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Voorwoord Voorwoord 

Bevriendd met enkele beeldende kunstenaars raakte ik tijdens mijn stu- 13 
diee geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen geïnteresseerd in 
dee relatie tussen overheid en kunst. Mij n doctoraalscriptie ging over de 
inn 1979 prangende vraag: 'De BKR: kunst- of sociaal beleid?' Het was 
geenn wonder dat ik daarna werk vond in het 'cultuurbeleid'. Gefasci-
neerdd door 'mijn onderwerp' bleef ik zo'n beetje alles verzamelen wat 
daaropp betrekking had. Natuurlijk moest er iets met dit materiaal 
gebeuren.. Zo nu en dan kwam het tot een publicatie. Daarnaast werd ik, 
zeerr tot mijn plezier, doorr de Hogeschool Rotterdam in de gelegenheid 
gesteldd mijn kennis aan studenten over te dragen. De benadering vanuit 
eenn historisch perspectief bleek een goede manier om inzicht in het hui-
digee cultuurbeleid te verkrijgen en dit in een zinvol verband te plaatsen. 

Beginn jaren negentig ontmoette ik Bram Kempers, die kort daarvoor 
tott hoogleraar sociologie van de kunst aan de Universiteit van Amster-
damm was benoemd. Wij constateerden dat de beschikbare literatuur niet 
voorzagg in een integrale geschiedenis van het Nederlandse cultuurbe-
leid.. Naar onze mening zou een dergelijk boek de diverse universitaire 
enn hogere-beroepsopleidingen in de 'culturele wetenschappen' goede 
dienstenn kunnen bewijzen. Tevens zou zo'n geschiedenis ertoe kunnen 
bijdragenn dat de openbare discussie over het cultuurbeleid minder 
wordtt gedomineerd door rellen, incidenten, eigenbelang en opinies 
mett een relatief kortstondige levensduur. Ik nam de uitdaging aan om, 
naastt mijn functies van docent en senior-beleidsmedewerker bij de pro-
vinciee Zuid-Holland, een dergelijke geschiedenis te schrijven. Bram 
Kemperss zou mij begeleiden. Als het plan slaagde en het resultaat vol-
doendee kwaliteit had, zou ik erop kunnen promoveren. 

Ditt boek is de vrucht van de gemaakte afspraak. Tijdens het onder-
zoekk was het commentaar van mijn promotor uiterst waardevol en sti-
mulerend.. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. Karin Evers dank ik 
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voorr het controleren van de tekst op stilistische en taalkundige onvol-
komenheden.. Van de velen die mij tijdens het onderzoek informatie en 
goedee raad verschaften, noem ik Marco Bentz van den Berg, Paul Beu-
gels,, Eelco Beukers, Bert van der Braak (van het Parlementair Docu-
mentatiee Centrum van de Universiteit Leiden), Frits J. Duparc, Ton 
Entius,, prof. dr. H.M. Langeveld, prof. dr. N.C.F, van Sas, Jan Vaessen, 
dee medewerkers van de Boekmanstichting - Hans van Duiken en Cas 
SmithuijsenSmithuijsen in het bijzonder - en de afdeling Bibliotheek en Documen-
tatiee van de provincie Zuid-Holland. Van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuurr en Wetenschappen dank ik vooral Aad Hogervorst, Peter Mul-
der,, Frans Tichem en Thijs Tuik voor hun medewerking. Het meest van 
allenn bedank ik ten slotte mijn echtgenote Margriet Pots-Dik. Zonder 
haarr rust en vertrouwen zou dit boek niet geschreven zijn. Aan haar, en 

144 aan Albert Jan en Annet, draag ik het op. 

Haarlem,, november 1999 



Inleiding Inleiding 

Inn deze studie wordt de relatie tussen de Nederlandse overheid en het 15 
culturelee leven in een historisch kader geplaatst. Als zodanig gaat het 
omm een geschiedenis van het Nederlandse cultuurbeleid. Hoewel het 
verhaall  al eerder begint, ligt het accent op de twee eeuwen vanaf de 
Bataafsee Revolutie, waarin Nederland zich tot een moderne, nationaal 
geordendee westerse democratie ontwikkelde. Anders dan in de meeste 
geschiedenissenn loopt de beschrijving door tot het heden. Daarmee is 
niett alleen beoogd de actualiteitswaarde te verhogen. Een andere, niet 
minderr belangrijke reden is dat op deze manier kan worden aangegeven 
hoezeerr historische invloeden tot op de dag van vandaag een rol in het 
beleidd spelen. 

Inn het begin waren op het ontstaan van het nationale cultuurbeleid de 
bemoeienissenn van de koningen Lodewijk Napoleon en Willem 1 van 
grotee invloed. Daarna werden de ontwikkelingen gestuurd door minis-
terss die op basis van de Grondwet daarvoor verantwoordelijk werden 
gehouden.. Deze 'koningen en democraten' zorgden ervoor dat de over-
heidsbemoeieniss met de cultuur geleidelijk aan uitgroeide van enkele 
summieree activiteiten tot een wettelijk verankerd beleidssysteem waar-
inn een breed gedefinieerd cultureel leven en het overheidsbeleid nauw 
mett elkaar zijn vervlochten. 

Opp grond waarvan ontwikkelde de relatie tussen de overheden en het 
culturelee leven zich in Nederland sinds de invoering van de centraal 
georganiseerdee staat, en tot welke resultaten leidde dit in de loop van de 
tijd?? Bij de beantwoording van deze vraag is uitgegaan van een 'klassie-
ke'' diachronische benadering, waarbij feiten en gebeurtenissen aan de 
handd van beschikbare informatie in een ontwikkelingsperspectief wor-
denn bezien. Als materiaal is gebruikgemaakt van bestaande onderzoe-
kenn en publicaties alsmede van primaire bronnen. De belangrijkste pri-
mairee bronnen waren archiefstukken van de verschillende cultuurmi-
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nisteries,, bescheiden van de Raad voor de Kunst en de Handelingen der 
StatenStaten Generaal.1 In de bijlage wordt een bibliografisch commentaar 
verstrekt. . 

Dee periodisering van de hoofdstukken wijkt in de meeste gevallen 
niett af van min of meer gebruikelijke tijdsindelingen. Soms, zoals in 
hoofdstukk v (1873-1918), wordt het begin van het tijdvak gerelateerd aan 
eenn voor het cultuurbeleid belangrijke gebeurtenis, in dit geval de 
publicatiee van 'Holland op z'n smalst' van Victor de Stuers. Een soort-
gelijkee cesuur deed zich voor in 1965, het begin van hoofdstuk vin, toen 
hett cultuurbeleid van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn werd overgeheveld naar dat van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijkk werk, en in 1982, toen het werd ondergebracht bij het minis-
teriee van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Nadat in hoofdstuk ix 

166 aandacht is besteed aan de belangrijkste algemene trends vanaf 1982, 
wordtt nagegaan wat de gevolgen daarvan voor de afzonderlijke sectoren 
vann het cultuurbeleid betekenden. Ter afsluiting wordt in hoofdstuk x 
bezienn welke invloeden zich over een langere periode op de beleidsont-
wikkelingg hebben doen gelden. 

Omdatt het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet 
hett resultaat was van in de Nederlandse Grondwet verankerde democra-
tischee besluitvorming, maar door de Duitse overheersers werd opge-
legd,, is aan de periode 19 40-1945 geen afzonderlijk hoofdstuk gewijd. 
Inn plaats daarvan komen het tijdens de bezetting gevoerde cultuurbe-
leidd en de gevolgen daarvan aan het begin van hoofdstuk vu (1945-
1965)) ter sprake. 

Aangezienn afzonderlijke sectoren in de verschillende hoofdstukken 
alleenn aan de orde komen als zij in de daar behandelde periode deel uit-
makenn van het cultuurbeleid, komt het voor dat bepaalde onderdelen 
vann het huidige beleid pas in hoofdstuk ix worden behandeld. Dit is bij-
voorbeeldd het geval met het omroepbeleid, dat in de jaren twintig welis-
waarr veel stof deed opwaaien, maar dat toen nog niet tot het cultuurbe-
leidd werd gerekend. In dit boek komen 'de media' pas aan de orde in de 
periodee na 1982, toen deze op grond van cultuurpolitieke overwegingen 
bijj  het cultuurbeleid werden gevoegd. 

Ietss vergelijkbaars doet zich voor waar het gaat om de invloed van 
particulierenn op de beleidsontwikkeling. Lange tijd was deze relatief 
groot.. Om die reden worden in de eerste zeven hoofdstukken, die het 
beleidd tot 1965 bestrijken, afzonderlijke paragrafen aan de invloed van 
particulieree initiatiefnemers besteed. Daarna is de zelfstandige invloed 
vann het 'klassieke' particulier initiatief echter zodanig aan het door de 
overheidd gevoerde (en door professionals beïnvloede) beleid onderge-
schiktt geraakt, dat speciale belangstelling niet meer in de rede lag. De 
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dominantiee van het rijksbeleid vanaf 1965 had tevens tot gevolg dat 
daarnaa ook geen afzonderlijke aandacht meer aan het beleid van provin-
ciess en gemeenten is geschonken. Uiteraard komt het beleid van deze 
overhedenn vanaf 1965 op verschillende momenten wel ter sprake. 

Tenn slotte wordt opgemerkt dat het in dit boek niet enkel gaat om 
eenn historisch onderzoek waarin de belangrijkste feiten uit de ontwik-
kelingg van het Nederlandse cultuurbeleid in een chronologische volg-
ordee zijn geplaatst. Naast deze, voor een goed begrip van het beleid 
overigenss belangrijke kennis, gaat het hier tevens om een analyse waar-
inn bewust aansluiting is gezocht bij relevante thema's en ontwikkelingen 
binnenn verschillende wetenschappelijke disciplines. Naast de in de his-
torischee wetenschappen nog steeds groeiende belangstelling voor 
staats-- en natievorming, internationalisering en de rol van particulieren 
inn moderne westerse democratieën, is in dit licht tevens aandacht ge- 17 
schonkenn aan vooral binnen de sociale wetenschappen bestudeerde the-
ma'ss als professionalisering en institutionalisering. Eveneens is, geheel 
inn lij n met de aard van het onderwerp - beleid - aansluiting gezocht bij 
dee politieke en bestuurswetenschappen, waar een groeiende interesse 
voorr de historische ontwikkeling van politiek-bestuurlijke besluitvor-
mingsprocessenn kan worden gesignaleerd. Veel aandacht is daarbij uit-
gegaann naar het 'spoor van waarden' dat in dit onderzoek over een lan-
geree periode zichtbaar wordt gemaakt. Deze Vaarden-oriëntatie' sluit 
opp haar beurt aan bij actuele discussies binnen de cultuurgeschiedenis, 
waarr de relatie tussen de overheid en het culturele leven tot op heden 
overigenss weinig aandacht krijgt. 

1.. De stukken van de verschillende cultuurministeries bevinden zich in het 
Algemeenn Rijksarchief en de archieven van de ministeries van Onderwijs, 
Cultuurr en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast 
dee reeds in de tekst genoemde, werden de volgende archieven geraad-
pleegd:: de Rijksarchieven in Noord-Holland en Utrecht, de gemeente-
archievenn van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Haarlem, het archief 
vann het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk 
Huisarchief,, het archief van het LOKV, dat van het Rijksmuseum en dat van 
dee (voormalige) Rijksdienst Beeldende Kunst. 
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REGENTENN EN STEDELIJKE CULTUUR 

'Dee regenten waren de dragers der politieke en economische macht, 

voorvoor een groot deel ook der cultuur.'' 

A.J.C.. Rüter 

Vanaff  de vijftiende tot aan het einde van de acht-
tiendee eeuw werden steden in 'de Nederlanden' 
bestuurdd door een kleine gesloten regentenklasse.2 

Ditt regentenbewind kan in twee perioden worden 
ingedeeld:: tot aan de Opstand in 1568 en daarna, 
tott aan het einde van de Republiek in 1795. Gedu-
rendee de eerste periode, toen rekening moest wor-
denn gehouden met de landsheer en de rooms-ka-
tholiekee Kerk, was de regenten er veel aan gelegen 
omm hun steden als welvarende en zelfbewuste be-
stuurlijkee eenheden te doen kennend Opdrachten 
tott de bouw en decoratie van stadhuizen leveren 
hiervann het bewijs, evenals de ondersteuning van 
rederijkerskamerss die door hun activiteiten het 
aanzienn van een stad konden verhogen. Stadspij-
pers,, -zangers, -organisten en -beiaardiers droe-
genn eveneens bij aan beelden van stedelijke wel-
vaartt en voorspoed. 

Naa de Opstand bleven regenten grote waarde 
hechtenn aan culturele activiteiten die de status van 
hunn stad ondersteunden, maar toch was hun posi-
tiee in het openbaar bestuur veranderd. De regen-
tenn moesten nu in macht wedijveren met de op-

'9 9 

Doorr de bouw van stadhuizen 
verfraaidenn de regenten hun 
steden.. Tegelijkertijd verhoogden 
dee bouwopdrachten hun status en 
machtspositie.. Hier het stadhuis 
vann Gouda, gebouwd rond 1450. 
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eenvolgendee stadhouders en de calvinisten. De stedelijke samenleving 
wass niet langer de sociale, religieuze en culturele eenheid die zij zo lang 
wass geweest. Meer dan voorheen was er sprake van uiteenlopende 
belangenn en waardenstelsels. In dit krachtenveld wensten de regenten 
niett alleen het imago van de stad te bevorderen; ook de kwaliteiten van 
dee eigen stand dienden te worden benadrukt.4 

Belangrijkk was ook dat de regenten na de Hervorming in de meeste 
stedenn tot de 'rekkelijken' konden worden gerekend. Hoewel soms 
wordtt opgemerkt dat hun 'libertijnse' opinies vaak meer door commer-
ciëlee dan door principiële overwegingen werden ingegeven, kunnen zij 
tochh worden beschouwd als de geestelijke opvolgers van de humanis-
tisch-tolerantee traditie die in de zestiende eeuw door Erasmus en 
Coornhertt werd vertegenwoordigd. Gewetensvrijheid gold voor hen 

200 als een kostbaar goed, waaraan niet mocht worden getornde In de Re-
publiekk leidde dit, in vergelijking met andere Europese landen, tot een 
opmerkelijkk tolerant geestelijk en cultureel klimaat.6 Dit had onder 
meerr tot gevolg dat talrijke elders vervolgden hun toevlucht in de 
Republiekk zochten. Vanaf het einde van de zestiende eeuw vestigden 
zichh hier Poolse, Duitse en Portugese joden, Waalse protestanten, 
Fransee hugenoten, Engelse dissenters, Vlamingen en Duitsers; immi-
grantenn die in veel opzichten een stempel op de ontwikkeling van het 
culturelee leven in Nederland zouden drukken.7 

Toneel:Toneel: rederijkers  ̂beroepstoneel en schouwburgen 

Vanaff  de vijftiende eeuw bestonden in Hollandse steden van enige om-
vangg rederijkerskamers, verenigingen van Nederlandse dicht- en to-
neelspeelkunst.. Hun leden kwamen voornamelijk uit kringen van de 
burgerij.. De artistieke leiding was in handen van een factor, die tegen 
vergoedingg zijn werkzaamheden verrichtte. De rederijkers waren om 
verschillendee redenen van waarde voor het stadsbestuur.8 Zo was het 
belangrijkk dat zij - naast de Kerk en de gilden - een duidelijke rol in het 
stedelijkee sociale leven vervulden. Omdat de inhoud van rederijkers-
kunstt tot in de zestiende eeuw bovendien geheel binnen de normen van 
dee gevestigde orde bleef, stelden regenten het bestaan van rederijkers-
kamerss aanvankelijk zeer op prijs.9 Vaak kregen ze ondersteuning en 
werdenn ze ingeschakeld bij openbare stedelijke festiviteiten. Soms was 
dee steun geldelijk, soms in natura, bijvoorbeeld doordat het stadsbe-
stuurr de factor in dienst nam, of door te voorzien in uitvoeringsfacilitei-
ten.100 De bereidwilligheid van de regenten werd tevens bevorderd 
doordatt rederijkersfeesten het stedelijk aanzien konden verhogen. Ook 
warenn er economische motieven, want de 'landjuwelen' trokken altijd 
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eenn omvangrijk publiek van buiten de stad, soms zelfs van buiten de 
landsgrenzen.11 1 

Dee verhouding tussen rederijkers en stadsbesturen veranderde tegen 
hett midden van de zestiende eeuw, toen de toon van het rederijkersre-
pertoiree kritischer werd. Maatschappelijke misstanden, vooral die bin-
nenn de rooms-katholieke Kerk en de rechterlijke macht, maar ook het 
optredenn van de Spaanse overheersers, werden vaste onderwerpen in 
hett vaak cabareteske rederijkersrepertoire.12 Dit leidde regelmatig tot 
klachtenn van de kant van de Kerk en van vertegenwoordigers van de 
landsheer.. Omdat deze echter geen gehoor vonden, vaardigde Filips n 
inn 1559 een 'placaet' uit waarin hij verbood om in dicht- en toneelwerk 
ietss over de geestelijkheid te zeggen. Stadsbesturen werden gedwongen 
hett verbod streng te handhaven en dat leidde bijvoorbeeld in Haarlem 
inn 1568 tot de executie van de factor van rederijkerskamer 'Trou moet 
blijcken',, Heynzoon Adriaensz, die na een mislukte openbare terecht-
stellingg uiteindelijk in de kamer van de burgemeester door een beul 
werdd gewurgd.1' 

Nadatt de Spanjaarden het veld hadden geruimd, keerden de oude 
verhoudingenn terug. Rederijkers konden opnieuw hun gang gaan. Hoe-
well  gereformeerde kerkenraden als 'hoeders des geloofs' een niet afla-

22 1 

tendee strijd tegen het 'verderfelijk toneel' voer-
den,, speelden rederijkers al gauw weer een 
belangrijkee rol in het plaatselijke sociale leven 
enn werden ze bij verschillende gelegenheden 
doorr stadsbesturen gesteund. Rederijkersfees-
tenn bleven belangrijke gebeurtenissen. Voor het 
landjuweell  in Leiden in 1596 bijvoorbeeld, ver-
leendenn de Haarlemse regenten subsidie aan de drie rederijkerskamers 
diee de stad rijk was. In totaal ging het om 'de kapitale som van vierhon-
derdd pond', waaruit blijkt hoezeer de regenten ervan overtuigd waren 

Rederijkerss speelden een belangrijke 
roll  in het stedelijke culturele leven. 
Vaakk werden ze door de stadsbestu-
renn gesteund, maar soms leidden 
hunn optredens ook tot felle conflic-
ten.. Hier: rederijkers uit Dordrecht, 
genaamdd 'De Fonteijnisten'. 
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datt 'het prestige van Haarlem door het optreden van de rederijkers 
goedd werd gediend'.1* 

Vanaff  het begin van de zeventiende eeuw werd het rederijkerstoneel 
inn de meeste steden langzaam maar zeker verdrongen door rondtrek-
kendee beroepstoneelgezelschappen die 'haer consten om geit thoon-
den'.. Tijdens markten en kermissen kregen deze gewoonlijk toestem-
mingg om op te treden in ruil voor een deel van de opbrengst (vaak een 
derde,, soms de helft), dat vervolgens meestal aan weeshuizen, bejaar-
denhuizenn en armenzorg beschikbaar werd gesteld. 

Ondankss deze revenuen waren de gereformeerden sterke tegenstan-
derss van het beroepstoneel. Zij protesteerden aanhoudend bij de regen-
tenn tegen optredens van 'schandaleuse comediespeelders'. Meer dan 
eenss gebeurde dit met succes, want soms werden jaren achtereen geen 
voorstellingenn toegestaan of mocht alleen worden opgetreden wanneer 
dee regenten de teksten hadden goedgekeurd.^ In de hele Republiek 
leiddenn de verschillen van mening tussen gereformeerde tegenstanders 
enn rekkelijke voorstanders van toneelvoorstellingen meer dan eens tot 
grotee conflicten. 'Ons walgt, wanneer wij de buitensporigheden her-
denkenn waartoe van beide zijden vervallen werd.'16 Het felst stonden 
beidee partijen tegenover elkaar tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621),, toen als gevolg van godsdiensttwisten in veel steden 'rekkelijke' 
regentenn door meer 'precieze' werden vervangen. In enkele gevallen, 
onderr meer vanaf 1619 in Leeuwarden, kregen de gereformeerden het 

volledigg voor het zeggen en wer-
denn toneelvoorstellingen lange 
tijdd niet meer toegestaan.'7 In de 
Hollandsee steden behield de 
libertijnsee tolerantie echter de 
overhandd en werden slechts inci-
denteel,, zij het soms enkele jaren 
achtereen,, opvoeringen verbo-
den.'8 8 

Alleenn in Amsterdam waren de 
tolerantiee en de omvang van het 
publiekk in de zeventiende eeuw 
groott genoeg om theaters te ope-
nenn waar gedurende het hele jaar 
konn worden gespeeld.'9 In 1617 
wass aan de Keizersgracht (op de 
plekk van het huidige huisnummer 
384)) het eerste vaste theater ge-
vestigd.200 Twintig jaar later open-

Dee eerste vaste schouwburg in Amsterdam werd in 
16177 geopend. De accommodatie maakte deel uit van 
Samuell  Costers Nederduytsche Academie. In 1637 
werdd op dezelfde plek aan de Keizersgracht de door 
Jacobb van Campen gebouwde eerste Stadsschouwburg 
geopend. . 
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dee op dezelfde plaats de in opdracht van het stadsbestuur gebouwde 
eerstee Stadsschouwburg haar deuren. De snel groeiende wereldstad had 
eenn representatief cultureel centrum nodig en geheel in lij n met de 
identificatiee van de regenten met de Romeinse patriciërs mocht in 'het 
Nieuwee Rome' een 'Theatrum' niet ontbreken. Jacob van Campen, de 
belangrijkstee architect van het land, kreeg opdracht het gebouw te ont-
werpen,, en Vondel schreef als openingsstuk Gijsbreght van Aemstel, 
d'onderganghd'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap.21 

Zakelijkk was de schouwburg een succes, want binnen enkele jaren 
warenn de bouwkosten terugverdiend. Per seizoen werden minimaal 
negentigg voorstellingen gegeven; de winst ging naar het Oude-man-
nenhuiss en het Burgerweeshuis. De leiding was door het stadsbestuur 
opgedragenn aan zes 'regenten van de schouwburg', die alle stukken 
lazenn voordat ze werden opgevoerd. Zo moest worden bereikt dat 'er 2 3 
nietss te voorschijn komt, met woorden of met werken, waar door de 
wettelijkee Regering van staat of stadt, de Kerk, noch eenige Godts-
diensten,, of yemant in't bezonder gelastert of bespot wordt'.22 

Decennialangg aanvaardden de regenten van de godshuizen, zoals ste-
delijkee weeshuizen en bejaardenhuizen werden genoemd, in dank de 
winstenn van de schouwburg. Aanvankelijk bemoeiden ze zich er nauwe-
lijk ss mee, maar na verloop van tijd kwam hier verandering in. Er ont-
stondd verschil van mening. Naar het eerst leek alleen over financiële 
aangelegenheden,, maar al gauw ging het ook over de inhoud van som-
migee voorstellingen.23 De conflicten leidden tot een intensievere be-
moeieniss van de regenten en uiteindelijk tot 'privatisering' van het 
theater.. Vanaf 1681 werd het pand aan particuliere exploitanten ver-
huurd.. Na enkele faillissementen leidde dit tot een veel minder risico-
vollee programmering met minder premières en meer herhalingen van 
succesnummers. . 

Dee Stadsschouwburg veroorzaakte ook 'orde- en zedelijkheidspro-
blemen'.. Tegen het einde van de eeuw was het publiek zo rumoerig dat 
hett stadsbestuur tot maatregelen meende te moeten overgaan. In 1687 
werdd het reglement aangevuld met bepalingen die het luidruchtige 
gedragg van het publiek moesten beteugelen. Er werden straffen in het 
vooruitzichtt gesteld aan degenen die door geraas en getier of andere 
baldadighedenn voorstellingen verstoorden.H Wat later, in 1699, werd 
hett reglement nog eens herzien en aangevuld met het voorschrift dat de 
goedee zeden in acht genomen dienden te worden. Bepaald werd dat 
'zodanigee Tragediën, Commediën, en Kluchten alleen vertoond wer-
den,, die niets aanstotelijks zo ten aanzien van politdke, kerkelijke en 
anderee persoonen, nogte ook in opzichte van Zeden in zich begrij-
pen'.. 2*  Veel hielp het niet, want in 1720 werden de voorschriften nog-
maalss vernieuwd en werden de straffen verzwaard. 
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Tegenoverr de bestuurlijke bemoeienis met de Stadsschouwburg, die 
eenn onmiskenbare stimulans voor het professionele toneel in de hoofd-
stadd betekende, stond dat particuliere initiatieven aanvankelijk werden 
afgeremd.. Onder invloed van de regenten van de godshuizen, die pro-
beerdenn de concurrentie met 'hun' Stadsschouwburg zo klein mogelijk 
tee houden, werd van particuliere theaterexploitanten een zo groot deel 
vann de opbrengst opgeëist dat ze al snel tekorten kregen. Gevolg was 
datt in eerste aanleg succesvolle theaters, zoals de in 1680 geopende Tta-
liaanschee Opera', geen lang leven was beschoren.26 Om aan de financië-
lee wurggreep van de Amsterdamse regenten te ontsnappen gingen ver-
schillendee operagezelschappen na 1683 voorstellingen buiten de stad 
geven.. De financiële eisen waren daar - in Buiksloot bijvoorbeeld - een 
stukk draaglijker. 

244 Onder druk van een sterk stijgende populariteit van de opera 
schroefdenn de Amsterdamse stadsbestuurders na verloop van tijd hun 
eisenn wat terug. In de stad konden nu weer meer opera's worden ge-
brachtt en het aantal toneel- en opera-voorzieningen nam in de loop van 
dee achttiende eeuw sterk toe.27 Toen in 1772 de Stadsschouwburg af-
brandde,, aarzelde het stadsbestuur geen moment om - zeer tegen de zin 
vann de gereformeerden die in de brand waarbij achttien mensen 
omkwamenn 'eene straffe Godes' zagen - aan het Leidseplein een houten 
noodschouwburgg te bouwen.28 Het moet een tamelijk stevig gebouw 
zijnn geweest, want 'de Houten Kast', zoals het werd genoemd, zou bijna 
eenn eeuw als Stadsschouwburg fungeren. 

Inn dezelfde eeuw kwamen, na toestemming van de regenten, ook 
vastee theaters tot stand in Den Haag (1705), Leiden (1705) en Rotterdam 
(i774).299 Door de aanwezigheid van deze accommodaties en tevens door 
hett inmiddels sterk gegroeide aantal reizende toneelgroepen, die in de 
helee Republiek gewoonlijk in tenten tijdens kermissen en jaarmarkten 
hunn voorstellingen gaven, steeg het aanbod van beroepstoneel in de 
loopp van de achttiende eeuw sterk. Daarbij verstomden de protesten uit 
calvinistischee hoek niet. Soms hadden deze succes, want in Nijmegen 
werdenn tussen 1701 en 1787 toneelspelers geweerd, en ook in Dordrecht 
enn Groningen lukte het gereformeerde kerkenraden in de achttiende 
eeuww nog meermalen om toneelspelers ('sulck gespuis van menschen') 
hett spelen te beletten.3° 

Muziek;Muziek; stadspijpersy -organisten en -beiaardiers 

All  heel vroeg kwamen de stedelijke samenlevingen met rondtrekkende 
muzikantenn in aanraking. Vaak werden deze 'speelmannen' door stede-
lingenn met argwaan bekeken, omdat zich tussen dit zwervend volk figu-



REGENTENN EN STEDELIJK E CULTUU R 

renn bevonden die men het liefst buiten de poort hield.'1 Om overlast te 
voorkomenn hadden de stadsbesturen van Amsterdam, Amersfoort, 
Dordrechtt en Gorinchem al rond 1400 beperkende bepalingen ten aan-
zienn van optredens van reizende muzikanten afgekondigd. De invloed 
vann de clerus was hieraan niet vreemd, want de wereldlijke en vaak tot 
uitbundigheidd aanzettende muziek van de 'vaganten' werd door de 
Kerkk als duivels en zedenbedervend beschouwd. Toch werden reizende 
speelliedenn niet alleen negatief benaderd, want ondanks alle reserves 
mochtenn zij regelmatig bijdragen leveren aan stedelijke festiviteiten, 
jaarmarkten,, kerkelijke vieringen en openbare processies.'2 

Nadatt steden in de Middeleeuwen door bolwerken, grachten en to-
renss waren omringd, werden muzikanten door stadsbesturen ingescha-
keldd als signaalhoornblazers, een functie die zich spoedig uitbreidde tot 
stadspijperr of schalmeispeler. Zwolle, Deventer, Kampen, Utrecht, 25 
Amsterdam,, Dordrecht, Leiden en Gouda hadden in de vijftiende eeuw 
all  drie tot zes stadspijpers in dienst.33 Vaak waren er daarbij banden met 
dee schutterijkorpsen, die gewoonlijk een vaste plaats in het stedelijke 
muzikalee leven innamen. In dezelfde eeuw gingen stadsbestuurders er-
toee over organisten en zangers in de dagelijkse kerkdiensten financieel 
tee steunen en zangles op scholen te bevorderen.34 Aan financiële bijdra-
genn aan zangers in kerkdiensten kwam met de Reformatie een einde, 
maarr de betaling van organisten, die nu stadsorganisten werden, bleef 
bestaan.. Regelmatig gaven zij openbare concerten die veel publiek 
trokken;; sommige organisten speelden het hele jaar door elke avond.35 

Inn de loop van de zestiende eeuw breidden de activiteiten van stads-
pijperss zich sterk uit. Regelmatig verzorgden ze muziek bij officiële gele-
genhedenn en vrijwel dagelijks werden in Amsterdam, Haarlem, Kam-
penn en Utrecht op het plein voor het stadhuis concerten gegeven. 36 In 
Haarlemm kregen stadspijpers het zo druk dat ze in 1558 van hun wacht-
torentaakk werden ontheven. 37 Soms wisten ze (zoals in Amsterdam en 
Utrechtt in de zeventiende eeuw) te bewerkstelligen dat ze van de regen-
tenn het alleenrecht kregen voor optredens bij bruiloften en partijen. 
Tegenoverr deze ontwikkeling stond in de zeventiende eeuw de niet afla-
tendee invloed van de gereformeerde kerkenraden. In Alkmaar, Deven-
ter,, Sneek en Dokkum werd straatmuziek verboden.38 Of de gerefor-
meerdee oppositie daarop van invloed was is onduidelijk, maar tegen het 
middenn van de zeventiende eeuw was er een einde aan de activiteiten 
vann de stadsspeellieden gekomen.39 

Opp het terrein van de amateurmuziek speelden muziekgezelschap-
penn van liefhebbers, de zogenoemde 'collegia musica', in verschillende 
stedenn een belangrijke rol. Stadsbesturen gaven hun niet alleen regel-
matigg financiële steun voor de aanschaf van instrumenten, soms zorg-
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denn ze ook voor gratis oefenruimten en in een enkel geval, zoals in 
Utrechtt in de achttiende eeuw, stelden ze openbaar toegankelijke con-
certruimtenn beschikbaar waar de collegianten konden optreden. 'Zo 
werdd het Utrechtse Collegium meer en meer gedwongen uit zijn isole-
mentt te treden en zijn kunsten in dienst te stellen van het algemeen 
belang.'4° ° 

Sterkee verbetering van de kwaliteit van klokken had tot gevolg dat 
regentenn van wat grotere steden tegen het midden van de zestiende 
eeuww stadsbeiaardiers in dienst namen die vrijwel dagelijks concerten 
gaven.. De functie werd vaak gecombineerd met die van stadsorganist. 
Inn de Republiek leidde dit in de zeventiende eeuw tot een bloei van de 
beiaardkunstt die in Europa uniek was. Er werden toen niet minder dan 
tachtigg carillons geteld die praktisch altijd eigendom van de stad waren. 
'Hoogg in de lucht in de torens van onze kerkgebouwen en stadhuizen 
hingenn zij, en hun stem werd ver in de omtrek vernomen.' De stadsbei-
aardierr behoorde tot de populairste figuren van de stad en vaak was hij 
hett onderwerp van grote verering.41 

BouwkunstBouwkunst en beeldende kunst voor status en stand 

Stedelijkee welvaart en regentenmacht werden al ver voor de Opstand 
tott uitdrukking gebracht in de bouw of verfraaiing van stadhuizen.42 De e 
opdrachtenn daartoe getuigden van een zich sinds de Renaissance vanuit 

Italiëë over Europa versprei-
dendd stedelijk zelfbewustzijn. 
Datt na de Opstand ook de legi-
timeringg van het regentenbe-
stuurr daarbij een grotere rol 
gingg spelen, bleek bij de bouw 
vann het stadhuis van Amster-
damm in 1648.43 Duidelijk weer-
spiegeltt dit 'achtste wereld-
wonder',, zoals het gebouw wel 
werdd genoemd, het beeld dat de 
regentenn van hun stad en hun 
standd wilden tonen. Het vorm-
dee de architectonische uitdruk-
kingg van de plaats die Amster-

damm internationaal had verworven: die van rijkste handelscentrum ter 
wereld.. Tegelijkertijd demonstreerde het - niet minder belangrijk - de 
kwaliteit,, waardigheid en wettigheid van het regentenbestuur. 

Nett als tien jaar eerder bij de bouwvan de Stadsschouwburg gold het 

Hett door Jacob van Campen ontworpen stadhuis van 
Amsterdamm (1648). 
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ooitt zo machtige oude Rome van de consuls en de patriciërs als referentie 
voorr de bouwopdracht aan, wederom, Jacob van Campen. De beelden 
enn schilderijen in het stadhuis geven een fraaie illustratie van het we-
reldbeeldd van de regenten. Ze tonen de klassieke bestuurlijke idealen 
vann de regentenklasse: onkreukbaarheid, soberheid, opofferingsgezind-
heid,, onverschrokkenheid, deugd, onomkoopbaarheid, bloeiende han-
dell  en gerechtigheid.**  Ook in andere steden werden dergelijke ver-
beeldingenn steeds vaker door de regenten toegepast- Het was een 
ontwikkelingg die zich in de achttiende eeuw zou voortzetten, toen de op 
'grandeur'' gebaseerde culturele oriëntatie van de Franse vorsten en adel 
hett grote voorbeeld van de Nederlandse elite werd.** 

Alss vergoeding voor de schade die door het optreden van de Span-
jaardenn was geleden, kwamen de bezittingen van de rooms-katholieke 
Kerkk na de Opstand in handen van stedelijke overheden.*6 Veel steden 2 7 
kwamenn zo in bezit van kerken, kloosters en kunstwerken.*7 Hoewell  tij-
denss de Beeldenstorm veel werk verloren was gegaan, vormden de 
kunstwerkenn in alle steden een belangrijke aanvulling op, of soms de 
basiss voor, stedelijke kunstcollecties.*8 Vervolgens werden deze aan-
zienlijkk uitgebreid door aankopen of opdrachten van de regenten, die 
daarmeee hun gebouwen verfraaiden.49 Ook werd het stedelijk kunstbe-
zitt vergroot door opdrachten van semi-publieke instellingen als de 
schutterij.*00 Vaak ging het daarbij om (groeps)portretten, waarop de 
opdrachtgeverss in volle maar sobere waardigheid werden vereeuwigd. 

Incidenteell  breidde de bemoeienis van de regenten zich uit tot het 
beeldende-kunstonderwijs.. Naar voorbeeld van de eerste academie, die 
inn 1563 in Florence was ontstaan, begonnen de belangrijkste beeldende 
kunstenaarss zich hier in de zeventiende eeuw in soortgelijke verbanden 
tee verenigen.*1 Status en intellectuele aspecten van het kunstenaarschap 
werdenn daarbij benadrukt. Uit deze verenigingen, als het in 1656 opge-
richterichte Haags Schilderkunstig genootschap 'Pictura', ontstonden hier 
academies.*22 De eerste in Den Haag (1682), daarna in Leiden (1694), 
Utrechtt (1696), Alkmaar (1697) en Amsterdam (1718). Deze academies, 
voorloperss van de in de negentiende eeuw ontstane beroepsopleidingen 
mett een dagvullend programma, verkeerden vaak in financiële nood, 
omm welke reden zo nu en dan bij het stadsbestuur werd aangeklopt. 
Gewoonlijkk werden de verzoeken ingewilligd 'en daarmee was de aca-
demiee afhankelijk geworden van de stedelijke overheid, die zich voor 
hett overige nauwelijks met haar bemoeide'.*3 
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Taal,Taal, letteren en de emancipatie van het Nederlands 

Hett door de Opstand gestimuleerde 'nationale bewustzijn' leidde in de 
tweedee helft van de zestiende eeuw tot een sterk groeiende aandacht 
voorr de moedertaal.54 Auteurs keerden zich af van het Latijn, de taal 
waarinn de intellectuele elite en de katholieke Kerk zich uitdrukten, en 
begonnenn in het Nederlands te publiceren. Illustratief zijn hier de tal-
rijkee geuzen- en martelaarsliederen die alle in het Nederlands werden 
geschreven.. Van deze liederen, waaronder het in 1932 tot officieel Ne-
derlandss volkslied verheven Wilhelmus, werden er vanaf 1574 tweehon-
derdvijftigg afgedrukt in het Geuzenliedboek, dat dertig edities beleefde. 
Samenn met een grote hoeveelheid pamfletten over actuele politieke en 
godsdienstigee zaken droegen de liederen sterk bij aan de groei van 

22 8 nationale saamhorigheid.̂ 
Dee regenten bevorderden het gebruik van het Nederlands van harte, 

bijvoorbeeldd door het verspreiden van geuzenliederen te vergemakke-
lijkenn en activiteiten te begunstigen die de status en het gebruik van 'de 
landstaal'' stimuleerden. Als belangrijkste daad geldt hier ongetwijfeld 
hett besluit van de Staten-Generaal (waarin de regenten grote invloed 
hadden)) om de financiering op zich te nemen van de bijbelvertaling 
waartoee de Dortse Synode in 1619 had besloten. Omdat er in deze ver-
talingg voor het eerst naar werd gestreefd gewestelijke taaleigenaardig-
hedenn te vermijden en omdat de vertalers spellingsregels en woordge-
bruikk consequent toepasten, was de verschijning van de Statenbijbel in 
16377 'een reuzenstap op weg naar eenheid in de Nederlandse taal'.*6 

Naastt deze bemoeienissen bestonden er nog andere relaties tussen 
'dee letteren' en het openbaar bestuur. Zo waren relatief veel auteurs 
directt of indirect bij het openbaar bestuur betrokken.57 Het tolerante 
regentenbewindd had bovendien tot gevolg dat de Republiek zich in de 
zeventiendee eeuw tot het middelpunt van de Europese 'Republiek der 
Letteren'' ontwikkelde. In de achttiende eeuw vervolgens, toen hier tal 
vann op Europese schaal opererende uitgevers, drukkers en boekhande-
larenn werkzaam waren, werd het land 'de drukpers van Europa' ge-
noemd.588 Als zodanig had de Republiek een 'intellectuele stapelmarkt-
functie'.. Belangrijke Verlichtingsauteurs kwamen naar hier om hun 
werkk te laten drukken en 'vrijheidslucht' in te ademen.59 

Tenn slotte was er de stedelijke bemoeienis met bibliotheken. De tij -
denss de Opstand aan steden toegevallen kloosterbibliotheken werden 
doorr de stadsbesturen vrijwel altijd ondergebracht in stedelijke boeke-
rijen,, librijes of stadsbibliotheken.60 Terwijl de omvang van de collec-
tiess gewoonlijk beperkt was, het beheer meestal passief en het gebruik 
aann serieuze beoefenaren van wetenschap was voorbehouden, waar-
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deerdenn stadsbestuurders 'hun' bibliotheken gewoonlijk als prestige-
object:: ze gaven de stad aanzien en waren heel geschikt om aan belang-
rijkee gasten te worden getoond.61 

STADHOUDER SS EN HU N CULTUREL E VOORBEELDE N 

'De'De stadhouderlijke opdrachten deden nauwelijks onder voor het 
mecenaatmecenaat van de toonaangevende Europese vorsten uit de ije eeuw.'62 

B.. Kempers 

Dee macht van de stadhouders uit het huis van Oranje-Nassau was gro-
tendeelss gebaseerd op de leidende rol die Willem van Oranje, Maurits 
vann Nassau en Frederik Hendrik tijdens de Opstand hadden gespeeld. 29 
Inn de Republiek werd de stadhouderlijke invloed beperkt door de macht 
vann de stedelijke regenten. Een belangrijk gevolg van deze concurrentie 
wass dat er in de Republiek geen sterk centraal gezag tot stand kwam. 
Tochh konden de stadhouders, daartoe in staat gesteld door militaire 
successenn en persoonlijke kwaliteiten, monarchale allures ontwikkelen.6^ 

Dee eerste die er een echt hof op na ging houden, was Frederik Hen-
drik,, stadhouder van 1625 tot IÓ^J.6^ Mede door het militaire optreden 
vann deze jongste zoon van Willem van Oranje groeide de Republiek uit 
tott een van de belangrijkste landen in Europa, en geheel in lij n met de 
nationalee culturele en economische bloei ontwikkelde het stadhouder-
schapp zich onder hem tot een instituut van hoog aanzien.6*  Binnen de 
landsgrenzenn werden conflicten met regenten zo veel mogelijk verme-
denn en internationaal werd aansluiting gezocht bij de machtigste Euro-
pesee vorstenhuizen, die van Engeland en Frankrijk in het bijzonder. En 
mett succes. De zoon van Frederik Hendrik, Willem 11, trouwde met 
Maryy Stuart, dochtervan de Engelse koning Karel 1. Hun zoon, de late-
ree stadhouder Willem m, zou na de 'Glorious Revolution' in 1688 ko-
ningg van Engeland worden. In een tijdsbestek van ruim een halve eeuw 
werdd de internationale vorstelijke status van de stadhouderlijke familie 
daarmeee een feit. En ondanks de vanaf het midden van de zeventiende 
eeuww sterk tanende stadhouderlijke macht bleef de eenmaal gevestigde 
statuss sindsdien geheel overeind.66 Hij werd zelfs bevestigd toen in 1747 
hett algemeen erfstadhouderschap werd ingesteld, waardoor in de 
Republiekk het beeld van een constitutionele monarchie ontstond. 

Bijj  het streven naar vorstelijke uitstraling speelden kunst en cultuur 
eenn belangrijke rol.6? Hiermee werd aangesloten bij ontwikkelingen in 
hett zeventiende-eeuwse Europa, waar vorsten 'de macht van de kunst' 
warenn gaan gebruiken om 'hun macht ten toon te spreiden en zodoende 
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hunn greep op de geest der mensen te versterken'.68 Het voorbeeld bij 
uitstekk was Frankrijk, waar het koninklijk hof - en daarmee Parijs -
onderr Lodewijk xm en xiv uitgroeide tot een uniek centrum van staats-
machtt en cultureel leven.69 Frankrijk en de Franse taal stelden voortaan 
dee norm voor zowel de hoven als de hogere maatschappelijke klassen.?0 

Inn de Republiek bereikte de Franse invloed zijn hoogtepunt onder stad-
houder-koningg Willem ui, toen het leek 'of het hof geheel onder in-
vloedd van Versailles kwam'.7' 

3

PaleizenPaleizen - als ''Klein- Versailles' 

Inn Frederik Hendriks streven naar vorstelijke allure was een belangrijke 
roll  voor bouwkunst en beeldende kunst weggelegd.?2 In nauw overleg 
mett zijn secretaris, de auteur, musicus en kunstkenner Constantijn Huy-

gens,, liet hij tussen 1620 en 1650 
Di0.iNEAT!ODOAIMSAvtj:Cuu ^S'PK.tNcFKED.HKNKK'! NA-':.'iOV:tl!(tNC:ABAVS'ETC;QVK.EST Hi Huiss Honselaarsdijk bij Naald-

wijkk - later bekend als 'Klein-Ver-
sailles'' -, Huis ter Nieuburg bij 
Rijswijkk en Huis ten Bosch bou-
wen.733 Hiernaast vonden ingrij-
pendee restauraties plaats van het 
Stadhouderlijkk Kwartier aan het 
Binnenhoff  en het in 1609 door de 
Statenn van Holland aan de Oranjes 
geschonkenn pand aan het Noord-
einde,, dat nu een volwaardig stads-
paleiss werd.74 Bij de inrichting van 
dee verschillende panden werden 
aann schilders als Gerard van Hont-
horstt en Jacob Jordaens diverse op-
drachtenn verleend. De 'classicisti-
sche'' tuinen bij Honselaarsdijk en 
Terr Nieuburg lieten zien hoezeer 
dee Franse voorbeelden tot navol-
gingg inspireerden. 

Voorr zijn bouwactiviteiten, die de Nederlandse architectuur tot een 
internationaall  niveau ophieven, beschikte Frederik Hendrik behalve 
overr de Franse architect Jacques de la Vallée, over Jacob van Campen en 
Pieterr Post. Van Campen was ook de hoofdontwerper van het Maurits-
huis,, dat tussen 1633 en 1644 aan de Haagse Hofvijver werd gebouwd in 
opdrachtt van Johan Maurits van Nassau Siegen, een verre neef van Fre-
derikk Hendrik, die al op jonge leeftijd carrière in het stadhouderlijk 

Inn opdracht van stadhouder Frederik Hendrik werd 
inn 1621 het Huis Honselersdijk gebouwd. Het impo-
sante,, in 1815 grotendeels gesloopte complex werd 
ookk wel 'Klein-Versailles' genoemd. 
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legerr had gemaakt en die in 1636 tot 'Gouverneur Capiteyn en Admi-
raal-Generaal'' van Brazilië was benoemd.75 Zijn vriend en adviseur 
Constantijnn Huygens hield toezicht op de bouw van het huis, dat later 
verschillendee belangrijke kunstcollecties herbergde en vanaf 1821 tot op 
dee dag van vandaag het Koninklijk Kabinet van Schilderijen onderdak 
verleent. . 

Dee kleinzoon van Frederik Hendrik, stadhouder-koning Willem m 
(stadhouderr van 1672 tot 1702), was eveneens een gepassioneerd bouw-
heer.. Hij gaf opdracht tot de bouw van de paleizen Soestdijk (1674) en 
Hett Loo (1693) en van buitenverblijven in Dieren en Zutphen.76 Bij de 
inrichtingg ervan werd veel aandacht aan decoratieve schilderkunst be-
steed.777 Veel opdrachten werden uitgevoerd door leden van het Haags 
schilderkunstigg genootschap Pictura, onder wie Robert Duval, Gerard 
dee Lairesse, Melchior d'Hondecoeter en de architect, beeldend kunste- 31 
naar,, interieur- en tuinontwerper Daniël Marot, die nauwe banden met 
hett hof onderhielden. 78 Ook had de stadhouder-koning grote belang-
stellingg voor tuinarchitectuur; niet voor niets werd de tijd van Willem 
inn later bekend als de 'Gouden Eeuw van de Hollandse tuinkunst'79 

PrestigieuzePrestigieuze internationale collecties 

Vanaff  Frederik Hendrik werd in de nieuwe (of vernieuwde) stadhou-
derlijkee onderkomens plaats ingeruimd voor schilderijen uit het fami-
liebezit.. Bij de aankoop van nieuw werk gaven de stadhouders vanaf 
Frederikk Hendrik blijk van een grotere belangstelling voor buitenland-
see schilderkunst dan voor het werk van Nederlandse meesters.80 Zij 
omringdenn zich bij voorkeur met kunstwerken 'die aan het prestige en 
dee machtvan hun huis meer glorie bijzette[n] en alleen de internationa-
lee barok en later het Franse classicisme konden aan die wens beant-
woorden'.81 1 

Rondd het midden van de zeventiende eeuw omvatte de collectie tus-
senn de vier- en zeshonderd werken van eigentijdse Hollandse en Vlaam-
see meesters, onder wie Rembrandt, Jan Lievens, Rubens en Anthonie 
Vann Dijck.82 Het grootste deel ervan bevond zich aanvankelijk in het 
Stadhouderlijkk Kwartier in Den Haag 'op de galderije van Zijne Excel-
lentie'.. Door de echtgenote van de in 1647 overleden Frederik Hendrik, 
Amaliaa van Solms, werd de collectie verder uitgebreid, maar na haar 
overlijdenn in 1675 verdween het grootste deel ervan (meer dan tweehon-
derdd werken) naar drie dochters en twee kleinzoons die allen in Duitse 
vorstendommenn woonden. 83 Willem m bracht de verzameling daarna 
weerr enigszins op peil met een aanzienlijk aantal portretopdrachten en 
aankopenn van Rubens, Jan Brueghel en enkele Italiaanse meesters. Uit 
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dee Engelse koninklijke collecties voegde hij zo'n 35 werken aan zijn be-
zitt toe.84 

Hett grootste deel van de stadhouderlijke kunstcollectie verbleef 
sindss het eind van de zeventiende eeuw in Huis Honselaarsdijk, waar in 
17077 precies 401 werken werden geïnventariseerd. Voorts bevonden 
zichh nog 22 werken in het Huis ten Bosch, 26 in Huis ter Nieuburg en 
700 in paleis Noordeinde. De belangrijkste stukken uit de collectie 
warenn echter ondergebracht in het 'konstcabinet' en de 'galderije' in 
paleiss Het Loo, waar in 1712 een aantal van 114 schilderijen werd 
geteld.8^^ In de decennia daarop ging weliswaar werk verloren, maar de 
verzamelingg werd rond het midden van de eeuw door Willem iv weer 
aangevuld.866 Een opvallende aanwinst was in 1749 De Stier van Paulus 

Potter,, die op een veiling in 
Haarlemm werd gekocht. 

Verrewegg de grootste uitbrei-
dingg onderging de collectie door 
toedoenn van Willem v, de eerste 
stadhouderr na Frederik Hendrik 
(enn Amalia van Solms) die schil-
derijenn kocht vanuit een bewust 
strevenn naar collectievorming.8? 
Inn 1774 installeerde de stadhou-
derr ongeveer tweehonderd wer-
kenn in een speciaal daarvoor inge-
richtee ruimte: de Schilderijen-
galerijj  Prins Willem v, gelegen 
aann het Buitenhof te Den Haag. 
Dezee werd gedurende enkele 
urenn per dag voor publiek open-
gesteld.. De stadhouderlijke gale-
rijj  was daarmee de eerste verza-
melingg in Nederland waar pu-

bliekk zonder voorafgaande introductie werd toegelaten, en kan daarom 
alss het eerste Nederlandse museum worden beschouwd.88 

Dee drang tot verzamelen en collectievorming bleef bij de stadhou-
derss niet tot schilderijen beperkt. Zo ontstonden vlak na het midden 
vann de achttiende eeuw het Kabinet der Natuurlijke en door Kunst 
gemaaktee Zeldzaamheden (kortweg: het Kabinet van Natuur en Kunst) 
enn het Kabinet van Penningen en Antiquiteiten. Ook hiermee sloten de 
stadhouderss aan bij bestaande ontwikkelingen, want internationaal 
warenn dergelijke kabinetten, 'gestimuleerd door de verzamelwoede van 
velee vorsten', een prestigieus modeverschijnsel geworden.8^ 

Vanaff  1774 werd in Schilderijengalerij Prins Willem v 
eenn deel van de stadhouderlijke collectie voor publiek 
opengesteld.. Deze foto toont de huidige inrichting, 
diee nauwelijks afwijkt van de oorspronkelijke presen-
tatie. . 
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Beidee verzamelingen werden eerst ondergebracht in het Stadhou-
derlijkk Kwartier, maar toen dat al gauw te klein bleek, werden ze gehuis-
vestt in het huis op de noordhoek van het Buitenhof, dat in 1766 daar-
voorr werd aangekocht en ingericht. Dit was een stap van betekenis, 
wantt vanaf dat moment was er sprake van zelfstandige instellingen die 
duidelijkk waren afgezonderd van de stadhouderlijke inboedels.9° Beide 
kabinettenn zouden in de volgende decennia uitgroeien tot vaste be-
zienswaardighedenn van Den Haag. In de nieuwe behuizing werd ook de 
stadhouderlijkee boekencollectie ondergebracht. Deze was niet open-
baar,, maar kon wel door eenieder die competent genoeg werd geacht 
wordenn geraadpleegd. In 1785 omvatte de bibliotheek zo'n achtduizend 
banden. . 

TheaterTheater en muziek in de Residentie 

Inn de achttiende eeuw toonden de Oranje-Nassaus belangstelling voor 
dee podiumkunsten door zowel een dansgezelschap als de Franse 
schouwburgg (die in 1708 in Den Haag was gevestigd) financieel te steu-
nen.. 91 Bovendien huurde de echtgenote van Willem iv, prinses Anna, 
dochterr van de Engelse koning George 11, de Comédie 'met het Huys 
enn 't gene daer toe verder be-
hoort'' meermalen af.92 Tijdens 
hett stadhouderschap van Willem 
vv werd de prinselijke financiële 
steunn regelmatig verhoogd. De 
bijdragee werd overigens geen 
subsidiesubsidie genoemd; men sprak 
vann een abonnement en in de 
praktijkk betekende dit dat de fa-
miliee en hun gasten vanuit de 
stadhouderlijkee loge alle voor-
stellingenn konden volgen. Het 
wass een recht waar veel gebruik 
vann werd gemaakt.93 Door Wil - De vorstelijke loge in de Amsterdamse Stadsschouw-
lemm V werden incidenteel ook burg tijdens een bezoek van Willem vin 1768. 

aanzienlijkee bedragen beschik-
baarr gesteld aan rondreizende gezelschappen als de Nederduitse 
Schouwburg,, de Italiaanse Opera en de Vlaamse Opera, wanneer deze 
inn de stad of op het paleis voorstellingen gaven. 

Hoewell  Willem m en Mary Stuart zo nu en dan belangstelling voor 
muziekk aan de dag legden, werd deze pas werkelijk onderdeel van het 
Haagsee hofleven toen de Friese tak van de familie in 1747 het stadhou-
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derschapp verwierf.94 Willem iv beschikte in Leeuwarden al over een 
kleinee Hofkapel. Deze verhuisde mee naar Den Haag en werd daar uit-
gebreidd tot ongeveer zestien vaste musici.95 Regelmatig werd hun aantal 

mett gastmuzikanten aangevuld, 
zodatt soms wel in bezettingen van 
zeventigg musici werd geconcer-
teerd.. De concertmeester, die de 
titell  'Hofcompositeur' voerde, 
schreeff  vele composities voor de 
wekelijksee hofconcerten, waarbij 
somss internationale beroemdhe-
denn als de jonge Mozart en de al 
evenn jeugdige Ludwig van Beet-
hovenn optraden. 

Toenn de familie Mozart in sep-
temberr 1765 de hofstad bezocht, 

Hofball  in de Oranjezaal in het paleis Huis ten Bosch t rof men daar 'een levendig, op in-

inn 1686, tijdens het stadhouderschap van Willem in. ternationale leest geschoeid mu-
zieklevenn aan, dat in hoge mate 

gestimuleerdd werd door de stadhouderlijke familie'.96 De optredens van 
hett toen achtjarige wonderkind Wolfgang Amadeus waren zo'n groot 
success dat hij onmiddellijk werd gevraagd om in maart 1766 de festivi-
teitenn rond de aanvaarding van het stadhouderschap door prins Willem 
vv op te luisteren. De invitatie werd aanvaard, met als gevolg dat de 
Mozarts,, met een onderbreking voor een bezoek aan Amsterdam, meer 
dann een halfjaar in de Residentie verbleven. 

DEE BURGERS EN DE VERLICHTING 

'(...)'(...) die burgerij zelf had nog altijd op de regering van stad en staat niet de 
minsteminste regelmatige invloed. (...) het was niet waarschijnlijk, dat die burgerij 
daardaar op den duur in berusten zou. Te minder omdat zij door de geest der 
Verlichting,Verlichting, die zich in heel Europa roerde, mee was aangeraakt.' 97 
P.Geyl l 

Voorr nieuwe opvattingen over de relatie tussen de overheid en het cul-
turelee leven waren de ontwikkelingen die zich in de tweede helft van de 
achttiendee eeuw binnen de burgerklasse voltrokken van buitengewoon 
groott belang. De omvangrijke, cultureel geïnteresseerde middenklasse 
wass altijd van zeggenschap in het openbaar bestuur verstoken ge-
weest.988 Onder invloed van de zich internationaal manifesterende Ver-
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lichtingg groeide hiertegen verzet.00 De opvatting dat de mensheid door 
goddelijkee en metafysische krachten werd beheerst, werd verworpen en 
dee mens werd op basis van zijn eigen verstandelijke vermogen - 'de 
rede'' - in staat geacht zijn lot te kunnen bepalen. De samenleving werd 
gezienn als iets wat door mensen maakbaar is - zij was te vervolmaken en 
daarmeee kwam de vervulling van het menselijk geluk binnen handbe-
reikk te liggen.100 

Dee nieuwe opvattingen over mens en maatschappij leidden tot een 
fundamenteell  andere rol van het openbaar bestuur en van de functie van 
kunstt in de samenleving. Cruciaal daarbij was dat de belangrijkste Ver-
lichtingsfilosofenn vooral in de staat het instrument zagen om hun doe-
lenn te verwezenlijken.101 Invloed van 'democraten' in het openbaar 
bestuurr was in dit verband noodzakelijk. Tevens werd de opvoeding van 
zowell  individu als 'volk' met het oog op hun emancipatie een essentiële 3 5 
aangelegenheid.1022 'Kunst en beschaving' hadden in deze 'pedagogiek' 
eenn centrale plaats.10? 

Inn de achttiende eeuw botsten de idealen van de verlichte staat met de 
realiteit,, waarin absolutistisch regerende en zich op het 'droit divin' 
beroependee vorsten, adel en regenten de bestuurlijke macht in handen 
hadden.. Aangewakkerd door de Amerikaanse revolutie (1775) liep de 
spanningg in Europa tussen 'aristocraten' en 'democraten' tijdens het 
laatstee kwart van de eeuw snel op.I(H Groepen burgers in verschillende 
landenn bewapenden zich, waardoor het conflict een militant karakter 
kreeg.. De omslag kwam in 1789 met de Franse Revolutie, de omwente-
lingg waardoor het Verlichtingsdenken in Europa voor het eerst op 
staatsniveauu doordrong en waardoor het Franse 'Ancien Régime' in 
kortee tijd volledig buiten werking werd gesteld. 

VerlichtingsidealenVerlichtingsidealen in de Republiek 

Inn de Nederlanden manifesteerde de Verlichting zich tijdens de eerste 
helftt van de achttiende eeuw op uiteenlopende manieren. De Republiek 
fungeerdee met haar talrijke ballingen, uitgevers en drukkers als het 
belangrijkstee distributiecentrum van vroege Verlichtingsdenkbeelden 
inn Europa. Tevens was er sprake van een gematigde, langzaam op gang 
komendee binnenlandse belangstelling.10*  Aanvankelijk bestond hier 
weinigg interesse voor de nieuwe opvattingen over de inrichting van de 
staat.. Het klimaat was er niet naar: hier heerste geen absolutisme en de 
tolerantiee was naar verhouding groot.106 Pas tegen het midden van de 
achttiendee eeuw vonden de nieuwe staatsopvattingen in de Republiek 
enigg gehoor, toen de corruptie en het eigenbelang van de regentenklas-
see weerstand begonnen te wekken.10? Met aandacht voor de opvoeding 
vann het individu liep men hier evenmin voorop.108 
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Alss elders in Europa waren zogenaamde spectatoriale geschriften 
belangrijkk voor de vorming van het volk tot deugdzame en verlichte 
burgers.IO99 De Hollandsche Spectator werA tussen 1731 tot 1735 in 360 afle-
veringenn uitgegeven door Justus van Effen, 'de morele en artistiek 
leidsmann van de opkomende burgerij in eigen land'.110 Opruiende lec-
tuurr was het niet. De Republiek bezat 'eene der wijste, gematigdste en 
rechtvaardigstee regeeringen des aardrijks'. Wel droegen de spectators 
doorr hun grote aandacht voor de Nederlandse taal en de nationale 
geschiedeniss bij aan een hernieuwd besef van nationale eenheid.111 

Voortss was de aandacht vooral gericht op de bevordering van sociabili-
teit,, verlichte moraal en burgerdeugd: de mens was te vervolmaken.112 

'Toetsingg van het gedrag aan de rede was de beste gids op het pad der 
deugd.'"3 3 

Dee ontwikkelingsmogelijkheden van de burgers waren beperkt door-
datt zij nauwelijks toegang hadden tot universiteiten en de sinds het 
middenn van de achttiende eeuw opgerichte 'geleerde genootschap-
pen'.. "4 Om in hun kennisbehoefte te voorzien richtten groepen bur-
gerss - onder wie naar verhouding veel dissenters - naar buitenlands 
voorbeeldd eigen genootschappen op."5 In deze verlichte burgergenoot-

schappenn was de belangstelling voor kunst 
groot.1166 In de praktijk ging het daarbij vooral 
omm opvoedende en beschavende literatuur en 
'leerzaamm theater', alsmede om 'nutte kunsten' 
(dee tekenkunst in het bijzonder), belangstelling 
voorr het neoclassicisme en een nieuwe natio-
nalee historieschilderkunst.11? 

Voorr literatuur, waarvan geschiedschrijving 
eenn belangrijk deel uitmaakte, waren er specia-
lee letterkundige genootschappen en leesgezel-
schappen.. 'De natie' en 'het vaderland' werden 
all  gauw uiterst belangrijke onderwerpen. Te-
gelijkertijdd gaf de politieke strijd aanleiding tot 
scherpee meningsverschillen. De patriot Jaco-
buss Bellamy dichtte: 'Geen prins, hoe groot, 
hoee goed hij zij, / Mag, in een vrije maatschap-
pij,, / Naar willekeur regeeren!', en de Orangist 
Bilderdijk:: 'Met hart, met mond met pen en 
rechterhand,, / Getrouw aan God, Oranje en 't 
Vaderland!'1'88 Na de mislukte patriotse staats-
greepp in 1787 ontvluchtten verlichte auteurs als 
Betjee Wolf en Aagje Deken het land, maar in 
1795,, met de Bataafse Revolutie, moest de con-
servatievee Bilderdijk het veld ruimen. 

Inn Haarlem gaf het verlichte burger-
genootschapp Teylers Stichting in 
17800 opdracht tot bouw van Teylers 
Museum.. De later boven op het 
museumm geplaatste beeldengroep 
verbeeldtt 'wetenschap en kunst 
doorr faam bekranst'. 
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Inn het theater speelden soortgelijke meningsverschillen. Ook hier 
gingg het vanaf de jaren zestig onder invloed van de verlichte belangstel-
lingg voor het nationale verleden vooral om 'vaderlandse onderwer-
pen'."?? In een aantal gevallen was daarbij sprake van onvervalst 'vor-
mingstoneel',, waarbij hartstochtelijk de boodschap van de nieuwe 
ideologiee werd uitgedragen. 'Toneelsociëteit Leerzaam Vermaak', in 
17844 opgericht door de Haarlemse uitgever, boekhandelaar, toneel-
schrijver,, dichter, geschiedschrijver en patriot Adriaan Loosjes, was 
zo'nn gezelschap.120 Adellijke lieden en overheidsfunctionarissen werden 
bijj  opvoeringen (van onder meer stukken van Voltaire) geweerd."1 

Aandachtt voor beeldende kunsten groeide binnen tekengenoot-
schappenn en -academies, waarvan het aantal in de tweede helft van de 
achttiendee eeuw door toedoen van verlichte burgers explosief steeg.122 

Dee belangstelling richtte zich daarbij zowel op utilitaire aanwending 3 7 
vann het tekenen bij de bevordering van de nationale vooruitgang, als op 
hett internationale en door verlichte idealen geïnspireerde neoclassicis-
me.. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een nieuwe nationale historieschil-
derkunst,, die haar inspiratie en voorbeelden vond in de Gouden Eeuw, 
dee eeuw bij uitstek van nationale grootheid en daarom het grote voor-
beeldd voor het verlichte ideaal van nationale eenheid. I23 

Inn hervormingsgezinde genootschappen, waarvan het in Edam in 
17844 gestichte 'Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Tot Nut 
vann 't Algemeen' verreweg het belangrijkste was, ging het niet alleen om 
dee ontwikkeling van burgers in besloten kring, maar om een veel breder 
doel:: de verheffing van de Republiek door de opvoeding van lagere 
socialee groepen tot nuttige en deugdzame leden van de als eenheid 
beschouwdee natie.I24 Omdat er in de Republiek geen overheid was die 
hiertoee initiatieven nam, ging het Nut zelf tot opvoeding van 'het volk' 
over.12**  Hoeveel tegenwerking het ook ondervond, de opkomst was niet 
meerr te stuiten.126 In 1785, een jaar na de oprichting, waren in vijf steden 
zelfstandigee 'departementen' ontstaan, en tien jaren later waren dat er 
all  27. In 1791 werd in Haarlem de eerste Nutsbibliotheek geopend; het 
wass 'de eerste niet-commerciële instelling voor het uitlenen van boe-
ken'' in Nederland.I27 

Nett als elders in Europa werd in de laatste decennia van de achttien-
dee eeuw het voor de wording van het 'moderne' Nederland zo belang-
rijkee conflict tussen 'democraten' en 'aristocraten' voortdurend scher-
per.1288 De strijd ging gepaard met een explosie aan politieke pamfletten 
enn een nieuwe politieke opiniepers, die de spectatoriale geschriften snel 
overvleugelde.I299 Plaatselijk sloten 'democratische-patriotten' zich aan-
eenn in politieke genootschappen en paramilitaire organisaties, die vrij -
korpsenn of exercitiegenootschappen werden genoemd.^0 In 1787 werd 
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eenn machtsovername nog net voorkomen, maar in 1795 was het zo ver. 
Toenn maakte de Bataafse Revolutie - de revolutie waarmee in Ne-
derlandd het Verlichtingsdenken op staatsniveau doordrong - een einde 
aann de gesloten regentenmacht en het stadhouderlijk bewind.^1 Vanaf 
nuu zou de relatie tussen de overheid en het culturele leven in een funda-
menteell  ander perspectief staan. 

38 8 
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llMeerMeer en meer beseffen wij, hoe toen de grondslagen zijn gelegd van veel, 
datdat wij thans als essentieel onderdeel van het politieke en geestelijke bestaan 
vanvan het Nederlandse volk beschouwen.'1 

L.. Brummel 

Inn januari 1795 rukte de Franse generaal Pichegru over de bevroren 
grotee rivieren op naar het centrum van de Republiek der Verenigde 
Nederlandenn om de patriotten in hun strijd tegen 'tiran' Willem v te 
hulpp te schieten. Met succes, want met zijn komst verliet de stadhouder 
hett land bij Scheveningen, en overal dansten hier de 'Bataven', naar 
Franss voorbeeld, rond vrijheidsbomen. Zonder bloedvergieten werden 
dee regenten uit hun posten in het openbaar bestuur verdreven en ver-
vangenn door 'provisionele representanten van het volk'. 'Vrijheid, ge-
lijkheidd en broederschap' werd de leus van de nieuwe bestuurders. 
Geïnspireerdd door denkbeelden van Verlichtingsfilosofen als Montes-
quieu,, Voltaire en Rousseau hadden de nieuwe machthebbers een sterk 
enn optimistisch geloof zowel in de 'maakbaarheid van de samenleving' 
alss in het sturend vermogen van het door hen te vestigen centrale ge-
zag.. 3 De rechten van de mens en de burger, democratie en volkssoeve-
reiniteitt zouden het fundament van een nieuwe eenheidsstaat moeten 
vormen.4 4 

Inn de verlichte opvattingen van de nieuwe bestuurders was een be-
langrijkee plaats weggelegd voor de opvoeding, die niet beperkt diende 
tee blijven tot de ontwikkeling en beschaving van het afzonderlijke indi-
vidu,, maar ook moest bijdragen aan de vorming van een nieuw 'natio-
naall  karakter'. Zij moest het verlichte en democratische staatsbegrip 
ondersteunenn en de nieuwe nationale eenheid bevorderen. In dit peda-
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gogischee streven was voor 'kunst en cultuur' een duidelijke plaats inge-
ruimdee Ze werden voortaan onderdeel van een centraal georganiseerde 
enn geseculariseerde overheidsbemoeienis. 

Hoewell  het nieuwe bewind aanvankelijk op brede steun van de be-
volkingg kon rekenen, bekoelde het enthousiasme onder democratisch-
patriotsee burgers tussen 1801 en 1805, toen de machtvan de aristocratie 
voorr een aanzienlijk deel werd hersteld. Er kwam een 'gevel-democra-
tietie in Nederland, terwijl in feite de familieregering der regenten werd 
hersteld'.66 Met de komst van Lodewijk Napoleon in 1806 verdwenen de 
democratischee uitgangspunten nog verder uit beeld. Was de verlichte 
burgerijj  vóór 1795 door de regenten buiten spel gehouden, nu werd zij 
vann invloed op het openbare bestuur afgesneden door een koning die 
zijnn beleid weliswaar grotendeels op verlichte opvattingen baseerde, 

400 maar die zich voor het overige autoritair gedroeg. Naarmate de Franse 
invloedd toenam en het zelfs tot inlijving bij Frankrijk kwam, bekoelde 
hett enthousiasme verder. Onder de hele bevolking groeide een sterk 
verlangenn naar hernieuwde zelfstandigheid. 

Tochh zouden de vernieuwingen die in de Bataafs-Franse tijd werden 
doorgevoerdd het fundament vormen 'waarop een halve eeuw later het 
gebouww van het moderne Nederland is opgetrokken'.7 Er ontstond een 
gecentraliseerdee eenheidsstaat met een officiële hoofdstad, Amster-
dam,, en een standaardmunt, de gulden. Ook kwamen diverse nieuwe 
openbaree voorzieningen tot stand, zoals openbaar onderwijs, een bur-
gerlijkee stand, een nationaal gereglementeerd gevangeniswezen, een 
nationaall  postwezen en een kadaster. Uitgangspunten van het openbaar 
bestuurr en de inrichting van het land werden neergelegd in 'door het 
volk'' aangenomen wetten, en de openbare macht werd gesplitst in wet-
gevende,, uitvoerende en rechterlijke macht.8 De kwaliteit van de be-
leidsvoorbereidingg en -uitvoering werd sterk verbeterd door de invoe-
ringg van jaarlijkse begrotingen en door gebruik te maken van moderne 
wetenschappelijkee methoden als de statistiek. Ook werd er een schei-
dingg tussen Kerk en staat doorgevoerd, en werd godsdienstvrijheid als 
grondrechtt erkend. De autonomie van het individu werd gegarandeerd 
doorr de wettelijke bepaling dat 'een ieder voor de wet gelijk is'. Tegelijk 
werdenn 'feodale verhoudingen' afgeschaft en de gilden opgeheven. 

CultuurbeleidCultuurbeleid ter verlichting en beschaving 

Inn maart 1796 kwam de eerste Nationale Vergadering bijeen en op 1 mei 
17988 trad de eerste Grondwet, de Staatsregeling voor het Bataafse Volk, in 
werking.. In artikel één werd, onder de Algemene Beginselen, het doel van 
dee nationale vereniging genoemd: 'beveiliging van persoon, leven, eer 
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enn goederen, en beschaving van verstand en zeden'.9 Artikel 60 van de 
BurgerlijkeBurgerlijke en Staatkundige Grondregels spoorde aan tot een actief over-
heidsbeleidd op het terrein van opvoeding: 'de Maatschappij wil, dat de 
verlichtingg en beschaving onder haare leden zoveel mogelijk bevorderd 
worde'.100 De overheid diende bij 
dee ontwikkeling van 'het volk' 
tott verlichte en politiek bewuste 
staatsburgerss een belangrijke rol 
tee spelen: 'de Vertegenwoordi-
gendee Magt maakt zodanige in-
richtingenn waardoor het Natio-
naall  Character ten goede gewij-
zigdd [... zal] worden'. 

Inn de Acte van Staatsregeling 
werdenn Algemene Beginselen en 
Grondregelss geconcretiseerd. Er 
kwamm een tamelijk democratisch 
enn zeer centralistisch bestel. De 
zevenn oude provincies werden 
vervangenn door acht nieuwe 'de-
partementen',, die, net als de ge-
meentebesturen,, geheel onder-
geschiktt werden gemaakt aan de 
landsregering.. De centrale rege-
ringg bestond uit een Vertegenwoordigend Lichaam (bestaande uit 94 
ledenn verdeeld over een Eerste en een Tweede Kamer) en een Uitvoe-
rendd Bewind, bestaande uit vijf Directeuren die werden bijgestaan door 
achtt Agenten (ministers). 

Eénn van hen was de Agent van Nationale Opvoeding." De benaming 
gaff  precies weer waar het de Bataafse bestuurders om te doen was: 
nationaall  besef en opvoeding. Het takenpakket van de Agent omvatte 
behalvee volksgezondheid, 'de vorming der Nationale Zeden en de 
bevorderingg van het Openbaar Onderwijs, en van Konsten en Weten-
schappen'.. Als nadere taakomschrijving gaf het Vertegenwoordigend 
Lichaamm hem een Instructie mee, die netjes opgeplakt op een groot 
eikenhoutenn bord in het kantoor van de Agent kwam te hangen. Ter 
'verlichtingg en beschaving van alle Leden der Maatschappij' moesten 
'dee jonge Burgers en Burgeressen van den Staat' al vroeg de grondbe-
ginselenn van 'verlichting en deugd' worden onderwezen. Daartoe 
moestt de Agent 'binnen den kortst mogelijken tijd' een lijst opstellen 
vann 'geschikte leerboeken, om in de Schooien gebruikt te worden' en 
diendee het onderwijs drastisch te worden hervormd. Tevens moest de 

Dee volksvertegenwoordiging (de Nationale Vergade-
ring)ring) stelde in 1798 de eerste Grondwet (Staatsregeling) 
inn werking. Veel aandacht werd daarin besteed aan de 
'verlichtingg en beschaving' van alle inwoners van de 
nieuwee natie. 
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Nederlandsee taal worden geüniformeerd en gezuiverd van buitenlandse 
invloeden. . 

Tott de verantwoordelijkheid van de Agent behoorde ook het theater. 
Hijj  moest ervoor zorgen dat de 'Schouwspelen (...) Leer-Scholen zijn 
vann het Volk, - Kweekscholen voor de deugd, en behoedmiddel tegen 
dee ondeugd'. 'Stukken welken de zeden bederven of den Nationaalen 
geestt verzwakken' dienden te worden geweerd. Het toneel moest bij-
dragenn tot 'Nationale geest (...), tot Deugd en Vaderlandsliefde (...) 

doorr het doen vertoonen van zedelij-
kee Toneelstukken'. Teneinde aan 
dezee voornemens een strikte uitvoe-
ringg te geven moesten 'Commissaris-
senn der Schouburgen en Directeurs 
vann reizende of vaste Troupen' aan de 
Agentt voorleggen welke stukken zij 
wildenn opvoeren. De Agent moest de 
voorstellenn 'doen examineeren en 
mett voorkennis van het Uitvoerend 
Bewindd approbeeren'. 

Voortss moest de Agent kennis ne-
menn van 'nieuwe instellingen in de 
voortgangg der Kunsten en Weten-
schappen'' in andere landen, 'om 
daarvann in ons land het beste gebruik 
tee maken'. Aangaande de 'Schoone 
Kunsten'' kreeg de Agent opdracht 
voorstellenn te doen om de 'Schilder-
kunst,, de Beeldhouwkunst en Bur-
gerlijkee Bouwkunst' te bevorderen. 
Soortgelijkee voorstellen moesten ook 
wordenn gedaan met betrekking tot de 

'Letterkundee in ons Vaderland', waarbij voor ogen moest worden ge-
houdenn dat letterkundige werken nooit 'waarlijk schoon zijn kunnen, 
zooo zij eene strekking hebben, om den eerbied voor het Opperwezen te 
verminderen,, of de zeden te bederven'. 

Dee Staatsregeling van 1798 werd in 1801 onder Franse druk vervan-
genn door een minder centralistische en minder democratische versie. 
Hett Agentschap voor Nationale Opvoeding werd opgenomen in een 
'Raadd van Binnenlandse Zaken' en daarmee opgeheven, en de overheid 
bemoeidee zich nog nauwelijks met culturele aangelegenheden. De aan-
dachtt voor opvoeding had zich inmiddels volledig op het lager onder-
wijss geconcentreerd.12 

Theaterss moesten 'leerscholen van het volk' zijn. 
Inn Den Haag werd het aan de staat overgedragen 
paleiss Nassau Weilburg tot schouwburg omge-
bouwd.. Het eerste stuk dat er in 1804 werd opge-
voerdd was van de revolutie-held Voltaire. 
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Dee ambities van de centrale overheid met betrekking tot kunst en 
cultuurr kregen in 1806 een nieuwe impuls toen de actieve Lodewijk 
Napoleonn door toedoen van zijn broer, keizer Napoleon, koning van 
Hollandd werd.'3 Direct na zijn aantreden maakte deze vanuit een ver-
lichtee en sterk utilitaire optiek, het kunst- en cultuurbeleid tot een 
speerpuntt van zijn handelen."4 Op 20 
novemberr 1806 bepaalde hij dat er een 
'Directeur-Generaall  der Voorwerpen de 
Kunstenn en Wetenschappen betreffende' 
moestt komen.'5 Tevens kreeg een commis-
siee opdracht na te gaan wat er in Frankrijk 
opp het gebied van kunsten en wetenschap-
penn bestond, 'wat er in Holland omtrent is 
gedaann en wat er nog zou behooren ge-
daann te worden'.16 De commissie stond 
onderr voorzitterschap van de voormalige 
regentt en door Lodewijk Napoleon als 
honorairr kamerheer aangestelde mr. Johan 
Meerman.'77 Veel tijd kreeg de 'Commis-
sie-Meerman'' niet; het rapport moest bin-
nenn veertien dagen klaar zijn. 

Inn vergelijking met de in de Staatsrege-
lingg van 1798 geformuleerde overheidsta-
kenn op het gebied van kunst en cultuur, 
wass het rapport van de commissie opval-
lendd concreet. Er werd nauwelijks inge-
gaann op algemene uitgangspunten.18 In 
plaatss daarvan werd een fors aantal tame-
lij kk praktische voorstellen gedaan, die, 
hoewell  de commissie zich slechts 'opper-
vlakkigg bekend' achtte met de toestand in 
'Parijss en in andere steden van het Keizer-
rijk' ,, stuk voor stuk van Franse oorsprong 
waren.. Zo zou er een kunstacademie moe-
tenn komen en zouden er 'kunstvertrekken' 
moetenn worden opengesteld, waar schil-
derijen,, tekeningen, prenten, beelden, 
bas-reliëfs,, gedenkpenningen en 'alle an-
deree voorwerpen hierop betrekkelijk' kon- Johan Meerman adviseerde Lodewijk 
denn worden getoond. Voorts dienden be- Napoleon over het te voeren cultuur-
langrijkee particuliere verzamelingen ter beleid. In 1807 werd hij Directeur-
vormingg van jongeren openbaar toeganke- Gene™al der Wetenschappen en 

Kunsten. . 
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Koningg Lodewijk Napoleon (1806-

1810)) gaf het nationale cultuurbeleid 

belangrijkee nieuwe impulsen. 
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lij kk te worden gemaakt. Ook moesten kunstenaars door prijzen en 
(reis)beurzenn worden aangemoedigd, dienden tentoonstellingen van 
levendee kunstenaars te worden georganiseerd en moest in het onderwijs 
aandachtt aan de 'fraaie kunsten' worden besteed. 

Omm te bevorderen dat de talrijke elkaar beconcurrerende genoot-
schappenn en maatschappijen in het land eendrachtig 'tot het algemeen 
oogmerk'' zouden bijdragen, werd aanbevolen een soortgelijke instel-
lingg als het 'Nationaal Instituut te Parijs' in het leven te roepen. Ook 
werdd naar voorbeeld van de Keizerlijke Bibliotheek voorgesteld een 
Koninklijkee Bibliotheek in te richten. De 'Bibliotheek van Uwe Majes-
teit'' zou door aankopen moeten worden vergroot en tot nut van het 
algemeenn openbaar toegankelijk moeten worden.1? Daarbij werd opge-
merktt dat openbare bibliotheken in de steden 'waarvan de nuttigheid zo 
klaarblijkelijkk is' in het gehele land helaas ontbraken. Ten behoeve van 
dee uitbreiding van 'het rijk der letteren' en de bevordering van de 
Nederlandsee taal zouden aan talentvolle jonge auteurs prijzen en sti-
pendiaa moeten worden uitgereikt. Bovendien zou er een nationaal let-
terkundigg tijdschrift: moeten verschijnen. Het rapport besloot met de 
constateringg dat het met de kunsten in het koninkrijk slecht was gesteld. 
Impulsenn van buitenaf, zoals van buitenlandse kunstenaars, werden 
noodzakelijkk geacht om het land zijn 'ouden roem' terug te geven. 

Lodewijkk Napoleon volgde het advies van de Commissie-Meerman 
inn grote lijnen.20 Het vormde de basis voor de Instructie van de Direc-
teur-Generaall  der Schoone Kunsten die kort daarna, op 22 januari 1807, 
werdd uitgevaardigd. Even later, op 14 oktober 1807, werd de afdeling 
'Kunsten'' samengevoegd met het Directoraat-Generaal voor Openbaar 
Onderwijss en Wetenschappen. Het nu ingestelde Directoraat-Gene-
raall  der Wetenschappen en Kunsten kwam onder leiding te staan van de 
mann die deze combinatie al eerder in gedachten had: Johan Meerman.21 

PolitiekePolitieke idealen op het toneel 

Naa de machtswisseling van 1795 kreeg het verlicht-burgerlijk en patri-
ots-politiekk getinte drama dat in de jaren daarvoor in de verdrukking 
wass geraakt, volop mogelijkheden.22 In Amsterdam zette het 'Comité 
Révolutionnair'' na de machtsovername de deuren van de Stadsschouw-
burg,, die in de jaren daarvoor 'wegens tijdsomstandigheden' vaak geslo-
tenn waren geweest, direct open. 'De achtergehouden vaderlandse stuk-
kenn kwamen, zo snel de acteurs de rollen konden opnemen weer op de 
planken.'' 'Terwijl in alle straten en op de pleinen revolutionaire liede-
renn klonken, deelde de schouwburg in de algemene feestvreugde. Op 
44 maart 1795 kwam de vrijheidsboom op het toneel, te Rotterdam in lDe 
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wederkomstwederkomst van den Hollandsen Patriot, te Amsterdam in een ballet als na-
spell  bij Lemierre's Willem TelF3 

Overeenkomstigg de bepaling in de Staatsregeling van 1798 en de daar-
uitt voortvloeiende Instructie van de Agent van Nationale Opvoeding 
omtrentt 'de konsten*, werd in het concreet gevoerde beleid een accent 
opp het theater gelegd. Aan het toneel, en zeker aan het politiek geënga-
geerdee nationaal-stichtelijke drama, werd een vormende rol toegekend. 
Dee eerste Agent van Nationale Opvoeding, Theodoras van Kooten, 
wienss kwaliteiten overigens meer lagen 'op het terrein van Bacchus en 
Venus,, in het maken van welluidende Latijnse verzen en het onderhou-
denn van sociale contacten met zijn grote vriendenschaar', volgde zijn 
instructiess snel en nauwgezet op.24 Binnen veertien dagen na zijn aan-
stellingg bepaalde hij dat alle schouwburgen moesten worden ingescha-
keldd om 'dienstig [te] kunnen zijn tot het oogmerk, waartoe publieke 45 
schouwtonelenn in eene welingerichte Maatschappij worden inge-
steld'.2* * 

Dee Stadsschouwburg van Amsterdam kreeg een voorbeeldfunctie. 
Err werden nieuwe directeuren aangesteld en er kwam geld voor betere 
voorzieningen,, salarissen van acteurs en kleding. De Stadsschouwburg 
kwamm 'ten dienste der Natie' en werd verheven tot Nederduitschen 
SchouwburgSchouwburg der Bataafsche Republiek.26 Tijdens het seizoen, dat van 5 au-
gustuss tot 5 mei liep, werd er elke avond een voorstelling gegeven. De 
Agentt controleerde het repertoire dat vooral bestond uit stichtelijk 
dramaa waarin politieke of morele boodschappen werden verkondigd. 
Langg zou dit echter niet duren, want vóór in 1801 de functie van Agent 
werdd afgeschaft en deze functionaris met het Amsterdamse stadsbe-
stuurr tot een bevredigende financiële afwikkeling van de 'overname' 
vann de schouwburg was gekomen, werd het 'Staatstheater' al weer 
Stadsschouwburg. . 

Zoo kwam er al binnen drie jaar weer een einde aan de bemoeienissen 
vann de staat met het toneel. Van het voornemen om toneel aan de natio-
nalee opvoeding te laten bijdragen was weinig terechtgekomen. De oor-
zaakk van dit voortijdige einde lag vooral op het praktische vlak. De 
opvolgerr van Van Kooten, Nuts-bestuurder, voormalig Leids hoogle-
raarr in de oosterse talen en gevierd kansel- en feestredenaar Van der 
Palm,, had het te druk met zijn hoofdtaak, het onderwijs. Bovendien 
ontbrakk het hem aan personele en financiële mogelijkheden om zich 
actieff  met 'toneelbeleid' bezig te houden. Tijdens de Bataafse Repu-
bliekk bleef het dus bij een weinig geslaagd begin: de Amsterdamse 
Stadsschouwburgg als (tijdelijke) Nationale Schouwburg. 

Tochh hadden de bemoeienissen van de overheid en de democratisch-
patriotsee burgers met het toneel aanzienlijke gevolgen voor de sociale 



I795-I8I3 3 

enn maatschappelijke positie van acteurs. Werden zij enkele decennia 
tevorenn nog gezien als lichtzinnige figuren, in hun nieuwe rol als bren-
gerss van verlicht-didactische boodschappen kregen zij een nieuwe sta-
tus,, die ook in hun salaris tot uitdrukking kwam. De waardering voor 
acteurss groeide en 'jubilea, afscheidsvoorstellingen, "benefieten" en 
uitvaartenn werden druk bezochte toneelgebeurtenissen'.2? 

Tijdenss het Koninkrijk Holland werd onder Lodewijk Napoleon, 
naarr Frans voorbeeld, de band tussen het toneel en de centrale overheid 
weerr aangehaald.28 Twee maanden na zijn aantreden bracht Jean Bap-
tistee Desprès, een Frans ambtenaar-toneelschrijver, rapport uit over Les 
TheatresTheatres de Hollande. Al in de eerste zin onderstreepte hij het grote 
belangg van het theater voor de staat: 'En considérant Ie theatre sous un 
aspectt politique, Phomme d'état Ie place dans 1'ordre des moyens néces-
sairess pour diriger Popinion et pour la juger, puisque c'est au theatre 
qu'ellee se manifeste avec Ie plus d'évidence.'2? Lodewijk Napoleon, zelf 
theaterliefhebber,, sloeg het advies niet in de wind. Hij vormde de in 
18044 geopende Haagse Schouwburg om tot Hoftheater, waar de 
koninklijkee theatergroep Les Comédiens ordinaires du Roi optrad, en in 
januarii  1807 werd de Amsterdamse Stadsschouwburg omgedoopt tot 
Koninklijkee Hollandse Schouwburg. De acteurs ervan heetten voortaan 
Koninklijkee Toneelspelers en zowel theater als acteurs werden door de 
koningg 'op vorstelijke wijze' gesteund.3° Jaarlijks stelde Lodewijk een 
bedragg van ƒ100.000,- voor het toneel beschikbaar.31 De Koninklijke 
Commissariss oefende controle uit op het reilen en zeilen in de schouw-
burgenn en de minister van Binnenlandse Zaken 'liet zich op last des 
Koningss voortdurend inlichten over middelen het toneel van slechte 
stukkenn te zuiveren en de nationale smaakte verbeteren'.32 

Naa de inlijving bij Frankrijk in 1810 kwam er een einde aan de over-
heidssteun.. De Koninklijke Hollandse Schouwburg werd 'geprivati-
seerd'' en verhuurd aan Snoek en Majofski, acteurs en leiders van het 
'huisgezelschap'.. Stukken van Nederlands-nationale strekking werden 
verbodenn en er kwam een verscherpte censuur. In de grote steden 
mochtenn niet meer dan twee theaters zijn, in de overige één, en voor-
stellingenn mochten alleen worden gegeven met toestemming van het 
ministeriee van Politiezaken. Het toneel richtte zich nu in toenemende 
matee op 'nieuwe-oude' helden. Regelmatig werden Oranjegezinde toe-
spelingenn gemaakt en meermalen leidde dit tot arrestaties. Na terug-
keerr van de Oranjes in 1814 zou de Amsterdamse schouwburg opnieuw 
eenn plaats van nationale demonstraties worden - nu met Oranje als 
middelpunt. . 

Dee relatie tussen het verlicht-stichtelijk drama en de machthebbers 
vann de Bataafs-Franse tijd wordt fraai geïllustreerd aan de hand van de 
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gebeurtenissenn bij Leerzaam Vermaak, de toneelsociëteit die in 1780 
doorr de democratisch-patriotse oprichter van het Haarlemse Nutsde-
partement,, Adriaan Loosjes, was opgericht. In 1795 had Leerzaam Ver-
maakk de Franse bevrijders geestdriftig met een 'eigen' vrijkorps ontvan-
gen.. Samen met andere leden van de sociëteit, onder wie Johan 
Enschedé,, telg uit het bekende Haarlemse drukkersgeslacht, werd 
Loosjess na de machtsovername opgenomen in het nieuwe Bataafs-revo-
lurionairee stadsbestuur van Haarlem. Leerzaam Vermaak plukte daar-
vann de vruchten: het theater breidde uit. Maar al snel kwam de omme-
keer.. De dromen over 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap van het 
Soevereinee Volk' werden ruw verstoord. Eerst doordat de macht van de 
aristocratisch-patriottenn werd vergroot, en daarna door een Franse 
koningg die geen democratische inbreng duldde. Het dieptepunt werd 
bereiktt in 1811, toen 35 stukken die Leerzaam Vermaak had willen op- 47 
voeren,, werden verboden. Bij de bevrijding van de Franse overheersers, 
inn 1813, betoonde de leidingvan het gezelschap zich even actief en geest-
driftigg als zij achttien jaar eerder bij het binnenhalen van de Fransen was 
geweest.. 'Toen er ook deze keer een Haarlems "vrijkorps" werd ge-
vormdd (...) behoorden verscheidene leden van het genootschap tot de 
bevelhebbers.. Het korps werd zelfs voor een deel uitgerust met "wa-
pens""  (...) uit de requisietenvoorraad van Leerzaam Vermaak!'33 

TaalTaal en letteren en 'de versteviging van de natie' 

Nett als het toneel werden ook de status en het gebruik van de Neder-
landsee taal in de laatste decennia van de achttiende eeuw door het ver-
lichtee denken beïnvloed. De aandacht voor 'het vaderland' bevorderde 
dee reeds lang bestaande belangstelling voor het Nederlands als een-
heidstaal.. De interesse voor het Nederlands gold in verlicht-patriotse 
kringenn als bewijs van vaderlandslievendheid, terwijl het Frans alleen 
doorr de elite werd gesproken. Nadat het Bataafse bewind de centrale 
regiee van het land in handen had gekregen, bleven daden niet uit. De 
'eenheidd van de taal paste (...) uitmuntend bij de ideologie van een volk 
datt één natie wilde zijn, politiek bekrachtigd tot één staat'.34 In 1797 
werdd Matthijs Siegenbeek in Leiden benoemd tot hoogleraar in de 
'Vaderlandschee taal en welsprekendheid'. Binnen enkele jaren werden 
ookk in Amsterdam, Utrecht en Groningen hoogleraren met vergelijk-
baree leeropdrachten aangesteld. 

Overr vorm en gebruik van de Nederlandse taal waren in de Instructie 
vann de Agent van Nationale Opvoeding duidelijke richtlijnen opgeno-
men.. In 1798 gaf Agent Siegenbeek opdracht om op basis hiervan de 
spellingg van het Nederlands van buitenlandse invloeden te zuiveren. In 
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decemberr 1804 werden zijn spellingsvoorstellen door het Staatsbewind 
geaccepteerd.. De eerste officiële spelling van het Nederlands was hier-
meee een feit; alle openbare scholen en ambtenaren moesten voortaan de 
'spellingg van Siegenbeek' hanteren. In augustus 1805 werd de op deze 
spellingg gebaseerde grammatica, de Beginselen der Nederduitse spraak-
kunstvankunstvan Pieter Weiland, officieel ingevoerd. 

Ookk kwam het in de Bataafs-Franse tijd tot de eerste bemoeienis van 
dee centrale overheid met het auteursrecht. De Publikatie van het Staats-
bewindbewind der Bataafsche Republiek van 3 Juli 1803 kan als eerste Nederland-
see Auteurswet worden beschouwd. Anders dan vóór 1795, toen de uitge-
verr als de bezitter van 'het eigendom' gold, werd in de nieuwe wet de 
auteurr (de opsteller) als eerstrechthebbende erkend.35 

Lodewijkk Napoleon zette zich eveneens in voor de bevordering van 
dee Nederlandse taal en letteren.36 Direct na zijn komst gaf hij Bilderdijk 
(diee zich wel in het autoritaire koningschap van Lodewijk Napoleon 
konn vinden) opdracht hem te informeren over 'de staat van de literatuur 
inn het land'.37 Bovendien verzocht Lodewijk aan Bilderdijk hem Neder-
landss te leren en een Nederlandse spraakkunst in het Frans te schrijven. 
Opp 20 december 1807 besloot de koning dat alle 'correspondentie, rap-
portenn en berichten van officiële aard' in het Nederlands geschreven 
moestenn worden.38 Het gewicht van de landstaal werd voorts benadrukt 
doordatt in het in 1808 opgerichte Koninklijk Instituut-waarover straks-
dee 'Hollandse taal en letterkunde' een belangrijke plaats kregen. 

Dee koning stimuleerde de werkzaamheden van het Instituut door het 
opdrachtt te geven 'een lijst van verwerpelijke basterdwoorden en een 
lijstt van de "onduitsche" woorden die behouden moeten blijven, samen 
tee stellen\39 Bij de uitgave van de in de Instructies van de Directeuren-
Generaall  genoemde publicaties, die zouden moeten verschijnen in het 
Franss en het Nederlands, gaf hij eveneens blijk van zijn voorkeur voor 
hett gebruik van de Nederlandse taal. De twee Jaarboeken der Weten-
schappenschappen en Kunsten in het Konigrijk Holland (over 1806 en 1807, versche-
nenn in 1809 en 1810), verschenen op aandrang van de koning alleen in 
hett Nederlands. 

Terr bevordering van de Nederlandse literatuur in het buitenland liet 
dee koning in 1807 het tijdschrift Le Vrai Hollandais uitgeven. Een lang 
levenn was dit echter niet beschoren, want keizer Napoleon liet de publi-
catiee in hetzelfde jaar nog stopzetten, omdat hij zich stoorde aan de 
politiekee inhoud van sommige artikelen. Dat in het blad naar keizerlijke 
maatstavenn vrijmoedig over politiek werd gesproken, betekende overi-
genss niet dat er in Nederland onder Lodewijk Napoleon sprake was van 
eenn tolerant literair klimaat. Tijdens de inlijving bij Frankrijk werd de 
censuurr - als bij het toneel - nog veel strenger. Er klonken toen in de 
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literatuurr steeds kritischer geluiden. De Republiek der Verenigde Ne-
derlandenn en in het bijzonder de 'glorierijke Gouden Eeuw' werden nu 
nogg meer een bron van literaire inspiratie.4° De verlichte, maar Oranje-
gezindee Jan Frederik Helmers (1767-1813) publiceerde in 1812 zijn ge-
dichtt De Hollandse Natie. De inhoud ervan was zodanig dat keizer Na-
poleonn het bevel gaf Helmers gevangen te nemen en hem naar Parijs te 
voeren.. Zover kwam het niet, want de auteur overleed vlak voor zijn 
arrestatie. . 

'Schoone'Schoone Kunsten' en ''Nationaal Character'' 

Aanvankelijkk bracht de Bataafse Revolutie de beeldende kunsten vooral 
narigheid.. De Franse 'bevrijders' legden beslag op de belangrijkste wer-
kenn uit de stadhouderlijke collecties en transporteerden die met tal van 49 
anderee voorwerpen uit de stadhouderlijke Kabinetten naar Parijs, waar 
zee in het zojuist in het Louvre geopende Muséum Central des Arts wer-
denn ondergebracht. Bovendien werden er tussen 1795 en 1798 bij open-
baree verkopingen grote delen van de stadhouderlijke bezittingen, waar-
onderr meer dan 240 schilderijen, verkocht.41 

Overr de beeldende kunsten was de Instructie van de Agent van Natio-
nalee Opvoeding veel minder uitgesproken dan over het toneel. In arti-
kell  28 was neergelegd dat hij voor ogen moest houden 'dat de beoeffe-
ningg der schoone kunsten, eenen zeer heilzaamen invloed kan hebben 
opp het Nationaal Character'. Hij moest zich daarom op de hoogte stel-
lenn van 'den tegenwoordigen staat, der wel eer in ons Vaderland bloei-
endee Schilderkunst, de beeldhouwkunst en Burgerlijke Bouwkunst', en 
aann het Uitvoerend Bewind voorstellen doen 'om de schoone Kunsten 
inn ons Vaderland te doen bloeien'. Er kwam weinig van terecht. De eer-
stee Agent Van Kooten ontbrak het aan daadkracht en de tweede, de 
onderwijzerszoonn Van der Palm, concentreerde zich op de hervorming 
vann het onderwijs. 

Dee beperkte aandacht van de Agent van Nationale Opvoeding voor 
dee beeldende kunsten wordt onderstreept doordat niet hij, maar 'den 
kunstlievendenn Agent van Finantièn, den burger I J.A. GogeF het ini-
tiatieff  nam tot de vorming van een nationale beeldende-kunstcollec-
tie.tie.44**  Gogel stelde in 1798 voor om de schilderijen die zich na de trans-
portenn naar Parijs en de verkopingen nog in 'den nationaal verklaarden 
inboedell  van Prins Willem v bevonden' als nationale collectie in een 
museumm onder te brengen.43 In een dergelijk museum kon de eenheid 
vann de Bataafse Republiek tot uitdrukking worden gebracht. Tegelijk 
konn de collectie een wezenlijke bijdrage leveren aan de opvoeding, vor-
mingg en beschaving van de nieuwe staatsburgers en kon zij eigentijdse 
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beeldendee kunstenaars goede en inspirerende voorbeelden verschaffen. 
Hett voorstel van Gogel mondde uit in de oprichting van het eerste in 

onss land van rijkswege gestichte museum: de Nationale Konst-Gallerij 
(i8oo).444 Net als het Louvre werd het in een vorstelijk paleis, Huis ten 
Bosch,, gevestigd. De beoogde allure werd echter tenietgedaan doordat 
dee Gallerij slechts over één helft van het gebouw kon beschikken, ter-
wijll  de andere helft aan een bordeel werd verhuurd.45 Aanvankelijk wer-
den,, ondanks de financiële problemen waarmee het land worstelde, 
naarr verhouding aanzienlijke bedragen voor de uitbreiding van de col-
lectiee uitgetrokken.46 Tussen 1801 en 1804 groeide deze van ca. 200 
naarr ca. 315 werken.47 Na 1804, toen het bevorderen van de nationale 
eenheidd door het tonen van een collectie 'educatieve' schilderijen op de 
achtergrondd raakte, was het gedaan met de groei en werd het voortbe-

500 staan van het museum een moeizame aangelegenheid. In 1805 besloot 
raadpensionariss Rutger Jan Schimmelpenninck, wiens korte bewind de 
opmaatt tot de komst van Lodewijk Napoleon was, Huis ten Bosch te 
betrekken.. De Nationale Konst-Gallerij verhuisde daarom naar 'het 
lokaal'' aan het Haagse Buitenhof, waar eerder het 'Kabinet van Schilde-
rijenn van den Vorst van Nassau' gevestigd was geweest.^8 

Hett inrichten van de Nationale Konst-Gallerij in Huis ten Bosch be-
vestigtt de waarde die de bestuurders aan de bevordering van de nationa-
lee eenheid hechtten. Schilderijen waarin de grootheid van het nationale 
verledenn werd benadrukt, kregen een centrale plaats in de presentatie.49 
Dee Gouden Eeuw, de eeuw van natuurlijkheid, eenvoud en originaliteit, 
enn als zodanig contrasterend met de 'overdadige, gekunstelde en slappe' 
achttiendee eeuw, gold als het voorbeeld bij uitstek. Het was 'duidelijk 
hett eigentijdse, typisch Nederlandse Verlichtingsideaal dat hier met 
terugwerkendee kracht als deugd aan de Hollandse schilders werd toege-
schreven'.5° ° 

Hett nieuwe 'vaderlands bewustzijn' speelde ook een rol bij de kunst-
opdrachtt die de Bataafse Republiek wilde verstrekken om de herinne-
ringg levend te houden aan het succes van het Bataafs-Franse leger, dat 
opp 6 oktober 1799 in de duinen bij Castricum een invasie van Engelse en 
Russischee troepen had gestuit. De Tweede Kamer vond dat het monu-
mentt niet alleen de overwinning moest gedenken, maar ook de 'Geest 
derr Natie' moest opwekken en verlevendigen. De opdracht werd door 
Agentt Van der Palm verstrekt aan vader en zoon Anthonie en Bartholo-
meuss Ziesenis, die respectievelijk stadsbeeldhouwer van Amsterdam en 
assistentt van de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart 
waren.. Onduidelijkheid over de plek waar het moest worden geplaatst, 
dee politieke machtswisseling van 1801, financiële beperkingen en 'bu-
reaucratischh getreuzel*  verhinderden uiteindelijk dat het monument er 
kwam.*1 1 
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Dee aanbevelingen van de Commissie-Meerman leidden tijdens het 
Koninkrijkk Holland op het terrein van de beeldende kunsten tot vrij 
gedetailleerdee opdrachten aan de Directeur-Generaal der Schoone 
Kunsten.. Ook werd een aparte klasse voor Schoone Kunsten ingesteld 
inn het Koninklijk Instituut-waarover straks.^2 Volgens zijn Instructie was 
dee Directeur-Generaal belast met het oppertoezicht van het Koninklijk 
Museum,, dat overigens pas in april 1808 zou worden geopend, zou hij 
voorzitterr worden van de Academie der Schoone Kunsten, die er in de 
Bataafs-Fransee Tijd echter niet zou komen, moest hij prijzen laten uit-
reikenn aan beeldende kunstenaars, kwekelingen doen afreizen en werk 
vann eigentijdse beeldende kunstenaars laten presenteren. Bovendien 
moestt hij in het Journaal der Schoone Kunsten de beeldende kunsten aan-
bevelen.. Volgens artikel 14 moest er vooral naar worden gestreefd dat 
'allee de Schilderstukken der oude Hollandsche school' in het land 51 
bekendd werden. 

Artikell  19 van de Instructie van de Directeur-Generaal schreef voor 
datt elke twee jaar een tentoonstelling van 'Werken van Nationale Kun-
stenaars'' moest worden georganiseerd. Zo kwam de eerste door de 
overheidd georganiseerde openbare tentoonstelling van 'levende mees-
ters'' tot stand. De expositie, die 
naarr voorbeeld van de sinds 1753 in 
Parijss onder auspiciën van de Aca-
démiee Royale georganiseerde Sa-
lonn de Mai werd gehouden, vond 
plaatss in het Koninklijk Museum, 
enn was vanaf de officiële opening 
vann het museum op 15 september 
18088 gedurende een maand te zien. 
Err zou een lange reeks Amsterdam-
see tentoonstellingen van 'levende 
meesters'' volgen. Tijdens de eerste 
expositiee werden maar liefst 116 
schilderwerkenn van veertig kunste-
naarss getoond; 'een dergelijk beeld 
vann contemporaine kunst was den 
tijdgenoott nog nimmer te zien ge-
geven'.̂ ^ De volgende tentoonstel-
lingg vond plaats in 1810, kort na de 
troonsafstandd van Lodewijk Napo-
leon.. Toen toonden 73 kunstenaars 203 werken.54 De publieke belang-
stellingg voor de tentoonstellingen was 'opmerkelijk groot'. Meerman 
merktee tevereden op dat ook 'eene geringere klasse van Ingezetenen' de 
expositiee van 1808 had bezocht.̂ 

Inn het Koninklijk Museum, gevestigd in het kort 
daarvoorr tot Koninklijk Paleis getransformeerde 
Amsterdamsee stadhuis, werd in 1808 de eerste ten-
toonstellingg van eigentijdse kunst georganiseerd. 
Dee belangstelling was groot; Christiaan Andriessen 
gaff  deze tekening van de expositie als bijschrift: 
'Uitt kunstliefde wordt men hier platgedrongen'. 
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Aann de tentoonstelling van 1808 was een selectie verbonden van wer-
kenn die meedongen naar verschillende prijzen die waren ingesteld 'ten 
eindee de Staat der Kunsten in het Rijk te kennen'.*6 De voornaamste 
prijs,, ƒ3000,-, was bestemd voor 'het beste stuk van Vaderlandse Ge-
schiedenis'.. Er werden in totaal zes werken bekroond, waarvan er vier 
voorr het Koninklij k Museum werden aangekocht. Op instigatie van 
Lodewijkk Napoleon werden daarnaast nog vijf werken uit de tentoon-
stellingg voor het museum aangekocht. Het waren voornamelijk 'tradi-
tioneell  Nederlandse genres', waarvoor de koning een voorkeur leek te 
hebbenn .57 

Eveneenss naar Frans voorbeeld en overeenkomstig het gestelde in 
artikell  12 van de Instructie van de Directeur-Generaal der Schoone Kun-
sten,, werd in 1808 een Hollandse variant van de Prix de Rome in het 

55 2 leven geroepen.*8 Daartoe uitgekozen jonge kunstenaars, die kwekelin-
gen,, élèves-pensionnaires of pensionnaires werden genoemd, werden in de 
gelegenheidd gesteld om eerst twee jaar in Parijs en daarna twee jaar in 
Romee te studeren. In Parijs was Jacques Louis David, de schilder van de 
Fransee Revolutie en latere hofschilder van keizer Napoleon, de belang-
rijkstee leermeester. In Rome hield de directeur van de Académie de 
Francee a Rome toezicht op de kwekelingen. Naast schilders, graveurs 
enn beeldende kunstenaars kwamen ook architecten voor uitzending in 
aanmerking.. In totaal werden dertien kwekelingen uitgezonden. Gedu-
rendee de Bataafs-Franse tijd waren zij de enige met steun van de over-
heidd opgeleide kunstenaars, want de door de Commissie-Meerman in 
18066 voorgestelde Academie der Schoone Kunsten kwam voorlopig 
nogg niet van de grond. 

Pogingenn de architectuur en de bouwkunst te bevorderen werden in de 
Bataafs-Fransee tijd alleen ondernomen tijdens het bewind van Lode-
wijkk Napoleon. Er werden toen drie architecten als kwekeling aange-
steld,, en de bouwkunst werd één van de vijf afdelingen van de Vierde 
Klassee van het Koninklijk Instituut. Bovendien zorgde de koning door 
verschillendee (ver)bouwopdrachten voor het nodige werk. Vrijwel alle 
verblijvenn die hij in de vier jaar van zijn bewind bewoonde, zijn naar zijn 
wensenn verbouwd en ingericht.*? De Franse architect J.Th. Thibault, 
diee ook lid van de Commissie-Meerman was, was als 'Controleur des 
batimentss royaux' voor de diverse verbouwingen verantwoordelijk. In 
18088 werd Johannes van Westenhout tot Inspecteur-Generaal - en 
'controlleur'' - van 's Rijks Gebouwen benoemd. Hoewel hij in de korte 
tijdd die hem ter beschikking stond, niet of nauwelijks aan bouwen toe-
kwam,, wordt hij wel als de eerste 'Rijksbouwmeester' beschouwd.60 

Voorr het behoud van oude bouwkunst, de monumentenzorg, bete-
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kendee de Franse tijd een stap terug in vergelijking met de voorgaande 
tweee eeuwen, waarin de stedelijke overheden meestal voldoende arm-
slagg hadden om hun monumenten te conserveren. Als gevolg van eco-
nomischee teruggang werd het onderhoud ervan in de laatste decennia 
vann de achttiende eeuw steeds moeilijker. Nog problematischer werd 
hett na 1795, toen de macht van de stadsbesturen sterk werd beknot ten 
faveuree van de centrale overheid. Bij het onderhoud van kerkgebouwen 
warenn de problemen het grootst, omdat de kosten ervan, die vóór 1795 
doorr de gemeentebesturen werden betaald, nu volledig voor rekening 
vann de lidmaten van de Kerk kwamen. Dit, gevoegd bij de slechte alge-
menee financiële situatie, had tot gevolg dat veel monumentale gebou-
wenn in een erbarmelijke staat kwamen te verkeren. Deze verwaarlozing 
werdd in 1810 in het hele keizerrijk als probleem gesignaleerd. In augus-
tuss van dat jaar kregen de prefecten van de Departementen, waarin het 5 3 
landd was verdeeld, opdracht om in hun gebied de oude gebouwen en de 
staatt waarin ze verkeerden, te inventariseren. Dit leidde weliswaar niet 
tott onmiddellijk resultaat, maar toch 'was het een kennismaking met de 
ideee van overheidszorg voor monumenten, die hier en daar in de herin-
neringg bleef hangen'.61 

NATIONAL EE INSTELLINGEN 

DeDe Koninklijke Bibliotheek 

Inn 1798 besloot de regering de bibliotheek van Willem v tot Nationale 
Bibliotheekk om te vormen.62 Uitgevers en drukkers werden bij wet ver-
plichtt aan deze instelling van elk door hen geproduceerd boek 'een net 
gebondenn exemplaar' af te staan.63 De Franse abbé CS. Flament werd 
inn 1799 als eerste bibliothecaris aangesteld.6*  De in 1800 gereedgeko-
menn catalogus van de bibliotheek vermeldde 5482 titels, aanzienlijk 
minderr dan de 8000 die in 1785 in de stadhouderlijke bibliotheek waren 
geteld.6**  Tot de komst van Lodewijk Napoleon bleef de Nationale Bi-
bliotheekk uitsluitend bestemd voor ambtelijk gebruik en was zij niet 
openbaarr toegankelijk. Lodewijk Napoleon bracht, als op zoveel andere 
terreinen,, de verdere ontwikkeling in een stroomversnelling. Flament, 
diee ook een van de vier leden van de Commissie-Meerman was, werd bij 
kabinetsorderr van 1 juli 1806, een week na de intocht van Lodewijk 
Napoleonn in Den Haag, tot bibliothecaris-generaal benoemd. 

Inn de laatste maanden van 1806 viel het besluit dat de Nationale 
Bibliotheekk als Koninklijke Bibliotheek in het Mauritshuis zou worden 
gevestigd.. Er werden omvangrijke collecties aangekocht: in 1807 de col-
lectiee Romswinkel, bestaande uit ongeveer 23.000 boekbanden en 9500 
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kaarten,, en in 1808 de collectie Visser, omvattende 240 handschriften 
enn 900 incunabelen. Naar Frans voorbeeld werden ook penningen- en 
prentencollectiess aangelegd.66 Aan het einde van Lodewijk Napoleons 
bewindd was het bezit van de bibliotheek uitgegroeid tot meer dan 

45.0000 boekbanden. Hoewel uit het 
reglementt van 15 januari 1808 duide-
lij kk blijkt dat men al een 'werkelijk na-
tionale',, openbaar toegankelijke bi-
bliotheekvoorr ogen had, zou het nog 
tott 1811 duren voordat de instelling 
dagelijkss voor publiek werd openge-
steld.. 'Dagelijks, van tien tot twee 
uur,, was er gelegenheid de boeken in 
eenn daartoe aangewezen vertrek te 
raadplegen.. Uitleening geschiedde 
alleenn en bij hoge uitzondering bin-
nenn de stad.'67 De bibliotheek was 
inmiddelss door de keizer onder de 
hoedee van de stad Den Haag ge-
plaatst,, zij het niet zonder aderlatin-
gen,, want in 1812 waren, ter aanvul-
lingg van de Bibliothèque Imperiale, een 

aantall  zeldzame en kostbare manuscripten en bijna de helft van de pren-
tenverzamelingg naar Parijs overgebracht.68 

HetMauritshuiss werd een belangrijke culturele 
accommodatie.. In 1806 werd de Koninklijke 
Bibliotheekk erin ondergebracht; vanaf 1821 is het 
Koninklij kk Kabinet van Schilderijen er gehuisvest. 

HetHet Koninklijk Museum 

Bijj  decreet van 21 april 1808 besloot Lodewijk Napoleon tot oprichting 
vann een groot Koninklijk Museum 'ten meesten algemeenen nutte'.69 
Hett zou worden ondergebracht in een gedeelte van het inmiddels tot 
Koninklijkk Paleis getransformeerde stadhuis van Amsterdam. De col-
lectiee zou 'eene verzameling van schilderijen, teekeningen, verschillen-
dee werken van beeldhouwkunst en ciselure, gesneden stenen, oudhe-
den,, kunstzaken en zeldzaamheden van allerlei soort' omvatten. De 
basiscollectiee stamde uit de sinds 1804 in versukkeling geraakte Natio-
nalee Konst-Gallerij, die meer dan de helft van haar bezit voor het nieuw 
inn te richten museum moest afstaan. Hieraan werden in kort tijdsbestek 
omvangrijkee verzamelingen toegevoegd. In juni 1808, twee maanden na 
hett besluit tot oprichting, werd het belangrijke kabinet Van der Pot van 
Groeneveld,, bestaande uit 63 schilderijen, aangekocht. Het stadsbe-
stuurr van Amsterdam toonde zich ingenomen met de komst van het 
museumm en stond in augustus zeven grote schilderijen, waaronder De 
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NachtwachtNachtwacht en De Staalmeesters van Rembrandt, in bruikleen af. In de-
zelfdee maand augustus werd de kunstenaar-ambtenaar Cornells Apos-
tooll  tot directeur van het museum benoemd, en op 15 september werd 
hett museum voor het publiek geopend. Vanaf het begin was dee belang-
stellingg groot.7° In 1809 werd de uit 137 schilderijen bestaande collectie 
Vann Heteren Gevers verworven en werd de penningcollectie van de 
Koninklijkee Bibliotheek als Lands Penningkabinet aan het museum 
toegevoegd.71 1 

HetHet Koninklijk Instituut 

Ookk opgevolgd werd de aanbeveling van de Commissie-Meerman om 
eenn 'leidinggevende autoriteit' voor de talrijke genootschappen en 
maatschappijenn in het leven te roepen. Bij decreet van 4 mei 1808 werd 5 5 
hett Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunstenn opgericht.72 Overeenkomstig het advies was het Instituut een 
kopiee van het in 1795 in Frankrijk in het leven geroepen Institut National 
(hett latere Institut de France), dat de vijf Franse nationale academies uit 
dee tijd van het Ancien Régime verving en dat in 1803 door Napoleon 
wass gereorganiseerd.^ Net als het Franse voorbeeld kende het Konink-
lij kk Instituut vier klassen; de eerste hield zich bezig met exacte weten-
schappen,, de tweede met taal en letterkunde, de derde met geschiedenis 
enn oudheden en de vierde met 'schoone kunsten', waartoe ook muziek 
werdd gerekend - maar waaraan overigens nauwelijks aandacht werd be-
steed.7'**  Het 'Instituut voor het geheele koningrijk' werd in Amsterdam 
gevestigd,, aanvankelijk in twee vertrekken op het stadhuis en vanaf 1812 
inn hetTrippenhuis aan de Kloveniersburgwal. Zijn taak was 'het volma-
kenn der wetenschappen en kunsten, om derzelver vorderingen in het 
Rijkk bij buitenlanders bekend te doen worden, en uitvindingen of vor-
deringen,, elders gemaakt, hier te lande in te voeren'.7*  In de praktijk 
functioneerdee het Instituut, waarvan het gezag vanaf het begin groot 
wass en het lidmaatschap veel prestige opleverde, als belangrijkste advi-
seurr van de regering op het terrein van kunst en cultuur(beleid)76 

HetHet Algemeen Rijksarchief 

Hett Ancien Régime kenmerkte zich, wat overheidsarchieven betreft, 
doorr geheimhouding. De leidende gedachte hierachter werd verwoord 
doorr de Duitse archieftheoreticus Ph.E. Spiesz, die leerde 'dat archiva-
liaa achter slot en grendel horen en dat de archivaris zonder hoge mach-
tigingg aan ambtenaar noch aan burger inzage behoorde te geven'.77 In 
dee tweede helft van de achttiende eeuw groeide onder de zich emanci-
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perendee burgers verzet tegen deze opvatting. De toegankelijkheid van 
archievenn voor iedereen moest wettelijk worden vastgelegd. De toene-
mendee openbaarheid van gegevens liep parallel met de ontwikkeling 
vann de democratie. In Frankrijk werd al een jaar na de revolutie besloten 
hett archief van de Assemblee Nationale voor het publiek open te stel-
len. . 

Inn de Bataafse Republiek stelde mr. H. van Royen op 22 december 
18000 in de Eerste Kamer de openbaarheid van archieven aan de orde.?8 

Hijj  wilde de archieven van de verschillende overheden uit de tijd van de 
Republiekk bijeenbrengen 'ten nutte van het Bataafsche volk in het alge-
meen,, bij zonderlijk van de beminnaren onzer Vaderlandsche Geschie-
denis'.799 Het Staatsbewind besloot hierop op 17 juni 1802 om de wegens 
patriotsee sympathieën in 1787 ontslagen stadsadvocaat van Gouda, mr. 
Hendrikk van Wijn, tot Archivarius der Bataafsche Republiek te benoe-
men.. Hoewel er nog geen sprake was van centralisatie van de archieven 
enn van openbaarheid ervan, kan worden gesteld dat 'met de opdracht 
aann Van Wijn het Algemeen Rijksarchief in het leven is geroepen'.80 

GeenGeen academie en geen paleis 

Naastt de genoemde nieuwe nationale instellingen bestonden ook plan-
nenn tot oprichting van een Koninklijke Academie der Schoone Kunsten 
enn een Paleis voor Kunsten en Wetenschappen, maar deze werden in de 
Fransee tijd niet gerealiseerd. De voorbereiding van de academie bleef 
stekenn in onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen Directeur-
Generaall  Meerman en de, in meerderheid uit beeldende kunstenaars 
bestaande,, Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut. Anders dan 
Meerman,, die volgens zijn Instructie voorzitter van de op te richten aca-
demiee zou moeten zijn, wilde de Vierde Klasse met de leiding van de 
academieacademie worden belast.81 

Hett plan voor een Paleis voor Kunsten en Wetenschappen was ont-
staan,, toen Lodewijk Napoleon had besloten de landsregering naar Am-
sterdamm te verplaatsen. Amsterdam moest-Parijs indachtig-hoofdstad, 
residentie,, regeringscentrum én centrum van kunsten en wetenschap-
penn worden. In het Paleis zouden in elk geval worden ondergebracht: 
hett Koninklijk Instituut, het Koninklijk Museum, de Koninklijke Bibli-
otheekk en de Koninklijke Academie der Schoone Kunsten. Zover kwam 
hett echter niet. De tijd was te kort en na het vertrek van Lodewijk Na-
poleonn in 1810 verdween het plan van tafel. 
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GroeiGroei van 'Het Nuf 

Tijdenss de Republiek der Verenigde Nederlanden was het culturele 
levenn vrijwel uitsluitend een zaak van particulieren. In de laatste decen-
niaa voor 1795 trokken vooral de initiatieven vanuit de verlichte burgerij 
dee aandacht. De in 1784 te Edam door de doopsgezinde predikant Jan 
Nieuwenhuyzenn gestichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was 
hiervann een sprekend voorbeeld. Dit hervormingsgezinde genootschap 
richtterichtte zich niet alleen op de ontwikkeling van de eigen leden, ook op de 
vormingg en beschaving van individu en staatsburger. Het wierp zich op 
alss volksverlichter bij uitstek. Onder het Volk' werden in dit verband 
voorall  de arme en verpauperde sociaal-economisch lagere standen ver-
staan.. Deze moesten worden opgevoed tot nuttige en deugdzame leden 5 7 
vann de als nationale eenheid beschouwde samenleving.82 

Vóórr 1795 stuitten Nutsinitiatieven meermalen op tegenwerking van 
dee overheden. Dit veranderde na de Bataafse Revolutie, omdat de nieu-
wee machthebbers en het Nut zich door hetzelfde verlichte gedachte-
goedd lieten inspireren en beide soortgelijke doelen nastreefden. Het 
wass niet verbazingwekkend dat zich onder de nieuwe patriotse macht-
hebberss diverse leden van het Nut bevonden. Het gunstige tij voor het 
Nutt bleek ook uit de sterke groei die het tussen 1795 en 1810 doormaak-
te.. Het aantal Nutsdepartementen steeg toen van 27 naar 106, het aantal 
ledenn van 2437 naar 8500 en in 1810 waren in het land dertig Nutsbibli-
othekenn geopend.83 De in 1806 aangenomen Wet voor het Lager 
Schoolwezenn ademde in veel opzichten de visie die in 1796 door het Nut 
aann de nieuwe bestuurders was voorgelegd. In een enkel geval was het 
Nutt letterlijk vooraanstaand, want toen Lodewijk Napoleon in 1806 in 
Amsterdamm aankwam, waren drie hoofdbestuurders ervan de eersten 
mett wie hij kennismaakte. 'Tot ergernis van de autoriteiten dacht Lode-
wijkk dat zij de belangrijkste functionarissen van de stad waren.'84 

GeenGeen behoefte aan machtige pottenkijkers 

Datt veel burgers en de nieuwe machthebbers zich beiden door het 
gedachtegoedd van de Verlichting lieten inspireren, betekende toch niet 
datt het particuliere burgerinitiatief zich na 1795 massaal en zonder 
reservee bij het nieuwe bestuur aansloot. In 1798 heerste bij veel verlichte 
burgerss toch de vrees dat door de instelling van de Agent van Nationale 
Opvoedingg 'de natie langzamerhand zou verfransen en de invloed van 
dee Christelijke godsdienst ondermijnd zou kunnen worden'.8*  Het Nut 
richttee zich vooral op onderwijshervormingen. Tot pogingen om het 
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nogg zo prille 'cultuurbeleid' van het nieuwe openbaar bestuur te beïn-
vloedenn kwam het niet of nauwelijks. Het Nut deed geen pogingen in 
dezee richting en ook andere door particulieren gedragen instellingen 
blevenn uit vrees voor inperking van de eigen zelfstandigheid op af-
stand.866 Hoewel in zijn algemeenheid geen tegenstanders van het nieu-
wee bewind, zaten ze niet op machtige pottenkijkers en al evenmin op 
dwingendee overheidsdirectieven te wachten.8? 

Wass de neiging tot samenwerking met de nieuwe overheid tijdens de 
Bataafsee Republiek al niet groot, na 1806 werd deze in particuliere gele-
derenn nog geringer. In democratisch-patriotse gelederen bestonden 
aanzienlijkee bezwaren tegen het autocratisch optreden van Lodewijk 
Napoleonn en ook de grote geleerde genootschappen hadden hun be-
denkingen.. Die laatste kwamen aan het licht toen de koning probeerde 

588 de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen om te vormen tot het 
'centralee instituut', dat het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, 
Letterkundee en Schoone Kunsten zou worden. Na veel overleg ging de 
Maatschappijj  uiteindelijk niet in op de wens van de koning, omdat men 
'tott elke prijs onafhankelijk' wilde blijven.88 Door de nadruk die de 
koningg legde op sterk utilitaire doelen voelde men zich te veel in de 
eigenn vrijheden beperkt. 89 Ook voedde het sterk doorgevoerde centra-
lismee met Amsterdam als middelpunt de bestaande twijfel.9° 

Vann een synthese tussen particulier initiatief en overheid, waarover 
inn democratisch-patriotse kring voor 1795 wel was gedroomd, kwam 
zodoendee weinig of niets terecht. Toch hield de overheid soms rekening 
mett particuliere initiatieven en leek het wel alsof er sprake was van een 
soortt stilzwijgende taakafbakening. De opmerking van de Commissie-
Meermann over het ontbreken van openbare bibliotheken in de steden 
leiddee immers niet tot concreet beleid. En dat was uitzonderlijk, want 
vrijwell  alle andere adviezen werden wel overgenomen. De opmerking 
vann de Commissie was overigens opvallend, want in Nederland waren 
inn 1806 door toedoen van het Nut al in talrijke plaatsen volksbibliothe-
kenn opgericht en die konden zonder veel moeite als openbare bibliothe-
kenn worden beschouwd. Hoewel liedteksten in het verleden hadden 
bewezenn een aanzienlijke propagandistische waarde te kunnen hebben, 
liett de overheid ook het 'beleid' op het terrein van de muziek aan parti-
culierenn over.91 Het Nut bleef de belangrijkste uitgever van bundels 
volksliedjes.. Hiermee was men in 1789 begonnen; de vijfde bundel ver-
scheenn in 1806. De uitgaven waren nadrukkelijk bedoeld om 'het volk' 
tee beschaven en het nationale besefte ontwikkelen. 92 In de inleiding van 
eenn bundel uit 1793 was het doel van de Nutsuitgaven - dat 'de deugd en 
dee algemene verlichting onder de natie veel veld zouden winnen' - al 
voorr de revolutie duidelijk onder woorden gebracht.93 
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1813-1840: : 
CULTUU RR EN NATI E ONDER 

KONIN GG WILLE M I 

HETT IDEAAL VAN EEN MODERNE GROOT-NEDERLANDSE 59 
STAAT T 

WaaromWaarom beschuldigen zij de ministers? Wat zijn de ministers? Volstrekt 
nietsniets (...) want ik, ik alleen ben de man, die handelt, en voor de daden der 
regeringregering verantwoordelijk is.'! 

Willemm 1 

Opp 30 november 1813 landde Willem Frederik van Oranje Nassau, zoon 
vann de verdreven stadhouder Willem v, op het strand bij Scheveningen 
vanwaarr zijn vader in 1795 de wijk naar Engeland had genomen. Als 
symbooll  van de nieuwe onafhankelijkheid kwam hij direct in het cen-
trumm van de macht te staan. De dag na zijn aankomst al werd hem door 
'hett driemanschap' de soevereiniteit aangeboden.2 Willem Frederik 
aanvaarddee deze naar eigen zeggen 'uit handen van het volk (...) op 
voorwaardee dat een constitutie de volksvrijheid verzekeren zou'.3 Nog 
eenn dag later, op 2 december 1813, nam hij als 'Soeverein Vorst' de rege-
ringring van het land op zich. Ruim een jaar later, op 16 maart 1815, nadat 
hett Congres van Wenen Nederland, België en Luxemburg tot een 
'Grootnederlandsee eenheidsstaat' had samengevoegd, ontving hij als 
Willemm 1 de titel Koning der Nederlanden. 

Anderss dan in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
wass het Huis van Oranje-Nassau nu niet meer een van de machtsfacto-
ren,, maar kwam het als toonbeeld van nationale eenheid boven de par-
tijenn te staan. Van terugkeer naar de voor 1795 geldende verhoudingen 
wass geen sprake. De centrale overheid bleef de kern van het openbaar 
bestuurr en vrijwel alle hervormingen die in de afgelopen twee decennia 
warenn doorgevoerd, bleven gehandhaafd. Door een tactiek van verge-
tenn en vergeven wist Vader Willem' de in het recente verleden tegen-
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overr elkaar staande partijen aan zich te 
binden.. Van der Palm, de vroegere Agent 
vann Nationale Opvoeding, noemde Wil -
lemm 1 'de grootste weldaad der Voorzie-
nigheidd voor het herstelde Nederland, de 
bestee koning, dien het zich wensen kon!'4 
Dee waardering was niet onbegrijpelijk, 
wantt in veel opzichten sloten de daden en 
opvattingenn van de overigens niet erg in 
theorieënn geïnteresseerde 'koopman-ko-
ning'' goed aan bij verlangens die tegen 
hett eind van de achttiende eeuw de ver-
lichtee burgers hadden begeesterde 

Hett belangrijkste streven van Willem 1 
wass om van het overwegend protestantse 
Noordenn (met zo'n 2 miljoen inwoners) 
enn het katholieke Zuiden (met ongeveer 
3,255 miljoen inwoners) een sterke een-

heidsstaatt te maken. Hoewel de vervulling daarvan al gauw onmogelijk 
bleek,, toonde de koning vanaf het begin een sterke persoonlijke inzet 
omm zijn Groot-Nederlandse idealen te verwezenlijken. Volgens verlich-
tee opvattingen zouden 'de kunsten' daarbij een belangrijke rol moeten 
spelen.66 Dat deze daadwerkelijk een duidelijke plaats binnen het over-
heidshandelenn kregen, bleek een halfjaar na de vestiging van het Ko-
ninkrijkk toen het Departement van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn in het leven werd geroepen.7 De in 1817 bij dit ministerie 
aangesteldee filosoof-jurist DJ. van Ewijck zou zich hier als een drijven-
dee kracht achter het cultuurbeleid ontwikkelen. Als adviesinstanties 
voorr de kunsten (en wetenschappen) werden het door Lodewijk Napo-
leonn gestichte Instituut (dat vanaf 1816 het Koninklijk Nederlandsch 
Instituutt van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten ging 
heten)) en de in Brussel gevestigde Akademie van Wetenschappen en 
Fraaiee Letteren gehandhaafd.8 Toch was het de koning zelf die de 
hoofdlijnenn van het beleid uitzette. Opvallend was daarbij de ruime 
aandachtt voor musea en de beeldende kunsten. 

Koningg Willem 

MUSEA A 

OranjecollectiesOranjecollecties ten dienste van de natie 

Corneliss Apostool, de voormalig democratisch patriot die door Lode-
wijkk Napoleon tot directeur van het Koninklijk Museum was benoemd, 
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Cornellss Apostool, directeur van 
hett Koninklijk Museum van 1808 tot 
1844. . 

wass een van de velen die na de machts-
wisselingg hun functie behielden. In 1815 
werdd hij aan het hoofd gesteld van een 
commissiee die tot opdracht kreeg de 
kunstschattenn terug te halen die de Fran-
senn in 1795 en 1812 uit Nederland hadden 
ontvreemd.. Op 26 augustus 1815 kwam 
hett gezelschap in Parijs aan. Hoewel de 
Fransenn niet bepaald meewerkten, kreeg 
Apostooll  het leeuwendeel van de bijna 
tweehonderdd destijds verdwenen schil-
derijenn binnen ruim een maand in han-
den.99 En met behulp van Charles Ho-
wardd Hodges, voormalig hofschilder van 
Lodewijkk Napoleon die zich in 1814 had 
gehaastt om voor Amsterdam een portret 
vann Willem 1 te schilderen, werden ook 
bijnaa alle van de meer dan tienduizend 
prentenn die in 1812 naar Frankrijk waren 
afgevoerd,, weer teruggevonden.10 'Men 
paktee de kostbare lading zo snel mogelijk 
inn en 5 oktober in de morgen vertrok een omvangrijke stoet, bestaande 
uitt twee wagens, ieder met 6 paarden bespannen en begeleid door 120 
mann Haagse vrijwilligers en 20 man cavalerie, alles onder commando 
vann kapitein Jorrissen, in de richting van het vaderland.'11 Op 20 
novemberr arriveerde het transport 'met kanongebulder en klokgelui en 
onderr gejubel van de bevolking' in Den Haag.12 

All  voordat de ontvreemde kunstwerken in Nederland terug waren, 
hadd Willem 1 zich afgevraagd 
watt er met de verschillende 
Oranjecollectiess moest ge-
beuren.'33 In de huidige situ-
atiee zag hij deze niet meer als 
persoonlijkk bezit, maar als 
rijkscollectiess die moesten 
bijdragenn aan de ontwikke-
lingg van het nationaal besef, 
dee beschaving van de bevol-
kingg en de vooruitgang van 
kunstenn en wetenschappen. 

Inn i8icwerden, onder leidingvan Apostool, T J i_i 1 1  1 
JJ ' , , Tv Iets daarvan bleek al uit het 

dee meeste van de door de r ransen ont- . _ 
,, , , T-.tr °P 3 september 1814 geno-

vreemdee kunstwerken naar Den Haag r j r -r o 
teruggebracht. . 
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menn besluit om het Koninklij k Museum te laten voortbestaan. De col-
lectiee hiervan bestond grotendeels uit voormalig Oranjebezit, maar 
Willemm 1 leek niet van plan haar als persoonlijk eigendom op te eisen. 

Dee tekst van het Koninklij k Besluit van 6 oktober 1815 over de 
bestemmingg van 'voorwerpen van Kunsten en Wetenschappen welke 
(...)) aan Ons Rijk zijn terug gegeven', bracht meer duidelijkheid.1^ 
Inzakee beheer en onderhoud van de 'gedenkstukken der kunsten' werd 
hierinn bepaald dat deze voortaan onder verantwoordelijkheid van het 
Departementt van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zouden val-
len.. Geheel in de geest van Willem 1 werden de collecties niet officieel 
aann het rijk overgedragen, want het Oranjehuis en het Koninkrijk vorm-
denn voor hem een ondeelbare eenheid. 

Alss volgende stap liet Willem 1 het ministerie onderzoeken hoe het 
622 pand van de voormalige Schilderijengalerij Prins Willem v weer zijn 

oudee bestemming kon krijgen. Het advies daaromtrent moet overtui-
gendd zijn geweest, want op 26 juni 1816 werd jhr. mr. Johan Steengracht 
vann Oost-Capelle benoemd tot directeur van een nieuwe instelling die 
dee beeldende kunst uit Oranjebezit zou gaan beheren: het Koninklij k 
Kabinett van Schilderijen. In het voorjaar van 1817 werd het Kabinet, 
gevestigdd in het pand van de 'Oude Galerij' aan het Buitenhof, ge-
opend.. Publiek was tweemaal per week welkom; de overige dagen wa-
renn bestemd 'voor het studeeren der schilderijen en het copieeren der-
zelven'.'5 5 

Apostooll  had in het voorjaar van 1814 al bij het departement aange-
kaartt dat het Paleis op de Dam ongeschikt was voor de huisvesting van 
hett Rijksmuseum (zoals het Koninklij k Museum nu ging heten). Hij 

steldee voor onderdak te zoeken in 
hett Trippenhuis, waarin sinds 1812 
ookk het Koninklij k Instituut was 
gevestigd.. De Amsterdamse stadsar-
chitectt Abraham van der Hart had 
inmiddelss al tekeningen voor een 
noodzakelijkee verbouwing gemaakt 
enn zo kon op 3 september 1814, tege-
lij kk met het besluit tot continuering 
vann het Rijksmuseum, worden beslo-
tenn dat het Trippenhuis de nieuwe 
huisvestingg zou worden. Onder-

Inn 1817 werden zowel het Rijksmuseum als het houdskosten, salarissen en aankoop-
Koninklijkk Instituut in het Trippenhuis onderge- budget kwamen voor rekening van 
bracht.. De opvolger van het Instituut, de Konink- het rijk.16 In februari 1817 werd het 
lijk ee Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Ri jksmuseum in het Tr ippenhu is ge-

iss tot op de dag van vandaag in het pand gehuisvest. 
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opend.. Ondanks de aanzienlijk uitgebreide expositieruimte was het 
onderkomen,, mede doordat het Prentenkabinet aan het museum was 
toegevoegdd en ook het Koninklijk Instituut erin gehuisvest bleef, van 
aanvangg af aan de krappe kant. 

Gebrekk aan ruimte was ook een groot probleem voor het Koninklijk 
Kabinett van Schilderijen. Een beperkte oplossing vond het ministerie 
doorr in 1820 het Mauritshuis te kopen.1? Omdat echter ook het Konink-
lij kk Kabinet van Zeldzaamheden hierin werd ondergebracht, bleef het 
ruimteprobleemm bestaan. Voor het Koninklijk Kabinet van Schilderijen 
kwamm in de nieuwe huisvesting uitsluitend de bovenverdieping beschik-
baar.. Hier vonden 274 schilderijen dicht op elkaar een plek.'8 Op 3 janu-
arii  1822 werd de collectie voor publiek - 'wel gekleed en geen kinderen 
bijj  zich'-opengesteld. 

Vann de schilderijen die in het Mauritshuis tentoon werden gesteld, 
kwamenn ongeveer 120 werken uit de collectie van stadhouder Willem v; 
1544 werken werden tussen 1816 en 1822 gekocht en dat was een kwart van 
dee 616 werken die tijdens de regering van Willem 1 in totaal werden ver-
worven.100 Van al deze werken ging het in 286 gevallen om 'oude mees-
ters';; de rest betrof werk van eigentijdse kunstenaars. De oudere werken 
werdenn voornamelijk gekocht op veilingen en 'via de handel'. Die van 
eigentijdsee kunstenaars verwierf men vrijwel zonder uitzondering op de 
talrijkee in Amsterdam en Den Haag georganiseerde tentoonstellingen 
vann 'levende meesters'.20 

Dee aankopen maakten de huisvestingsproblemen van zowel Rijks-
museumm als Koninklijk Kabinet van Schilderijen nog nijpender dan ze 
all  waren. Daarom, en omdat de heersende mening was dat oude en 
eigentijdsee kunst niet samen geëxposeerd moesten worden, werd naar 
anderee ruimte omgezien. Deze werd 
gevondenn in Haarlem, waar bankier 
enn kunstverzamelaar Henry Hope 
dertigg jaren eerder, speciaal om er 
schilderijenn in te kunnen exposeren, 
hett Paviljoen Welgelegen had laten 
bouwen.. In 1828 werd besloten om 
hierr de werken van 'levende mees-
ters'' uit beide musea onder te bren-
gen.211 Door de Belgische opstand in 
18300 en de daaropvolgende recessie 
duurdee het echter tot 1838 voordat 
hett eerste museum van eigentijdse „ ... „ , . . TT , 
,, . , , , - X T 1 1 1 1 Paviljoen Welgelegen te Haarlem, waarin van 
beeldendee kunst in Nederland werd _. oe . _ , M J I J 

tott 1885 net eerste Nederlandse museum voor 
geopend.. Voor het beheer werden de eigentijdse beeldende kunst was gehuisvest. 
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directeurenn van het Rijksmuseum en het Koninklijk Kabinet van Schil-
derijen,, bij wijze van onbezoldigde 'erebaan', verantwoordelijk gesteld. 
Dee collectie bestond aanvankelijk uit 226 schilderijen.22 Na de opening 
werdd nauwelijks meer werk gekocht en bovendien kromp het bezit in 
doordatt kunstenaars overleden en dientengevolge niet meer tot de 
'levendee meesters' konden worden gerekend. Mede door de uiterst 
moeizamee start werd het museum geen blijvend succes.23 

Naastt de musea voor beeldende kunsten kwamen er in Den Haag in 
18166 nog twee musea die voor een aanzienlijk deel met Oranjecollecties 
werdenn gevuld. Het ging hier om het al genoemde Koninklijk Kabinet 
vann Zeldzaamheden en het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen 
enn Gesneden Steenen, gewoonlijk het Koninklijk Penningkabinet ge-
noemd.. De basiscollectie van 'Zeldzaamheden' bestond uit de nalaten-
schapp van mr. J.F. Royer, die was bestemd voor 'Hem, die uit het Oran-
jehuiss het eerst weder den Nederlandschen grond zou betreden', en uit 
delenn van de collecties van stadhouder Willem v.24 Willem 1 steunde 
hett kabinet dat tot 1875 samen met het Koninklijk Kabinet van Schilde-
rijenn gehuisvest was, krachtig.2*  Of dat met de schenking van Royer te 
makenn had, is onduidelijk, maar dat de koning dergelijke particuliere 
giftenn waardeerde, bleek toen hij in 1816 besloot schenkers bij wijze van 
erkentelijkheidd met de - ook tegenwoordig nog sporadisch toegekende -
'museummedaille'' te eren.26 

Dee collectie van het Penningkabinet werd gevormd door samenvoe-
gingg van de na 1813 resterende Oranjeverzamelingen met het bezit van 
hett door Lodewijk Napoleon gestichte Lands Penningkabinet.2? Ook 
dee omvang van deze collectie groeide tussen 1816 en 1830 aanzienlijk 
doordatt het departement en Willem 1 belangrijke aankopen financier-
den.288 Van aanvang af (en tot 1935) was het kabinet bij de Koninklijke 
Bibliotheekk gehuisvest.29 Eerst, kort, in het Mauritshuis en vanaf 1821 in 
Hotell  Huguetan, het voormalige paleis van de kroonprins aan het 
Langee Voorhout.30 

Leiden:Leiden: musea en wetenschap 

Binnenn het 'museale bestel' namen de in Leiden gevestigde rijksmusea 
eenn aparte plaats in. Het bijzondere was hier dat de basiscollecties voor 
eenn belangrijk deel uit universitair bezit afkomstig waren. Het doel van 
dezee verzamelingen was, anders dan bij de overige musea, niet in de eer-
stee plaats 'de ontwikkeling en beschaving van het Nederlandse volk', 
maarr de bevordering van de wetenschap. In de praktijk gaf de nauwe 
relatiee met de universiteit aanleiding tot complicaties en competentie-
geschillen.. Deze strijd, die bekend werd als de 'Leidse Kwestie', ging in 
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dee kern om verschillen van inzicht tussen de overheid, die geneigd was 
hett 'maatschappelijk nut' van de musea te accentueren, en de zich op 
hunn autonomie beroepende universiteitsbestuurders.31 Concreet leidde 
ditt voortdurend tot de vraag wie er in kwesties van beheer en gebruik 
vann de collecties de beslissende stem had, de overheid of de universi-
teit.***  Desondanks leverde het rijk belangrijke bijdragen aan de ontwik-
kelingg van de 'Leidse musea' - en ook hierbij was de persoonlijke be-
trokkenheidd van Willem i onmiskenbaar. 

Inn 1818 werd in Leiden het Kabinet van Archeologie, het latere Rijks-
museumm van Oudheden gesticht. De hier bijeengebrachte collectie 
werdd gevormd uit het bezit van de Leidse universiteit en het rijk, dat 
deelss uit bezittingen van de Oranjes bestond.33 Van meet af aan werd 
eenn krachtig aankoopbeleid gevoerd. De belangrijkste financier, Wil -
lemm 1, hoopte dat het kabinet uit zou kunnen groeien tot 'een groot 
museum,, in de trant van het Louvre of het British Museum, te stichten 
inn Brussel of Amsterdam'.W Na 1830 verdween dit idee, maar ook toen 
werdd de collectie nog regelmatig uitgebreid. Onder de eerste directeur, 
C.J.C.. Reuvens, die sinds 1818 ook als eerste hoogleraar in de archeolo-
giee aan de Leidse universiteit werd verbonden, droeg het kabinet be-
langrijkk bij aan de ontwikkeling van het archeologisch onderzoek in 
Nederland.. Het aanvankelijk volledig wetenschappelijke museum werd 
pass in 1838 voor publiek opengesteld. 

Dee voorloper van het huidige Nationaal Natuurhistorisch Museum 
'Naturalis'' werd als Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie in 
18200 in Leiden gesticht. Anders dan 'Oudheden' was het vanaf het begin 
voorr publiek geopend. De collectie was samengesteld uit de in het 
openingsjaarr door het rijk gekochte natuurhistorische verzameling van 
CJ.. Temminck en uit delen van de verzamelingen van de Oranjes en 
Lodewijkk Napoleon. Naast door de overheid gefinancierde aankopen 
werdd de collectie sterk uitgebreid met voorwerpen uit Nederlands-
Indiëë die door toedoen van de medicus/bioloog C.G.C. Reinwardt in 
hett bezit van het museum terechtkwamen.35 

Hett derde museum dat tijdens Willem 1 in Leiden tot stand kwam, 
wass het Kabinet van Prenten en Pleisterbeelden der Rijksuniversiteit, 
hett huidige Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden. Het ont-
stondd in 1825 toen de prentenverzameling die eerdergenoemde mr. 
Royerr bij legaat aan Willem 1 had geschonken, werd samengevoegd met 
hett 'Pleysterkabinet' van Lodewijk Napoleon dat in 1815 in bezit van de 
Leidsee universiteit was gekomen.36 Het vierde Leidse museum bij de 
stichtingg waarvan het rijk betrokken was, betrof het Munt- en Penning-
kabinett der Rijksuniversiteit, waarvan de collectie in 1835 van het Kabi-
nett van Archeologie werd afgescheiden. 
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Tenn slotte was er de bemoeienis met de uitgebreide Japanse verzame-
lingg van P.B.F, von Siebold, die later de basis voor het Rijksmuseum 
voorr Volkenkunde zou vormen. De van oorsprong Duitse geneeskundi-
ge,, natuuronderzoeker, ontdekkingsreiziger en voormalig arts van Wil -
lemm 1 Von Siebold had als chirurgijn-majoor van het Nederlands Oost-
Indischh leger op het met Japan verbonden schiereiland Decima een 
grotee collectie Japanse voorwerpen verzameld. Toen hij zich in 1830 in 
Leidenn aan het Rapenburg vestigde, opende hij hier een voor publiek 
toegankelijkk privé-museum. Uit armoede bood hij in 1832 zijn verzame-
lingg aan Willem 1 te koop aan, en in 1837 werd deze door het rijk voor 
ƒ58.500,-- gekocht.37 Tot 1859 bleef Von Siebold het slecht gehuisveste 
'Japanschh Museum' beheren.38 

66 6 
BEELDENDEE KUNST 

Kunstopleidingen,Kunstopleidingen, lnuf en 'schoonheid' 

Volgenss Koninklijk Besluit van 13 april 1817 zouden 'in alle steden van 
hett Rijk, wier bevolking dit niet verhinderd' tekenscholen worden op-
gerichtt waar 'de jeugd maar ook den handwerksman' onderwijs kon 

krijgenn in tekenkunst en bouwkunst.39 Het on-
derwijss zou gratis zijn; de gemeentebesturen 
moestenn zorgen voor huisvesting en voor een 
'teekenmeester,, op eene behoorlijke jaarwedde'. 
Tevenss werden ze verantwoordelijk gesteld voor 
'dee zorg en het toezicht over dit onderwijs'.4° 
Terr aanmoediging stelde het rijk gemeenten 'in 
staatt (...) om jaarlijks aan den meestgevorderden 
leerlingg op hunnen teekenschool een prijs uit te 
deelen,, bestaande in eene zilveren medaille en 
eenn getuigschrift'. 

Opp een wat hoger niveau zouden in 'de grote-
ree steden des Rijks' tekenacademies worden ge-
vestigdd waar uitgebreidere studieprogramma's 
kondenn worden gevolgd. Ook deze opleidingen 
werdenn in de eerste plaats als een lokale verant-
woordelijkheidd beschouwd. Alleen de academies 
inn Brussel, Brugge, Den Bosch en Groningen 
ontvingenn jaarlijks een kleine rijksbijdrage.41 De 
restt van de ongeveer 45 tekenscholen en acade-
miess waren rond 1830 financieel geheel op de 
gemeentenn of het particulier initiatief aangewe-

Hoewell  de Haagse Academie geheel 
onderr verantwoordelijkheid van het 
stadsbestuurr viel, deed zij in status 
niett onder voor de Koninklijke 
Academiee in Amsterdam. Terwijl 
dee huisvesting in Amsterdam veel 
tee wensen overliet stelde Den Haag 
eenn fors bedrag beschikbaar voor 
eenn nieuw Talais des arts' (1839), 
waarinn zowel de Haagse academie 
alss de Koninklijke muziek- en zang-
schooll  werden gehuisvest. 
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zen.422 Dat dit overigens tot uitstekende resultaten kon leiden toonde de 
situatiee in Den Haag, waar onder stimulerende leiding van wethouder, 
enn latere burgemeester, G.L.H. Hooft een goed geoutilleerde academie 
tott stand kwam die in het hele land veel aanzien genoot.43 

Aann de top van de beeldende-kunstopleidingen stonden twee 'Ko-
ninklijkee Academiën van beeldende kunsten'. De al in 1663 opgerichte 
academiee in Antwerpen werd verheven tot Koninklijke Academie en 
kreegg vanaf 1817 jaarlijks een bijdrage van ƒ4000,-. In Amsterdam werd 
mett hulp van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut een nieuwe 
Koninklijkee Academie opgericht. Directeur werd J.W. Pieneman, die 
naamm had gemaakt met groots opgezette en door nationaal gevoel 
bezieldee werken. De in het voor-
maligee Oudemannen- en Vrou-
wenhuiss ondergebrachte academie 
ontvingg vanaf het openingsjaar 
18222 jaarlijks eveneens ƒ4000,-
vann het rijk. De overige gelden die 
beidee instellingen nodig hadden 
moestenn 'stedelijk gevonden wor-
den'. . 

Hett rijk zorgde er ook voor dat 
err twee 'post-academische activi-
teiten'' werden georganiseerd. Als 
eenn vervolg op de 'Prix de Rome' 
werdenn 'lands pensioenen van 
ƒ1.200,-'' verstrekt aan studenten 
vann de Koninklijke Academie die 
'denn hoogsten prijs' hadden ge-
wonnen.444 De laureaten werden 
gedurendee maximaal vier jaar in 
staatt gesteld hun opleiding in 
Romee te vervolmaken. Hierbij was 
duidelijkk lering getrokken uit het feit dat van de kwekelingen die tijdens 
Lodewijkk Napoleon naar Rome (en Parijs) waren gezonden, nauwelijks 
dee helft naar het vaderland terugkeerde, want de toelage voor het laatste 
halfjaarr werd niet uitbetaald 'voor de terugkomst van den gepensio-
neerdenn kunstenaar in het Rijk'. 

Dee andere post-academische activiteit betrof het uitloven van prijzen 
aann de beste kunstenaars op de door Lodewijk Napoleon geïntrodu-
ceerdee en na 1813 gecontinueerde jaarlijkse tentoonstellingen van 
'levendee Nederlandsche meesters'.45 Het departement was enthousiast: 
'Jaa het kan niet anders, of kunstliefde en smaak voor wetenschappen 

Dee carrière van Jan Willem Pieneman was even 
opvallendd als zijn enorme historieschilderijen, waar-
onderr de hier afgebeelde Slag bij Quatre Bras (1818). 
Inn 1820 werd hij directeur van de Koninklijke Acade-
miee van beeldende kunsten, in 1839 was hij een van de 
oprichterss van de Maatschappij Arti et Amicitiae en 
inn 1844 werd hij directeur van het Rijksmuseum. 
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Inn Den Haag vonden de tentoonstellingen van 
'levendee Nederlandsche meesters' vanaf 1839 
meestall  plaats in de nieuwe Haagse Academie 
aann de Prinsessegracht. 

zullen,, door de aanmoedigingen welke Zijne Majesteit verleent, meer 
enn meer worden opgewekt en gunstige uitkomsten opleveren voor het 
welzijnn en den roem onzes volks.'46 

Dee bemoeienis met de opleidingen wierp licht op een zekere span-
ningg tussen het overheidshandelen en in de samenleving bestaande 

opvattingen.. De rijksbetrokkenheid 
werdd vanaf het begin nadrukkelijk 
utilitairr gemotiveerd. Dit accent op 
hett maatschappelijke 'nut' riep in 'het 
veld'' regelmatig bezwaren op bij 
degenenn die hun visies baseerden op 
humanistischee beschavingsidealen en, 
daarmeee verweven, op libertijnse en 
verlichtee opvattingen omtrent vrij -
heidd voor het individu en 'de kun-
sten'.. Deze kritiek werd gedragen 
doorr zowel het 'kunstenveld' - voor 
eenn belangrijk deel bestaand uit be-
stuurderss en docenten van de diverse 
academiess en tekenscholen - als door 
'vroeg-liberale'' opinieleiders onder 
wiee de Amsterdamse gemeentesecre-
taris,, veilinghouder en kunstkenner 
Jeronimoo de Vries en de hoogleraar 
staatsrechtt en leermeester van Thor-
becke,, Joan Melchior Kemper.47 Bei-
dee laatsten waren op grond van poli-
tiek-ideologischee overwegingen sterk 
gekantt tegen 'inhoudelijke bemoeie-
nis'' van de overheid met de kunsten.48 

Hunn opinies waren onmiskenbare 
voorbodenn van de latere uitspraak van 
Thorbeckee dat 'de overheid geen oor-
deelaarr van kunst (en wetenschap)' 
behoortt te zijn. 

Toenn de resultaten van de ('lagere 
enn middelbare') opleidingen na enige 
tijdd te weinig aan de verwachtingen 
voldeden,, richtte de kritiek van het 
ministeriee zich vooral op de gemeen-

Dee vroeg-liberale opinieleider en t e n D e z e z o u ( ] e n hun toez ich thou-
leermeesterr van Thorbecke, Joan d e n de f o l t e g e rnakke l i j k nemen. Vo l -
Melchiorr Kemper. 
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genss het departement werd er in de praktijk te veel aandacht aan 'de 
schoonee kunsten' besteed, terwijl 'de nuttige kunsten' werden verwaar-
loosd.. Hierdoor stichtten laatstgenoemde kunsten niet 'dat nut (...) 
hetwelkk bij eene meer doelmatige inrigting (...) zou kunnen worden 
verwacht\499 Minister P.L.J.S. van Gobbelschroy (1825-1830) vond dat 
dee opleidingen op deze wijze te weinig bijdroegen aan de bevordering 
vann de nijverheid en bovendien kon toch ook niet worden verwacht 'dat 
all  die jongelieden kunstenaars werden'.*0 

Inn 1829 werd gepoogd de toestand te veranderen.*' Ondubbelzinnig 
werdd in vier artikelen neergelegd dat tekenscholen en -academies hun 
onderwijss meer op het maatschappelijk nut moesten afstemmen. In het 
bijgaandee 'Plan voor inrichting' werd een scherp onderscheid gemaakt 
tussenn onderwijs in 'de nuttige kunsten' - het tekenen van voorwerpen 
behorendee tot bouwkunde, of samengestelde werktuigen en beschrij-
vendee meetkunde - en in 'de Schoone Kunsten', zijnde 'het tekenen van 
hett menselijk lichaam naar beelden en naar het leven'. 

Veell  resultaat hadden de nieuwe voorschriften niet, want de Vierde 
Klassee van het Koninklijk Instituut bleef het ministerie waarschuwen 
voorr de kritische opstelling van de opleidingen en hun pogingen onder 
dee departementale directieven uit te komen.*2 Het meningsverschil 
overr de relatie tussen overheid en beeldende kunst zou voortduren en 
gedomineerdd blijven door vragen omtrent maatschappelijk nut en 
opvattingenn over de 'vrijheid van de kunst'. De spanning tussen 'natio-
nalee versus goede smaak', later overgaand in discussies over 'schoon-
heidd en nut', bleef daarmee bestaan.̂ 

KunstaankopenKunstaankopen en de eerste kunstopdracht 

All  eerder werd opgemerkt dat tijdens de regering van Willem 1, naast 
2866 'oude meesters', 330 werken van eigentijdse kunstenaars werden 
gekocht.. De 'moderne' aankopen werden aanvankelijk op verschillende 
manierenn gefinancierd. Soms betaalde het ministerie, maar ook vaak 
voteerdee de koning het benodigde budget uit zijn 'bijzondere fond-
sen'.̂ ^ In 1828 werd de financiering echter structureel geregeld. Vanaf 
datt jaar werd er een budget op de rijksbegroting geplaatst voor het aan-
kopenn van beeldende kunst. Het begon royaal, want in 1828 was er 
ƒ20.000,-- beschikbaar. Na 1830 daalde het beschikbare bedrag echter 
vann ƒ10.600,- in 1831, naar ƒ4000,- (1832-1834) en ƒ3000,- (1835-
l843).55 5 

Naa de mislukte poging in 1800 kwam het nu ook tot de eerste werke-
lij kk uitgevoerde kunstopdracht van de nationale overheid. Het initiatief 
gingg hierbij uit van de Staten-Generaal die bij wet van 18 juli 1815 de 
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'heldd van Waterloo', de kroonprins en latere koning Willem 11, beloon-
denn met het ingrijpend verbouwde paleis Soestdijk waarbij 'eene ge-
denkzuill  (...) ter bijzondere verëering van den moed in de hardnekkige 
verdedigingg der positie bij les quatre bras, zoo luisterrijk ten toon ge-
spreid',, zou worden geplaatst. De opdracht was een 'nationaal hulde-
blijk '' en een demonstratie van grote gevoelens. De Staten-Generaal be-
wezenn 'in naam der natie aan het Koninklijk regerend huis (...) hunnen 
verknochtheid,, liefde en dankbaarheid' aan de kroonprins, wiens daden 
dee Oranje-Nassaus in een onaantastbare positie hadden gebracht.*6 

Dee opdracht werd begeleid door de Vierde Klasse en kwam tot stand 
viaa een open inschrijving, een 'vrij concours', waaraan 'alle Nederlandse 
kunstenaars'' mee konden doen. Op de in 1816 gepubliceerde opdracht-
omschrijvingg reageerden 31 kunstenaars met voorstellen. Hieruit werd 

700 het ontwerp gekozen van de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van 
derr Hart. Zijn ontwerp voor een obelisk voldeed volgens de jury het 
bestt aan 'de beginselen van het edele en het schoone'. Niet van harte 
overigens,, want Van der Hart moest zijn ontwerp, dat bekend zou wor-
denn als 'de naald van Soestdijk', onder druk van de jury ingrijpend her-
zien. . 

BOUWKUNSTT EN M O N U M E N T E N Z O RG 

Inn 1813 werd Bartholomeus W.H. Ziesenis, voormalig assistent van de 
hofarchitectt van Lodewijk Napoleon, benoemd tot 'architect der palei-
zenn en 's lands gebouwen'. Een succes werd het niet, want al snel kwa-
menn er klachten over zijn weinig efficiënte optreden bij de verbouwing 
vann het paleis Noordeinde. Na zijn overlijden in 1820 bleef de functie 
eenn aantal jaren vacant. Wel werd Charles Vander Straeten in Brussel in 
eenn soortgelijke positie benoemd. Hij werd verantwoordelijk voor het 
Paviljoenn en het park van Tervuren, die 'als geschenk van de natie' wer-
denn aangelegd voor de kroonprins 'naar aanleiding van diens heldenrol 
bijj  Waterloo', en voor het Brusselse stadspaleis waarvoor de kroonprins 
zelff  de opdracht gaf. Beide prinselijke verblijven werden hoogtepunten 
vann neoclassicistische architectuur. Huis en park te Tervuren konden 
wedijverenn met het kleine paleis Pavlovsk bij Sint-Petersburg dat was 
gebouwdd voor de Russische keizerlijke familie, de Romanovs, waarvan 
dee echtgenote van de prins - Anna Paulowna - deel uitmaakte.5? 

Tochh was Willem 1 er de man niet naar om zijn status door imposante 
bouwwerkenn te bekrachtigen. In vergelijking met andere Europese vor-
stenn was zijn stijl van een 'burgerlijke eenvoud'.*8 De opvallendste bij-
dragee aan de Nederlandse bouwkunst uit zijn regeerperiode betreffen 
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wellichtt de zogenaamde 'Waterstaatskerken'. De bouw hiervan was het 
gevolgg van de tijdens de Bataafs-Franse tijd ingevoerde en daarna 
gehandhaafdee gelijkheid van godsdienst. Sindsdien was het ook aan 
niet-hervormdee geloofsrichtingen toegestaan om nieuwe, 'als kerk 
ogende'' kerken te bouwen.59 Het resultaat was dat er tussen 1796 en 
18400 zo'n 150 nieuwe, vooral katholieke, kerken verrezen.60 

Omm de resultaten van deze bouwwoede wat in goede banen te leiden 
werdd in 1824 bepaald dat geen nieuwe kerken meer zonder koninklijke 
goedkeuringg mochten worden gebouwd. Het 
toezichtt kwam bij het ministerie van Openbare 
werkenn en Waterstaat, waar het rijksbouwen 
sindss 1815 was ondergebracht. In de praktijk 
leiddee dit ertoe 'dat de ingenieurs van Water-
staatt de ontwerpen maakten of het toezicht had-
denn op de ontwerpen van anderen'. Op grond 
hiervann worden kerken die in het tweede kwart 
vann de negentiende eeuw zijn gebouwd, water-
staatskerkenn genoemd.61 Gewoonlijk gaat het 
daarbijj  om van zuilen voorziene, deels bepleis-
terdee kerkgebouwen met (neo)classicistische 
stijlkenmerken.. Een van de bekendste water-
staatskerken,, de Mozes-en-Aaronkerk (1841) te 
Amsterdam,, werd ontworpen door de uit Oos-
tendee afkomstige docent aan de Amsterdamse 
Koninklijkee Academie van Beeldende Kunsten, 
T.F.. Suys, die in 1825 in de oude functie van Zie-
seniss was benoemd. 

Gedurendee de Franse tijd waren veel gebouwen D e Mozes-en-Aaronkerk, voorbeeld 
rr  1 1 r 1 i- i 1 J r^-^ van een waterstaatskerk, 

afgebrokenn of schromelijk verwaarloosd. Uit 
probleemm had al tijdens de Franse bezetting ge-
leidd tot een voorgenomen inventarisatie, maar tot daden was het des-
tijdss niet gekomen. Toch zal de toen gevestigde aandacht hebben bijge-
dragenn aan de totstandkoming van de wet 'houdende bepalingen 
omtrentt de slooping van Gebouwen binnen Steden en Plaatsen' die al 
opp 25 juni 1814 werd aangenomen.62 Voor sloop moesten eigenaren in 
hett vervolg toestemming hebben van het gemeentebestuur. Veel hielp 
ditt echter niet, want ook rond 1820 heerste er in Nederland nog een 
'waree gebouwenstorm'.6^ In 1824 werd bepaald dat voor de verbouwing 
vann kerken toestemming van de koning moest worden verkregen.64 

Dee goede wil van de koning bleek hetzelfde jaar, toen hij voorstelde 
omm provincies, naar voorbeeld van Oost-Vlaanderen, aan te sporen tot 
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hett maken van voorschriften omtrent het beheer van 'werken van kunst 
enn oudheid', waarmee in het bijzonder monumenten werden bedoeld 
waarvoorr geen verantwoordelijke eigenaar was aan te wijzen.65 De 

machtt van Willem 1 bleek hierbij beperkingen 
tee kennen, want de Raad van State vond de 
'bemoeizucht'' te ver gaan. Het gevolg was dat 
hett bleef bij incidentele ingrepen, zoals in 
18255 toen de sloop van het Muiderslot werd 
voorkomen.. Di t was niet het resultaat van de 
eerstee wetgeving op het terrein van de 'mo-
numentenzorg',, maar van ingrijpen van Wil -
lemm 1 zelf. Het voornemen van de onder het 
Departementt van Financiën ressorterende 
Directiee der Domeinen om het kasteel voor 
afbraakk te verkopen, bracht in 1825 onder par-
ticulierenn en bij het Koninklij k Instituut veel 

Hett Muiderslot, waarvan afbraak in commotie teweeg. Hierdoor gealarmeerd ver-

18255 door Willem 1 werd voorkomen. bood de koning de verkoop. 

PODIUMKUNSTEN N 

GeenGeen toneelbeleid 

Tijdenss de inlijvin g bij Frankrijk was het theater bij uitstek een plaats 
gewordenn waar 'nieuwe' nationale sentimenten opklonken.66 Na de te-
rugkeerr van Oranje bleef het toneel een plaats van vaderlandslievende 
demonstraties.. Voorstellingen die door leden van de koninklijke familie 
werdenn bijgewoond, leidden meermalen tot indrukwekkende aanhan-
kelijkheidsbetuigingen.. Bij een bezoek aan 'de Gijsbrecht' barstten bij 
dee - aan de nieuwe tijd aangepaste - regel '(...) en met een dankbaar 
hartt bidt elk, zo klein als groot, voor 't Vaderland, Oranje en voor het 
dagelijkss brood' eindeloze toejuichingen los.67 En in de Amsterdamse 
schouwburgg zag men koningin Wilhelmina, de echtgenote van Willem 
1,, 'haar beide zonen onder tranen omhelzen nadat op het toneel woor-
denn van dank over hun heldhaftig gedrag bij Waterloo tot hen waren 
gericht'.688 In Den Haag ontstond de gewoonte om voorstellingen met 
hett Wilhelmus te. beginnen.69 

Tochh ging het niet goed met het toneel. De grote bloei die rond 1790 
eenn aanvang had genomen, kwam tot een einde. Vanaf het seizoen 
1815/18166 tot over de eeuwhelft was nog geen vijfde deel van het opge-
voerdee repertoire van Nederlandse oorsprong.?0 'Bijna alles, wat ver-
toondd werd, kwam uit den vreemde. En niet het beste werd uitgekozen, 
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maarr het slechtste, want alleen dat viel in den smaak van het onontwik-
keldee schouwburgpubliek. (...) Zoo was het nationaal toneel zijn onder-
gangg nabij.'?1 Belangstelling was er genoeg, maar dat ging grotendeels 
uitt naar 'het melodrama der Fransche boulevard-theaters', vaudevilles 
enn de bijna ontelbare drama's van de Duitse toneelschrijver August von 
Kotzebue,, die zowel vanwege zijn oppervlakkige teksten als om zijn 
conservatievee wereldbeeld door progressieve liberalen werd gehaat. 

Dee in 1797 in Leiden tot hoogleraar in de 'Vaderlandsche taal en wel-
sprekendheid'' benoemde Matthijs Siegenbeek zag, als een van velen, 
hett lage artistieke en intellectuele niveau van het toneel met lede ogen 
aan.. Ervan overtuigd dat het theater een stevig nationaal bindmiddel 
mett een sterk volksopvoedend karakter zou moeten en kunnen zijn, 
stuurdee hij in 1818 een plan voor een 'Nationaal Nederlandsch Tooneel' 
naarr het ministerie.72 'De gesteldheid van het vaderlandsche tooneel' 73 
mocht,, volgens Siegenbeek, een 'wijs en verlicht bestuur' niet onver-
schilligg laten. Als belangrijk argument voor staatsbemoeienis met het 
toneell  noemde hij de 'gewichtigen invloed' die het toneel 'op de alge-
meenee beschaving en de vorming van den nationalen smaak' kon heb-
ben.733 Concreet voorzag het plan in een nationalisering van de schouw-
burgenn van Amsterdam, Den Haag en Brussel, de oprichting van een 
nationalee toneelschool, de uitgave van een toneeltijdschrift en prijsvra-
genn voor in het Nederlands geschreven toneelstukken.74 

Hett resultaat was nihil. Siegenbeek 'mogt het nimmer gebeuren (...) 
mett eenig antwoord' op zijn advies 'verwaardigd te worden'.75 En ook 
dee toneelschool die in 1821 op initiatief van particulieren werd opge-
richt,, kreeg, anders dan opleidingen op het terrein van de beeldende 
kunstt en de muziek, geen ondersteuning.76 Het gevolg was dat de aan-
vankelijkk redelijk succesvolle school in 1836, toen de belangrijkste 
docentt Johannes Jelgerhuis stierf, haar deuren weer moest sluiten.77 

Dee opvallendste regeringsdaad aangaande het toneel was het verbod 
opp de plaatselijke 'inning van het armgeld, bij toneelvertooningen en 
anderee vermakelijkheden'.78 In plaats daarvan kregen gemeentebestu-
renn de bevoegdheid om een 'vermakelijkheidsbelasting' in te voeren. 
Uitt het besluit bleek in elk geval enige sympathie voor 'die tooneelen, 
diee kunnen geacht worden, eenige aanmoediging te behoeven en te ver-
dienen',, want binnen de nieuwe regelgeving werd de mogelijkheid ge-
opendd om een deel van de te heffen belastinggelden aan te wenden 'ter 
instandhoudingg der schouwburgen in de onderscheiden steden'. Naar 
inn Den Haag bleek werd die mogelijkheid niet altijd benut. Het stads-
bestuurr voerde hier eenvoudigweg een belasting van 10 procent in op de 
entreee bij 'toneel-vertooningen', 'ten behoeve der gezamenlijke (...) 
armenn van 's Gravenhage'. En dat was dat.79 
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Inn 1817 werd nog wel een klein budget beschikbaar gesteld voor een 
doorr het Koninklijk Instituut uit te schrijven toneelprijsvraag. En in 
1823,, het jaar waarin het Nederlands in de Vlaamssprekende delen van 
hett Zuiden tot officiële taal werd verklaard, werd op voorstel van de 
koningg op het ministerie overwogen om ter bevordering van de Neder-
landsee taal in Brussel een 'Nederduitsch' toneelgezelschap in het leven 
tee roepen 'waarvan de schouwspelers (...) bij uitsluiting inboorlingen 
derr Zuidelijke gewesten zouden behoren te zijn'.8° Beide voornemens 
leiddenn echter niet tot concrete resultaten. Voor een in het Nederlands 
geschrevenn toneelstuk werd nooit een prijs toegekend en hoewel de 
ministerss Falck en Van Maanen bereid waren jaarlijks ƒ 8000,- voor een 
inn Brussel te vestigen Nederlandstalige toneelvoorziening te reserve-
ren,, kwam daar geen gezelschap tot leven.81 

74 4 

PersoonlijkePersoonlijke betrokkenheid van Willem I 

Anderss lag het met de persoonlijke bemoeienis van Willem 1 met het 
toneel,, die zich hoofdzakelijk op de situatie in Den Haag richtte. Buiten 
Denn Haag ontvingen alleen de Amsterdamse 'Nederlandsche Schouw-
burg'' en het 'Fransche Theater' jaarlijks een subsidie van ƒ4000,-, en 
mochtenn de aan deze groepen verbonden acteurs zich 'Koninklijke 
Tooneelisten'' noemen.82 In Den Haag ging het om aanzienlijk hogere 
bedragen.. Daar ontvingen de twee gezelschappen die in de in 1804 in 
hett voormalig paleis Nassau-Weilburg aan het Korte Voorhout inge-
richtee schouwburg optraden, opvallend royale tegemoetkomingen. 

Hett Haagse 'Nederduitsch Theater', de 'Hollandse troep', kreeg 
vanaff  het seizoen 1814/1815 jaarlijks een subsidie van ƒ10.000,-.83 Het 
anderee huisgezelschap, het 'Theatre Francais', de 'Franse troep', dat 
veell  opera's bracht en vooral publiek uit de hogere Haagse kringen trok, 
ontvingg nog beduidend meer. Vanaf 1830 varieerde de bijdrage jaarlijks 
vann ƒ20.000,- tot ƒ24.000,- en daarnaast had men 'om niet' de be-
schikkingg over de Hofkapel.8*  Van de gemeente Den Haag ontving het 
Fransee theater vanaf 1830 jaarlijks ƒ30.000,-. Onder deze gunstige om-
standighedenn ontwikkelde de groep zich vanaf 1830 tot een internatio-
naall  vermaard gezelschap.8* 

Aann de subsidiëring van de Haagse gezelschappen lag de wens van de 
koningg ten grondslag om de Residentie een zekere glans te verlenen en 
omm de eigen directe omgeving vermaak te kunnen bieden. Hij spande 
zichh beduidend minder in voor het theater in Brussel. Hoewel soms 
aanzienlijkee bedragen werden betaald voor 'abonnementen' op horlo-
gess in het Koninklijk Theater te Brussel, was van doorlopende konink-
lijk ee subsidiëring van gezelschappen in de zuidelijke residentie geen 
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sprake.866 Zo nu en dan werd 'voor eigen plezier' de beroemde Franse 
acteurr Talma geëngageerd.8? Afgezien van de mislukte poging in 1823 
omm in Brussel op rekening van het rijk een Nederlandstalig theaterge-
zelschapp op te richten, was er in het handelen van de koning met betrek-
kingg tot het toneel geen enkel 'nationaal concept' te ontwaren, laat 
staann een motivatie vanuit de 'Grootnederlandse gedachte'. 

KoninklijkeKoninklijke Muziekscholen 

Anderss dan bij het toneel, was er op het terrein van de muziek wél spra-
kee van een zekere overheidsbemoeienis. Al in 1816 had de Vierde Klasse 
vann het Instituut het departement geadviseerd om een muziekschool in 
Amsterdamm te stichten. Zaken Van dringender noodzakelijkheid' kre-
genn echter voorrang. Gealarmeerd door de bedroevende kwaliteit van 
dee zang die tijdens het 'Eeuwfeest der Drukkunst' in Haarlem ten geho-
ree was gebracht, bracht de Vierde Klasse in 1825 dit advies nogmaals 
uit.888 Ditmaal met meer succes, want in 1826 werden in Amsterdam, 
Denn Haag, Brussel en Luik Koninklijke Muziek- en Zangscholen 
gesticht.899 Zij werden door het rijk en de vier betrokken stadsbesturen 
gesubsidieerdd en kwamen onder toezicht van een door de minister daar-
toee ingestelde commissie. Vanaf 1827 tot 1830 droeg het rijk ƒ16.000,-
bij;; daarna, toen de Belgische opstand ertoe leidde dat de subsidie voor 
dee beide zuidelijke opleidingen werd stopgezet, werd het budget ver-
laagdd naar/8ooo,-.9° 

Voorr het overige bemoeide de centrale overheid zich niet met 
muziek.. De individuele muzikale ontplooiing werd aan het initiatief van 
particulierenn overgelaten. Dezen stelden hierin niet teleur: in 1829 
werdd uit kringen van het Nut de bijzonder succesvolle 'Maatschappij tot 
bevorderingg der Toonkunst' opgericht. 91 

Well  werd op instigatie van de koning zelf in 1820 voor het eerst in het 
jongee koninkrijk een geheel uit professionele musici bestaand orkest 
opgericht:: de Hofkapel.92 Dit door Willem 1 gefinancierde gezelschap 
bestondd aanvankelijk uit veertien en vanaf 1829 uit 42 musici. Jaarlijks 
steldee de koning voor het orkest (een naar internationale maatstaven 
gemetenn overigens karig) budget van ƒ 16.000,- beschikbaar. 93 

TAA LL  EN LETTERE N 

Dee uit de Bataafs-Franse tijd stammende initiatieven en besluiten ter 
bevorderingg van de nationale taaleenheid werden voortgezet. In het 
Zuidenn werden, teneinde de nationale eenheid te stimuleren, 'taalbe-
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sluiten'' verordend, op grond waarvan het Nederlands in het onderwijs 
enn de magistratuur verplicht werd gesteld.?*  Voorts bleven de 'spelling 
Siegenbeek'' en * Weilands spraakkunst' van kracht. 

Inn vergelijking met de Bataafs-Franse tijd was de inmenging van de 
overheidd op de letteren geringer, of beter, liberaler. Het verschil lag 
voorall  in de vrijheid van drukpers en meningsuiting. Al binnen twee 
maandenn na de intrede van Willem 1 werd een besluit genomen 'hou-
dendee bepalingen omtrent den Boekhandel en den eigendom van Let-
terkundigee Werken', waarin werd afgerekend met 'Wetten en Regle-
mentenn (...) door het Fransche bestuur in deze Gewesten ingevoerd' 
diee 'eene strekking hadden om de vrijheid der drukpers volkomen te 
onderdrukken,, den voortgang van de verlichting te beletten, en alles te 
onderwerpenn aan een willekeurige censuur, ten eenenmale strijdig met 
dee liberale denkwijze, waarop elk regtgeaard Nederlander den hoog-
stenn prijs stelt, en die steeds het Gouvernement dezes Land heeft ge-
kenschetst'.. 95 

Hett besluit werd in 1815 gevolgd door artikel 227 van de Grondwet 
waarinn de vrijheid van drukpers en meningsuiting werd geregeld. Twee 
jarenn later werd overgegaan tot nieuwe auteursrecht-wetgeving waarin 
niett alleen de rechten op het drukken en uitgeven van letterkundige 
werkenn werden geregeld, maar ook op die van kunstwerken.96 In de 
praktijkk leidde de wet daadwerkelijk tot aanmerkelijk grotere vrijheid 
dann tijdens de Franse tijd het geval was geweest. De grondwettelijke be-
palingg dat iedere auteur aan de maatschappij verantwoordelijk bleef en 
geenn 'bijzondere personen' mocht schaden of beledigen, veroorzaakte 
alleenn problemen in het Zuiden toen daar tegen de afscheiding een aan-
zienlijkee productie van 'anti-Hollandse' teksten op gang kwam.97 Voor 
hett overige hadden auteurs ruime vrijheid om te schrijven wat ze wil-
den;; tot sancties kwam het gewoonlijk niet. 

Tochh hield de overheid zich niet geheel afzijdig. Zij gaf duidelijk blijk 
vann haar voorkeuren door auteurs die spreekbuis waren van verlicht-
monarchaal-nationalistischee denkbeelden aan te moedigen en criticas-
terss te negeren. Uitgesproken voorbeelden hiervan zijn Hendrik Tol-
lenss Czn. en Willem Bilderdijk. De zeer populaire oud-democratisch 
patriot,, burger-auteur en lid van het Koninklijk Instituut, Tollens, gold 
alss de bard van het nationaal besef. Samen met Cornells Loots was hij 
dee belangrijkste 'bewieroker van de Oranjevorst' en 'krijgszanger' tij -
denss de Waterloo-periode.98 Zijn werk werd bij tienduizenden ge- en 
herdruktt en tot in Wallonië gelezen. Zijn Wien Neêrlandsch Bloed, dat in 
18177 naar aanleiding van een door admiraal Van Kinsbergen georgani-
seerdee prijsvraag was geschreven, werd tot volkslied uitgeroepen.99 In 
18155 verhief Willem 1 de 'nationale auteurs' Tollens en Loots tot Ridder 
inn de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
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Heell  anders was de bejegening van Bilderdijk, de kleurrijke orangist, 
voormaligg adviseur van Lodewijk Napoleon en verklaard tegenstander 
vann verlichte invloeden op het bewind van Willem i. Vanaf 1814 had 
dezee zich met zijn voorkeur voor een op het 'goddelijk recht' gebaseerd 
absolutistischh koningschap van de nieuwe machthebbers verwijderd en 
dee nieuwe staat bestempeld als 'een kind van de revolutie van 1795'.I0° 
Doorr deze kritische opstelling kwam van een door Willem 1 toegezegd 
hoogleraarschapp niets terecht. En naarmate Bilderdijk school maakte 
alss 'vader van het Nederlandse Reveil' en zich ontwikkelde tot de leer-
meesterr van het antirevolutionaire denken, werd hij nog meer gene-
geerd.. Toen hij zijn spraakmakende volgeling, de 25-jarige Isaak da 
Costa,, 'de aap van Bilderdijk', inspireerde tot het felle anti-verlichtings-
geschriftt Bezwaren tegen de geest van de eeuw (1823), zagen de ministers in 
hemm een regelrecht gevaar.101 Toch kwam het niet tot censuur en ver- 7 7 
volging.. Bilderdijk behield, ondanks zijn kritiek en zeker tegen de zin 
vann de ministers, tot zijn dood zelfs een jaarlijks door Willem 1 verstrekt 
pensioenn van ƒ 1800,-. 

BIBL IOTHEKE NN EN ARCHIEVEN 

DeDe Koninklijke Bibliotheek als rijksaangelegenheid 

Opp 3 januari 1814 droeg het stadsbestuur van Den Haag de 'Bibliotheek, 
verzamelingg van schilderijen, prenten en andere voorwerpen van Kunst 
enn Wetenschap (...) alles toebehoord hebbende aan wijlen Zijne Door-
luchtigee Hoogheid Hoogdeszelfs Vader', over aan Willem 1.102 De ka-
merheerr van de koning, mr. AJ.C. Lampsins, kreeg opdracht rapport 
uitt te brengen 'omtrent den toestand der verzamelingen en de daarbij in 
dienstt zijnde personen'. Hij adviseerde het deel van de collectie dat af-
komstigg was uit de Stadhouderlijke Bibliotheek weer terug te nemen en 
inn het paleis 'onder toezicht van een der hofpredikers' te stellen.I03 

Willemm 1 volgde het advies niet op, maar liet de collectie in het Mau-
ritshuiss bijeen en plaatste deze in haar geheel onder verantwoordelijk-
heidd van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Hieruitt bleek dat hij de met ingang van 1 juli 1816 weer Koninklijke 
Bibliotheekk genoemde instelling als nationale bibliotheek en rijksaan-
gelegenheidd beschouwde.10^ Bibliothecaris bleef de in 1799 aangestelde 
Fransee abbé Flament die terstond in staat werd gesteld de collectie aan-
zienlijkk uit te breiden.10*  Voor een deel was de groei van het bezit het 
gevolgg van het Besluit van 24 januari 1814, waarin was bepaald dat 'drie 
exemplarenn van alle gedrukte werken' aan het ministerie van Binnen-
landsee Zaken moesten worden afgestaan.106 Twee daarvan stelde dit 
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Departementt vervolgens beschikbaar aan de Koninklijke Bibliotheek. 
Hiernaastt kon de collectie worden uitgebreid doordat Flament vanaf 
18233 jaarlijks ƒ 4000,- voor nieuwe aankopen kreeg.10? 

Voorall  echter groeide de bibliotheek door schenkingen van de ko-
ningg en aankopen van omvangrijke bibliotheken die vrijwel alle door 
hemm werden gefinancierd. Meermalen ging het daarbij om bedragen 
vann ƒ7000,- tot ƒ9000,-.108 'Zoo was het voornamelijk door toedoen 
vann Willem 1 zelf, dat de Koninklijke Bibliotheek in weinige jaren een 
uitbreidingg onderging die herinnerde aan den tijd van Lodewijk Napo-
leon,, zonder dat echter, gelijk bij dezen, groote sommen uit de schatkist 
daarmeee gemoeid waren.'10? De aanwas van de collectie was zodanig dat 
inn 1819 werd besloten om de bibliotheek samen met het Koninklijk Pen-
ningkabinett onder te brengen in het Hotel Huguetan."0 Op 29 januari 
18211 werd de Koninklijke Bibliotheek in dit nieuwe onderkomen voor 
publiekk opengesteld. 

Dee verhuizing naar het Hotel Huguetan geeft een aardig beeld van 
dee verhouding tussen Willem 1 en het ministerie. Minister A.R. Falck 
(1818-1824)) wilde de Koninklijke Bibliotheek liever in het Mauritshuis 
laten,, maar Willem 1 gaf opdracht 'een concept-besluit te zenden tot 
hett maken van de noodige schikkingen voor de overplaatsing der Bibli-
otheekk naar het gebouw in het Voorhout'.111 Falck had de opdracht 
maarr uit te voeren. Naarmate de ouderdom Flament echter meer parten 
gingg spelen en hij de ontwikkelingen steeds moeilijker bij kon benen, 
werdd de invloed van het departement steeds merkbaarder. 

Regelmatigg gingen opdrachten van het ministerie uit: 'dikwijl s ge-
lasttee de Minister de inteekening op een bepaald werk, ja, berichtte zelfs 
meerr dan eens dit al ten behoeve van de bibliotheek gedaan te heb-
ben'.1122 En in 1836 besloot het ministerie dat de catalogisering van het 
bezitt in het Latijn diende te geschieden en niet in het Frans, dat de 
voorkeurr had van de Fransman Flament. De bibliothecaris raakte steeds 
meerr geïsoleerd en ondanks de goede relatie tussen hem en 'de ambte-
naarr op het departement', Van Ewijck, kwam de feitelijke leiding van de 
bibliotheekk in de loop van de tijd steeds meer bij de laatste te liggen. 

Somss gooide de koning roet in het eten. Toen Van Ewijck in 1824 bij 
dee vervulling van de vacature van onderbibliothecaris een poging deed 
omm Flament van een goede medewerker te voorzien, greep hij in: de 
functiee moest worden vervuld door een gepensioneerde militair of een 
elderss boventallige ambtenaar. Om het tij  te keren werd in 1829 op aan-
drangg van het ministerie W.H.J. baron van Westreenen van Tiellandt 
tott Raad van de Koninklijke Bibliotheek benoemd."3 Het mocht voor-
lopigg weinig baten. Zelfs toen in 1831 de zeer gekwalificeerde Johannes 
WW Holtrop tot onderbibliothecaris werd benoemd, kwam van de voor-
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genomenn nieuwe catalogisering weinig terecht. Door het vertrek van 
Vann Ewijck bij het ministerie in 1832, de Belgische opstand en de ouder-
domm van Flament kwam de ontwikkeling van de Koninklijke Biblio-
theekk tussen 1830 en 1835, het jaar waarin Flament op 75-jarige leeftijd 
stierf,, tot stilstand. De collectie omvatte inmiddels ongeveer 100.000 
delen."4 4 

Anderss dan de Koninklijke Bibliotheek liet het rijk overige bibliothe-
kenn geheel over aan stedelijke overheden en particuliere initiatiefne-
mers,, in het bijzonder aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Ditt verlicht-burgerlijk genootschap groeide tussen 1815 en 1840 van 90 
naarr 236 departementen en van 5428 naar 13.892 leden."*  Rond 1840 
bezatenn ongeveer 200 departementen een eigen volksbibliotheek waar-
meee belangrijke 'leesmogelijkheden voor de mindere man' waren ge-
schapen."66 Het Nut speelde daarmee een centrale rol in de eerste ont- 79 
wikkelingsfasee van een openbaar-bibliotheekbestel. Daarbij ging het 
'niett te ver om te stellen dat het Nut het Nederlandse volk heeft leren 
lezen'."77 Willem 1 was duidelijk ingenomen met de goede diensten van 
hett Nut, en in ruil daarvoor werd de 'Maatschappij' regelmatig begun-
stigd."8 8 

Archieven,Archieven, historici en ''het beeld van de natie' 

Vann een door de Fransen voorgenomen verplaatsing van de belangrijk-
stee Nederlandse archieven naar Parijs, was op het laatste moment niets 
terechtgekomen."99 Bij Souverein Besluit van 8 maart 1814 gebood Wil -
lemm 1, 'die zich in het algemeen zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor 
onss archiefwezen', tot het bijeenbrengen van 'alle de oude en latere 
archievenn van den Staat tot aan het jaar 1794 ingesloten, zoo in deze 
Residentiee voorhanden, als welke nog van elders moeten verzameld 
worden'.1200 Drie dagen later werd de 74-jarige Van Wijn, die twee jaar 
eerderr door de Fransen met pensioen was gestuurd, als 's Lands Archi-
variuss in zijn functie hersteld. Als zijn rechterhand benoemde hij de 21-
jarigee jhr. mr. Johannes C. de Jonge, die hem na zijn overlijden in 1831 
zouu opvolgen. De archieven werden bijeengebracht in de 'bovenver-
trekkenn naast de Grote Loterij zaal op het Binnenhof. 

Niett alleen 'de archieven van den Staat', maar ook die in de provin-
ciess werden onder de loep genomen. In de eerste plaats richtte het rijk 
zichh op het behoud van provinciale archieven die in elke provincie in 
éénn archiefbewaarplaats zouden moeten worden bijeengebracht. In 
18266 gaf het rijk opdracht aan de afzonderlijke provinciebesturen om de 
inn hun gebied aanwezige archieven nauwkeurig te onderzoeken. Het re-
sultaatt was dat in de loop van de tijd in alle provincies centrale ar-
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chiefbewaarplaatsenn tot stand kwamen en archivarissen werden aange-
steld.. Het rijk stimuleerde dit door een deel van de kosten voor zijn re-
keningg te nemen.121 

Eenn belangrijke gebeurtenis in de ontwikkelingvan het archiefwezen 
vondd plaats in 1826 toen Willem 1, op voorstel van de Brusselse archiva-
riss L.P. Gachard en Van Ewijck, besloot een prijsvraag uit te laten 
schrijven.1222 Aanleiding was het overlijden van de in 1815 benoemde 
'geschiedschrijverr des Rijks', de verlichte remonstrantse predikant, his-
toricuss en 'gevierd kanselredenaar' Martinus Stuart.I23 Van Ewijck en 
dee plaatsvervangend archivaris De Jonge probeerden nu te bewerkstel-
ligenn dat er iemand werd benoemd die meer en wetenschappelijk ver-
antwoordd gebruik van archieven zou gaan maken. In de vorm van een 
prijsvraagg werden geschied- en letterkundigen uitgenodigd om een 

800 plan in te zenden voor de bewerking van de Algemene Nederlandse 
Geschiedeniss op grond van 'authentieke bescheiden'. De overheid 
wildee hiermee de verwetenschappelijking van de geschiedbeoefening 
diee sinds 1813 een aanvang had genomen, aanmoedigen. De sterk op 
mythenn gebaseerde 'Bataafse geschiedenis' moest worden vervangen 
doorr een op feiten en authentieke bronnen gebaseerde beeldvor-
ming.. I24 De doelstellingen van de prijsvraag waren: 'aankweking van 
vaderlandsliefde,, bevordering van burgerdeugd en instandhouding van 
hett nationale karakter'. Als prijs werd de vacante functie van Stuart in 
hett vooruitzicht gesteld. 

Dee oproep vond een indrukwekkend gehoor. Onder de veertig deel-
nemerss trof men behalve Gachard en De Jonge zelf, ook de 25-jarige 
Groenn van Prinsterer en de drie jaar oudere Thorbecke. Tot aanstelling 
vann een rijksgeschiedschrijver leidde de prijsvraag echter niet. Door 
'denn embarras de choix en door de tijdsomstandigheden' kwam de jury 
niett tot een keuze.I2*  Er was verschil van mening ontstaan over de posi-
tiee van de te benoemen rijksgeschiedschrijver. Hoewel het juist de 
intentiee van Van Ewijck en De Jonge was geweest om het wetenschap-
pelijkk niveau van de geschiedbeoefening te verbeteren, waardoor 'de 
waarheidd in het helderste licht' naar voren kon treden, en het geenszins 
dee bedoeling was om het te verwerven historisch inzicht 'door eenigen 
invloedd van regeringswege te belemmeren', was in de beoordelings-
commissiee de overtuiging gegroeid dat een geschiedschrijver in dienst 
vann het rijk gemakkelijk 'in conflict zou kunnen raken met de histori-
schee waarheid of daaraan tekort zou kunnen doen'.126 

Thorbeckee was het hier volledig mee eens. Veel belangrijker vond hij 
hett dat historici gemakkelijk toegang tot de oorspronkelijke bescheiden 
zoudenn krijgen. Deze waren 'voor alle tijden (...) de bron waaruit iedere 
nieuwee generatie zich visie kan putten'.12? Willem 1 was teleurgesteld 



PARTICULIE RR INITIATIE F 

overr het besluit van de jury waardoor de mogelijkheid was verkeken 'dat 
err tijdens zijn bewind nog een Nederlandse geschiedenis tot stand zou 
komenn zoals hem indertijd voor ogen had gestaan' - en waarin de 
Groot-Nederlandsee eenheid met behulp van authentieke bronnen had 
moetenn worden aangetoond."8 

Eenn begin van de gewenste openbaarheid kwam er bij Ministerieel 
Besluitt van 4 augustus 1829 'betreffende de toelating tot 's Rijks, Pro-
vincialee of Plaatselijke Archieven, tot het doen van geschiedkundige na-
sporingen'.. I29 Hierin werden in artikel 1 'de heeren Archivariussen (...) 
gemachtigdd om onder in achtneming der hierna te melden bepalingen, 
dee toelating tot het gebruik der onder hun beheer staande verzamelin-
genn van Archieven, te verleenen aan alle bij hun bekende en vertrouwde 
personen,, die in het algemeen belang, geschiedkundige nasporingen 
wenschenn te doen'. De nieuw verworven openbaarheid kende overigens 81 
haarr grenzen, want 'stukken welke niet geschikt zijn, om het licht over 
dee geschiedenis te verspreiden (...) zullen niet anders ten gebruike wor-
denn gegeven dan aan hen, die kunnen bewijzen daartoe gerechtigd te 
zijn'. . 

' H ETT PRIMAA T VA N H ET PARTICULIER I N I T I A T I E F ' 

Dee overheidsbemoeienis met het culturele leven onder Willem 1 was in 
hoofdlijnenn een voortzetting van hetgeen in de Bataafs-Franse tijd was 
begonnen.. Een groot verschil was echter, dat aan burgers beduidend 
meerr ruimte werd geboden. Waar in de Bataafs-Franse tijd de staat het 
voortouww in het 'vormingsproces' van de inwoners tot 'staatsburgers' 
hadd genomen, kwam tijdens Willem 1 het initiatief onmiskenbaar bij de 
burgerss te liggen.^0 Particulieren, en niet de overheid, dienden de dra-
gerss van de nationale identiteit te zijn.1?1 De overheid zou zich zo veel 
mogelijkk moeten beperken tot 'voorwaardenscheppende' activiteiten 
diee de 'vrije ontwikkelingvan de burger' konden bevorderen.'32 Het in-
stellenn van opleidingen en het bevorderen van 'kennisinstituten', zoals 
dee diverse musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief, pas-
tenn hier goed bij. 

Inn dit perspectief was de uitspraak die Willem 1 direct na zijn aan-
komstt in 1813 over de gewenste 'volksvrijheid' had gedaan, geen farce 
geweest.J333 Het mocht niet meer zo worden als in de Bataafs-Franse tijd, 
toenn burgers in hun vrijheid zo zeer tegen hun zin door de staat waren 
beknot.. Wat deze vrijheid met betrekking tot het culturele leven zou 
moetenn betekenen, was binnen een maand na de terugkeer van Oranje 
doorr Joan Melchior Kemper onder woorden gebracht: 'Vrijheid en na-
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tionalee voorspoed (...) zie daar de voedsters der letteren en der kunst, 
aann welker bloei door wetten en inrigtingen slechts weinig kan bijge-
dragenn worden.''34 Dat Willem 1 niet van plan was om de verlangens 
vann de vrijheidslievende burgers te onderdrukken, bleek eveneens toen 
hijj  veel voormalig democratisch patriotten die in overheidsdienst lei-
dinggevendee functies in het culturele leven vervulden, hun positie liet 
behouden. . 

Willemm 1 respecteerde de vrijheid van de burgers op het terrein van 
dee cultuur. Een eerste indicatie daarvan gaf het al in januari 1814 geno-
menn besluit over 'den eigendom van Letterkundige werken', waarin 
vanuitt een 'liberale denkwijze' de vrijheid van drukpers werd gewaar-
borgdd en de censuur werd afgeschaft.'35 Wat 'waar, goed en juist' was, 
wass nu geen staatsmonopolie meer. Andere aanwijzingen voor een gro-

88 2 tere vrijheid en een ruimere inbreng van verlichte burgers waren de toe-
voegingg van een Afdeling Filosofie aan het Koninklijk Instituut en de 
toenemendee medezeggenschap binnen het Instituut van particulieren, 
diee ook wel 'dilettanten, liefhebbers, kenners of begunstigers' werden 
genoemd.^6 6 

Dee grotere afstand van de staat bleek ook uit het feit dat deze zich, 
anderss dan in de Bataafs-Franse tijd, niet meer rechtstreeks met de visu-
aliseringg van het 'grootse nationale verleden' in het Rijksmuseum be-
moeidee en dat hij juist géén 'officiële' voorkeur meer aan de dag legde 
voorr historieschilderijen. Ook werd de eerste keus bij aankopen uit de 
tentoonstellingenn van 'levende meesters' voortaan aan particulieren 
overgelaten.. En voorts kan het uitblijven van bemoeienis met het 'na-
tionalee toneel' uit de grotere afstand van de overheid worden verklaard. 
Eenn inhoudelijk actieve staatsbemoeienis met het toneel, waarvan in de 
Bataafs-Fransee tijd sprake was geweest en zoals Siegenbeek dat ook nu 
weerr voor ogen stond, ging duidelijk een stap te ver.J37 

Tegelijkertijdd bewaakten burgers - als geestelijk erfgenamen van 
degenenn die enkele decennia eerder naar volkssoevereiniteit hadden 
gestreefdd - ook zelf hun vrijheid en kwamen zij in verzet wanneer die 
werdd aangetast. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen de overheid zich wilde 
bemoeienn met de beeldende-kunstopleidingen en met de Leidse musea 
enn er meningsverschillen ontstonden over de vrijheid van de kunsten en 
wetenschappen.. In beide gevallen werden de utilitaire motieven van de 
overheidd bestreden met argumenten waarin de vrijheid van kunst (en 
wetenschap)) werd benadrukt. De gang van zaken rond de door Willem 1 
uitgeschrevenn prijsvraag, die had moeten leiden tot de aanstelling van 
eenn nieuwe rijkshistoricus, bevestigt deze burgerinvloed. Tegen de zin 
vann de koning besloot de beoordelingscommissie geen voordracht te 
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doen,, omdat het gevaar bestond dat de aan te stellen historicus te weinig 
vrijheidd zou krijgen en te zeer aan beïnvloeding van de overheid bloot-
gesteldd zou worden. In een enkel geval - op het terrein van de monu-
mentenzorgg - legde de Raad van State de staatsinvloed aan banden.1?8 

GEENN GROOT-NEDERLAND 

Opp de vraag of de tijdens Willem i ondernomen activiteiten op het ter-
reinn van de cultuur bijdroegen aan de realisatie van het Groot-Neder-
landsee ideaal, kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Enerzijds 
wass de bemoeienis van de overheid op het terrein van de beeldende-
kunst-- en muziekopleidingen keurig over het Noorden en het Zuiden 
verdeeld.. In elk deel kwam een Koninklijke Academie en werden twee 
stedelijkee academies en twee Koninklijke Muziekscholen gesubsidi-
eerd.. Eenzelfde verdeling gold de 'advieslichamen', het Koninklijk 
Instituutt en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Fraaie 
Letteren.̂ ^ Ook de gevoerde taalpolitiek was bedoeld om de nationale 
eenheidd te bevorderen. 

Hiertegenoverr staat echter dat de activiteiten die betrekking hadden 
opp de musea, waar verhoudingsgewijs de meeste aandacht naar uitging 
enn waar verreweg de grootste budgetten mee waren gemoeid, zich vrij -
well  beperkten tot het Noorden, of beter: tot Holland.1* 0 In het kader 
vann de nationale eenheid zou het voor de hand hebben gelegen dat ook 
inn Brussel en Leuven, waar de oudste universiteit van het koninkrijk was 
gevestigd,, museale activiteiten zouden zijn ondersteund, maar dit 
gebeurdee niet.1*1 Eenzelfde eenzijdigheid gold de bemoeienis met de 
Koninklijkee Bibliotheek en het Rijksarchief die beide in Den Haag ge-
vestigdd waren en bleven. 

Aann het streven om van het Noorden en het Zuiden een nationale 
eenheidd te maken kwam met de Belgische opstand in 1830 uiteraard een 
einde.. Toch kwam er na 1830, ondanks de grote kosten die de mobilisa-
tiee met zich meebracht, geen einde aan het cultuurbeleid, zeker niet 
wanneerr de meer persoonlijk door Willem 1 ondernomen inspanningen 
daartoee worden gerekend.1*2 Tegenover de daling van budgetten op de 
rijkskunstbegrotingg stond dat de koning ten behoeve van museale aan-
kopenn en podiumkunsten na 1830 juist relatief grote bedragen beschik-
baarr stelde. De theatergezelschappen in Den Haag en de Hofkapel ont-
vingenn vanaf ongeveer 1830 subsidies van een volume die bezuinigingen 
opp andere terreinen teniet deden. Hieruit kan worden opgemaakt dat 
dee motieven voor de bemoeienis met het culturele leven tijdens de 
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regeerperiodee van Willem 1 verschoven. Ging het aanvankelijk in de 
eerstee plaats om de verheffing van 'de natie', na 1830 leken de inspan-
ningenn er meer op gericht om zijn eigen omgeving nadrukkelijker 'een 
zekeree glans' te geven. '43 

84 4 



IV . . 

1840-1872: : 
THORBECKEE EN DE GRENS 

TUSSENN OVERHEID 

ENN CULTUUR 

'De'De regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst.' 8 5 
J.R.. Thorbecke' 

OVERHEIDD OP AFSTAND, KUNST LAGER OP DE AGENDA 

Johann Rudolf Thorbecke had aan de Leidse 
universiteitt met grote belangstelling de 
staatsrechtcollegess van Joan Melchior Kem-
perr gevolgd. In 1825 benoemde Willem 1 de 
getalenteerdee Zwolse middenstandszoon op 
27-jarigee leertijd tot hoogleraar in de wijsbe-
geertee en letteren aan de universiteit van 
Gent.22 Volgens Thorbecke was de kerntaak 
vann de rijksoverheid het garanderen van de 
ordee en het handhaven van de wet. Voor het 
overigee moest de staat zich beperken tot het 
scheppenn van optimale voorwaarden ter be-
vorderingg en ontwikkeling van zelfstandige 
krachten:: 'zelfstandige kracht in provincie, 
gemeente,, vereeniging en individu. Bevorde- Johan Rudolf Thorbecke. 

ren,, dat heet, de algemeene voorwaarden 
scheppen,, waaronder die ontwikkeling mogelijk wordt'.3 Concreet 
betekendee dit dat 'het primaat' in de samenleving bij door constructieve 
burgerzinn gedreven particulieren en hun organisaties diende te liggen 
enn niet bij de staat. Bovendien moest de alomvattende macht van de 
koningg worden vervangen door bestuursmacht van 'het volk', waarmee 
overigenss lang niet het hele volk werd bedoeld.4 

Hett duurde tot 1848 voordat de idealen van Thorbecke konden wor-
denn verwezenlijkt. Een opstand in Parijs tegen de conservatieve koning 
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Louiss Philippe bracht dat jaar in heel Europa liberale en nationalisti-
schee groeperingen in beroering. In Nederland stookten de liberale 
mediaa zoals het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant 
dee gemoederen flink op. Doctrinair-liberalen en conservatieven kwa-
menn 'scherper dan sinds de Patriottentijd het geval was geweest' tegen-
overr elkaar te staan.5 

Koningg Willem 11, die in 1840 zijn vader was opgevolgd, moest aan-
vankelijkk niets van de doctrinair-liberale eisen hebben. Onder druk van 
groeiendee onlusten bedacht hij zich echter. Naar eigen zeggen werd hij 
'inn één nacht van conservatief tot liberaal'. De volgende dag riep hij een 
commissiee in het leven die opdracht kreeg een nieuwe Grondwet te ont-
werpen.. De vijf leden ervan benoemden onmiddellijk Thorbecke tot 
hunn voorzitter, 'omdat deze de enige was, die precies wist wat hij 

866 wilde'.6 Ruim een halfjaar later, op 3 november 1848, werd de nieuwe 
Grondwett van kracht.7 Door de invoering van censuskiesrecht konden 
nuu 75.000 van de 3 miljoen inwoners die het land telde daadwerkelijk 
invloedd op het openbaar bestuur uitoefenen.8 In het derde kwart van de 
eeuww verwierven de doctrinair-liberalen drie keer regeringsmacht: van 
18499 tot 1853, van 1862 tot 1866 en van 1868 tot 1874. In de Tweede 
Kamerr ondervonden ze oppositie van conservatieven en moderate libe-
ralen.?? En buiten het parlement toonde de koning zich bepaald geen 
vriend;; Willem 111, die zijn vader in 1849 opvolgde, noemde de onbe-
twistee liberale leider Thorbecke misprijzend 'die professor'.10 Toch 
blevenn de doctrinairen gedurende de hele periode 'het middelpunt van 
dee politieke en algemeen culturele beweging. Van hen gingen de initia-
tievenn uit.'11 

Behalvee door hun liberale principes werd de houding van de liberalen 
tenn opzichte van de kunst óók beïnvloed door het maatschappelijk 
belangg dat daaraan rond 1850 werd toegekend. De publieke opinie had 
hieromtrentt in de loop van de eerste helft van de eeuw een verandering 
ondergaan.. De opvatting van de verlichte maatschappijtheoretici uit de 
tweedee helft van de achttiende eeuw, dat kunst omwille van haar vor-
mendee waarde een centrale plaats in de samenleving diende te hebben, 
wass aan erosie onderhevig geraakt. De aandachtt was verschoven naar de 
natuurwetenschappenn en een daarop geïnspireerde positivistische be-
naderingg van wetenschap en samenleving.12 Ten gevolge van deze ac-
centverschuivingg was de publieke en politieke belangstelling voor de 
kunstenn in het tweede kwart van de negentiende eeuw afgenomen. Deze 
ontwikkelingg had directe consequenties voor het bestuurlijk handelen, 
wantt in de praktijk bleek dat op de budgetten voor de kunstmusea - het 
Rijksmuseumm en het Koninklijk Kabinet van Schilderijen - vanaf 1830 
beduidendd meer werd bezuinigd dan op die voor musea met weten-
schappelijkee collecties. *3 
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Eenn belangrijk gevolg van de nieuwe Grondwet was dat het parlement 
meerr zeggenschap kreeg en dat vanaf 1849 jaarlijkse begrotingen wer-
denn opgesteld.14 De relatie tussen regering en de volksvertegenwoordi-
gingg werd hierdoor aanmerkelijk intensiever en tevens werd het rege-
ringshandelenn meer openbaar. In 1849 werd bovendien ten behoeve van 
dee parlementsverslagen een stenografische dienst ingesteld waardoor 
dee sinds 1814 bestaande Verslagen der Handelingen vollediger werden. 
Scherperr dan voorheen werd nu zichtbaar door welke opvattingen het 
beleidd werd bepaald, hoe dit werd verwoord en hoe er in het parlement 
opp werd gereageerd. Hierdoor werd het politieke debat steeds toegan-
kelijker.. Vanaf 1849 kan op de voet worden gevolgd welke opvattingen 
overr het cultuurbeleid binnen de verschillende politieke stromingen 
leefden. . 

Inn de Tweede Kamer kwam het cultuurbeleid jaarlijks ter sprake bij 
dee behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken,, waar onder 'Afdeeling vin' de voor 'Kunsten en Wetenschap-
pen'' bestemde financiën werden gepresenteerd. Vrijwel zonder uitzon-
deringg kwamen daarbij uitgangspunten van het cultuurbeleid aan de 
orde.. Het aantal grote fundamentele debatten over de relatie tussen de 
overheidd en cultuur bleef echter beperkt tot drie. Zij vonden plaats tij -
denss de drie perioden waarin de doctrinair-liberalen in de regering 
zaten.. De eerste uitgebreide discussie ontstond in 1851 tijdens de 
beraadslagingenn over de opheffing van het Koninklijk Instituut en, ter 
gedeeltelijkee vervanging, de oprichting van de Koninklijke Nederland-
see Akademie van Wetenschappen. Het tweede debat werd in drie fasen 
gevoerdd in het najaar van 1862. En het laatste in december 1872, een half 
jaarr na de dood van Thorbecke, toen de door het gebrek aan daden ge-
irriteerdee Tweede Kamer haar hoop vestigde op de nieuwe minister 
WJ.. Geertsema. 

I8$I:I8$I:  bij de opheffing van het Koninklijk Instituut 

Bijj  de oprichting in 1808 was het de bedoeling geweest dat het Konink-
lij kk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 
eenn nationaal, bindend en lichtend voorbeeld voor de talrijke plaatselij-
kee en regionaal functionerende genootschappen zou worden. Tegelij-
kertijdd zou het dienst gaan doen als officieel advieslichaam van de rijks-
overheid.. Willem 1 bracht hierin geen verandering. Na 1840, toen de 
nationalee gevoelens in Nederland culmineerden, begon er steeds meer 
kritiekk te komen op het Instituut. Het was niet het inspirerende middel-
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puntt geworden waarop ooit was gehoopt. 'Het was nooit populair ge-
worden;; men bleef er gaarne van spreken als van een "uitheemsche 
plant""  (...)V5 In 1843 wass de jaarlijkse rijksbijdrage teruggebracht van 
ƒ15.000,-- naar ƒ11.000,- en nadat 'op de opheffing (...) reeds meerma-
lenn werd aangedrongen' werd met ingang van 1850 het budget verder 
gereduceerdd tot ƒ750 o,-.l 6 

Bijj  zijn aantreden vond Thorbecke - zelf sinds 1836 lid van de Derde 
Klassee van het Instituut - de problematiek rond de instelling hoog op de 
politiekee agenda. Zoals op grond van zijn politieke opvattingen kon 
wordenn verwacht, maakte hij van de overheidssteun aan het Instituut 
eenn principiële kwestie. Daarbij hield hij niet alleen vast aan door zijn 
voorgangerss opgelegde bezuinigingen, maar gaf hij ook te kennen dat 
hijj  overheidssteun aan het Instituut fundamenteel onjuist vond. Kun-

88 8 sten en wetenschappen moesten geen onderwerp van overheidsbemoei-
eniss zijn, maar dienden als 'zelfstandige krachten' in de samenleving te 
functioneren. . 

Hoewell  Willem 111 in 1850 door een persoonlijke gift nog trachtte 
hett Instituut van de ondergang te redden - waarmee hij aangaf wat hij 
vann het ministeriële standpunt vond - was er geen redden meer aan.1? 
Opp 26 oktober 1851 besloot Thorbecke het Instituut op te heffen en 
daarvoorr in de plaats een Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappenn op te richten, die zich enkel zou bezighouden met het-
geenn vroeger tot de Eerste Klasse van het Instituut werd gerekend: 'de 
bevorderingg der wis- en natuurkunde in haren gehelen omvang'.18 

Bijj  de begrotingsbehandeling voor 1852 in de Tweede Kamer leidde 
hett besluit tot opheffing tot felle discussies. De moderaat-liberale J.K. 
vann Goltstein wilde dat het besluit onmiddellijk werd teruggedraaid. 
Hijj  vond dat de overheid met de instelling van de Academie van Weten-
schappenn bewees enkel nog aandacht te hebben voor materiële zaken. 
Aann 'zedelijke belangen van de Natie' werd, volgens de spreker, zeer ten 
onrechtee geen enkele aandacht meer geschonken. Groen van Prinste-
rer,, de antirevolutionair en voormalig secretaris van Willem 1 die een 
jaarr eerder nog vruchteloos had geprobeerd om met een amendement 
hett budget voor het Instituut naar ƒ11.000,- te verhogen, beschuldigde 
Thorbeckee ervan te weinig overleg met het Instituut en de Staten-
Generaall  te hebben gevoerd en sprak in dit licht van 'ministeriële auto-
cratieV? ? 

Dee minister had echter ook medestanders. Zijn politieke geestver-
wantt W.R. van Hoëvell verdedigde het voorstel tot opheffing door erop 
tee wijzen dat de particuliere Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kundee zoveel meer presteerde dan de Tweede Klasse van het Instituut. 
Wass dit geen bewijs dat het particulier initiatief veel beter en productie-
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verr was dan een staatsinstelling? En dat die daarom 'gebrekkig, nutte-
loos,, overbodig' was?20 

Thorbeckee liet zijn critici weten dat hij twee voorwaarden verbond 
aann overheidssteun voor instellingen. Ten eerste moesten deze van pu-
bliekk belang zijn en Voor particuliere krachten onbereikbaar', en ten 
tweedee moest de regering hulp ervan nodig achten. Dat de Tweede, 
Derdee en Vierde Klasse van het Instituut niet aan deze voorwaarden 
voldeden,, leed volgens hem geen twijfel. 'Ik ben overtuigd, dat de leden 
vann de Tweede, Derde of Vierde Klasse vereenigd, niet als leden van 
eenee Gouvernements-instelling, van een met Koninklijke eere versierd 
Instituut,, maar als particulieren, die zich hadden verbonden om eene 
zekeree taak te volbrengen, oneindig veel meer zouden hebben tot stand 
gebracht,, dan nu, zittende, om het eens zo te noemen, op officiële, ver-
guldee stoelen.'21 

Hett besluit tot opheffing van het Instituut werd in 1851 uiteindelijk 
mett 45 tegen 17 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen, maar de 
kwestiee keerde de jaren daarna toch weer in het parlement terug. De 
standpuntenn verhardden, en toen de eerste regering-Thorbecke in 1853 
viel,, haastte het conservatief-moderate kabinet-Van Hall zich om de 
schadee te herstellen. Op grond van de opvatting dat niet alleen 'het 
materiële',, maar ook 'het intellectuele en de kunst' door de overheid 
diendenn te worden gestimuleerd, werd voorgesteld aan de Koninklijke 
Akademiee van Wetenschappen een afdeling voor taal- en letterkunde, 
geschiedeniss en wijsbegeerte toe te voegen.22 

Eenn uiterst krappe meerderheid, 31 tegen 30 stemmen, stemde voor 
enn het budget werd verhoogd van ƒ7500,- in 1853 naar ƒ9000,- in 1854 
enn naar ƒ15.500,- in 1855, op welk niveau het ook onder volgende doc-
trinair-liberalee kabinetten ongeveer bleef. De oude Vierde Klasse, die 
vann de Schoone Kunsten, keerde - typerend voor de lage status die deze 
inn een tijd van praktisch nut hadden - niet terug. Na aandringen van de 
inn 1839 opgerichte Maatschappij Arti et Amicitiae, waarvan eerder be-
zwaarr tegen de opheffing van het Instituut onbeantwoord was gebleven, 
liett de minister weten dat de Koninklijke Academie in het vervolg ge-
achtt werd de 'schoone kunsten' te vertegenwoordigen. 

1862:1862: 'de stelling van Thorbecke' 

Gingg het in het debat rond de opheffing van het Instituut vooral om de 
roll  van de overheid met betrekking tot het culturele leven in meer alge-
menee zin, tijdens het tweede kabinet-Thorbecke, in 1862, spitste de dis-
cussiee zich toe op de relatie tussen de overheid en de kunsten, en in het 
bijzonderr de beeldende kunst. Het debat kende drie fasen en ontstond 
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naarr aanleiding van drie, in feite afzonderlijke zaken: de troonrede, de 
aankoopp van een schilderij van de Belgische kunstenaar EJ. Verboeck-
hovenn en de begrotingsvoorstellen voor 1863. Het debat van 1862 zou 
voorr het cultuurbeleid - en met name voor het kunstbeleid - van groot 
belangg worden, omdat Thorbecke daarbij de stelling poneerde dat de 
regeringg 'geen oordeelaar van wetenschap en kunst' was. Deze min of 
meerr terloops uitgesproken, maar sindsdien ontelbaar vaak geciteerde 
woordenn zouden ook later nog voor veel verwarring zorgen, maar des-
ondankss bleven zij tot op de dag van vandaag een ijkpunt waaraan de 
relatiee tussen de overheid en de kunst wordt afgemeten. 23 

Opp 15 september 1862 wees de koning in de troonrede op 'den voor-
uitgangg in vele takken onzer industrie, nog onlangs gebleken op de 
algemeenee tentoonstelling van nijverheid en kunst te Londen'. Een 

900 week later merkte het conservatieve Kamerlid W.M. de Brauw in de 
Tweedee Kamer op dat Willem 111 alleen had gesproken over vooruit-
gangg van de industrie, en niets had gezegd over de kunst.2*  De Brauw 
dachtt te weten hoe dit kwam. De belangrijkste opsteller van de troonre-
dee - Thorbecke - had niet veel op met kunst, en dat was in de tekst terug 
tee vinden: 'al wat materieel is, is daarin op den voorgrond gesteld, ter-
wijll  van wetenschap noch kunst (...) met geen enkel woord melding 
wordtt gemaakt'. De spreker betreurde dit, want juist omdat 'onze kunst 
tee Londen waardiglijk vertegenwoordigd is geweest', zou in de troonre-
dee ook iets over de voortgang daarvan moeten zijn gezegd. Volgens De 
Brauww verdienden Nederlandse kunstenaars deze stilzwijgende min-
achtingg niet en hij stelde voor om de opmerking over de voortgang van 
dee industrie te vervolgen met: 'waar ook de Nederlandsche kunst waar-
diglijkk werd vertegenwoordigd'.2* 

Thorbecke,, die wel degelijk in beeldende kunst geïnteresseerd was, 
zelff  fluit speelde en soms de voorkeur gaf aan een concert boven een 
kabinetsvergadering,, kon deze afschildering als cultuurbarbaar niet 
waarderen.266 Het ging hem om hogere principes en niet om persoonlij-
kee voorkeuren. Hij begon zijn repliek met vertoornd op te merken dat 
hett hem voorkwam 'dat de geachte voorsteller van het amendement zij-
delingss eene berisping van de troonrede wenschte uit te spreken'. Ver-
volgenss constateerde hij dat de schilderkunst in Londen geen hoofdbe-
standdeell  van de tentoonstelling was geweest. 'Het getal schilderijen 
wass zeer matig' en het zou onjuist zijn hierover 'een openbaar vonnis' te 
vellen,, want kunst 'is geene zaak van de regering. De regering is geen oor-
deelaardeelaar van wetenschap en kunst.'z7 Een nieuw geluid was dit geenszins; 
ookk tijdens het eerste kabinet-Thorbecke was dit al het standpunt van 
dee regering geweest en als zodanig meermalen, zij het in wat andere 
bewoordingen,, uitgesproken. 
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Hett debat kreeg een paar maanden later, op 20 november 1862, een 
vervolgg toen de 'affaire Verboeckhoven' ter sprake kwam.28 De kwestie 
wass deze. De regering had voor ƒ4000,- een werk van de Belgische 
schilderr E.J. Verboeckhoven gekocht. De aankoop had een bijzondere 
achtergrond.. Het schilderij was door de Belgische koning Leopold 1 
beschikbaarr gesteld voor een loterij ten bate van financiële hulp na een 
watersnoodrampp in Nederland. Winnaar werd een Utrechtse bakker. 
Toenn deze het kunstwerk aan een buitenlander wilde verkopen, besloot 
dee regering het aan te schaffen teneinde de betrekkingen met België 
niett te verstoren. Volgens Thorbecke was er dus helemaal geen sprake 
vann een bedoeling om de beeldende kunst te beschermen: 'het is hier te 
doenn om een monument, een historisch gedenkteeken van de deelne-
mingg van een naburig Vorst in eene nationale ramp, van landswege te 
eerenn en te bewaren'.2? 91 

Nietteminn leidde de aankoop onder kunstenaars tot onrust, die door 
Thorbeckee als 'kleingeestige jalousie' werd gekwalificeerd^0 De kern 
vann de kunstenaarsbezwaren was dat de regering om 'dubieuze redenen' 
eenn behoorlijk bedrag op tafel had gelegd voor een onbekend werk van 
eenn buitenlandse kunstenaar, terwijl er voor aankoop van werk van 
Nederlandsee kunstenaars geen cent afkon.31 Een adres van een groep 
kunstenaarss bracht de zaak vervolgens in de Tweede Kamer aan het rol-
len.. De moderaat-liberale Van Heemstra zei het te betreuren dat 'ter-
wij ll  er zoo weinig voor onze inlandse kunst wordt gedaan, eene betrek-
kelijkk aanzienlijke som' voor een 'vreemd' schilderij uit de schatkist was 
betaald. . 

Inn zijn reactie liet Thorbecke weten dat het bij de bescherming van 
kunstt toch niet de bedoeling kon zijn om kunstenaars rijk te maken: 'aan 
dee kunstenaren een materieel voordeel verschaffen is (...) geene 
bescherming.. Kunst en wetenschap kunnen van staatswege worden be-
schermd,, maar op geheel andere wijze. Kunst en wetenschap in de 
dienstt van het geld te brengen, is niet de bescherming die kunst en 
wetenschapp verdienen.' En of dit nog niet duidelijk genoeg was, merkte 
hijj  op: 'Ik zal de Regering niet laten handelen als een Maecenas, die vol-
genss een opgegeven plan schilders aan het werk zet.'32 

Vij ff  dagen later, op 25 november 1862, bij de algemene beraadslagin-
genn over de begroting voor 1863, vond de oppositie de tijd rijp voor een 
principiëlee discussie. Nadat de conservatieve Haarlemse afgevaardigde 
enn werkend lid van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio 
('uitt streven naar het schone*), generaal J. J. van Mulken, had opgemerkt 
datt de bescherming van kunst, net als in het buitenland en ten tijde van 
Willemm 1, een taak van de regering moest zijn, opende de conservatief 
WW Wintgens de aanval. 
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Mett 'weerzin en leedwezen' verwees deze naar de 'kruistocht' - 'eene 
soortt van razzia' - die sinds het vorige jaar door de doctrinair-liberalen 
tegenn de budgetten voor kunst en wetenschap was ondernomen. Ver-
volgenss citeerde hij een Engelse publicatie waarin Nederland door een 
Fransmann werd afgeschilderd als 'une nation éteinte', een uitgedoofde 
natie.. Was dit niet het gevolg van de staatsonthouding met betrekking 
tott de kunsten? Hier was de 'nationale eer' in het geding. Nederland 
moestt zich schamen; de nationale musea konden een vergelijking met 
diee in het buitenland bij lange na niet doorstaan en bij gebrek aan 
ondersteuningg kon 'het groote historische genre der schilderkunst' hier 
niett tot ontwikkeling komen! En de achterstand betrof niet alleen de 
schilderkunst,, want bij restauraties en nieuwbouw bleek ook hoe ver 'de 
architectuurr hier ten lande' achterbleef. 

922 De schuld van dit alles legde Wintgens bij de stelregel 'kunst is geen 
regeringszaak'.. Dit principe was de oorzaak van alle ellende. In het ver-
leden,, tijdens de grote financiële nood van de jaren dertig en veertig, 
wass nog begrip voor een dergelijke afstandelijke opstelling op te bren-
genn geweest, maar niet meer nu de financiële toestand van het land sterk 
wass verbeterd. De grote nationale belangen die op het spel stonden, 
mochtenn niet louter aan particulieren worden overgelaten. De staat 
moestt weer zijn verantwoordelijkheid nemen en niet langer uitsluitend 
voorr 'het materiële' kiezen. De overheid moest zorgen voor beschaving 
enn 'veredeling der natie' door kunstenaars aan te moedigen. Niet door 
henn 'rijk te maken' maar door bijvoorbeeld meer geld beschikbaar te 
stellenn voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, werk aan 
tee kopen van Nederlandse kunstenaars en actief te streven naar een 
waardigg nationaal museum voor de schilderkunst. 33 

Datt de oppositie niet aan partijstandpunten gebonden was, bleek 
doorr de bijval die het regeringsstandpunt kreeg van C.M. Storm van 
's-Gravesande,, die haaks op de visie van medeconservatief Wintgens 
stond.. Het aankopen van beeldende kunst door de overheid zou 'dik-
wijl ss tot gunstbetoon' vervallen en 'zekere jagt' doen ontstaan 'om kun-
stenaarr te worden'. Dit werd naar mening van de spreker al genoeg 
gestimuleerdd door 'de veelvuldige tentoonstellingen' en academies 
waarr 'tal van kladschilders worden gevormd, die naderhand bemerken 
eenee carrière te hebben gekozen, waarin voor hen niets te verdienen 
valt'.. De spreker vond overheidssteun onnodig, want grote kunstenaars 
wordenn niet geboren 'door aanmoediging van de staat'. De overheid 
zouu zich op het terrein van de cultuur moeten beperken 'tot de zorg om 
tee behouden wat men heeft zoo van musea als oudheidkundige gedenk-
teekenen'.H H 

Inn zijn reactie toonde Thorbecke zich principieel en soepel tegelijk. 
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Hett centrale uitgangspunt was en bleef: de overheid moet afstand bewa-
ren.. De eerstverantwoordelijkheid behoorde bij particulieren te liggen, 
wantt 'waar is de beschermer zoo vermogend als bij het publiek? '35 De 
verwijzingg naar actieve bemoeienis van overheden in andere landen 
werdd afgedaan met de opmerking dat veel daarvan niets anders was dan 
eenn bewijs van 'ostentatie', praalzucht.36 Ook in ons land waren in het 
verledenn door de overheid wel pogingen ondernomen om de kunst te 
stimuleren,, maar ook hier had dit geen gunstige gevolgen gehad. De 
zeventiendee eeuw, 'den bloeitijd van onze schilderkunst', gaf daarente-
genn het goede voorbeeld.37 Toen was bloei op eigen kracht ontstaan, 
wantt 'wat deed toen onze Staat voor de schilderkunst?' Toch sloot 
Thorbeckee overheidsbemoeienis niet geheel uit en meer dan eerder 
leekk hij bereid hieraan invulling te geven. Hij noemde vier mogelijkhe-
denn om de kunsten positief te beïnvloeden. 9 3 

Tenn eerste zou dit kunnen door 'jeugdige talenten (...) te laten rei-
zen'' - waarmee hij leek terug te komen op zijn besluit uit 1851 tot 
opschortingg van de Prix de Rome. In de tweede plaats zou de regering 
meerr 'zorg voor (kunstonderwijs' kunnen hebben, voorzover dit niet 
behoorlijkk door gemeenten en particulieren werd verzorgd. Ten derde 
konn kunst worden gestimuleerd door 'openbaarheid en concentrering 
vann hetgeen wij hebben, teneinde de kunst bij het publiek bekend te 
makenn en hun die het vermogen om kunstenaar te worden in zich ge-
voelenn tot voorbeeld te dienen'. Met dit doel voor ogen zou er een 
'nationaall  museum' voor de schilderkunst moeten komen: 'wij zullen 
eenn groot besluit moeten nemen om eens een waardig locaal, op eene 
geschiktee plaats te bouwen'. Een vierde mogelijkheid was ten slotte om 
'schilderijenn van levende meesters' te kopen. Maar voorzichtigheid was 
daarbijj  uiteraard geboden: 'Het middel kan, streng en juist toegepast 
(...)) een goed middel zijn; maar alles zal afhangen van de wijze waarop 
hett gebruikt wordt. Ontstaat eene jagt, eene speculatie om door de 
Regeringg te worden gekocht, ik zie daarin voor ernstige bevordering en 
ontwikkelingg over kunst geen heil.'38 

1872:1872: weg met passiviteit en vrijblijvendheid 

Hett derde fundamentele debat vond plaats een halfjaar nadat Thorbecke 
wass overleden. Hij was als minister van Binnenlandse Zaken opgevolgd 
doorr W.J. Geertsema. De pleitbezorgers voor een actievere overheid 
warenn uit-gediscussieerd met de 'koel intellectuele, hautaine en soms 
ontactischee Thorbecke' wiens beleid volgens hen te afstandelijk, zuinig 
enn vrijblijvend was gebleven en wiens incidentele toezeggingen nauwe-
lijk ss tot resultaten hadden geleid. Met de nieuwe minister was er weer 
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hoopp dat eindelijk de hand was gelegd 'op den man die wij nodig heb-
ben\39 9 

Dee spanning tussen regering en oppositie, die in de loop der jaren 
hoogg was opgelopen, ontlaadde zich op 4 december 1872 in een debat 
datt veel feller was dan tien jaar eerder.4° De aanval werd, net als in 1862, 
luidd en duidelijk ingezet door de conservatieve Wintgens. Deze consta-
teerdee dat de stelregel 'kunst is geen regeringszaak' sinds 1862 met 'de 
grootstee koelbloedigheid' was gehandhaafd. Dit had niet alleen geleid 
tott bekrompenheid en voortdurende beknibbeling, maar ook, omdat de 
regeringg zich onder geen voorwaarde met esthetische kwesties wenste 
inn te laten, tot een 'meedogenloze miskenning van de goede smaak' 
waardoorr 'wansmaak' hoogtij vierde. Het moest nu eindelijk eens afge-
lopenn zijn met deze 'laissez-faire-politiek'; 'koude onverschilligheid' 

944 moest plaatsmaken voor 'warme belangstelling'. De 'materialistische 
traditie'' moest worden ingeruild voor een nationale, 'progressief con-
servatieve'' richting volgens welke de regering de kunst actief moest 
aanmoedigenn en beschermen. Uit de aangehaalde voorbeelden werd 
duidelijkk wat hieronder moest worden verstaan: standbeelden van be-
roemdee mannen, historieschilderkunst en aandacht voor de grote 
meesterss uit de Gouden Eeuw. 

E.H.. 's Jacob, conservatief afgevaardigde uit Alkmaar, nuanceerde 
hett betoog van Wintgens door de stelling 'kunst is geen regeringszaak' 
tott haar oorspronkelijke bedoeling terug te brengen. Basisgedachte was 
daarbijj  geweest dat de regering zich ervan onthield 'eene officiële kunst' 
tee scheppen. 'Zoo verstaan, is de spreuk juist (...). Nooit, bij geene gele-
genheidd steke zij zich in een kunstenaarspak, van welken vorm of snede.' 
Ditt betekende echter niet dat de regering van elke actie moest afzien, 
datt zij, zoals de afgelopen decennia het geval was geweest, 'de thermo-
meterstandd der kunst' tot het vriespunt mocht laten dalen. Integendeel, 
zijj  had 'door woord en handeling en zonder ophouden' moeten tonen 
datt zij 'het hoge doel en het nut van kunst begrijpt en waardeert, dat zij 
daarinn ziet een element van volksbeschaving, van volksveredeling, van 
volksvorming;; dat haar als een nationale kracht eerbiedigt'.41 

Datt de nieuwe wind in 1872 ook door liberale gelederen waaide, bleek 
uitt het amendement dat de jong-liberaal Samuel van Houten aan het 
eindee van de vergadering ter stemming bracht.42 Daarin werd voorge-
steldd om, pro memorie, een post op de begroting te plaatsen 'voor het 
verkrijgenn van nieuwe localen voor de plaatsing van den Staat behoren-
dee of aan zijne zorgen toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst'. 
Hett was het bewijs dat ook de nieuwe generatie van liberalen zich niet 
wildee verenigen met de afstandelijkheid van de doctrinairen. De over-
weldigendee meerderheid waarmee het amendement werd aangenomen, 
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722 tegen één, toonde aan dat er in de Tweede Kamer een breed draag-
vlakk was om nu echt een einde te maken aan de politiek die sinds 1830, 
onderr zowel conservatief-moderate als doctrinair-liberale kabinetten, 
tott te veel passiviteit en vrijblijvendheid had geleid. Tot hoe hoog de 
ergerniss hierover ook buiten het parlement was opgelopen, demon-
streerdee Eduard Douwes Dekker die bij de dood van Thorbecke in 1872 
niett minder dan 107 honende grafschriften schreef Eén daarvan luidde: 
'Hierr lig ik met bovenmenselijke krachten / Op "onze daden" te wach-
ten.' ' 

HETT OVERHEIDSHANDELEN IN DE PRAKTIJK 

Ondankss de bijna spreekwoordelijke Thorbeckiaanse zuinigheid en af- 95 
standelijkheidd werd de reeds bestaande bemoeienis van het rijk met de 
cultuurr niet beëindigd.43 Om welke inspanningen het ging, was nu ge-
makkelijkerr dan voorheen te traceren, omdat een deel van de uitgaven 
niett meer uit de diffuse begrotingspost voor 'het Huis des Konings' 
werdd gefinancierd. Vanaf 1849 staan de beschikbare budgetten helder 
omschrevenn in de jaarlijkse begrotingen.44 Anders dan zou kunnen 
wordenn verwacht, groeide het bedrag dat voor cultuurbeleid werd uit-
getrokkenn na het aantreden van Thorbecke beduidend sterker dan het 
inn totaal voor staatsuitgaven beschikbare budget.45 Toch was van een 
stimulerendd beleid geen sprake. Hoewel de reden voor de afstandelijk-
heidd zich ideologisch laat verklaren, was de praktijk van het dagelijks 
handelenn volgens critici niets anders dan een langdurige demonstratie 
vann 'nationale onverschilligheid'.46 Het culturele leven leed eronder, de 
kunstenn nog het meest, want daarvoor bleef het budget, overeenkom-
stigg de waarde die daaraan maatschappelijk en politiek werd gehecht, 
verrewegg het laagst.47 

TerughoudendheidTerughoudendheid bij beeldende kunst 

Dee relatief grote aandacht die de Tweede Kamer tussen 1851 en 1872 aan 
dee beeldende kunsten besteedde, stond in een merkwaardig contrast 
mett de karigheid van de feitelijke inspanningen. En zelfs die werden 
verderr teruggebracht. In 1851 werd de Prix de Rome 'opgeschort', in de 
tweee jaren daarna werd het budget van de Koninklijke Academie van 
Beeldendee Kunsten bijna gehalveerd en in 1861 werd het budget voor 
aankopenn ten behoeve van het museum voor eigentijdse kunst - Pavil-
joenn Welgelegen - van de begroting geschrapt.48 Hier stond tegenover 
datt in 1863 de post voor 'Aankoop van boekwerken en andere voorwer-
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penn van kunst of wetenschap' onder druk van de Tweede Kamer met 
ƒ4000,-- werd verhoogd om daarmee 'schilderijen van levende mees-
ters'' te kunnen kopen.49 

Voordatt met het nieuwe budget daadwerkelijk iets werd aangekocht, 
demonstreerdee Thorbecke wat hij in het debat van 1862 met het streng 
enen juist toepassen van aankoopcriteria had bedoeld. In een vertrouwelij-
kee brief vroeg hij de jury van een tentoonstelling van eigentijdse kunst 
inn Den Haag of er werken werden getoond die geschikt waren om door 
dee regering te worden gekocht. Het antwoord was ontkennend. Tege-
lij kk met het advies raadde de jury Thorbecke aan om in het vervolg het 
voornemenn tot aankoop van beeldende kunst openbaar te maken. Dit 
zouu kunstenaars kunnen stimuleren beter werk in te zenden. 

Off  het kwam door 'kwade opzet' of door vermeende onbeduidend-
heidd van de kwestie is niet helder, maar de vertrouwelijke correspon-
dentiee tussen Thorbecke en de jury kwam in de Staatscourant terecht.*0 

Onderr beeldende kunstenaars, die driekwart jaar eerder door de 'affaire 
Verboeckhoven'' al onaangenaam waren verrast, veroorzaakte de publi-
catiee grote opschudding.*1 In de protesten werd ook nu weer de rol van 
dee 'liefhebbers' in de jury's aan de kaak gesteld.*2 De Haagse jury was 
volgenss de kunstenaars op grond van haar samenstelling niet alleen 
'onbevoegd'' en 'ondeskundig' om de regering te adviseren; men had 
'gehandeldd in strijd met de belangen van de kunstbevordering'. Na deze 
moeizamee start werden in volgende jaren toch met enige regelmaat 
schilderijenn gekocht. Tot 1874 ging het in totaal om dertig werken die 
werdenn ondergebracht in Paviljoen Welgelegen.*3 

VanVan Koninklijke Academie naar Rijksacademie 

Dee in 1822 in Amsterdam geopende Koninklijke Academie van Beel-
dendee Kunsten, waar 'zo volledig mogelijk onderwijs in schilder-, 
beeldhouw-,, bouw- en grafeerkunst' moest worden verzorgd, was vanaf 
hett begin van haar bestaan uiterst karig bedeeld.*4 De huisvesting was 
slechtt en de toch al geringe rijksbijdrage werd verlaagd van ƒ8800,- in 
18500 naar ƒ4800,- in 1854, nota bene het jaar waarin de regering, na de 
opheffingg van het Koninklijk Instituut, aan de Academie de nieuwe taak 
vann regeringsadviseur op het terrein van de beeldende kunst toebedeel-
de. . 

VanwegeVanwege de geringe financiële armslag konden de docenten maar 
eenn paar uur per week aanwezig zijn. De studie was ook niet populair, 
wantt het aantal studenten daalde in 1857 naar een dieptepunt van zeven-
tienn en bleef daarna nog lange tijd verontrustend laag.**  Een legaat van 
steenkolenhandelaarr en kunstliefhebber Carel Joseph Fodor voorkwam 
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inn 1861 de bijna onafwendbare sluiting. De bewering van Thorbecke in 
hett debat van 1862 dat ook de rijksoverheid enige verantwoordelijkheid 
voorr het (kunstonderwijs zou kunnen dragen, zorgde voor een kente-
ring.. Niet onmiddellijk, want voorlopig bleef Thorbecke zich op het 
standpuntt stellen dat 'de Academie geene Rijksinstelling was'.*6 Pas 
driee jaar later, in 1865, werd de rijksbijdrage verhoogd naar ƒ7200,-. 
Daarmeee waren de problemen echter niet voorbij, want het jaar daarna 
trokk het stadsbestuur van Amsterdam zijn jaarlijkse bijdrage in.*7 

Dee Academie werd ten slotte eind 1868 in de Tweede Kamer gerede8 

Dee doctrinair-liberale minister, de oud-burgemeester van Amsterdam 
enn voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de Academie Cor-
nellss Fock, stelde toen voor de Academie op te heffen en te vervangen 
doorr een systeem, waarin leerling-kunstenaars hun opleiding konden 
krijgenn in ateliers van door het rijk betaalde meesters. De jong-liberaal 97 
J.L.. de Bruijn Kops maakte hiertegen 'in het belang der kunst' ernstige 
bezwarenn en diende een amendement in volgens welk de Academie zou 
blijvenn bestaan. De daaropvolgende discussie bracht meer duidelijkheid 
omtrentt de verschillende verantwoordelijkheden. 

Thorbecke,, nu als Kamerlid, was van mening dat de tekenacademies 
enn -scholen uitsluitend een gemeentelijke zaak waren, zeker in Amster-
damm waar de gemeente nooit was overgegaan tot het stichten van een 
eigenn tekenacademie, omdat deze nu eenmaal was ondergebracht bij de 
Koninklijkee Academie.*? Als Amsterdam in de toekomst het tekenon-
derwijss voor eigen rekening nam, zou 'de Staat het overige kunnen 
doen'.. Dan zou de rijksoverheid een vervolgopleiding kunnen bieden 
aann op tekenacademies 'reeds volledig ontwikkelde teekenaars', en daar-
toee de Koninklijke Academie in stand houden. Wat de staat 'tot hiertoe 
deedd was zeer weinig', vond nu de man die daarvoor in aanzienlijke 
matee zelf verantwoordelijk was geweest.60 Het amendement van De 
Bruijnn Kops werd aangenomen en de Academie bleef als rijksinstituut 
behouden.611 Bij de nieuwe start kreeg de opleiding de status van 'hoger-
onderwijs';; het studieprogramma werd verzwaard en docenten werden 
vanaff  nu hoogleraar genoemd.62 De naam veranderde in Rijks Acade-
miee van Beeldende Kunsten en Amsterdam stelde een nieuw pand be-
schikbaar.63 3 

Tochh leidde de nieuwe start niet tot het krachtige instituut waarop 
velenn hadden gehoopt. Voor een deel kwam dit door zuinigheid. Het 
ambitieuzee nieuwe programma was veel te omvangrijk voor het magere 
budget.6**  Het aantal docenten, vijf in 1870 en vanaf 1872 zes, was nood-
gedwongenn te gering en het nieuwe gebouw aan de Stadhouderskade 
datt de gemeente in 1875 aan het rijk overdroeg, was bij ingebruikname 
all  te klein.6*  Het meest tragische was echter dat het programma van de 
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nieuwee academie niet aansloot bij de wensen en opvattingen van jonge 
beginnendee kunstenaars. Onder hen was weinig behoefte aan een oplei-
dingg waarin een zwaar accent lag op 'academisch verantwoorde' theore-
tischee kennis van historische en traditionele aard. De nieuwe generatie 
wildee geen 'boodschappen en theorieën' meer en had haar eigen opvat-
tingenn over esthetiek; 'langzamerhand zouden alle buiten 'de schoon-
heid'' liggende doelstellingen in de kunst worden losgelaten'.66 Men 
wildee schilderen; geen 'klassieke' werken meer, waarin historische 
voorstellingenn op academisch correcte wijze werden verbeeld, maar 'in 
vrijheid',, naar de natuur. Landschapskunst was favoriet bij de jonge 
generatiee en zij volgden daarin de Franse School van Barbizon.67 

Dee concurrentie met de nieuwe bouwkundeopleiding in Delft was 
eenn andere reden waarom de Rijksacademie geen voortvarende start 
maakte.688 In 1842 was in Delft een 'Koninklijke Academie tot opleiding 
vann burgerlijke ingenieurs' gesticht. Sinds 1863 bood deze instelling, als 
Polytechnischee School, een volledige opleiding tot architect. Het 
gevolgg was dat het aantal studenten aan de afdeling bouwkunst van de 
Koninklijkee Academie in Amsterdam dramatisch terugliep. Deze afde-
lingg kreeg dan ook geen plaats meer in de nieuwe Rijksacademie. Het 
wass niet de enige veer die men aan Delft moest laten, want daar werden 
inn het vervolg ook de examens afgenomen voor tekenleraren in het mid-
delbaarr onderwijs.69 Het was 'een nieuwe overwinning van de industrie 
opp de kunst' en een bewijs van veranderende inzichten: 'niet in een mil-
lieuu van kunsten, maar in een van technische wetenschappen zou men 
dee ontwikkeling der Architectuur gaan zoeken'.7° 

HetHet rijk als bouwopdrachtgever 

Mett de invoering van de parlementaire democratie en de daarin cen-
traall  gestelde ministeriële verantwoordelijkheid, groeide in Den Haag 
dee behoefte aan geschikte vergaderzalen en ministeries. Als gevolg 
daarvann ontwikkelde de rijksoverheid zich na de eerste eeuwhelft tot 
eenn van de grootste bouwopdrachtgevers. Het lag voor de hand dat het 
Binnenhoff  en de onmiddellijke omgeving daarvan het eerst voor een 
bouwkundigee herziening in aanmerking kwamen. In 1857 stelde de re-
geringg in verband met het delicate historische karakter van deze omge-
vingg voor 'eenen afzonderlijken bouwmeester voor de dienst der lands-
gebouwenn in de residentie' aan te stellen. Hoewel de Tweede Kamer 
aarzeldee over de noodzaak van een dergelijke functionaris - deze zou 
onvermijdelijkk een smaakmonopolie met zich meebrengen en 'de vrije 
markt'' voor particuliere architecten beperken -, werd in 1858 de Rotter-
damsee stadsarchitect W. N. Rose aangesteld.?1 De functie, die eerder 
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doorr onder anderen Van Westenhout (1807-1810) en Ziesenis (1813-
1820)) was vervuld, werd vanaf nu gewoonlijk 'landsbouwmeester' ge-
noemdd en is te beschouwen als de rechtstreekse voorloper van die van 
dee latere rijksbouwmeester.72 

Nogg in het jaar van zijn aanstelling presenteerde Rose een 'zeer uit-
gestrektt plan' dat erin voorzag 'om al de gebouwen op het Binnenhof, 
mett uitzondering van de groote zaal uit den grafelijken tijd, te sloopen'. 
Daarvoorr in de plaats zou 'naar een 
algemeenn plan eene reeks geheel 
nieuwee gebouwen' komen.73 Vol-
genss de Tweede Kamer was dit ech-
terr te veel van het goede. Met name 
hett voornemen om ook de fraaie in 
16977 door Daniël Marot ontworpen 
Trèveszaall  af te breken, stuitte op 
veell  verzet. 

Inn plaats van sloop van het Bin-
nenhofwerdd nu vlak daarnaast, aan 
Hett Plein, door Rose een nieuw 
ministeriee van Koloniën (1861) en 
eenn gebouw voor de Hoge Raad der 
Nederlandenn (1862) neergezet. Te-
venss werd in 1861 de Ridderzaal in-
grijpendd verbouwd. Zowel nieuw-
bouww als verbouw, waarbij de ei-
kenhoutenn kap van de Ridderzaal 
werdd vervangen door een gietijzeren constructie, maakten zoveel kri-
tiekk los dat de ambitie tot verdere actie even werd getemperd, maar lang 
duurdee dat niet. 

Inn 1864 kwam de regering met een, gezien haar anders zo zuinige 
optreden,, opvallend plan tot bouw van een 'Paleis voor de Staten Gene-
raal'.744 Zij greep de aanstaande viering van het 50-jarig bestaan van het 
Koninkrijkk aan als excuus voor deze bouwdrift, maar ongetwijfeld zal 
ookk een overweging zijn geweest dat dit moment een mooie gelegen-
heidd bood om de sterk verhoogde status van de volksvertegenwoordi-
gingg luister bij te zetten. Een prestigieus gebouw zou duidelijk kunnen 
latenn zien waar de kern van de openbare macht in het land lag. Nadat in 
decemberr 1864 een prijsvraag onder architecten werd uitgeschreven, 
bleekk dat de meesten van hen opnieuw bijna het hele Binnenhof wilden 
slopen.75 5 

Dee prijsvraag leverde 27 voorstellen uit binnen- en buitenland op, 
waarvann geen enkele aan de verwachtingen voldeed. De drie beste in-

Spotprentt op het bekritiseerde werk van rijksbouw-
meesterr Rose, wiens ministeries van Justitie en 
Koloniënn en het gebouw van de Hoge Raad hier als 
kippen-- en hondenhok worden voorgesteld. 
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zendingenn werden voor ƒ1000,- aangekocht, maar er werd niets mee 
gedaan.. Ook latere ontwerpen van andere architecten leverden geen 
plann op dat men durfde laten uitvoeren. Uiteindelijk resulteerde de 
prijsvraagg in een anticlimax. Gevolg was onder meer dat werd besloten 
omm na de pensionering van Rose in 1867 geen opvolger in zijn functie te 
benoemen. . 

Inn 1872 vond ook minister Geertsema dat het voor 'eene algemeene 
verbouwingg van de landsgebouwen (...) meer dan tijd' was. En voor de 
zoveelstee keer kwamen bouwplannen rond het Binnenhof uitgebreid in 
dee Tweede Kamer aan de orde. De voortgang werd ditmaal gecompli-
ceerdd doordat de werkzaamheden van Rose en 'de ingenieurs van Wa-
terstaat'' het vertrouwen in de eigentijdse bouwkunst danig hadden 
doenn slinken. In de publieke opinie werd de artistieke kwaliteit van hun 

1000 werk ver beneden peil gevonden; 'den invretenden kanker van den wan-
smaak'' moet worden gestopt, vond het Kamerlid 's Jacob. Het parle-
mentt voelde er niets meer voor om het 'Binnenhof te sloopen (...) en 
daaropp een paleis of paleizen te doen verrijzen'. Het gaf er nu de voor-
keurr aan het bestaande 'in denzelfden stijl' te restaureren en drong erop 
aann om, net als in België, een adviserende Rijkscommissie in het leven te 
roepenn 'bestaande uit beproefde deskundigen, en geroepen om de Re-
geringg in zaken van architectuur, archeologie en kunst voorlichting en 
raadd te verschaffen' J6 Minister Geertsema Het daarop de zaak maar rus-
ten.. Met de Kamerleden wenste hij 'dat er een man van smaak' zou wor-
denn gevonden die tot een bevredigende oplossing kon komen. Het zou 
niett lang meer duren voordat een dergelijke figuur zich in de persoon 
vann Victor de Stuers aandiende. 

AuteursrechtenAuteursrechten het Woordenboek der Nederlandse Taal 

Dee groeiende aandacht van liberalen voor de rechten van het individu 
leiddee er onder meer toe dat, net als in andere landen, er relatief veel 
energiee in (internationale) bescherming van auteursrechten werd ge-
stoken.777 In vervolg op de wet van 1817 waarin de rechten van makers 
vann 'oorspronkelijke letter- en kunstwerken' werden beschermd, kwa-
menn in 1855 en i860 overeenkomsten 'tot wering van den nadruk van 
wetenschappelijkee en letterkundige werken' met Frankrijk tot stand.78 

Inn 1858 en 1863 volgden soortgelijke afspraken met België en Spanje.79 

Voorr het overige beperkte de bemoeienis van het rijk met literatuur 
zichh vrijwel tot de discussie rond de opheffing van het Koninklijk Insti-
tuutt en de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappenn in 1851. Conservatieven en moderaat-liberalen hadden 
daarinn gestreden om het behoud van de Tweede Klasse omdat 'de lette-
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renn (...) van het hoogste belang voor de versterking van het nationali-
teitsgevoel'' werden geacht.80 Het resultaat is al genoemd: in 1853 werd 
aann de Koninklijke Akademie van Wetenschappen alsnog een afdeling 
voorr taal- en letterkunde, geschiedenis en wijsbegeerte toegevoegd. 

Ondankss de geringe feitelijke inspanningen bestonden er toch fun-
damentelee relaties tussen de overheid en het literaire leven, die, wellicht 
nogg meer dan vóór 1830, vooral tot uiting kwamen op het gebied van 
politiekee en literaire opinies. De kern ervan lag in een in het verleden 
verankerdd besef van nationale eenheid en 'liefde voor het vaderland'. 
Daarbijj  was het opvallend dat het hele politieke spectrum van conserva-
tieven,, moderaten, doctrinair-liberale en emanciperende katholieken 
inspiratiee uit het vaderlandse verleden putte. Toch verdween deze lite-
rair-historischee oriëntatie geleidelijk. In 1853 speelde zij nog een onmis-
kenbaree rol bij de beslissing om de Koninklijke Academie van Weten- 101 
schappenn uit te breiden, maar rond 1870 begon het wereldbeeld van het 
bestuurlijkee en literaire establishment een deel van zijn glans te verlie-
zen.811 Het literair-historische ideaal was toen in elk geval, zoals bleek bij 
dee opening van de Rijksacademie, geen bron van inspiratie meer voor 
eenn nieuwe generatie van beeldende kunstenaars. 

Tijdenss het tweede kabinet-Thorbecke vond een belangrijke ontwik-
kelingg plaats op het gebied van de taalkunde. Op initiatief van particu-
lierenn werd een begin gemaakt met het Woordenboek der Nederlandse 
Taal,Taal, nadat in 1849 in Gent op het eerste Nederlandse taal- en letter-
kundigg congres was besloten dat er een wetenschappelijk verantwoord 
Nederlandss woordenboek moest komen. De taalkundigen Matthias de 
Vriess en Lammert te Winkel zetten zich aan deze taak, die uiteindelijk, 
bijnaa anderhalve eeuw later, in 1998, zou worden afgerond.82 Het rijk 
steldee jaarlijks ƒ500,- beschikbaar, waaruit het salaris van Te Winkel 
konn worden betaald.8^ Ter voorbereiding werd door beide auteurs eerst 
eenn nieuwe spelling ontworpen, die werd ingevoerd op de in 1863 ge-
opendee Hogere Burgerscholen. Een paar jaar lang waren er nu twee 
spellingenn in gebruik: de oude van Siegenbeek uit 1804 en de nieuwe 
vann De Vries en Te Winkel, maar in 1869 werd, ter will e van de 'eenheid 
inn onze moeder-taal', de spelling van Siegenbeek afgeschaft.8^ De nieu-
wee spelling werd echter niet officieel erkend. Geheel volgens liberaal-
afstandelijkee opvatting vond de overheid een dergelijk 'voorschrift' te 
verr gaan.8*  De erkenning van de nieuwe spelling gebeurde stilzwijgend 
doorr haar toe te passen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht (1882). 
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Podiumkunsten:Podiumkunsten: geen rijkstaak 

Dee podiumkunsten kwamen er het meest bekaaid vanaf. In 1844 werd 
dee achttien jaar eerder gestichte Koninklijke Muziekschool aan het 
Amsterdamsee stadsbestuur overgedragen. De instelling raakte kort 
daarnaa zodanig in verval dat de gemeente in 1852 tot opheffing besloot 
'uitt hoofde van den minder gunstigen toestand' waarin zij verkeerde.86 

Naa 1844 subsidieerde de rijksoverheid alleen nog de Koninklijke Mu-
ziek-- en Zangschool in Den Haag. Gedurende de periode 1850-1873 
ontvingg deze jaarlijks een bedrag van ongeveer ƒ 4000,-. Net als bij de 
enigee andere rijkskunstopleiding, die voor de beeldende kunsten, was er 
sprakee van een 'koppelsubsidie'. De provincie Zuid-Holland droeg 
ƒ2000,-- bij en de gemeente Den Haag een gebouw en ƒ1500,-. 

1022 Voor het toneel plaatste het rijk in de hele periode geen cent op de 
begrotingg en in het parlement werd er nauwelijks een woord aan gewijd. 
Inn 1868 werd door enkele Kamerleden het denkbeeld geopperd om, 
naarr Belgisch voorbeeld, 'de dramatische kunst hier te lande regtstreeks 
vann Rijkswege aan te moedigen' maar 'anderen lachte dit denkbeeld 
niett toe'.8? Het leek de conservatieve minister J. Heemskerk Azn. niets: 
'aanmoedigingg der dramatische kunst van Rijkswege acht ondergete-
kendee aan onderscheidene bedenkingen onderhevig. Het drama is een 
machtigg voertuig van beschaving, maar een enkel toneeldichter, som-
tijdss een enkel kunstenaar of kunstenares, heeft meer invloed op ver-
edelingg van den smaak bij het publiek, dan vele subsidiën.' 

Tochh had de overheid wel degelijk invloed op het toneel. In de in 1851 
aangenomen,, en door Thorbecke ontworpen, Gemeentewet werd in 
artikell  188 exclusief aan burgemeesters de taak toebedeeld om te waken 
voorr 'met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen' in 
schouwburgenn en andere openbare plaatsen van samenkomst. Een be-
roepsmogelijkheidd hiertegen was er niet, en het negeren van een verbod 
leverdee op grond van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit 
op.888 De relatie tussen overheid en toneel werd hiermee geheel een zaak 
vann de gemeenten. 

Dee belangrijkste stedelijke centra van toneel waren Amsterdam en 
Denn Haag. In Amsterdam Heten de bestuurders het toneel graag over 
aann 'het vrije spel der krachten'. De stadsschouwburg werd in 1841 aan 
particulierenn in exploitatie gegeven. Eerst aan zeven toneelspelers en 
eenn paar jaar later aan één van hen: Jan Eduard de Vries, 'de spullebaas 
vann het Leidsepelein'.8? Aanvankelijk ontvingen de exploitanten een 
jaarlijksee subsidie van de koning (ƒ10.000,-), het gemeentebestuur 
(ƒ9000,-)) en de provincie Noord-Holland ^3ooo,-).9° Bovendien 
hoefdee men geen huur te betalen. Maar ondanks 'het genot van al die 
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voordelen'' werd 'ons nationaal toneel bijna ten gronde gericht. Er wer-
denn bijna niets dan de allerjammerlijkste draken vertoond.'?1 Als gevolg 
daarvann beëindigden de subsidienten hun bijdragen. In 1872 kwam er 
eenn einde aan de malaise toen de bijna een eeuw oude houten nood-
schouwburg,, de 'houte Lootz', werd afgebroken. Op dezelfde plaats 
zouu het gemeentebestuur een nieuwe stenen schouwburg bouwen. 

Inn Den Haag gaf de betrokkenheid van de koning bij het toneel een 
anderr beeld. Net als in de jaren dertig zijn vader, steunde Willem 11 de 
Haagsee Schouwburg vorstelijk. In 1841 nam hij het theater van de 
gemeentee over. Vanaf nu kwam er voornamelijk Frans repertoire op de 
planken.. Door maandelijkse bijdragen van vaak 20 tot 30 duizend gul-
denn werd de 'Koninklijke Fransche Schouwburg' nog meer dan in de 
jarenn dertig een podium van internationale faam.92 

Naa de dood van Willem 11 in 1849 kwam hieraan echter snel een 103 
einde.933 In 1853 schroefde Willem m zijn financiële bijdrage terug tot 
dee jaarlijkse huur van ƒ20.000,- voor de koninklijke loge.94 Voor het 
overigee kwam de exploitatie van de Koninklijke Schouwburg (weer) 
geheell  voor rekening van de gemeente. Hoewel de gemeentesubsidie in 
vergelijkingg met het in Amsterdam beschikbaar gestelde budget ruim 
uitviel,, was het met de bloei gedaan. De 'Hollandse troep' raakte in ver-
vall  en het 'Theatre Francais de La Haye' slaagde er niet in de geschon-
denn reputatie te herstellen. 95 

HetHet ''archiefwezen in ons Vaderland1 

Aann het begin van de jaren zeventig bestonden er volgens het Tweede-
Kamerlidd CA. van Sypesteyn in heel Europa geen 'inrichtingen, zóó 
rijkk aan schatten, zóó goed gehuisvest, zóó goed beheerd als het Rijks-
archieff  en de Koninklijke Bibliotheek in Nederland'.96 Het was een be-
wijss van 'hoe met kleine krachten groote zaken kunnen tot stand ge-
brachtt worden, als men de regte personen op de regte plaats weet te 
kiezen'.. Hierin was de regering 'geslaagd op eene wijze, boven eiken lof 
verheven'.. De woorden waren wel erg juichend, maar een feit was het 
datt er in het archief een onbetwiste vooruitgang werd geboekt. 97 

Meerr dan door financiële inspanningen werd het archiefwezen gesti-
muleerdd door de grote waarde die Thorbecke daaraan op ideologische 
grondenn hechtte. Openbare en vrij toegankelijke archieven werden van 
essentieell  belang voor het maatschappelijk functioneren van burgers 
geacht.. In 1852 liet de minister weten dat 'het Gouvernement in het 
belangg der geschiedenis en oudheidkunde' aan 'het archiefwezen in ons 
Vaderland'' meer aandacht wilde schenken.98 Een eerste stap werd gezet 
inn 1854, toen het archief uit de Grote Loterijzaal aan het Binnenhof ver-
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huisdee naar het aan Het Plein gelegen 'Logement van Amsterdam'. In 
hetzelfdee jaar volgde de historicus, literator en mede-oprichter van De 
GidsGids R.C. Bakhuizen van den Brink de overleden rijksarchivaris De 
Jongee op ." 

Dee kleurrijke en buitengewoon begaafde Bakhuizen van den Brink 
hadd bij zijn aanstelling geëist om in het archief 'revolutie' te mogen 
maken.1000 Het resultaat was dat hij 'van een onbruikbaar pakhuis' een 
'nuttigee instelling' maakte.101 Nog in het jaar van zijn aanstelling publi-
ceerdee hij het Overzigt van het Nederlandsche Rijksarchief fax. inzicht gaf 
inn de talrijke stukken die in de loop van de tijd in bezit van het Rijksar-
chiefwarenn gekomen.102 Op verdere ontwikkeling liep hij vooruit door 
eenn Archiefwet te ontwerpen en voorstellen te doen omtrent een betere 
samenwerkingg tussen de provinciale archieven. Eveneens werd (in 1856) 

1044 door zijn toedoen de openbaarheid van de archieven verder ver-
ruimd.10?? Voortaan had 'Ieder inwoner des Rijks en ieder vreemdeling 
(...)) toegang tot de archieven des Rijks'. 

Bibliotheken Bibliotheken 

Inn 1838 werd de voormalig onderbibliothecaris J.W. Holtrop tot biblio-
thecariss van de Koninklijke Bibliotheek benoemd. In vergelijking met 
zijnn voorganger Flament had hij een veel wetenschappelijker belang-
stellingg die zich vooral uitte in een systematische bestudering van oude 
handschriften.. Holtrop doorbrak het isolement van de instelling door 
contactt te leggen met grote buitenlandse bibliotheken. Zijn grootste 
probleemm was de geringe financiële armslag. De daardoor veroorzaakte 
personelee onderbezetting had tot gevolg dat van het catalogiseren van 
dee collectie veel te weinig terechtkwam. IO4 Om in zijn onderhoud te 
kunnenn voorzien was de rijksbibliothecaris gedwongen er een bijbaan 
opp na te houden; van 1844 tot 1863 was hij redacteur en later eigenaar 
vann het Dagblad van s Gravenhage.lo$ 

Opvallendd was de intensieve bemoeienis van het ministerie met de 
aanschaff  van boeken op het terrein van staatsinrichting en recht. Juist 
Thorbecke,, die altijd zo op afstandelijkheid van de overheid aandrong, 
gingg in dit opzicht ver: hij 'liet zich lijsten van aan te schaffen werken 
voorleggen,, schrapte daarvan en gaf zelf titels van door hem gewenste 
werkenn op'.106 In 1863 gaf hij geen toestemming om tegen lage prijzen 
eenn aantal handschriften van vader en zoon C.P en RC. Hooft te kopen, 
omdatt de beschikbare gelden volgens hem beter aan modernere werken 
kondenn worden besteed. 

Aann de opstelling van het ministerie lag een principieel verschil van 
meningg ten grondslag. Thorbecke zag de bibliotheek in de eerste plaats 
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alss een moderne maatschappelijke voorziening, om welke reden hij de 
aanschafaanschaf van eigentijdse wetenschappelijke publicaties belangrijk vond. 
Hiertegenoverr gaf Holtrop prioriteit aan de 'strijd voor het behoud van 
zeldzamee boeken en handschriften'. Ondanks het geringe budget en de 
ministeriëlee bemoeienis groeide het bezit van oude uitgaven toch sterk 
doordatt op verschillende plaatsen oude kloosterbibliotheken werden 
'teruggevonden'' en doordat oude bibliotheken bij testament aan de 
Koninklijkee Bibliotheek werden vermaakt.10? 

Inn de Tweede Kamer kwam de instelling zo nu en dan ter sprake. 
Vrijwell  steeds was de trage voortgang van de catalogisering onderwerp 
vann discussie.108 In 1864 werd voorgesteld om de openingstijden te ver-
lengen.. Tot dan was de bibliotheek maar drie dagen per week van 10 tot 
166 uur geopend. Dat moet ook Thorbecke weinig hebben gevonden, 
wantt nog hetzelfde jaar gaf hij opdracht om in het vervolg vijf dagen per 105 
weekk open te zijn. 

Openbaree bibliotheken, waarvan de financiering in Engeland in de 
PublicPublic Libraries Act (1850) was geregeld, werden door Thorbecke 
nadrukkelijkk buiten de overheidssfeer gehouden. De Overijsselse 
B.W.A.E.. baron Sloet tot Olthuis pleitte er bij de liberale leider voor 
omm in de Gemeentewet (1851) voor te schrijven dat gemeenten 'openba-
ree boekerijen' zouden instellen.10? Maar deze voelde hier niets voor: 
'Dee zaak kan op zichzelve nuttig zijn, maar niet alles wat nuttig is mag 
onderr alle omstandigheden aan de gemeentebesturen bevolen worden. 
Hett zijn geene uitgaven van dien aard, dat men zeggen kan dat zij be-
hoorenn tot het wezen van de huishouding van de gemeente.'110 

Ondankss deze terughoudendheid van het rijk kwamen er in de jaren 
vijfti gg buiten Den Haag door toedoen van overheden twee belangrijke 
bibliothekenn bij. Op initiatief van de provinciebesturen van Friesland 
enn Zeeland werden respectievelijk in Leeuwarden (185a) en Middelburg 
(1859)) openbare Provinciale Bibliotheken geopend. Van het boekenbe-
zitt in Leeuwarden kwamen zo'n 15.000 werken uit de collectie van het 
inn 1843 gesloten Franeker Athenaeum - de voormalige Hogeschool. 
Voorr het overige was de ontwikkeling van 'openbare bibliotheken voor 
iedereen',, zoals verderop zal blijken, een zaak van particulieren. 

EenEen lage status voor musea 

Terwijll  elders in Europa inmiddels imposante musea tot stand waren 
gekomen,, gebeurde hier na de tot 1840 geleverde inspanningen vrijwel 
niets.1""  Nieuwe initiatieven, waarvoor wel plannen bestonden, kwamen 
niett van de grond en bestaande instellingen leidden een moeizaam be-
staan,, al waren de problemen niet overal even groot.112 Naar verhou-
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dingg werden de 'wetenschappelijke musea' - de Leidse musea en het 
Koninklijkk Penningkabinet - nog enigszins ontzien."3 Veel moeilijker 
haddenn het de 'kunstmusea' (het Rijksmuseum in het Trippenhuis, het 
Koninklij kk Kabinet van Schilderijen en Paviljoen Welgelegen) en het 
Koninklij kk Kabinet van Zeldzaamheden, dat door onkundig beheer 
'eenn soort rariteitencollectie in de slechtste zin van het woord' werd."4 
Inn het licht van de alom gedemonstreerde afstandelijkheid was het 
opmerkelijkk dat er tijdens de 'liberale periode' toch nog een nieuw mu-
seumm werd geopend: het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 
Maarr daarvoor golden, zoals zal blijken, dan ook bijzondere argumen-
ten. . 

Dee betreurenswaardige staat waarin de kunstmusea na 1840 kwamen 
tee verkeren, was overigens niet alleen het gevolg van de heersende doc-

1066 trinair-liberale ideologie. Evenzeer van belang was dat Willem 11 en 111 
overr de functie van musea en het eigendom van in de rijkscollecties op-
genomenn kunstwerken heel anders dachten dan Willem 1. In 1842 infor-
meerdee Willem 11 bij de minister van Binnenlandse Zaken naar 'wat in 
dee onderscheidene verzamelingen zou kunnen worden aangemerkt, 
hetzijj  als Koninklijk eigendom, hetzij als eigendom van het Rijk'.11*  De 
vraagg paste geheel in de sinds 1830 afbrokkelende 'eenheid van de Natie 
enn Oranje', die de koning ertoe bracht de kunsten vooral te zien als 
mogelijkeidd om zijn dynastieke status te verhogen."6 Indrukwekkende 
privé-collectiess konden hieraan een goede dienst bewijzen. 

Inn tegenstelling tot de directeur van het Rijksmuseum van Schilderij-
en,, C. Apostool, die onomwonden stelde dat 'de schilderijen onder zijn 
beheerr aan het Land toebehoorden', gaven de directeuren van het Ko-
ninklijkk Kabinet van Schilderijen (J.Z. Mazel) en het Koninklijk Pen-
ningkabinett (J.C. de Jonge) geen helder antwoord op de vraag van de 
koning.11?? Hun reacties kwamen pas twee jaar later, in 1844. Willem 11 
namm er aanvankelijk geen genoegen mee. In een reactie sprak hij van 
onrechtmatigg eigendom en wees hij erop dat het stilzwijgen van zijn va-
derr over het eigendom niet kon worden verstaan 'als tredende in de 
plaatss van een volstrekte afstand'."8 Daar bleef het echter bij, want na-
datt de minister en de directeuren van de musea de oplossing van het 
probleemm nog eens flink hadden vertraagd, deed de koning er het zwij-
genn toe. Op grond hiervan werd aangenomen dat hij zijn aanspraken 
hadd laten varen. 

Dee afzijdigheid van de rijksoverheid en het ontbreken van enige 
betrokkenheidd van het koninklijk huis wierpen wrange vruchten aftoen 
inn 1850 de waardevolle kunstcollectie van Willem 11 werd geveild.11? De 
verkoopp moest plaatsvinden omdat de voormalige 'held van Waterloo', 
diee 'niet altijd met beide benen op de grond stond', in zijn streven naar 
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dynastiekee allure een schuld van vier miljoen gulden had opgebouwd.120 

Dee veiling vond plaats in de Gotische Zaal van paleis Kneuterdijk. De te 
verkopenn collectie omvatte 750 werken - waaronder schilderijen van 
Rembrandt,, Rubens en Jan van Eyck.121 

Dee opbrengst was teleurstellend.122 Re-
geringg en parlement deden 'tot eeuwige 
schandee voor ons vaderland' niets; 'ter-
wij ll  de Nederlandse staat en (...) de 
Nederlandsee verzamelaars hardnekkig de 
anderee kant opkeken' verdween het 
meestee werk naar het buitenland.I23 

Vann enige uitbreiding van collecties 
inn kunstmusea kon door de financiële te-
rughoudendheidd van regering en koning 
geenn sprake zijn. Het budget voor het 
Rijksmuseumm in Amsterdam groeide 
slechtss met een paar honderd gulden, ter-
wij ll  de bijdragen voor het Mauritshuis 
enn Paviljoen Welgelegen werden ver-
laagd.. I24 In de Tweede Kamer ging de Willem 11 in de Gotische Zaal bij zijn in 1850 
meestee aandacht uit naar het museum geveilde kunstcollectie, 
waaropp het meest werd bezuinigd: Pavil-
joenn Welgelegen. I25 Vanaf het aantreden van het eerste kabinet-Thor-
beckee werd bijna jaarlijks voorgesteld om op dit 'museum voor eigen-
tijdsee kunst' te bezuinigen of om het op te heffen. Zover kwam het niet, 
maarr wel daalde het budget geleidelijk. Sluiting werd voorkomen door-
datt men niet wist waar de collectie te laten en bovendien kon er ook niet 
gemakkelijkk een nieuwe bestemming voor het pand worden gevonden. 
Inn de loop van de jaren zestig ging de instelling steeds meer fungeren als 
bewaarplaatss van werken die in de toekomst een plek zouden moeten 
vindenn in het 'ooit' te bouwen nationale museum.126 

Hett Trippenhuis, dat van aanvang af te klein was om het Rijksmuse-
um,, het Rijksprentenkabinet en het Koninklij k Instituut te huisvesten, 
kreegg er in het begin van de jaren zestig een probleem bij toen in de on-
middellijkee omgeving een opslagplaats voor petroleum werd gevestigd. 
Omm de omstandigheden ten goede te keren stichtte een aantal Amster-
dammers,, onder wie de strijdbare katholieke kunsttheoreticus Joseph 
Alberdingkk Thijm en de conservatieve auteur-politicus Jacob van Len-
nep,, in 1862 een 'Kommissie ter voorbereiding der stichting van een 
Kunstmuzeüm'' datMuzeüm Koning Willem de Eerste zou moeten heten. 
Hiervoorr was een nieuw gebouw noodzakelijk dat moest worden gefi-
nancierdd door burgers, de gemeente Amsterdam en het rijk . De hoop 
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opp een rijksbijdrage groeide toen Thorbecke op 25 november 1862 in de 
Tweedee Kamer zei dat er ter bevordering van de kunst in de toekomst 
'eenss een waardig locaal op eene geschikte plaats' moest komen. In ja-
nuarii  1863 liet Thorbecke de commissie weten dat men een subsidie van 
hett rijk tegemoet kon zien indien 'het programma van de commissie 
werdd onderworpen aan door hem te benoemen deskundigen'.I27 

Inmiddelss was de commissie overgegaan tot het uitschrijven van een 
internationalee prijsvraag onder architecten. Hierop kwamen 21 ontwer-
penn binnen. Ze werden tentoongesteld in de Koninklijke Akademie van 
Beeldendee Kunsten; de toegangsprijs was '25 ets., voor een Heer, met of 
zonderr dame'.128 De jury, waarin namens het rijk rijksbouwmeester 
W.N.. Rose en de Rotterdamse architect J.F. Metzelaar zaten, kwam tot 
dee conclusie dat geen van de ontwerpen geschikt was om te worden uit-

1088 gevoerd.12? Wel kreeg een van de inzenders, L.H. Eberson uit Arnhem, 
opdrachtt om een nieuw ontwerp te maken. Dit werd begin 1865 aan 
ministerr Thorbecke voorgelegd die zich vervolgens door twee deskun-
digenn liet adviseren.^0 Hun oordeel was positief maar er was twijfel 
overr de te gebruiken materialen en bovendien vond Thorbecke de 
begrotingg te globaal. Hij verzocht om een meer uitgewerkte financiële 
opzet,, maar voordat deze kon worden geleverd, kwam in januari 1866 
eenn einde aan zijn ministerschap. Onder de conservatief-moderate ka-
binettenn die volgden, vond het plan, tegen de verwachting in, geen 
steun.^11 Het duurde tot 1872 voordat, onder druk van een breed ge-
steundd amendement van de jong-liberaal Sam van Houten, eindelijk 
eenn pro-memoriepost op de begroting werd geplaatst. 

Mett het op de bovenverdieping van het Mauritshuis gevestigde Ko-
ninklijkk Kabinet van Schilderijen ging het evenmin goed. Al sinds 1830 
wass niets meer aangekocht; de collectie bleef intact, maar daar was ook 
alless mee gezegd.1?2 De vier schilderijen waarmee het bezit tussen 1831 
enn 1874 werd uitgebreid, waren schenkingen. In 1841 werd de directeur, 
J.. Steengracht van Oost-Capelle, opgevolgd door de met hem bevrien-
dee J.Z. Mazel die tot 1863 in het dagelijks leven tevens secretaris-gene-
raall  op het ministerie van Buitenlandse Zaken was. 3̂ Het onbezoldigde 
directeurschapp van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen en het 
mededirecteurschapp van Paviljoen Welgelegen deed hij er als 'erebaan' 
bij.. Het was kenmerkend voor de wijze waarop bij het rijk over musea 
werdd gedacht: ze werden als nationale instellingen niet of nauwelijks 
serieuss genomen. 

Inn 1851 nam het eerste kabinet-Thorbecke het opmerkelijke besluit 
hett Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum op te richten.1?4 De op 
222 november 1848 gestorven baron W.H.J, van Westreenen van Tiel-
landtt had in zijn testament zijn huis, verzamelingen en vermogen aan de 
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Staatt der Nederlanden vermaakt.̂ De collectie van de excentrieke 
voormaligee 'adjunct-archivaris des rijks' (onder Lodewijk Napoleon) en 
'honorair'' directeur van de Koninklijke Bibliotheek omvatte onder 
meerr een deel van de beroemde collectie van zijn familielid en voorma-
ligg Directeur-Generaal der Wetenschappen en Kunsten Johan Meer-
man.1?66 Dat de collectie belangrijke werken bevatte uit de tijd waarin de 
basiss voor de Nederlandse nationale staat werd gelegd - waarvan het 
begin,, de Bataafse Revolutie, door Thorbecke 'onzer grootste omwen-
teling'' werd genoemd - zal ongetwijfeld tot aanvaarding van het legaat 
hebbenn bijgedragen. Bovendien zal hebben meegespeeld dat aan de ex-
ploitatiee van het museum geen kosten waren verbonden.̂ Veel ophef 
werdd er niet over het nieuwe 'rijksmuseum' gemaakt, want de Tweede 
Kamerr werd aanvankelijk nauwelijks geïnformeerd.138 

RijkssteunRijkssteun voor het Muiderslot en andere monumenten 

Volgenss een wet uit 1814 mochten eigenaren van gebouwen deze slechts 
mett toestemming van het gemeentebestuur afbreken en sinds 1824 
moestt het ministerie voor verbouw van kerken toestemming geven. 
Omdatt deze voorschriften echter nauwelijks werden nageleefd, waren 
dee resultaten ervan marginaal. Inspanningen vanuit het Koninklijk In-
stituut,, waar werd gepleit voor actiever overheidsoptreden en voor het 
instellenn van commissies voor 'voorwerpen van kunst en oudheid', leid-
denn niet tot daden. 

Tott een kentering kwam het toen midden jaren vijfti g particulieren, 
onderr wie de Amsterdamse architect en oprichter van de Maatschappij 
tott Bevordering der Bouwkunst, J. van Straaten, en de Rotterdamse 
stadsarchitectt en latere 'landsbouwmeester' W.N. Rose, aandacht vroe-
genn voor de slechte staat van veel oude gebouwen.13? Vanaf i860 werd 
dee begrotingspost 'Oprichting en onderhoud van geschiedkundige 
gedenkteekenen',, die vanaf 1850 voor ongeveer ƒ1000,- op de begro-
tingg stond, binnen een paar jaar opgetrokken tot ƒ 15.000,-. Onderhoud 
vann 'gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde' vertegenwoordig-
denn kon nu ook uit deze post worden gefinancierd. Sindsdien nam het 
rijkk een deel van de kosten op zich van de restauratie van monumenten 
alss het Muiderslot, de Ruïne van Brederode, de Gevangenpoort in Den 
Haag,, de St.-Janskathedraal in Den Bosch, de Munsterkerk in Roer-
mond,, de Stiftskerk in Thorn, de St.-Janskerk in Gouda en de Grote 
Kerkk in Breda. Veel was het nog niet, maar wel genoeg om te kunnen 
vaststellenn dat de rijksoverheid vanaf i860 daadwerkelijk aan de finan-
cieringg van de monumentenzorg begon bij te dragen. 
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PARTICULIERR INITIATIE F EN NATIONAA L BEWUSTZIJN 

Inn de jaren dertig was de intensiteit van nationale 
gevoelenss onder verlichte burgers sterk verhe-
vigd.. Dit had verschillende oorzaken. Ten eerste 
wass na de afscheiding van België het gevoel ont-
staann dat het land door de grote Europese mo-
gendhedenn in de steek was gelaten. Ten tweede 
brakk ook hier de tijdgeest van de Romantiek 
door,, en raakten 'nationale gevoelens' als het 
waree in de mode. Bovendien groeide als reactie 
opp de 'paternalistische politiek van Willem 1 met 
zijnn staatsdwang en staatsmoralisme' onder velen 
(weer)) de overtuiging dat binnen de natie in de 
eerstee plaats de burgers, en niet de overheid, het 
voorr het zeggen moesten hebben.'40 E.J. Potgie-
terr (1808-1875), die zich in zijn jeugd sterk tot het 
'idealismee van het democratisch patriottisme' 
aangetrokkenn had gevoeld, werd de 'literaire lei-
derr van de romantische liberalen'.'41 In zijn JOT, 
JannetjeJannetje en hun jongste kind (1841) liet hij weten 
watt hij van het toenmalige Nederland vond. Het 
oordeell  was kritisch: Jan Salie maakte er de 
dienstt uit. Het mede door hem opgerichte tijd-

schriftt De Gids moest 'de Nederlanders uit hun apathie wekken en hen 
mett een nieuw bewustzijn van eigen kracht bezielen'.142 

Doorr het hernieuwde nationale besef en de maatschappelijke taak die 
veell  liberalen zich stelden, bloeide zowel het cultureel nationalisme als 
hett particulier initiatief sterk op.'43 Beide elementen - het nationalisme 
enn de burgerlijke gemeenschapszin - werden aangemoedigd door di-
versee maatschappelijke, politieke en religieuze groeperingen. Conser-
vatievenn (als Jacob van Lennep), liberalen (als Potgieter) en emancipe-
rendee katholieken (als Joseph AlberdingkThijm), konden zich blijkbaar 
goedd vinden in de opvatting dat de nationale eenheid in de eerste plaats 
maatschappelijkk moest worden gedragen. Deze notie oversteeg, zij het 
somss met enig tandengeknars, de onderlinge verschillen. 

Opp het terrein van de cultuur werd de opbloei van het particulier ini-
tiatieff  voor een deel gedragen door al langer bestaande instellingen als 
dee Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1766) en het Nut 
(1784).. Maar er waren ook verschillende jonge organisaties die een 
nieuww elan tentoonspreidden: de Maatschappij tot bevordering der 
Toonkunstt (1829), de Maatschappij Arti et Amicitiae (1839), de Maat-

Everarduss Johannes Potgieter 
vondd in 1841 dat de Nederlandse 
Jan-Saliegeestt plaats moest maken 
voorr een nieuw en krachtig natio-
naall  bewustzijn. 
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schappijj  tot bevordering der Bouwkunst (1842), het Historisch Genoot-
schapp (1845), het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (1858) en tal 
vann andere, kleinere maatschappijen en genootschappen.1^ En kwa-
menn activiteiten niet rechtstreeks uit deze organisaties voort, dan was er 
tochh vrijwel altijd sprake van nauwe relaties daarmee, doordat hun 
ledenn zich in andere verbanden of op persoonlijke titel inspanden. In de 
praktijkk laten de activiteiten zich rond een aantal aandachtsgebieden 
groeperen. . 

TaalTaal en lezen 

Voorr het gebruik en de ontwikkeling van de Nederlandse taal, zoals het 
samenstellenn van het Woordenboek der Nederlandse Taal, ontplooide 
voorall  de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde allerlei initiatie-
ven.. De leden van dit in Leiden gevestigde genootschap - dat zich tot 
doeldoel stelde (en stelt) om de Nederlandse taal en letteren in de ruimste 
zinn van het woord te bevorderen - lieten zich in het midden van de 
negentiendee eeuw graag inspireren door verlichte opinies omtrent 'het 
Vaderland',, alsmede door Duits-romantische 
opvattingenn als die van de liberaal-romanticus 
Jacobb Grimm, waarin de relatie tussen de 
natiee en de taal centraal stond. 'Eén Taal, één 
Volk,, één Staat' was de gedachte die taalge-
leerdenn als De Vries en Te Winkel bezielde.1^ 
Inn het parlement werden de activiteiten van 
dee Maatschappij regelmatig, en vooral door 
liberalen,, hoog geprezen. :46 

Voortss werden belangrijke bijdragen aan de 
ontwikkelingg en beschaving verwacht van 
openbaree bibliotheken, die door Thorbecke 
opp de bekende ideologische gronden geheel 
aann het particulier initiatief werden overgela-
ten.. Naast de volksbibliotheken van het Nut 
(2000 in 1840 en 289 in 1850) en de diverse al 
sindss het eind van de achttiende eeuw be-
staandee kleine burgerleesgezelschappen, lees-
kabinetjess en boekerijen, kwamen na 1840 op 
verschillendee plaatsen nieuwe en omvangrij-
kerr bibliotheken tot stand. In Zwolle opende 
dee 'Overijsselsche Vereeniging tot ontwikke-
lingg van de Provinciale Welvaart' (1841) een 
centralee bibliotheek, met dependances in klei-

1 11 1 

Particulierenn stichtten in verschillende 
plaatsenn nieuwe bibliotheken. Hier het 
interieurr van het Rotterdams Leeskabi-
nett omstreeks 1880. 
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neree gemeenten. En in Amsterdam werd door toedoen van de stichting 
'Dee Vriend van Armen en Rijken' in 1851 het 'Leeskabinet voor den bur-
ger-- en handwerksstand' geopend.1!? Een soortgelijk initiatief leidde in 
Rotterdamm in 1859 tot het 'Rotterdams Leeskabinet'.'48 

Hett bleef echter niet bij initiatieven uit burgerkring, want ook door 
kerkgenootschappenn werden, als onderdeel van evangelisatiewerk, 
bibliothekenn gesticht. De in 1851 opgerichte Christelijke Jongemannen 
Verenigingg (CJMV) begon nog in het jaar van oprichting een eigen 
(Volks)bibliotheekk - 'Excelsior' - in Amsterdam. Vervolgens werden in 
protestants-christelijkee kring in het hele land kleine bibliotheken ge-
opend.. Hun aantal liep in de honderden. Bij de katholieken werden 
volksbibliothekenn onderdeel van het 'Sint-Vincentiusliefdewerk\ De 
eerstee 'Vincentiusbibliotheek' werd in 1847 in Den Haag gesticht. In de 

1122 loop van de tijd ontstonden er, naast zo'n achthonderd parochiebiblio-
theekjes,, circa 110 Sint-Vincentiusbibliotheken.1^ 

Kunstonderwijs Kunstonderwijs 

Hett kunstonderwijs was, afgezien van de mondjesmaat door de rijks-
overheidd ondersteunde Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
enn de Koninklijke Muziek- en Zangschool in Den Haag, vrijwel geheel 
eenn zaak van particulieren.'5° Als instellingen sterk in de problemen 
kwamen,, wilde een stadsbestuur nog wel eens bijspringen, maar van 
enigg vast beleid hierin was geen sprake. Op grond van eerder genoemd 
besluitt uit 1817 hadden de stedelijke overheden nog het meest te maken 
mett het beeldende-kunstonderwijs, maar ook hier waren de inspannin-
genn gewoonlijk minimaal. Tekenacademies en -scholen waren in de 
eerstee plaats particuliere aangelegenheden die op organisatorisch ni-
veauu werden gedragen door verlichte burgerliefhebbers die de scholing 
inzettenn ten behoeve van Beschaving en Vooruitgang. 

Opp andere terreinen van het kunstonderwijs bepaalden verlichte 
burgergenootschappenn eveneens de koers. Zo startte het Nut in 1867 
eenn opleiding voor toneelspelers toen de rijksoverheid en het stadsbe-
stuurr van Amsterdam het lieten afweten.1*1 Van vroeger datum en in-
tensieverr was echter de bemoeienis van particulieren met het muziek-
onderwijs.. Vanaf 1829 zorgde de uit Nutsgelederen voortgekomen 
Maatschappijj  tot bevordering der Toonkunst ervoor dat in diverse ste-
denn muziek- en zangscholen kwamen die voor de muzikale vorming van 
zowell  amateurs als vakmusici van fundamentele betekenis werden.^2 In 
18455 werden er muziekscholen opgericht in Amsterdam, Dordrecht, 
Haarlem,, Rotterdam en Utrecht. Dat particuliere inspanningen soms 
richtinggevendd voor de overheid waren, bleek toen door toedoen van 
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hett Nut in 1846 verplicht werd gesteld dat onderwijzers in opleiding 
eenn zangexamen moesten afleggen. En in 1857 werd, eveneens op aan-
dringenn van het Nut, het zangonderwijs verplicht opgenomen in de 
leerplannenn van lagere scholen.1^ 

VolkszangVolkszang en Toonkunst-koren 

Mett grote geestdrift zetten het Nut en Toonkunst zich in voor de ver-
breidingg van volkszang vol propaganda voor vaderlandsliefde en deugd-
zaamheid.. De verlichte 'vorming tot burgers' was hoofddoel, de zang 
hett voertuig, 'vermits alle beschaving in de muziek van den zang uit-
gaat'.1^^ Zo werd zowel het muziekonderwijs als het cultureel nationa-
lismee gediend.'55 Drijvende krachten waren de Nut- en Toonkunstle-
denn Jan Pieter Heije (tekst) en vader en zoon Johan en Henri Viotta 113 
(muziek).'566 Met teksten over heldhaftige daden moest het Nederlandse 
volkk uit zijn Jan-Saliegeest worden gewekt.'5? 

Hett resultaat was een grote hoeveelheid nationale 'volksliederen' 
mett titels als Sta pal, mijn dierbaar Vaderland; Ik zing er al van een 'Ruyter 
koen;koen; Ferme jongens, wakkre knapen en Heb je wel gehoord van den Zilveren 
Vloot!Vloot! Deze en soortgelijke teksten werden bij alle mogelijke gelegen-
hedenn ten gehore gebracht en genoten een ongekende populariteit. Op 
dee in veel plaatsen door het Nut gestichte 'Volkszangscholen' vormden 
zee het belangrijkste repertoire. Het hier gegeven zangonderwijs richtte 
zichh nadrukkelijk op de hele bevolking en in het bijzonder op de lagere 
socialee klassen. Er waren lessen voor kinderen en volwassenen en deel-
namee was gratis voor degenen die het niet konden betalen.1* 8 In 1855 
werdd in 45 van de 304 Nuts-departementen aan 3000 leerlingen zangles 
gegeven.. Ter ondersteuning gaf 
hett Nut liederenbundels uit die 
grotee aftrek vonden. 

Dee activiteiten van Toonkunst 
warenn echter toch in de eerste 
plaatss afgestemd op de muzikale 
opvoedingg en beleving van de so-
cialee middenklasse, waaruit zij 
voortkwam.. Net als, en samen 
met,, de sinds 1827 in ons land naar 
Duitss voorbeeld opgerichte 'lie-
dertafels'' en andere plaatselijke 
burger - ' zanggenootschappen'' als Zangersfeest in Rotterdam naar aanleiding van het 

N a arr H o o g er Doel (U t recht 1803) 25-jarig bestaan van de Maatschappij tot bevordering 

enn Zang en Vriendschap (Haar- der Toonkunst in 1854. 
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lemm 1830), organiseerde Toonkunst vanaf de jaren dertig diverse zang-
activiteiten.. '59 Hun Korenmanifestaties en Zangersfeesten, waar in 
kwaliteitsdivisiess onderverdeelde koren streden om prijzen voor de 
bestee uitvoeringen, groeiden uit tot nationale gebeurtenissen. Ook de 
vanaff  1830 door Toonkunstafdelingen, naar Duits voorbeeld georgani-
seerdee meerdaagse muziekfeesten, waar voor het eerst in Nederland 
mett grote koren en orkesten werd gewerkt, richtten zich op een breed 
burgerpubliek.. l6° 

Symfonieorkesten;Symfonieorkesten; Musis Sacrum en andere podia 

Opp het terrein van de professionele muziekbeoefening, dat sinds 1813 
sterkk door Duitse componisten en musici werd gedomineerd, nam de 

1144 Amsterdamse muziekvereniging Maatschappij Caecilia in 1841 het ini-
tiatieftott oprichting van het eerste Nederlandse symfonieorkest, dat uit 
beroepsmuzikantenn bestond en volledig door de leden van Caecilia 
gefinancierdd werd.'61 Voor het eerst in de muziekgeschiedenis liet een 
orkestt zich ook leiden door sociale bewogenheid door tweemaal per jaar 
inn de Amsterdamse schouwburg een concert te geven ten bate van een 
fondss voor behoeftige beroepsmusici en hun weduwen en wezen. 

Vergelijkbaree ontwikkelingen in andere steden volgden. In Arnhem 
ontstondenn orkesten die later zouden uitgroeien tot het Gelders Or-
kest.1022 En in Den Haag kwam in 1855 door toedoen van Maatschappij 
Dee Toekomst een orkest bestaande uit ongeveer zestig musici tot 
stand.l633 Zeven jaren later werd in Groningen in kringen van de burger-
sociëteitt De Harmonie, de voorloper van het latere Noordelijk Filhar-
monischh Orkest, opgericht. l64 Rotterdam was zich inmiddels gaan pro-
filerenn als operastad. In i860 was daar een Hoogduitse Opera in het leven 

geroepenn die zo succesvol was dat 
Rotterdamm 25 jaar lang als de 'opera-
stad'' bij uitstek gold.l65 Hagenaars en 
Amsterdammerss gingen er met de 
treinn naar toe. 

Eenn direct gevolg van de sterk toege-
nomenn muzikale activiteiten was dat 
inn veel grote steden de behoefte aan 
concertpodiaa groeide. Naast nieuwe 
commerciëlee podia, als in Amsterdam 
dee concertzaal van Frascati en die in 
Hett Park in de Plantage, kwamen op 
verschillendee plaatsen door toedoen 

Sociëteitt De Harmonie te Groningen, bakermat 
vann het latere Noordelijk Filharmonisch Orkest, 
thanss Noord Nederlands Orkest. 
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vann particulieren bekende concertpodia 
tott stand.166 Zo werd in Arnhem in 1847 
terr gelegenheid van een groot muziek-
feestt Musis Sacrum gebouwd.16? En in 
Groningenn werd op initiatief van burger-
sociëteitt De Harmonie in 1856 een gelijk-
namigg concertpodium geopend. In 1864 
volgdee in Dordrecht de eerste concertzaal 
vann de Vereniging Kunstmin. 

Eenn opvallend voorbeeld van burger-
lij kk mecenaat betrof het initiatief van de 
Amsterdammerr Samuel Sarphathi en 
'zijn'' Vereniging voor Volksvlijt, dat leid-
dee tot de bouw van het Paleis voor Volks-
vlij tt (1864). Hoewel oorspronkelijk als 
tentoonstellingsruimtee bedoeld, ontwik-
keldee deze unieke accommodatie zich tot 
eenn laagdrempelig cultureel centrum 
waarr een groot publiek muziek- en to-
neelvoorstellingenn bezocht.'68 Heel an-
ders,, maar ook indrukwekkend, was het 
mobielee feestgebouw dat Toonkunst in 
18544 ter gelegenheid van haar 25-jarig 
bestaann in Rotterdam door stadsbouw-
meesterr Rose liet bouwen. Het kolossale 
houtenn gebouw (63 bij 28 meter en 15,85 
meterr hoog) bood plaats aan bijna 4000 
toeschouwers,, een koor van 590 zangers 
enn een orkest van 173 musici. 

Hett Paleis voor Volksvlijt (1864) dat al snel 
uitgroeidee tot een belangrijke culturele 
accommodatiee in de hoofdstad. 

Dee door stadsbouwmeester Rose ontworpen 
mobielee accommodatie waarin in Rotterdam 
rondd het midden van de negentiende eeuw 
grootschaligee muzikale bijeenkomsten 
werdenn gehouden. 

Burgers,Burgers, musea en collecties 

Hett lag voor de hand dat de burgers die zo sterk hun inspiratie uit het 
nationalee verleden putten, belangstelling hadden voor musea en daarbij 
behorendee collecties. In de steden richtte de historische oriëntatie zich 
meestall  op de geschiedenis van eigen stad of streek. Soms leidde dit tot 
dee totstandkoming van stedelijke musea.l69 Dit gebeurde bijvoorbeeld 
inn Dordrecht waar de Vereeniging Dordrechts Museum het stadsbe-
stuurr in het jaar van haar oprichting (1842) wist te bewegen om naast 
eenn kleine jaarlijkse subsidie, 'een lokaal' boven de pas gebouwde Boter-
beurss aan de Wijnstraat beschikbaar te stellen.'7° De band met de ge-
meentee werd nog extra versterkt, doordat de initiatiefnemers opdracht 
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kregenn om naast hun eigen collectie ook de 'gemeentelijke verzameling 
vann plaatselijke oudheden' te beheren. Na Dordrecht kregen ook Nij -
megenn (1842), Arnhem (1856), Deventer (1856), Rotterdam (1861), Den 
Haagg (1862), Haarlem (1862), Goes (1865) en Leiden (1869) op deze 
wijzee een stedelijk museum. Provinciale musea kwamen tot stand in 
Utrechtt (1841), Friesland (1853), Drenthe (1854) en Zeeland (1863). 

Eenn andere manier waarop vroege stedelijke musea ontstonden, 
toontt de gang van zaken in Rotterdam en Amsterdam waar rijke kunst-
verzamelaarss bij overlijden hun collecties aan de stad vermaakten. In 
Rotterdamm gebeurde dat voor het eerst met het legaat van FJ.O. Boy-
mans.. Dit resulteerde in het gemeentelijk Museum Boymans, dat in 
18499 op de bovenetage van het Schielandhuis werd geopend. 

Hoee ver de particuliere verzamelaars met hun aankopen de overheid 
1166 inmiddels voorbij waren gestreefd, toont de collectie die Adriaan van 

derr Hoop in 1854 aan de stad Amsterdam naliet. Tijdens zijn leven had 
dezee bankier-verzamelaar voor bijna ƒ400.000,- aan kunst gekocht en 
datt was meer dan onder Lodewijk Napoleon en Willem 1 samen aan de 
rijksmusearijksmusea was besteed.'71 Uit de reactie van het stadsbestuur op het 
legaatt bleek hoe terughoudend ook deze overheid was. Men weigerde 
dee aan de schenking verbonden successierechten (ƒ40.000,-) te beta-
len.. Pas nadat dit bedrag door burgers bijeen was gebracht, werd de 
schenkingg aanvaard. De uit 244 schilderijen bestaande collectie werd in 
18555 als Museum Van der Hoop in de Oudemanhuispoort, waar toen 
ookk de Koninklijke Academie was gevestigd, voor publiek opengesteld. 
Laterr zou hier ook ander stedelijk kunstbezit aan toe worden gevoegd. 
Hett beheer van dit eerste 'Amsterdamsen Museum' werd bij het 
Koninklijkk Oudheidkundig Genootschap gelegd.'?2 

Hett tweede Amsterdamse stedelijk museum, het Museum Fodor dat 
inn 1863 werd geopend, kostte het stadsbestuur evenmin een cent. Het 
gingg hier om de collectie die Carl Joseph Fodor de stad in i860 naliet. 
Fodor,, met behulp van wiens erfenis in 1861 ook de Koninklijke Acade-
miee van haar ondergang werd gered, liet bovendien zijn panden aan de 
Keizersgrachtt 609-613 na aan de stad. En het stadsbestuur kreeg ook 
nogg eens een budget om de gebouwen door architect C. Outshoorn tot 
eenn museum te laten verbouwen. 

BeeldenBeelden voor het Vaderland 

Inn kringen van beeldende kunstenaars, die zich in 1851 'hun' Tweede 
Klassee ontnomen zagen, was de wrok tegen Thorbecke groot. Toch 
goldd ook hier 'het nationale verleden' als de belangrijkste bron van 
inspiratie.. En ook bestond er geen verschil van mening over de opvat-
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tingg dat de natie door de burgers en met hun idealen verbonden kunste-
naarss diende te worden gedragen. Epicentrum van beeldende-kunste-
naarsinitiatievenn werd de in 1839 door vier directeuren van de Konink-
lijkee Academie opgerichte Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et 
Amicitiae.I73 3 

Dee opvallendste bijdrage van Arti aan het cultureel nationalisme was 
wellichtt de Historische Galerij die in het statige onderkomen aan het 
Rokinn werd tentoongesteld. De Galerij omvatte 103 door Arti-leden 
vervaardigdee schilderijen die gezamenlijk de 'Geschiedenis van de ont-
wikkelingg van het Nederlandse volk' verbeeldden. De plechtige ope-
ningg door de beschermheer van Arti , Willem 111, vond plaats in i862.I74 
Ondankss kritiek op de kwaliteit van de werken en de voorstelling van 
hett nationale verleden, was de Historische Galerij een succes: 'een hal-
venn menschenleeftijd lang is zij bewonderd, hoog geprezen. Wie Am-
sterdamm bezocht, moest de Galerij zien."75 In 1869 verzorgde uitgeverij 
Sijthoff  een vierdelige publicatie met gravures van alle schilderijen uit de 
Galerij.. Jacob van Lennep was een van de auteurs van de begeleidende 
tekst.1?6 6 

Maarr er gebeurde meer, want wat kon het nationaal besef beter be-
vorderenn dan indrukwekkende monumentale beelden van 'grote man-
nen'' die door hun daden het pad van de wording van de Nederlandse 
natiee hadden gebaand? Over deze functie van 'het beeld in de openbare 
ruimte'' bestond in de negentiende eeuw - en 
nogg lang daarna - geen twijfel. Het eerste beeld 
wass dat van Jacob Cats dat in 1829 in zijn geboor-
teplaatss Brouwershaven werd onthuld. Het was 
eenn initiatief van het Nut. Cats werd voorgesteld 
'alss de schepper van het leerdicht en diende tot 
bevorderingg van de volksverheffing, doelstelling 
bijj  uitstek van de maatschappij'.'77 Na Cats volg-
denn beelden van Michiel de Ruyter (Vlissingen 
1842),, Willem van Oranje (Den Haag 1848), 
Rembrandtt (Amsterdam 1852), Laurens Jans-
zoonn Coster (Haarlem 1856), Hendrik Tollens 
(Rotterdamm i860), Vondel (Amsterdam 1867), 
Gijsbertt Karel van Hogendorp (Rotterdam 
1867)) en Herman Boerhaave (Leiden 1872). De 
wenss van zowel Potgieter als van het conserva-
tievee parlementslid Wintgens om 'standbeelden 
vann grote mannen' te plaatsen werd hiermee 
ruimm gehonoreerd. 

Hett bleef overigens niet bij beelden, want er 

117 7 

Beeldd van Willem van Oranje. 
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werdenn ook gedenktekens en monumenten tot stand gebracht. Het eer-
stee werd in 1856 in Amsterdam onthuld als 'Gedenkteken aan de Volks-
geestvann 1830 en 1831' - dat in de volksmond bekend werd als 'Naatje op 
dee Dam'.'78 In 1866 volgde in Den Haag het monument voor hertog 
Karell  Bernard Saxen Weimar, schoonvader van prins Hendrik 'de Zee-
vaarder',, commandant van het Nederlands-Indisch leger en 'bescher-
merr van kunst en wetenschap'.'79 En in 1868 werd bij Heiligerlee, ter 
nagedachteniss aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, een monu-
mentt voor graaf Adolf van Nassau opgericht.'80 Verreweg het grootste 
gedenktekenn was het Monument 1813 dat in 1869 in Den Haag ter gele-
genheidd van de vijftigste verjaardag 'van ons in 1813 herboren volksbe-
staan'' werd onthuld.'81 

All ee opdrachten waren typische producten van sterk op het nationale 
1188 verleden georiënteerde kunstopvattingen die leefden bij de directeuren 

vann de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en stichters van 
Maatschappijj  Arti et Amicitiae, onder wie de historieschilder Jan Wil -
lemm Pieneman (1779-1853) en de van oorsprong Belgische beeldhouwer 
Louiss Royer (1793-1868), maker van onder meer de beelden van De 
Ruyter,, Willem van Oranje, Coster, Vondel en 'Naatje'. 

Dee gang van zaken bij de diverse opdrachten was vaak dezelfde.'82 

Daartoee aangezet door een of meer initiatiefnemers schaarde een groep 
burgerss zich achter het voorstel tot oprichting van een standbeeld of 
monument.. Nadat instemming van het stadsbestuur was gevraagd en 
gekregen,, werd in het land een 'nationaal draagvlak' gecreëerd door 
'subcommissies'' op te richten. Hun belangrijkste taak was mee te hel-
penn het benodigde geld bijeen te krijgen. Vaak trad de koning op als een 
vann de geldschieters, met name Willem 111 gold nationaal als lichtend 
voorbeeldd van het particulier initiatief. Van zijn adhesie ging altijd een 

sterkk wervende kracht uit. 
Inn een enkel geval kwam 

err niet genoeg geld binnen 
enn legde de regering het res-
terendee bedrag bij (zoals in 
18655 bij het beeld van Cos-
ter),, maar dit gebeurde niet 
dann nadat de minister en het 
parlementt er volledig van 
warenn overtuigd dat alle 
'privé-sponsoren'' voldoen-
dee waren aangesproken.'83 

Dee feestelijke onthulling van het Coster-monument in 1856 Steeds werden de onthul l in-

tee Haarlem. gen v a n j g beelden omkleed 
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mett feestelijkheden die vaak meerdere dagen duurden. Vaste onderde-
lenn van deze programma's - die soms activiteiten omvatten als boeg-
sprietlopenn en palingtrekken - waren redes van vooraanstaande perso-
nen,, zoals de alomtegenwoordige Jacob van Lennep. Meestal werden er 
ookk concerten gegeven. Het repertoire be-
stondd hierbij - naast werk van toonaangeven-
dee Duitse componisten - gewoonlijk voor een 
belangrijkk deel uit 'nationale liederen'. De 
tekstt van bijvoorbeeld De Zilvervloot geeft 
goedd aan waar het daarbij om ging: 'de daden 
warenn groot...' 

Tochh schaarde niet iedereen zich van harte 
achterr elk initiatief tot gebeeldhouwde Glorie 
vann het Vaderland. In de jaren vijfi g bestond 
inn liberale kring grote aarzeling over 'Naatje'. 
Potgieterr en zijn geestverwanten konden de 
opstandd van het liberaal-katholieke Zuiden 
mett de beste wil van de wereld niet zien als hét 
hoogtepuntt van nationale eenheid in de va-
derlandsee geschiedenis en deden het monu-
mentt af als conservatieve 'ijdeltuiterij'.l84 

Bijj  de voorbereiding van het Monument 
1813,, in de jaren zestig, bleek hoe hoog de 
strijdd over de vraag wat nationale kunst zou 
moetenn zijn, inmiddels was opgelopen. Onder 
aanvoeringg van de verlicht-liberale Carel 
Vosmaer,, orthodox aanhanger van de denk-
beeldenn van Winckelmann en liefhebber van 
hett 'ideologisch getinte' neoclassicisme, ont-
branddee een felle polemiek over de vraag welk 
ontwerpp van het monument moest worden 
verwezenlijkt.. Het 'ultramontaans' neogoti-
schee ontwerp van Pierre Cuypers (1827-1921), 
datt bij de aan de opdracht voorafgaande 
'prijsvraag'' de eerste prijs had gewonnen, of 
hett neoclassicistische ontwerp van de tweede-
prijswinnaarr W.C. van der Waayen Pietersen 
(1829-1921)) en J.Ph. Koelman ( I 8 I 8 - I 8 9 3 ) .I 8 5 

Uiteindelijkk werd gekozen voor het laatste. 
Eenn soortgelijk meningsverschil kwam aan 

hett licht tijdens de voorbereiding van het mo-
numentt voor graaf Adolf van Nassau dat in 

Dee monumenten van '1813' en 'Graaf 
Adolff  van Nassau' waarvan de totstand-
komingg in de jaren zestig van de negen-
tiendee eeuw nogal wat commotie ver-
oorzaakte. . 
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18688 werd opgericht ter herinnering aan de slag bij Heiligerlee (1568), 
waarmeee de Tachtigjarige Oorlog was begonnen. Alberdingk Thijm 
liett bij deze gelegenheid weten dat voor de katholieken de 'nationale 
bevrijdingsoorlog'' niet als een heuglijk feit behoefde te worden her-
dacht,, omdat de oorlog tevens het begin was van een periode waarin de 
katholiekenn waren onderdrukt. De Nederlandsche Spectator, het in i860 
opgerichtee 'liberaal-rationalistische' weekblad waarvan Carel Vosmaer 
dee ongekroonde leider van de redactie was, reageerde op de uitspraken 
vann Alberdingk Thijm en de zijnen: 'met zulke denkbeelden moeten zij 
ophoudenn Nederlanders te zijn'.186 

Zoo gaven de reacties op de verschillende initiatieven aan wat er onder 
dee schijnbaar eensgezinde 'nationale' oppervlakte leefde; 'elke poging 
hett gevoel van de hele natie uit te drukken werd wel ergens opgevat als 
monopoliseringg van heden en verleden door een tegenpartij'.l87 Het 
warenwaren voorbodes van de verzuiling die het gevoel van nationale eenheid 
inn volgende perioden nog sterker zouden beïnvloeden. 
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'Ik'Ik meen, Mijne Heeren, dat wij op een keerpunt gekomen zijn en dat het 
vanvan het hoogste belang is dat thans niet worde verzuimd een nieuwen weg 
inin te slaan.' 
W.. Wintgensi 

Vanaff  1870 leidde de industrialisatie in Europa tot een concurrentieslag 
tussenn de verschillende staten. Een heftig nationalisme was het gevolg.2 

Hett cultureel nationalisme dat in Nederland na 1830 al een sterke im-
pulss had gekregen, kwam nu nog verder tot ontwikkeling. Het 'roem-
rijkk vaderlands verleden' bleef daarbij de belangrijkste bron van inspira-
tie.. Er werd kritisch gekeken naar de staat van onderhoud van het 
nationalee erfgoed en ook in het parlement werden vragen hieromtrent 
steedss indringender gesteld. In plaats van de primaire verantwoorde-
lijkheidd voor het culturele leven en de nationale identiteit bij de burger 
tee leggen, nam de rijksoverheid nu zelf meer het heft in handen. 

Dee al besproken parlementaire discussie van 4 december 1872 had 
duidelijkk gemaakt dat het einde van de scherpe scheiding tussen over-
heidd en cultuur in zicht kwam. De conservatieve Wintgens had zich fel 
tegenn de onverschillige 'laissez-faire-politiek' gekeerd en de eveneens 
conservatievee 's Jacob had, ongetwijfeld opgewarmd door zijn neef Vic-
torr de Stuers, vier eisen gesteld.3 In Amsterdam moest een nieuw natio-
naall  museum komen en in Den Haag een museum van Vaderlandsche 
oudheden';; het Mauritshuis moest worden gereorganiseerd tot een mu-
seumm voor alleen schilderkunst en er moest een uit 'beproefde deskun-
digen'' bestaande 'commissie voor aesthetiek en archeologie' worden 
ingesteld.. 'Moge de Regering de zaak met klem, spoed en warmte ter 
hartee nemen!'4 
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Dee steun voor het amendement van de jong-liberaal Samuel van 
Houten,, dat moest leiden tot een nieuw rijksmuseum, had vervolgens 
duidelijkheidd geschapen. Het vrijwel unaniem aangenomen voorstel 
toondee aan dat de Kamer - overigens net als de minister die het amen-
dementt 'van harte toejuichde' - nu echt een einde wilde maken aan een 
politiekk die sinds 1830 steeds maar niet tot daden had geleid.*  Vanaf nu 
moestt de overheid, ook volgens de liberalen, 'bevorderend, bescher-
mendd of kwekend' optreden als het particulier initiatief tekortschoot. 

Inn de publieke opinie hadden het nationalisme en de groeiende aan-
dachtt voor het culturele erfgoed inmiddels tot twee soorten opvattin-
genn geleid. Enerzijds waren er protestantse en verlicht-liberale visies 
waarinn het nationale verleden zich concentreerde op de vrijheidsstrijd 
tegenn de Spanjaarden, de Gouden Eeuw en de sinds 1813 gegroeide natio-

1222 nale en democratische verworvenheden. Hiernaast, soms ertegenover, 
stondd de visie van het rooms-katholieke volksdeel, dat ongeveer veertig 
procentt van de bevolking uitmaakte en dat al sinds 1581 van invloed op 
hett openbaar bestuur verstoken was geweest.6 

Dee katholieke emancipatie, die na de grondwetswijziging van 1848 
opp gang kwam, kende een uitgesproken culturele component die zich 
niett alleen richtte op de eigen gelederen, maar die tevens nadrukkelijk 
blijkk gaf van een eigen visie op het nationale verleden. De Amsterdamse 
koopman,, uitgever, auteur en kunstkenner Joseph Alberdingk Thijm 
wass aanvankelijk de belangrijkste katholieke woordvoerder.7 Tegenover 
hett door Potgieter verwoorde liberaal-protestantse beeld van het natio-
nalee verleden met zijn sterke nadruk op de zeventiende eeuw, waarin 
voorr katholieken in feite geen plaats was, stelde Thijm het vaderlandse 
verledenn in het perspectief van de 'harmonieuze Middeleeuwen' en de 
Renaissance,, 'toen leven en kunst samengingen' en het land nog niet 
wass verdeeld door religieuze tegenstellingen.8 De hierbij aansluitende 
stijlvoorkeurenn waren die van de op middeleeuwse bouwkunst geïnspi-
reerdee neogotiek en neorenaissance. 

Dee in het vorige hoofdstuk besproken voorbereidingen van de mo-
numentenn voor '1813' en 'Graaf Adolf, in 1868 en 1869, lieten zien dat 
hett tussen beide groeperingen tot heftige botsingen kon komen. Des-
ondankss hadden zij toch een gezamenlijk doel. De vertegenwoordigers 
vann beide opvattingen streden elk voor het behoud van het nationale 
culturelee erfgoed - hoe dat er dan ook precies uitzag - en wilden dat de 
overheidd op dit terrein haar verantwoordelijkheid nam. Samen vorm-
denn zij een 'heterogene Gideonsbende in strijd tegen de bierkaai'.9 
Somss bestreed men elkaar op het scherp van de snede, maar op andere 
momentenn bekritiseerde men eendrachtig het verzakende openbaar 
bestuur. . 
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HetHet signaal van 'Holland op z 'n smalst' 

Eenn buitengewoon krachtige impuls voor de strijd tussen de passieve 
overheidd en tot actie manende particulieren kwam van het artikel 'Hol-
landd op z'n smalst' dat in november 1873 in De Gids verscheen. Auteur 
wass de dertigjarige jhr. mr. Victor Eugène Louis de Stuers (1843-1916), 
eenn man met een missie.10 Geboren in Maastricht in een Zuid-Neder-
landss adellijk milieu wilde hij niet alleen de katholieke emancipatie die-
nen,, maar tevens 'beschavingsarbeid in het Noorden' verrichten, 'waar-
bijj  België soms op het overdrevene af het voorbeeld vormde'." Goed 
gedocumenteerdd en op felle toon hekelde De Stuers de verwaarlozing 
vann het nationale culturele erfgoed. De in Europa alleen in Nederland 
gehanteerdee 'leer van de onverschilligheid', volgens welke 'kunst geen 
regeringszaak'' was, had er volgens hem voor gezorgd dat 'de liefde en 123 
dee eerbied voor de kunst bij de meeste onzer besturen zoo goed als 
geheell  [zijn] uitgedoofd'. Er was verzuimd om kunst als een 'nationaal 
belang'' te zien. En dit had 'ontzachelijk veel kwaad' gedaan; één ding was 
duidelijk:: de cultuur kon niet uitsluitend aan particulieren worden 
overgelaten.12 2 

Hett artikel sloot rechtstreeks aan bij de gememoreerde discussie die 
krapp een jaar eerder in de Tweede Kamer was gevoerd en die 'op velen, 
diee de kunst waarderen, een aangenamen indruk' had gemaakt. Maar 
watt zou er van die mooie woorden terechtkomen als niet 'bij geheel het 
volkk het gewicht van de verzorging onzer kunstvoorwerpen begrepen 
enn beaamd' werd? Hieraan twijfelde De Stuers sterk. Gezien 'den lagen 
trapp waarop èn de kunst èn vooral de belangstelling daarin hier te lande' 
stonden,, leek hem optimisme na het Kamerdebat niet gerechtvaardigd. 
Dee overheid zou alle middelen moeten aanwenden om 'onder geheel 
hett volk den kunstzin (...) aan te kweeken' en om 'de artistieke opvoe-
dingg der natie' ter hand te nemen.1' Daarnaast moesten musea en 'oude' 
zowell  als 'nieuwe' monumenten aan een kritisch onderzoek worden 
onderworpen.. Als eerste stap ter verbetering van de schrijnende toe-
standd zou de regering een commissie moeten samenstellen die haar op 
dezee terreinen kon adviseren. 

Doorr de publicatie van 'Holland opp zijn smalst' werd minister Geert-
sema,, die overigens al voor het verschijnen van het artikel had laten 
wetenn een dergelijke commissie te willen instellen, genoodzaakt om 
snell  tot actie over te gaan.1*  In maart 1874 werd het uit negen leden 
bestaandee College van Rijksadviseurs voor monumenten van Geschie-
deniss en Kunst in het leven geroepen.15 Voorzitter werd de burgemees-
terr van Amsterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken Cornelis 
Fock.. Als 'Regeringspersoon' diende hij te 'waken voor de belangen der 
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schatkist,, welke oudheidkundigen en kunstminnaars ligt geneigd zijn 
uitt het oog te verliezen'.10 Vice-voorzitter werd de actieve directeur van 
hett Rijksmuseum van Oudheden, Conrad Leemans, wiens denkbeelden 
voorr De Stuers bij het schrijven van zijn geruchtmakende artikel een 
belangrijkee stimulans waren geweest.1? Andere spraakmakende leden 
vann het College waren de uit Roermond afkomstige, maar sinds 1865 in 
Amsterdamm gevestigde architect van de Nederlandse neogotiek, Pierre 
H.. J. Cuypers, en de liberale literator Carel Vosmaer, die zich had doen 
kennenn als een uitgesproken voorstander van neoclassicistische kunst-
opvattingen.. Middelpunt van het College werd de tot secretaris be-
noemdee De Stuers die zijn energie niet alleen in ambtelijke werkzaam-
hedenn stak, maar ook op persoonlijke titel zeer actief bleef.'8 

Dee activiteiten van het College van Rijksadviseurs veroorzaakten in 
1244 korte tijd zo overstelpend veel werk op het ministerie van Binnenlandse 

Zakenn dat reorganisatie noodzakelijk werd. De Afdeling voor Onder-
wijs,, Kunsten en Wetenschappen, die al 
vanaff  1824 bestond, werd in 1875 gesplitst, 
waardoorr een nieuwe Afdeling voor Kun-
stenn en Wetenschappen ontstond waarbij 
Dee Stuers tot referendaris werd be-
noemd.̂ ^ Na zijn benoeming tot ambte-
naarr bij het ministerie bleef De Stuers, 
zeerr tegen de zin van Fock, Vosmaer en 
J.. E. H. Hooft van Iddekinge die De Stuers 
alss secretaris was opgevolgd, lid van het 
Collegee van Rijksadviseurs.20 Conflicten 
tussenn de referendaris en deze drie leden 
vann het College namen toe naarmate de 
invloedd van De Stuers op het ministerie 
groeide.. En dat gebeurde al snel. Twee 
maandenn na zijn benoeming werd duide-
lij kk dat hij in zijn nieuwe functie niet over 
zichh heen liet lopen. Toen hij in een me-

Victorr de Stuers voor zijn bureau op het ningsverschil met de directeur van het 

ministerie.. Koninklij k Kabinet van Schilderijen, 
J.K.J.. de Jonge, geen steun van de minis-

terr kreeg, diende hij onmiddellijk zijn ontslag in - om dat even later 
weerr in te trekken toen aan zijn wensen werd voldaan. De boodschap 
wass duidelijk: er moest naar hem geluisterd worden. 

Hoee meer invloed De Stuers en Cuypers kregen, hoe hoger de dis-
cussiess binnen het College over 'Roomse invloed' op de bouwkunst 
opliepen.. Het conflict kwam in december 1877 in volle omvang in de 
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openbaarheidd toen De Stuers zich in De Gids tegen de aanvallen van zijn 
tegenstanderss in het College verweerde. De reactie hierop van Vosmaer 
leiddee ertoe dat drie leden van het College hun ontslag indienden.21 In 
dee Tweede Kamer gaf de commotie aanleiding tot een fel dispuut waar-
inn het liberale Kamerlid Rutgers van Rozenburg voorstelde om met het 
Collegee van Rijksadviseurs ook de Afdeling voor Kunsten en Weten-
schappenn - dat 'verfoeilijk broeinest van papisme' - maar weer op te 
heffen.222 Maar daarvoor was geen meerderheid te vinden. Het besluit 
vann de jong-liberale minister J. Kappeyne van de Coppello om alleen 
hett College op te heffen, toonde aan dat 'kunst' daarvoor inmiddels te 
veell  'regeringszaak' was geworden.23 

Hett besluit tot opheffing van het College van Rijksadviseurs - waar 
Dee Stuers overigens tegen was - en de instandhouding van de Afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen betekenden een belangrijke versterking 125 
vann de positie van De Stuers. Met straffe hand en vaak op onnavolgbare 
wijzee intensiveerde hij het cultuurbeleid van de rijksoverheid geduren-
dee een periode van 26 jaar. In tegenstelling tot ontwikkelingen op ande-
ree beleidsterreinen zoals het onderwijs, waar het beleid keurig door 
middell  van wetgeving tot stand kwam, kenmerkte de ontwikkeling van 
hett cultuurbeleid onder De Stuers zich door een informeel en improvi-
sorischh karakter. Behalve in de jaarlijkse begrotingen werd het beleid in 
geenn enkele wet vastgelegd. De toelichtingen bij begrotingen waren 
bovendienn vaak zo minimaal en 'sfinxachtig' dat ze tot kritische vragen 
inn de Kamer leidden.2*  Soms vroegen Kamerleden zich af'of de toelich-
tingg (...) door de eene of andere vergissing achterwege was gebleven'.2^ 

Dee werkwijze onderstreept de hoge mate waarin De Stuers zijn gang 
konn gaan. Ondanks zijn regelmatig terugkerende klacht dat het verkrij-
genn van geld voor de kunsten 'een Kunst op zichzelf is', werd de machti-
gee referendaris door de elf ministers onder wie hij diende, weinig in de 
wegg gelegd.26 En hoewel hij soms met een tamelijk vijandige Tweede 
Kamerr te maken had, ondervond hij toch ook hier weinig echte tegen-
werking.. Cultuur was hoger op de politieke agenda gekomen en er 
moestt beleid worden gemaakt. De Stuers, de 'lastige potentaat, die ons 
zoo dierbaar blijft' , was degene die er in de praktijk voor moest zorgen 
datt dit inderdaad gebeurde.2? Het verschafte 'zijn referendarisstoel' 
bijnaa een kwarteeuw lang 'welhaast het niveau van een ministerszetel'.28 

Naa de kwarteeuw waarin de even bezielende als autoritaire De Stuers 
opp verschillende terreinen opvallende resultaten had geboekt, vonden 
inn 1901 een paar belangrijke veranderingen plaats. In de eerste plaats 
tradd in dat jaar het kabinet van de Anti-Revolutionaire Abraham Kuy-
perr aan en dat was 'een politiek evenement van de eerst orde'.29 Ten 
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tweedee trad de Sociaal Democratische Arbeiderspartij met zeven afge-
vaardigdenn toe tot de Tweede Kamer. En in de derde plaats verruilde 
Dee Stuers in 1901 zijn ambtenarenfunctie voor een Tweede-Kamerlid-
maatschap.. Tot zijn dood in 1916 zou hij als Kamerlid 'het katholiek-
conservatievee geluid' ten aanzien van het cultuurbeleid laten horen. 

Dee veranderingen hadden aanleiding kunnen geven tot een koerswij-
zigingg in het tot op dat moment gevoerde beleid. Maar dat gebeurde 
niet.. Er werden geen fundamenteel andere keuzes gemaakt en de aan-
dachtt bleef gericht op die terreinen waarnaar zij al langer uitging.3° De 
opvallendee continuïteit toonde aan dat de beleidsontwikkeling niet 
alleenn 'De Stuers' zaak' was geweest, maar dat deze door een grote poli-
tiekee meerderheid werd gedragen.31 Toch waren zowel de groeiende 
invloedd van calvinisten en socialisten als de veranderde positie van De 

1266 Stuers van belang. Ze zetten 'in parlement en politiek' de toon voor 
opvattingenn die binnen belangrijke segmenten van het steeds verder 
verzuilendee Nederland de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid 
zoudenn bepalen. 

DeDe calvinist Kuyper 

Abrahamm Kuyper had als fel tegenstander van de idealen van de Franse 
Revolutiee in 1878 de Anti-Revolutionaire Partij opgericht. Zijn opvat-
tingenn werden gedomineerd door het van de 'volstrekte soevereiniteit 
Gods'' afgeleide beginsel van 'soevereiniteit in eigen kring' dat op prak-
tischh vlak vooral bedoeld was om staatsinmenging op terreinen als on-
derwijs,, wetenschap en kunst tegen te gaan.32 Deze gebieden moesten 
volgenss Kuyper vanuit eigen gelederen - kerk, partij, onderwijsinstel-
lingen,, bibliotheken en verenigingen - worden georganiseerd. Gedu-
rendee de periode 1901-1918 waren twee Anti-Revolutionaire ministers 
voorr het cultuurbeleid verantwoordelijk: Kuyper van 1901 tot 1905 en 
Th.. Heemskerkjzn. van 1908 tot 1913.33 

Inn verschillende geschriften zette Kuyper zijn opvattingen over de 
relatiee tussen calvinisme en kunst uiteen.34 Volgens hem was er vóór de 
Reformatiee een duidelijke relatie tussen kunst en religie geweest. Het 
calvinismee had deze relatie echter verbroken waardoor zij los van elkaar 
warenn komen te staan.35 In de ogen van Kuyper had de kunst daarmee 
aann het calvinisme te danken dat zij volledig van kerk en staat was vrijge-
maakt^66 Het calvinisme bracht geen eigen kunststijl voort 'en hechtte 
inn het algemeen weinig waarde aan de kunsten'.37 Kuyper erkende dit: 
'vann architectuur speurt ge onder Protestanten niets; de beeldende 
kunstt is hun niet sympathisch; een schilderschool weten ze wel niet te 
scheppen,, maar toch te eeren; in hun muziek leven ze ten dele in; maar 
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aann de overige kunsten blijven ze ganschelijk vreemd; en tot een eigen 
schepping,, van hooger kunstwaarde komt de geest van de Reformatie in 
dee poësie alleen'. 38 

Desondankss was het calvinisme volgens Kuyper niet tegen de kun-
sten.. Calvijn zou 'de kunst in al haar vertakkingen' als een 'gave Gods' 
hebbenn geëerd en haar bestemming hebben gezien 'in het verheerlijken 
vann God die ze ons schonk, in de veredeling des levens, in het schenken 
vann hooger genot, en zelfs van gewoon vermaak'.39 In dit licht werden 
Rembrandt,, Huygens en Cats door Kuyper als belangrijke protestantse 
kunstenaarss beschouwd, die een grote invloed op de Nederlandse cul-
tuurr hadden uitgeoefend. Mede door hun werk werd de zeventiende 
eeuww ook voor de negentiende-eeuwse gereformeerden een belangrijke 
bronn van inspiratie. 

Dee kunsten zouden volgens Kuyper echter altijd moeten worden be- 127 
paaldd door 'christelijke waarden en normen van het strenge calvinisti-
schee puritanisme'.*0 Gezien deze opvattingen kon het niet anders dan 
datt hij - net als zijn zeventiende-eeuwse geloofsgenoten - spel, dans en 
theaterbezoekk verbood en dat hij afwijzend stond tegenover de moder-
nee beeldende kunst. De paragraaf over de kunsten in zijn Anti-Revolu-
tionairetionaire Staatkunde bestond vrijwel geheel uit een pleidooi voor staats-
censuurr op moderne kunstuitingen.*1 

Tochh mocht de overheid zich wel met kunst bemoeien. Tot de, overi-
genss beperkte, taken behoorde het 'tot stand [te] brengen wat slechts 
doorr aller medewerking verwezenlijkt kan worden'.42 Op dit punt was 
hett orthodox-protestantse standpunt, niet in beginsel maar wel in zijn 
consequenties,, weinig anders dan de liberale beginselen uit deze tijd: de 
overheidd moest alleen dan tot actie overgaan wanneer het particulier 
initiatieff  bij zaken van nationaal belang tekortschoot. Anders dan de 
liberalenn waren de orthodoxen echter veel meer geneigd om zich met 
dee inhoud van de kunsten te bemoeien. Alles wat niet strookte met 
Godss leer, moest in principe worden verboden. 

Ondankss zijn uitgesproken opvattingen deed Kuyper als minister 
geenn enkele poging om het bij zijn aantreden bestaande beleid te veran-
deren.. Daarbij bleek dat hij in de praktijk meer voor de kunsten open-
stondd dan op grond van zijn beginselen kon worden verwacht. De door 
hemm niet gewaardeerde eigentijdse beeldende kunst ondervond van 
Kuyperr nauwelijks tegenwerking. In 1903 accepteerde hij het huis en de 
collectiee van de schilder H.W. Mesdag, dat een museum werd, en in 
19055 was hij bereid geld beschikbaar te stellen voor de 'Drucker-uit-
bouw'' van het Rijksmuseum.*̂ Enkele activiteiten op het terrein van het 
cultuurbehoudd kwamen zelfs in een stroomversnelling. In 1902 kwam 
dee Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën tot 



I873-I918 8 

stand,, in 1903 de Rijks Monumentencommissie en in 1904 het Neder-
landss Historisch Instituut te Rome. De tweede ARP-minister, Heems-
kerk,, toonde zich evenmin bekrompen toen hij voor de aankoop van 
dee collectie Steengracht van Duivenvoorde voor het Mauritshuis 
ƒ400.000,-- beschikbaar stelde.44 

DeDe socialisten Troelstra, Schaper en Polak 

Inn 1897 was de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) voor het 
eerstt met twee leden in de Tweede Kamer gekomen; in 1901 groeide 
hunn aantal naar zeven. Hoewel in socialistische gelederen relatief veel 
aandachtt voor kunst en cultuur bestond toonden SDAP-Kamerleden, 
overeenkomstigg hun partijprogramma, geen bijzondere belangstelling 

1288 voor cultuurbeleid.̂ Andere zaken gingen voor en bovendien werd 
cultuurbeleidd vooral als een gemeentelijke zaak gezien. 

Pieterr Jelles Troelstra, de onbetwiste leider van de SDAP, had al in 
18966 verwoord hoe hij over de plaats van kunst in de samenleving dacht. 
'Dee weelde, veredeld tot kunst, zal uit de particuliere woningen der rij -
kenn verhuizen naar de talrijke openbare gebouwen, waarin het komend 
geslachtt het grootste deel van zijn tijd doorbrengt, in de koncert- en 
schouwburgzalen,, de musea en vergaderlokalen, de restauraties en lees-
zalen,, de stations en arbeidsbeurzen, de kerken en scholen, de admini-
stratiegebouwenn en fabrieken enz.'46 Ondanks deze hooggestemde toe-
komstverwachtingg liet hij zich in de Tweede Kamer slechts twee keer 
overr een cultuuronderwerp uit. In 1907 keerde hij zich tegen de uitgave 
vann ƒ551.400,- voor de aankoop van de collectie Six van Vromade ten 
behoevee van het Rijksmuseum. De socialistische voorman vond het niet 
nodigg te voorkomen dat de werken naar het buitenland verdwenen. 
'Wijj  geloven dus niet, dat de eer van ons land betrokken is bij het be-
houdd van die stukken in ons land.'47 Dit was een zeer afwijkend stand-
punt,, want bij stemming over het onderwerp vond de socialistische 
fractiee vrijwel de hele Kamer tegenover zich. Dat laatste gebeurde ook 
inn 1914 toen Troelstra sprak over de Auteurswet van 1912, waarover de 
strijdd toen overigens al achter de rug was. Merkwaardig genoeg hadden 
socialistischee Kamerleden daarbij nauwelijks een rol gespeeld. 

J.H.. A. Schaper, afgevaardigde van het district Appingedam, was zon-
derr twijfel het meest actieve SDAP-Kamerlid op het gebied van de cul-
tuur.. Het behoeft geen betoog dat als socialisten zich in de Kamer met 
cultuurr bemoeiden, hun onderwerpen nauw aansloten bij accenten die 
inn eigen kring werden gelegd: subsidiëring van openbare bibliotheken, 
dee arbeidsomstandigheden van werknemers bij culturele instellingen, 
hett belang van de kunstnijverheid, het 'nieuwe bouwen', volksconcer-
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tenn en 'het Nederlandse lied', waarbij ervoor werd gepleit om, met 
behulpp van subsidie, ook socialistische liederen in zangbundels op te 
nemen.488 Want: 'wanneer in de laatste kwart eeuw iets heeft medege-
werktt om den volkszang te verheffen en de menschen af te wennen die 
ellendigee draaiorgeldeunen te zingen, welke zij vroeger zongen (...), 
dann is dat zeer zeker het socialistische volkslied geweest'.?̂ Meermalen 
wass er sprake van opinies die ook bij andere politieke groeperingen te 
beluisterenn waren. 'Het is eenvoudig gruwelijk hoe meer en meer 
mooiee landschappen en andere kijkjes ontsierd worden, op schandelijke 
wijze,, door allerlei platte en ellendige reclame. Dit dringt als kanker 
doorr en ik meen dat de regering er iets tegen moet doen', vond Schaper 
i nn I Q I O . 50 

Dee grote inspirator van de arbeidersbe-
schavingg uit sociaal-democratische kring, 
Henrii  Polak - oprichter van de Algemene 
Nederlandsee Diamantbewerkersbond (1894) 
enn mede-oprichter van de SDAP (1894), de 
Amsterdamsee Toonkunstenaars Vereniging 
(1894)) en het Nederlands Verbond van Vak-
verenigingenn (1905) - verwoordde in 1918 na-
menss de SDAP in de Eerste Kamer zijn opvat-
tingenn over kunst en cultuur. Vanwege de 
oorlogg deed hij dit met enige schroom. Zijn 
pleidooii  voor gemeenschapskunst, kunstnij-
verheid,, nieuwe bouwkunst en volksconcerten 
wass niet nieuw. Wél was het nieuw dat dit in 
hett parlement vol overtuiging als onderdeel 
vann een nieuw, progressief en politiek geladen 
wereldbeeldd te berde werd gebracht.^1 

Henrii  Polak. 

HetHet katholieke geluid: Schaepman en De Stuers 

Dee opvattingen van katholieke politici over de relatie tussen het cultu-
relee leven en de overheid werden sterk beïnvloed door het gedachte-
goedd van Alberdingk Thijm, De Stuers en Cuypers.52 Hun visie op het 
nationalee verleden week, zoals gezegd, weliswaar af van het protestants-
liberalee beeld, maar dit nam niet weg dat ook aan hun opvattingen een 
vastomlijndee mening over de nationale eenheid en een daarbijbehoren-
dee nationale cultuur ten grondslag lag. H.J.A.M. Schaepman, destijds 
dee belangrijkste katholieke politicus, onderschreef dit beeld. Het Rijks-
museumm noemde hij een 'Nationaal Paleis' waarop iedere Nederlander 
trotss moest zijn. 'Een waarlijk nationale kunst moet op alle wijzen tot 
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hett gemeengoed der natie worden gemaakt.' Kunst moest zo veel mo-
gelijkk 'over het volk worden bedeeld' opdat een ieder daaraan inspiratie 
konn ontlenen .53 

Inn zijn voordracht De kunst en de maatschappij (1891) zette Schaepman 
zijnn opvattingen nader uiteen. Hij stelde zich hierin tegenover Kuyper, 
diee betoogde dat het calvinisme de kunst van kerk en staat had vrijge-
maakt.. Volgens Schaepman was de kunst hierdoor het domein van 
slechtss enkelen geworden; kunstenaars hadden zich buiten Gods orde 
geplaatstt en zich in dienst gesteld van 'wulpsheid en weelde'. 'Op deze 
rooverss past de vloek, die van den zwaarsten molensteen en het diepste 
derr zeeën gewaagt.' Vóór de Reformatie was er eenheid geweest; toen 
wass de kunst met al haar fantasie - 'de door God gezonden speelge-
nootee van allen' - voor het hele volk geweest. 'Toen schonk de kunst aan 

1300 alles haar luister. (...) Toen kon de kunst de menschheid hoog boven het 
aardschee beuren.' Dit moest terugkeren: 'De kunst weder invoeren in 
dee maatschappij; het volk brengen tot de kunst en de kunst tot het volk; 
dee kunst verheffen, adelen, heiligen, opdat zij zelve kracht tot het hoog-
stee helpe brengen; de kunst weder maken: alles voor allen, ziedaar (...) 
uww roeping, uw taak, uw plicht.'54 Een hartstochtelijker pleidooi voor 
eenn religieus gemotiveerde gemeenschapskunst was nauwelijks denk-
baar. . 

Vanaff  zijn entree in de Kamer (1901) werd De Stuers direct de 
belangrijkstee katholieke spreker over het cultuurbeleid. Op hoofdlijnen 
wekenn de door hem gelegde accenten niet af van die uit zijn ambtelijke 
periode.. Centraal in zijn streven bleef de strijd voor het behoud van het 
culturelee erfgoed in het perspectief van de gemeenschap en 'de natie', 
waarbijj  de rijksoverheid een sterk stimulerende rol diende te spelen. 
Dezee moest zich daarbij niet te veel door particulieren laten leiden, 
maarr de teugels van de ontwikkelingen zelf stevig in handen houden.55 

Dezee oriëntatie op de 'nationale kunst' betekende evenwel niet dat de 
katholiekenn de staat in cultureel opzicht onbeperkt zijn gang wilden 
latenn gaan. Zo gauw zij enige aantasting van de eigen identiteit en een-
heidd vreesden, werden de gelederen gesloten en werd de aanval op de 
'Staatsalmacht'' ingezet.*6 Dit gebeurde in de schoolstrijd en vanaf 1908 
ookk in de strijd tegen Openbare Leeszalen en Bibliotheken (OLB'S). 

Dezee openbaarheid - die het publiek met allerlei 'gevaarlijke' geschrif-
tenn in aanraking zou brengen - wezen de katholieken streng van de 
hand.. Op deze terreinen moest de eigen signatuur worden beschermd. 
Alss er subsidie aan Openbare Leeszalen en Bibliotheken moest worden 
verstrekt,, moest er ook subsidie komen voor rooms-katholieke OLB'S. 



DEE STUERS: CULTUU R AL S REGERINGSZAA K 

EenEen andere wind op het ministerie 

Dee Stuers werd als hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen 
opgevolgdd door de civiel-ingenieur J.A. Royer, die sinds 1892 als tweede 
mann had gefungeerd.*7 In 1916 werd deze op zijn beurt opgevolgd door 
mr.. M.I . Duparc, die sinds 1899 bij de afdeling werkte en die zich daar 
voorall  met archieven, de Koninklijke Bibliotheek en de Koninklijke 
Nederlandsee Academie van Wetenschappen had beziggehouden. 

Hett vertrek van De Stuers had aanzienlijke gevolgen voor het ambte-
lij kk handelen op het ministerie. Hoewel de voormalige referendaris als 
Kamerlidd diverse pogingen ondernam om invloed op de interne gang 
vann zaken bij het departement te houden, slaagde hij hierin niet. Na de 
opbouwperiodee waarin De Stuers met grote autoriteit en bemoeizucht 
hadd gehandeld, brak een tijd van consolidatie aan. De vroeger onder De 131 
Stuerss 'geknevelde' ambtenaren en gesubsidieerde instellingen kregen 
beduidendd meer vrijheid. Ze 'herademden nu hun groter zelfstandig-
heidd gegeven werd'.*8 

Anderss dan in de tijd van De Stuers ging het initiatief nu meer uit van 
particulierenn en hun instellingen. Ruimte voor grote ambtelijke initia-
tievenn was er niet meer en op het ministerie 'werd nu stiller, maar niet 
minderr deugdelijk gearbeid'. Duparc was doortastender dan zijn voor-
gangerr Royer, maar voelde er toch ook niets voor een tweede De Stuers 
tee worden. Hij streefde ernaar om, in plaats van 'departementale tegen-
speler',, 'medespeler' van de verschillende instellingen te worden door 
opp het departement voor hun belangen op te komen.59 

Omdatt er na het vertrek van De Stuers veel minder 'persoonlijk' 
werdd gestuurd, ontstond er ook (weer) ruimte voor een advieslichaam 
datt de regering over cultuurbeleidsaangelegenheden kon adviseren. 
Medee omdat een dergelijke instantie het internationale prestige van 
Nederlandd kon bevorderen - veel landen, waaronder België en Frank-
rijk ,, hadden al een dergelijke instelling - voelde minister Kuyper er wel 
watt voor. Hij trad, en dat was gezien zijn opvattingen over kunst toch 
opmerkelijk,, in contact met kunstenaars als Jozef Israels, H.W. Mesdag, 
Pierree Cuypers en A.J.M. Diepenbrock. In 1905 stelde hij voor om aan 
dee Akademie van Wetenschappen een afdeling voor de kunsten (beel-
dendee kunsten, bouwkunst en toonkunst) toe te voegen.60 Zover kwam 
hett echter niet, want het voorstel stuitte op groot verzet van de Akade-
mie.. Tot ergernis van de kunstwereld achtten de leden daarvan een af-
delingg kunsten in strijd met het zuiver wetenschappelijke karakter van 
dee instelling.61 
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HETT BELEID IN DE PRAKTIJK 

DeDe rijksmusea 

'De'De kunstzin veredelt en verheft een volk; dien te kweeken is bet doel der 
openbareopenbare Musea.' 
Ministerr J. Heemskerk Azn.6l 

Dee Stuers zag in musea 'een der meest onontbeerlijke en der krachtigste 
hefboomenn (...) tot ontwikkeling van het volk, tot bevordering der 
kunstt en der industrie, en (...) tot verhooging van de algemeene wel-
vaart'.. Musea moesten de nationale glorie demonstreren en de ontwik-
kelingg van het historisch besef bevorderen. Tevens dienden ze bij te 

1322 dragen aan de ontwikkeling van 'kunstzin' en 'goede smaak' bij het 
volk.633 En ook moesten ze 'een leermiddel voor de kunstenaar en de 
ambachtsman'' zijn.64 In de praktijk voldeed geen enkel museum aan dit 
ideaalbeeld.. Volgens De Stuers waren het slecht ingerichte, voor pu-
bliekk moeilijk toegankelijke, vervallen en geïsoleerde 'pakhuizen', die 
onderr leiding van luie directeuren een kommervol bestaan leidden: 
'Geenn ruimte, geen licht, geen geregelde rangschikking, geen volledige 
seriën,, geen catalogussen.'65 Sinds een halve eeuw wekten zij slechts de 
'spotlustt der vreemde bezoekers'.66 

Hoee laag de prioriteit voor musea was geworden, bleek uit de mini-
malee budgetten die het rijk ervoor beschikbaar stelde. Dit had niet 
alleenn geleid tot slecht beheer en verval, maar ook tot bevriezing van de 
collecties.. Vrijwel alles wat er te koop was, verdween naar het buiten-
land.. Van de schilderijen van Rembrandt waren er in ons land nog maar 
zevenn in overheidsbezit, terwijl er zestig in het buitenland waren.67 Aan 
dee collectie van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen was sinds 43 
jaarr niets meer toegevoegd. En de maar niet tot daden leidende voorne-
menss tot bouw van een nieuw Rijksmuseum in Amsterdam en het uit-
blijvenn van de inrichting van een museum voor Vaderlandsche Geschie-
deniss en Kunst spraken voor zich: passiviteit en onwil vierden hoogtij 
enn staken schril aftegen de overheidsbetrokkenheid in omringende lan-
den. . 

Nogg in het jaar van zijn aanstelling als ambtenaar (1875) stelde De 
Stuerss een helder en uitgebreid reorganisatieprogramma voor de rijks-
museaa op.68 In de eerste plaats moest elk museum goed zijn gehuisvest 
enn onder eenhoofdige leiding staan van een wetenschappelijk geschool-
dee directeur die moest worden geassisteerd door voldoende goed ge-
kwalificeerdd en behoorlijk betaald personeel. Ten tweede diende elk 
museumm te beschikken over een betrouwbare inventaris van de collectie 
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enn een bezoekersreglement, en moest het in staat zijn de verzamelingen 
uitt te breiden en te onderhouden. Jaarlijks zouden de musea aan het 
ministeriee verslag van hun activiteiten moeten uitbrengen.69 

Tenn derde zou er met spoed een 'groot en goed gebouw voor een 
nationaall  museum te Amsterdam' moeten komen, waarin diverse col-
lectieslecties konden worden ondergebracht. In Den Haag zou het Koninklijk 
Kabinett van Zeldzaamheden met zijn rariteitenverzameling moeten 
wordenn opgeheven, waardoor het Koninklijk Kabinet van Schilderijen 
meerr ruimte kon krijgen. Van de Leidse collecties moesten het Kabinet 
vann Prenten en Pleisterbeelden en het Munt- en Penningkabinet, beide 
vann de Leidse Rijksuniversiteit, worden samengevoegd met, bij voor-
keur,, het Koninklijk Kabinet van Schilderijen en het Koninklijk Pen-
ningkabinett in Den Haag. De overige Leidse musea zouden beter moe-
tenn worden gehuisvest. Ten slotte zou 'zijn' ministerie het beheer 133 
moetenn krijgen over enkele historische gebouwen als het Muiderslot, 
dee Gevangenpoort in Den Haag en het Prinsenhof in Delft, teneinde 
daarinn musea te kunnen vestigen. 

Dee Stuers wilde verregaande persoonlijke controle uitoefenen op de 
uitvoeringg van het voorgestelde programma. De museumdirecteuren 
zagg hij daarbij als ondergeschikten - als 'generaals die zijn strategie 
moestenn uitvoeren'.70 De bemoeienis van de referendaris reikte tot in 
dee kleinste details, tot zelfs de kostuums van de opzichters.71 Het liefst 
ookk bepaalde De Stuers zelf wat musea aankochten en daarom bleven 
dee aankoopbudgetten voor de afzonderlijke musea op de rijksbegroting 
beperkt.. Veel meer kon worden aangekocht uit de post 'Aankoop van 
boekwerkenn en andere voorwerpen van kunst of wetenschap' - het 
'departementalee aankoopartikeP - waarvan het budget vanaf 1875 aan-
zienlijkk werd verhoogd.72 Voor De Stuers had dit als voordeel dat hij het 
aankoopbeleidd van de musea daardoor beter kon beïnvloeden.̂ Soms 
gingg hij hierin zo ver dat hij, zonder de directie van een museum op de 
hoogtee te stellen, een object aanschafte, waarna het museum de aan-
koopp 'min of meer opgedrongen kreeg'. Ook kwam het meermalen 
voorr dat hij, als de budgetten aan het eind van een jaar op waren, aanko-
penn uit eigen zak voor-financierde.7^ 

HetHet Rijksmuseum te Amsterdam 

Dee belangrijkste gebeurtenis op het terrein van de musea tijdens het 
referendarisschapp van De Stuers was ongetwijfeld de totstandkoming 
vann het Rijksmuseum in Amsterdam. De voorgeschiedenis kwam al ter 
sprake:: nadat Thorbecke zich in 1862 positief over een nieuw te bouwen 
rijksmuseumm had uitgelaten, schreven de burgerinitiatiememers voor 
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Hett Rijksmuseum kort na de opening in 1885. 

hett ontwerp ervan een internatio-
nalee prijsvraag onder architecten 
uit.. Na de nodige strijd werd in 
18655 het ontwerp van L.H. Eber-
sonn aan Thorbecke voorgelegd. 
Voordatt deze echter een beslissing 
nam,, trad hij af als minister. Hier-
naa verdween het plan in een la op 
hett ministerie.?* 

Dee tweede fase van voorberei-
dingg begon eveneens op initiatief 
vann particulieren. In april 1872 
richttenn acht Amsterdammers, die 
inn 1862 ook deel hadden uitge-

maaktt van de 'Kommissie ter voorbereiding der stichting van een 
Kunstmuzeüm',, zich tot Thorbecke, die in 1871 voor de derde keer 
ministerr was geworden.?6 Hem werd verzocht 'van rijkswege het initia-
tieff  voor een muzeum te doen nemen, daar (...) particuliere krachten 
niett geëvenredigd kunnen zijn aan den omvang der gevorderde som'.77 
Thorbeckee zou niet antwoorden, want hij overleed op 5 juni 1872, maar 
zijnn opvolger Geertsema reageerde op 6 juli 1872 uiterst positief: 'Ik ben 
hett geheel met u eens (...). Tot het nemen van initiatief verklaar ik mij 
gaarnee bereid en gaarne zal ik de noodige stappen doen om van de wet-
gevendee magt de vereischte gelden te verkrijgen.' 

Nadatt was gebleken dat ook het Amsterdamse stadsbestuur graag aan 
dee totstandkoming wilde meewerken, kwam de vraag wat de hoogte van 
dee rijksbijdrage zou moeten zijn. Voordat hierop een bevredigend ant-
woordd kwam, vond op 4 december 1872 het al besproken parlementaire 
debatt plaats, waarbij bleek dat een grote meerderheid nu voor een actie-
veree overheidsopstelling was. Minister Geertsema liet hierbij weten dat 
hijj  inmiddels met de voorbereiding van het nieuwe rijksmuseum was 
begonnen;; hij was bereid het 'beoogde doel onverwijld en met kracht te 
bevorderen'.788 Het door Van Houten ingediende en met overweldigen-
dee meerderheid aangenomen amendement voor een begrotingspost ten 
behoevee van het museum, zag hij daarbij als een belangrijke steun in de 
rug.79 9 

Err kwam nu inderdaad schot in de zaak. In april 1873 werd door het 
rijkk de 'Commissie tot Voorlichting van onzen Minister van Binnen-
landsee Zaken bij de vestiging van een Rijksmuseum te Amsterdam' 
ingesteld.800 Deze Voorlichtingscommissie, zoals zij werd genoemd, 
teldee acht leden en stond onder voorzitterschap van de Amsterdamse 
burgemeesterr jhr. mr. C.J.A. denTex.8' Ook het Amsterdamse gemeen-
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tebestuurr liet het niet bij woorden. In juli 1873 besloot het, ten eerste, 
omm de aan de gemeente toebehorende schilderijen (op een paar na) aan 
hett nieuwe museum in bruikleen te geven, ten tweede, om (buiten de 
oudee stadsgrenzen in de polder aan de Stadhouderskade) grond 
beschikbaarr te stellen, en ten derde, om ƒ100.000,- aan de bouwkosten 
bijj  te dragen. 

Veell  tijd en energie kostte de keuze van een architect. Di t werd voor-
all  veroorzaakt doordat De Stuers er alles aan deed om de keuze op zijn 
geestverwantt Pierre Cuypers te laten vallen. Door handig te manoeu-
vrerenn en te volharden in zijn keuze, kreeg hij het voor elkaar dat de 
Voorlichtingscommissiee haar voorkeur voor de Amsterdammer Outs-
hoorn,, de architect van het Paleis voor Volksvlijt , en voor Eberson, 
wienss plannen in 1865 aan Thorbecke waren voorgelegd, liet varen. En 
hoewell  zijn optreden in het nog jonge College van Rijksadviseurs irrita- 135 
tiee begon op te roepen, slaagde hij er ook hier in om zijn voorkeur te 
latenn bevestigen. In april 1876 leidde dit tot een gezamenlijk advies van 
dee Voorlichtingscommissie en het College aan minister Heemskerk om 
Cuyperss tot architect te benoemen.82 

Dee minister nam het advies over en richtte zich, om het besluit te la-
tenn bekrachtigen, tot koning Willem 111. Di t gaf een onverwachte com-
plicatie,, want deze had een uitgesproken 
voorkeurr voor zijn protégé Eberson en wei-
gerdee in eerste aanleg zijn goedkeuring aan 
hett ontwerp van Cuypers te hechten. Op 
zijnn minst wilde hij dat er enkele veranderin-
genn in werden aangebracht.8^ Nadat minis-
terr Heemskerk beloofde de kritiek onder de 
aandachtt van Cuypers te zullen brengen, 
tekendee Willem m op 12 juli 1876 toch, maar 
daarmeee waren de problemen niet opgelost. 
Cuyperss hield nauwelijks rekening met de 
wensenn van de koning en week bovendien 
bijj  de uiteindelijke bouw nogal van het inge-
diendee ontwerp af, waardoor het resultaat 
aanzienlijkk van de oorspronkelijke plannen 
verschilde.. Volgens sommigen leek het ge-
bouww meer op een bisschoppelijk paleis dan SpotpTent op h et R i j k s m u s e um aU 

opp een museum.84 Willem 111 was zeer ont- 'Bisschoppelijkpaleis'; v.l.n.r. De Stuers, 
stemd.. Hij nam zich voor 'nimmer een voet Alberdingk Thijm en Cuypers. 
inn dat klooster te zetten' en weigerde de eer-
stee steen te leggen en later om de opening te 
verrichten.8^ ^ 
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Merkwaardigg was, dat pas na aanvang van de bouw de discussie op 
gangg kwam over de vraag wat er, naast de schilderijencollecties van het 
rijkk en Amsterdam, in het museum moest worden ondergebracht. In 
oktoberr 1877 vroeg de minister het College van Rijksadviseurs hierover 
omm advies. Uiteindelijk werd in maart 1883 besloten in het museum op 
tee nemen: de collecties van het Rijksmuseum van Schilderkunst, het 
Rijksprentenkabinet,, het in 1875 in Den Haag geopende Nederlands 
Museumm voor Geschiedenis en Kunst, 'Welgelegen', en de rijksverza-
melingg van gipsafgietsels van beeldhouwwerken; voorts de van Amster-
damm in bruikleen ontvangen schilderijen en voorwerpen, waaronder de 
uitt 224 schilderijen bestaande collectie van het Amsterdamse 'Museum 
Vann der Hoop', en ten slotte de van het Koninklijk Oudheidkundig Ge-
nootschapp en van andere verenigingen of particulieren in bruikleen 

1366 ontvangen voorwerpen.86 De directeur van het Rotterdamse Museum 
Boymans,, F.D.O. Obreen, werd op 1 juni 1883 tot hoofddirecteur be-
noemd.8? ? 

Dee opening van 'het Rijks' vond plaats op 13 juli 1885 in aanwezigheid 
vann prinses Maria, een nicht van Willem 111, en haar echtgenoot, de 
prinss Von Wied, die het koninklijk huis vertegenwoordigden, en zo'n 
vierhonderdd andere hoogwaardigheidsbekleders. Op de oostelijke bin-
nenplaatss brachten 250 zangers en zangeressen, begeleid door een or-
kestt van 75 musici, een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde 
enn 25 minuten durende feestcantate ten gehore. De muziek was van de 
Amsterdamsee dirigent-componist Daniël de Lange en de tekst van 
dichter-domineee J.J.L. ten Kate. Uit de kelen klonk: Rijst nu, dankbre 
Jubeltonen!Jubeltonen! / Groet dees blijden Julizon / Die de keur van Hollands zonen/ 
HeenvoertHeenvoert naar dit Pantheon. (...) Ons Rijksmuseum wordt een Tempel /Nu 
't't zulke beelden samengroept, / Nu 't heel een Natie op zijn drempel / Tot 
KunstgenotKunstgenot te samen roept.,88 

Hierr bleef het niet bij, want toen de aanwezigen zich voor de Nacht-
wachtwacht hadden verzameld, onthulde de schilder Johannes Bosboom, die 
dee 'nationale glorie van de Gouden Eeuw' tot zijn eigen stijl had ge-
maakt,, dit meesterwerk door het wegtrekken van een gordijn. Tegelijk 
begonn het koor de feestzang Rembrandt van Jan Pieter Heije en Johan-
ness Verhulst te zingen. Het was een waardige aubade aan de schilder en 
dee eeuw waaruit zoveel inspiratie werd geput.8? Het hele land was 
onderr de indruk. In 1885 bezochten in nog geen halfjaar tijd maar liefst 
632.4666 bezoekers, gratis, het nieuwe nationale symbool.?0 De aantrek-
kingskrachtt ging uit van zowel het gebouw, destijds het grootste in het 
land,, als de collecties. Bij officiële ontvangsten werd voortaan een be-
zoekk aan het Rijksmuseum regelmatig door de regering als een belang-
rijkee attractie op het programma gezet.?1 
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HaagseHaagse collecties en Leidse kwesties 

Hett andere museum waarvan al zo lang was gezegd dat het er moest 
komenn - het Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst, kort-
wegg het Nederlands Museum - was tien jaar eerder in Den Haag ge-
opend.?22 Net als bij het Rijksmuseum was al in 1862 besloten om het op 
tee richten, maar ook in dit geval had het voornemen daarna niet tot 
dadenn geleid.93 Dit tot ergernis van velen onder wie De Stuers, die vond 
datt 'deze embryo' zou moeten opgroeien 'tot een machtigen strijder 
(...)) tegen wansmaak en wandalisme, tot een stevigen bondgenoot voor 
henn die de veredeling der kunst, de verheffing der industrie, de zedelijke 
ontwikkelingg van het volk willen bevorderen'.94 Omdat het museum 
niett in Den Haag gevestigd bleef, maar in 1885 in het Rijksmuseum in 
Amsterdamm werd ondergebracht, kan het in feite niet tot de Haagse 137 
museaa worden gerekend, maar toch veroorzaakte het hier, samen met 
hett aantreden van De Stuers en het College van Rijksadviseurs, veel 
beroering. . 

Eenn daadwerkelijk begin met het museum werd gemaakt toen er een 
bedragg van ƒ6500,- voor op de begroting van 1874 werd gezet.95 Het 
Collegee van Rijksadviseurs ontfermde zich over de voorbereidingen. 
Dee collectie kwam overal vandaan: van zolders van het departement van 
Binnenlandsee Zaken, uit het gebouw van het Rijksarchief en uit ver-
schillendee andere rijkscollecties. Ook werd de verzameling verrijkt 
doorr schenkingen en bruiklenen van provincies, gemeenten en particu-
lieren,, en werd nieuw bezit aangekocht.96 Alles werd bijeengebracht in 
hett pand Prinsengracht 71 te Den Haag. De Stuers had het er zo druk 
meee dat hij zich als de eerste directeur van het museum beschouwde. In 
zekeree zin was dit terecht, want pas een halfjaar na de opening in augus-
tuss 1875 werd David J. van der Keilen jr., die als lid van het College van 
Rijksadviseurss ook een groot aandeel in het bijeenbrengen van de col-
lectiee had, tot directeur benoemd. 

Evenn intensief was de betrokkenheid van De Stuers bij het Konink-
lij kk Kabinet van Schilderijen waarvoor hij in 1874 de eerste wetenschap-
pelijkee catalogus schreef. In hetzelfde jaar werd de 82-jarige directeur 
J.Z.. Mazel opgevolgd door jhr. mr. J.KJ. de Jonge, die ook werkzaam 
wass (en bleef) bij het Rijksarchief en de Eerste Kamer. De wens van De 
Stuerss om een wetenschappelijk gespecialiseerde directeur in volledig 
dienstverbandd aan te stellen, was daarmee niet vervuld. Wel was De 
Jongee de eerste betaalde directeur van het kabinet. Hij ontving hiervoor 
jaarlijkss ƒ 800,-, zodat de functie niet meer als een 'erebaantje' kon wor-
denn bestempeld. 

Ondankss zijn deeltijdaanstelling liet de nieuwe directeur een frisse 
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windd door het museum waaien. Het Mauritshuis werd opgeknapt en er 
werdd een begin gemaakt met de restauratie van de talrijke schilderijen 
diee 'op zolder waren aangetroffen en die al meer dan vijfti g jaren min of 
meerr in vergetelheid waren geraakt'.97 In 1875 wist De Jonge, daarin 
enthousiastt gesteund door De Stuers, te bewerkstelligen dat de mede-
gebruikerr van het Mauritshuis, het slecht functionerende Koninklijk 
Kabinett van Zeldzaamheden, het pand verliet, waardoor ook de bene-
denverdiepingg voor het exposeren van schilderijen vrijkwam.98 Tussen 
18744 en 1877 werd het budget voor het schilderijenkabinet opgetrokken 
vann ƒ2000,- naar ƒ10.200,-, op welk niveau het tot 1901 ongeveer 
bleef.99 9 

Hett voortvarende begin voorkwam niet dat er al na korte tijd me-
ningsverschillenn tussen De Stuers en De Jonge rezen over aankopen en 

1388 restauraties. De Jonge verzette zich tegen de door De Stuers ver door-
gevoerdee departementaire bemoeienis, die de positie van museumdi-
recteurenn terugbracht tot eerste bedienden. Hij omschreef de referenda-
riss als 'driftig, eenzijdig, niet openstaand voor meeningen van anderen 
enn nogal eens "van een muis een olifant makend"'.100 Ook voor het Col-
legee van Rijksadviseurs - 'eene soort van bureau Veritas, waarbij ieder 
scheepje,, dat op het gebied van kunst en wetenschap te water gaat, 
vooraff  zijn classificatiebrief moet gaan halen' - kon De Jonge maar wei-
nigg waardering opbrengen. 

Dee botsingen tussen de nieuwe directeur en De Stuers liepen zo 
hoogg op dat De Jonge in 1875twee keer, en De Stuers één keer hun ont-
slagg bij de minister indienden. Steeds wist de minister de heethoofden 
ertoee te brengen hun verzoek weer in te trekken, maar het zou tussen 
henn nooit meer goed komen. De Jonge bleef klagen over de 'ongepaste 
inmengingg van De Stuers in het beheer van het museum' en het feit dat 
aankopenn geheel buiten hem om geschiedden.101 In 1880 overleed hij op 
51-jarigee leeftijd. Hoe groot de verbondenheid van De Stuers met het 
Kabinett was, bleek toen hij binnen het ministerie opperde nu zelf direc-
teurr te worden. De wens ging - door toedoen van een van zijn belang-
rijkstee opponenten binnen het ministerie, secretaris-generaal P.F. Hu-
brechtt - niet in vervulling, want al gauw werd de 68-jarige onderdi-
recteurr van het Kabinet, de Haagse kunstschilder Simon van den Berg 
benoemd.. In de praktijk bleek echter dat deze hoogstens in naam direc-
teurr was, want De Stuers bleef zich ook nu nadrukkelijk met het muse-
umm bemoeien. Hij bepaalde welke (ongeveer twintig) werken tijdens 
hett directeurschap van Van den Berg werden gekocht. 

Toenn Van den Berg in 1889 zijn functie neerlegde, deed De Stuers 
nogmaalss een poging om het directeurschap te bemachtigen, maar ook 
dezee keer zonder succes, want nu werd de kunsthistoricus, kunstverza-
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meiaarr en (sinds 1880) onderdirecteur van het Nederlands Museum, 
dr.. Abraham Bredius, benoemd.102 Het was de eerste wetenschappelijk 
uitstekendd gekwalificeerde directeur in volledig dienstverband. In 1891 
werdd de eveneens zeer bekwame Cornelis Hofstede de Groot, die in 
Duitslandd als eerste Nederlander op een kunsthistorisch onderwerp 
wass gepromoveerd, als onderdirecteur aangesteld.It53 

Dee grote deskundigheid van Bredius was een probleem voor De 
Stuers,, die er slecht tegen kon dat iemand in kennis van de zeventiende-
eeuwsee schilderkunst zijn meerdere was. Binnen korte tijd was de ver-
houdingg tussen beide heren zo slecht dat zij elkaar op alle mogelijke 
manierenn dwarszaten.10*  Tot twee keer toe gaven conflicten Bredius 
aanleidingg bij de minister ontslag te vragen, maar even zo vaak deed 
dezee hem van zijn voornemen afzien.10*  In 1895 liep een botsing tussen 
dee directeur en de referendaris zo hoog op dat zij in de Nieuwe Rotter- 139 
damsedamse Courant de degens kruisten. Minister van Houten riep De Stuers 
hieroverr op het matje, waarbij zelfs met ontslag werd gedreigd.106 

Ondankss deze conflicten was het directeurschap van Bredius, dat tot 
19099 duurde, een groot succes.IO? Er kwamen goede inventarissen, de 
presentatiee werd sterk verbeterd en het jaarlijkse bezoekersaantal ver-
dubbeldee tot bijna vijftigduizend rond de eeuwwisseling; het Kabinet 
werdd een internationaal ontmoetingspunt voor verzamelaars en kunst-
kenners. . 

Dee ontwikkeling van het Koninklijk Penningkabinet raakte na het 
aantredenn van De Stuers op het ministerie eveneens in een stroomver-
snelling.. Het budget werd opgetrokken van ƒ3100,- in 1874 naar 
ƒ10.400,-- in 1895, op welk niveau het tot na het vertrek van De Stuers in 
19011 bleef. Belangrijke uitbreiding van de collectie kwam tot stand in 
18788 toen, door toedoen van De Stuers, de aan het rijk behorende zegel-
stempelss bij het Kabinet werden ondergebracht.108 Een nog veel grote-
ree uitbreiding vond plaats in 1881, toen het leeuwendeel van de verza-
melingg van het Leidse Munt- en Penningkabinet naar het Kabinet in 
Denn Haag overging. Voortdurende kritiek vanuit het ministerie op de 
wetenschappelijkee kwaliteiten van directeur Meijer had tot gevolg dat 
dezee in 1889 ontslag vroeg en kreeg.100 Na een korte tussenperiode 
werdd dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié tot directeur benoemd.110 

Voortaann werd niet meer aan het wetenschappelijk gehalte op het Kabi-
nett getwijfeld. Uit het aantal bezoekers, dat tegen het eind van de eeuw 
steegg van minder dan 300 naar 846 in 1897, kan worden opgemaakt dat 
dee publieke belangstelling beperkt bleef. 

Dee bemoeienis van het ministerie met het in 1851 tot stand gekomen 
Rijksmuseumm Meermanno-Westreenianum was gering. De instelling 
werdd volledig gefinancierd uit een fonds dat onderdeel van het legaat 
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wass geweest- De minimale financiële betrokkenheid verhinderde echter 
niett dat De Stuers in 1884 tegenover de minister de nodige kritiek uitte 
opp het beheer van de instelling door de Koninklijke Bibliotheek, waar-
onderr de verantwoordelijkheid voor het museum overeenkomstig het 
legaatt was komen te vallen. De Stuers vond dat de bibliotheek haar ver-
antwoordelijkheidd zo minimaal vervulde 'dat het schatrijke museum 
geenn nut sticht hoegenaamd'.1" De slechte verhouding tussen de direc-
teurr van de Koninklijke Bibliotheek, Campbell, en De Stuers had tot 
gevolgg dat vanaf maart 1888 het museum 'beleidsmatig' bij de Afdeling 
Algemenee Zaken van het ministerie werd ondergebracht. 

Dee relatie tussen de Afdeling Kunsten en Wetenschappen en de Leidse 
Rijksmuseaa en Kabinetten werd, net als vóór 1875, sterk beïnvloed door 

1400 de 'Leidse kwestie'. In essentie ging het daarbij om de vraag of de Leid-
see collecties in de eerste plaats in dienst van de universiteit stonden (en 
datt dus de curatoren van de Leidse universiteit het vooral voor het zeg-
genn hadden), of dat zij als museale collecties primair op een breder pu-
bliekk moesten worden afgestemd - waarop het ministerie de nodige 
invloedd wilde uitoefenen. Een gevolg hiervan was dat de verantwoorde-
lijkheidd voor de instellingen op het ministerie heen en weer werd 
geschovenn tussen de Afdeling Onderwijs, waar de universiteiten waren 
ondergebracht,, en de Afdeling Kunsten en Wetenschappen. 

Inn 1875, bij de splitsing van de toenmalige Afdeling Onderwijs, Kun-
stenn en Wetenschappen, werden de 'Leidse verzamelingen' als onder-
deell  van het Leidse universiteit, bij de nieuwe Afdeling Onderwijs 
geplaatst.1122 Dit betekende echter niet dat De Stuers zich nu niet meer 
mett 'Leiden' bemoeide."3 Volgens hem verkeerden de Leidse collecties 
inn een zo slechte staat dat ze als hulpmiddel voor de wetenschap on-
bruikbaarr waren. De door de curatoren opgeëiste zeggenschap werd in 
zijnn ogen slechts ingegeven door kleinzielige competentie-overwegin-
gen;; in de praktijk zouden zij nauwelijks blijk van enige belangstelling 
voorr hun verzamelingen geven."4 

Dee toch al moeizame contacten tussen de Leidse musea en de Afde-
lingg Kunsten en Wetenschappen werden ook sterk beïnvloed door de 
slechtee verhouding tussen De Stuers en zijn oude leermeester, de alom 
gerespecteerdee Leemans, die tot 1891 directeur was van 'Oudheden' en 
tott 1880 tevens van 'Volkenkunde'. Nadat De Stuers in 1877 de minister 
zoo ver had weten te brengen dat deze voorstelde om de collectie van 
'Oudheden'' in het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam onder te bren-
gen,, daalde de verhouding tussen hem en Leemans, die door de 
meningsverschillenn in het College van Rijksadviseurs toch al slecht was, 
naarr een langdurig dieptepunt. Desondanks bleef 'Oudheden' de cen-
tralee rol in hetNederlandsche archeologisch onderzoek spelen."5 
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Tochh was de competentiestrijd rond de zeggenschap over de collec-
tiess niet de enige reden waarom De Stuers zijn voornemens met de 
Leidsee musea maar gedeeltelijk tot uitvoering kon brengen. Permanen-
tee huisvestingsproblemen vormden een minstens even groot struikel-
blokk dat door aankopen en schenkingen voortdurend werd vergroot."6 

Naa de komst van De Stuers werd op alle fronten - zowel op het ministe-
riee en in het parlement als door de musea zelf- steen en been geklaagd 
overr de slechte huisvesting. Dat hielp weinig. De ene keer was er geen 
geldd (1875), een andere keer kon er geen geschikt terrein worden gevon-
denn (1888) en weer een andere keer aarzelde men over nieuwbouw bui-
tenn Leiden (1890, 1894 en 1896). Zo bleven de problemen tijdens De 
Stuerss onopgelost. De collecties leden onder de krappe en slechte huis-
vesting;; er kon niet behoorlijk worden geëxposeerd en nieuwe aanko-
penn werden vaak afgeblazen omdat er gebrek was aan ruimte of geld. 141 
Hett aantal bezoekers - bij 'Oudheden' ongeveer zesduizend per jaar -
bleeff  onder deze moeilijke omstandigheden gering. Het wond mr. Ser-
rurier,, die Leemans in 1881 bij 'Volkenkunde' was opgevolgd, zo op dat 
hijj  de publieke opinie bestookte met brochures als Museum der mageren 
(1889)) en Museum of mesthoop (1895). In 1896 diende hij, omdat hij zich 
'alss Nederlander over de huisvesting van het museum schaamde', zijn 
ontslagg in, hetgeen werd aanvaard."? 

Anderss waren de gevolgen van de overheidsbemoeienis voor de twee 
Leidsee Kabinetten. Van het Munt- en Penningkabinet werd het groot-
stee deel van de collectie tegen de zin van de universiteitt in 1880 aan het 
Koninklij kk Penningkabinet in Den Haag toegevoegd."8 In Leiden res-
teerdee nu nog het naar verhouding kleine deel van de verzameling dat 
opp grond van testamentaire beschikkingen niet naar Den Haag mocht 
wordenn overgebracht. "9 Het voornemen van De Stuers om de collectie 
vann het Leidse Kabinet van Prenten en Pleisterbeelden bij andere mu-
seaa onder te brengen, en het Kabinet te sluiten, lukte eveneens maar 
gedeeltelijk.. Om opheffing te voorkomen brachten de Leidse curatoren 
ookk hier het argument naar voren dat een deel van de verzameling 
bestondd uit giften en legaten aan de universiteit.00 

Dee relatie tussen de Leidse musea en de Afdeling Kunsten en Weten-
schappenn van het ministerie bleef ook na het vertrek van De Stuers in 
19011 uiterst complex.121 Ook toen werd nog meermalen overwogen om 
'Natuurlijkee Historie' (gedeeltelijk) en 'Volkenkunde' elders te vesti-
gen.1222 De collectie van laatstgenoemd museum zou bij die van het 
museumm van het Koloniaal Instituut in Amsterdam kunnen worden 
gevoegd.I233 Toch kwam dit er niet van; alle musea bleven in Leiden en 
naa verloop van tijd trad er zelfs een aanzienlijke verbetering in hun 
omstandighedenn op. Vanaf 1905 kon 'Natuurlijke Historie' een nieuw 
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pandd aan het Adriaan van der Werffpark betrekken. 'Oudheden' ging 
vanaff  1912 over naar het ruimere gebouw aan het Rapenburg 28, waar 
'Natuurlijkee Historie' was uitgetrokken. Ook de huisvesting van 'Vol-
kenkunde'' verbeterde enigszins. Wat de groei van de collecties betrof, 
bleeff  het de Leidse musea, net als de meeste andere musea, eveneens 
voorr de wind gaan. Niet zozeer door van rijkswege gefinancierde aanko-
penn dan wel door de talrijke grote en kleinere schenkingen van particu-
lierenn onder wie de koninginnen Emma en Wilhelmina en... De Stuers. 
Dee collectie van 'Oudheden' breidde eveneens sterk uit nadat de in 1903 
aangesteldee directeur dr. J.H. Holwerda de beschikking kreeg over 'een 
eigenn opgravingsdienst met een goede personeelsbezetting'.I24 

HistorischeHistorische gebouwen als musea 
1422 * 

Omm het historisch besef en het nationale bewustzijn een positieve 
impulss te geven zouden volgens De Stuers enkele historisch belangrijke 
gebouwenn als museum moeten worden ingericht. Het eerste gebouw 
datt om deze reden onder beheer van 'zijn' ministerie werd geplaatst, 
wass 'de Gevangenpoort' aan het Buitenhof in Den Haag. In 'Holland 
opp zijn smalst' had De Stuers zijn ergernis uitgesproken over de ver-
waarlozingg van deze bekende, uit ongeveer 1400 stammende gevange-
nis,, die in de geschiedenis van Nederland zo'n belangrijke rol had 
gespeeld.12**  Vanaf 1870 waren uit verschillende andere gevangenissen 
afkomstigee straf- en folterwerktuigen in het gebouw verzameld. Na res-
tauratiee in 1876 werd het pand als museale instelling onder verantwoor-
delijkheidd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen gebracht.126 

Doorr toedoen van De Stuers werd de directeur van het Nederlands 
Museumm met het beheer belast en in 1882 werd het 'Rijksmuseum Ge-
vangenpoort'' voor het publiek opengesteld. Het museum werd binnen 
kortee tijd een belangrijke attractie; vanaf het openingsjaar trok het jaar-
lijk ss rond de 20.000 bezoekers. 

Dee Commissie voor Oude Vaderlandse Kunst van de Koninklijke 
Academiee had al in 1867 voorgesteld om het in 1825 door Willem 1 van 
dee ondergang geredde Muiderslot in te richten als Nationaal Museum. 
Toenn kwam er niets van. Enkele kelders bleven gebruikt als opslagplaats 
voorr explosieven. Begin 1875 protesteerde het College van Rijksadvi-
seurss tegen deze onveilige toestand. Met succes, want toen De Stuers 
datt jaar referendaris werd, werden de gevaarlijke stoffen vrijwel direct 
verwijderd.. Nadat in 1876 het Nederlandsch Taal- en Letterkundig 
Congress had aangedrongen op 'educatief gebruik' van het slot, waarbij 
hett literair-historisch verleden moest worden benadrukt, kwam in 1878 
dee vervulling van de wens van De Stuers dichterbij toen Provinciale 
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Statenn van Noord-Holland het beheer van het slot aan het ministerie 
overdroegen. . 

Voorr het volwaardig als rijksmuseum kon functioneren, was restau-
ratiee echter noodzakelijk. De Commissie voor de Inwendige Restaura-
tiee van het Muiderslot, die ter gelegenheid van de driehonderdste ver-
jaardagg van P.C. Hooft (op 16 maart 1881) was ingesteld, richtte zich in 
18800 tot de minister met het verzoek het slot in zijn oude glorie te her-
stellenn als 'blijvend en duurzaam monument voor den Muiderkring 
waarvann Hooft als het middenpunt mag worden beschouwd'."7 Nadat 
particulierenn een waarborgsom bijeen hadden gebracht, werd in 1895 
onderr leiding van Cuypers en J.W.H, van Besten met de restauratie 
begonnen.. De opening van het gerestaureerde slot vond plaats in 1909. 

Verschillendee keren had De Stuers zich er smalend over uitgelaten 
datt het Oude Hof in Delft, waar de 'Vader des Vaderlands' in 1584 was 143 
vermoord,, als kazerne werd gebruikt. Het moest de Nederlanders 'met 
schaamtee vervullen (...) dat de plek waar prins Willem voor onze onaf-
hankelijkheidd gevallen is en die voor ieder Nederlander een heilige plek 
moestt wezen, veranderd is in een morsige kazernetrap!'128 In 1883 kreeg 
Dee Stuers hulp vanuit de Tweede Kamer. Er werd besloten dat de mili -
tairenn het Hof (gedeeltelijk) moesten verlaten en dat de door Willem 
vann Oranje bewoonde ruimten als een 'gedenkteken van de nationale 
geschiedenis'' gerestaureerd zouden worden.,29 Aldus geschiedde; in 
18877 was de restauratie voltooid en werd in de 'Historische Zaal van het 
Prinsenhoff  een verzameling op de prins betrekking hebbende voor-
werpenn bijeengebracht. Nog hetzelfde jaar werd de Historische Zaal als 
rijksmuseumm voor het pubüek opengesteld. Directeur werd de voorma-
ligg ambtenaar van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen en latere 
directeurr van het Rijksmuseum te Amsterdam, jhr. B.W.F, van Riems-
dijk. . 

DeDe musea in 'betpost-De Stuers-tijdperk' 

Hett was verbazend hoe snel de invloed van De Stuers op het ministerie, 
naa zijn vertrek in 1901, ook op het terrein van de musea afnam. Het illu-
streertt dat de Afdeling Kunsten en Wetenschappen eraan toe was onder 
hett juk van de dominante referendaris uit te komen. De Stuers had het 
err moeilijk mee en maakte zich zorgen over ontwikkelingen waarop hij 
geenn vat meer bleek te hebben. Er bleef hem weinig anders over dan 
-- net als voor 1875 - te proberen het ministerie door middel van publici-
teitt te beïnvloeden. Geruchten dat de regering zou overwegen om in 
Leidenn een Algemeen Nederlandsch Rijksmuseum te stichten waar de 
'beschaving'beschaving (...) van de verschillende gewesten en stammen van ons land* 
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opp een wetenschappelijke manier zou worden bestudeerd en dat dit 
museumm zou moeten worden gefinancierd door verkoop van het Am-
sterdamsee Rijksmuseum, deden hem in 1903 naar de pen grijpen.^0 De 
publicatiee Een geheim rapport, met als ondertitel Onthulling, deed veel 
stoff  opwaaien en misschien wel meer dan dat, want van het plan werd 
verderr niets meer vernomen. 

Tochh demonstreerde de affaire dat er op het ministerie onvrede over 
hett Rijksmuseum bestond. Er moest iets veranderen. Over het wat en 
hoee werd een voornamelijk uit 'Leidenaren' bestaande commissie ge-
consulteerd.. De eerste aan de commissie gestelde vraag luidde: 'Op 
welkee wijze zoude het bestaande Amsterdamsche Rijks Museum te veran-
derenn zijn in een Algemeen Rijks Museum geschoeid op historisch-syste-
matischee leest, zoodat het aan de hier te stellen wetenschappelijke 

1444 eischen allengs kan voldoen?'^1 Zoals gezegd werd de rigoureuze sug-
gestiee tot opheffing van het Rijksmuseum niet overgenomen, maar wel 
werdenn er ingrijpende reorganisaties doorgevoerd. *32 

Tenn eerste werd onder aanvoering van directeur dr. A. Pit in 1904 de 
inrichtingg van het in het 'Rijks' ondergebrachte Nederlands Museum 
sterkk versoberd. De overdadige decoraties van de zalen, die de aandacht 
tee veel aan de geëxposeerde objecten onttrokken, werden, zéér tegen de 
zinn van De Stuers en Cuypers, verwijderd. Ten tweede was er vanaf het 
beginn kritiek geweest op de wijze waarop, volgens velen, het belangrijk-
stee kunstwerk van het museum, de Nachtwacht, werd tentoongesteld. 
Beslotenn werd om speciaal voor dit werk een uitbouw te maken.̂  De 
derdee grote verandering vond plaats nadat de in Londen wonende 
zakenmann J.C. J. Drucker en zijn vrouw M.L. Drucker-Fraser in 1904 te 
kennenn gaven hun collectie eigentijdse kunst, bestaande uit 55 werken, 
aann het museum te willen schenken onder voorwaarde dat de verzame-
lingg in een aparte zaal geëxposeerd zou worden. Ondanks zijn geringe 
waarderingg voor eigentijdse kunstwas minister Kuyper bereid financië-
lee middelen voor de 'Drucker-uitbouw' beschikbaar te stellen. De eer-
stee fase van de nieuwbouw werd geopend in 1909; in 1912 werd de uit-
bouww wegens een aanvullende schenking (bestaande uit negentien 
werken)) nog eens vergroot. Uiteindelijk omvatte de Drucker-uitbouw 
eenn complex van maar liefst zeventien zalen.134 

Hett vertrek van De Stuers betekende overigens niet dat er op het 
ministeriee minder aandacht voor museumbeleid was. De budgetten ble-
venn opvallend stijgen.1^ Wat wel sterk veranderde, was de manier waar-
opp vanuit het ministerie met de musea werd omgegaan. Royer bemoei-
dee zich veel minder nadrukkelijk en bevoogdend dan De Stuers met de 
museaa en hun aankoopbeleid. De aankopen geschiedden steeds minder 
viaa het 'departementale aankoopartikel': er werden aparte en bij de 
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afzonderlijkee musea behorende posten voor op de begroting geplaatst. 
Dezee werden geleidelijk aan verhoogd (maar tijdens de Eerste Wereld-
oorlogg vrijwel geheel weer wegbezuinigd). 

Nieuww was ook dat na 1901 een begin werd gemaakt met de subsidië-
ringg van niet aan het rijk toebehorende musea. Het rijk had zich eerder 
nooitt bemoeid met de musea die op initiatief van burgers in veel steden 
warenn opgericht. Alleen als het ging om een museum met bijzondere 
waardee voor het 'roemrijke nationale verleden' - zoals bij het Westfries 
Museumm in Hoorn waar de zestiende- en zeventiende-eeuwse Hoornse 
stadscultuurr met haar rijke 'koloniale' verleden en haar held Jan Pie-
terszoonn Coen in beeld werd gebracht - werkte De Stuers mee aan de 
totstandkomingg ervan. Na 1901 veranderde dit en ging het rijk vaker 
bijdragenn aan particuliere of stedelijke initiatieven. Van enig systeem 
wass hierbij overigens nauwelijks sprake. Subsidies werden toegezegd als 145 
museaa om een bijdrage vroegen, er volgens het departement 'voldoende 
termenn voor inwilligin g waren' en er genoeg ruimte op de begrotings-
postt 'uitgaven en subsidiën voor ondernemingen van kunsten en weten-
schappenn en haar aanmoediging' was. Deze nieuwe rijksbetrokkenheid 
betekendee het einde van een scherpe scheiding tussen rijks- en gemeen-
telijkee of private verantwoordelijkheid met betrekking tot musea en het 
beginn van een systeem van 'koppelsubsidies', dat later lange tijd usance 
zouu worden. 

Tenn slotte kwamen er na 1901 nog twee nieuwe rijksmusea bij. Zoals 
inn steden vaker het geval was, ging het hier om schenkingen van parti-
culieren.. In 1903 schonk de Gronings-Haagse zeeschilder Hendrik 
Willemm Mesdag (1831-1915) zijn in Den Haag gevestigde privé-muse-
um,, met voornamelijk werken van de Haagse School en de School van 
Barbizon,, aan de staat. Minister Kuyper liet in de begrotingstoelichting 
vermeldenn dat de regering geen moment had geaarzeld 'deze vorstelijke 
schenkingg met de meest mogelijke aandacht te aanvaarden'. De Tweede 
Kamerr bracht vervolgens 'warme hulde aan hen die deze "vorstelijke" 
schenkingg gaven'.^6 Omdat Mesdag strenge eisen stelde aan de inrich-
tingg van het museum - er mocht niets worden veranderd en er mocht 
ookk geen werk worden toegevoegd of afgenomen -, werd het museum 
echterr al gauw een 'bevroren' instelling.1^ 

Dee tweede schenking betrof die van het Huis Lambert van Meerten 
inn 1907. Naar aanleiding hiervan gaf De Stuers aan wat hij dacht over 
opschuivendee marges van het (rijks)museumbeleid en de rol van het 
particulierr initiatief daarbij. Hij , en met hem veel andere Kamerleden, 
vondd de houding van het rijk te tolerant. Van Meerten had als liefheb-
berr van oude kunst en kunstnijverheid tijdens zijn leven in Delft een 
huiss gebouwd waarin hij fragmenten van oude Delftse gebouwen had 
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verwerkt;; 'niet zonder succes', het was fraai allemaal: 'Dat huis (...) 
maaktt aanspraak op de toegeeflijkheid die men tegenover dilettanten 
behoortt aan te wenden.'^8 Maar dit betekende nog niet dat er nu maar 
eenn rijksmuseum van moest worden gemaakt. 'Wij hebben al moeite 
genoegg om de Rijksmusea te Amsterdam, Leiden en Den Haag behoor-
lij kk aan te vullen. Wat zal het zijn, wanneer wij nog een concurrerend 
museumm te Delft stichten?' Toch verhinderde de kritiek niet dat de 
schenkingg werd aanvaard. De liberale minister Rink vond dat hij 'niet 
meerr terug kon'. In 1909 werd het museum voor publiek opengesteld. 

Monumentenzorg:Monumentenzorg: stijd tegen afbraak en verval 

Inn 'Holland op zijn smalst' hield De Stuers een indringende tirade over 
1466 de slechte staat van de Nederlandse monumenten. Zonder enig besef 

vann cultuurhistorische waarden werd er in het hele land maar op los 
gesloopt.. Aan de hand van goedgekozen voorbeelden bracht hij de ge-

volgenn van dit 'wandalisme' in 
beeld.r399 Door 'bekrompen inzich-
ten'' van 'timmerlieden en metse-
laarss die den titel van gemeente-
architectt voeren', waren in de loop 
vann de eeuw 'alom in den lande de 
fraaistee gebouwen of vernield of ge-
schonden'.. '4° Schandalig veel prach-
tige,, meest middeleeuwse, stads-
poortenn waren onder de slopers-
hamerr gevallen en vrijwel alle be-
langrijkee kerken en gebouwen die in 
dee geschiedenis van het land een 

Dee Stuers protesteerde fel tegen de onbelemmerde centra le rol hadden gespeeld - het 

sloopp van waardevolle monumenten. Hier de Binnenhof voorop - verkeerden in 
afbraakk van de Mariakerk te Utrecht in 1814. een 'erbarmelijken toestand'. In 

'Itereturr Decoctum' gaf De Stuers 
aann wat er tegen het verval moest 

gebeuren.. In de eerste plaats moest de overheid 'krachtig tot instand-
houdingg onzer monumenten medewerken' en ten tweede moest zij erop 
toezienn 'dat de restauratie van oude gebouwen behoorlijk geschiede'.'41 

Ondertussenn verslechterde de toestand. Een belangrijke oorzaak 
daarvann was dat in de Frans-Duitse oorlog van 1870 nieuwe wapens 
haddenn bewezen dat het geen zin meer had om steden nog langer als 
pionnenn in de landsverdediging te gebruiken. Stadspoorten, -muren en 
-wallenn waren niet meer nodig ter verdediging en konden volgens velen 
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wordenn afgebroken.1*2 'Het proces van ontmanteling, dat in Haarlem, 
Leiden,, Amsterdam en andere steden al voordien begonnen was, werd 
nuu versneld voortgezet, waarbij ook de meest monumentale gedeelten, 
dee poorten, die vaak uitstekend te handhaven waren geweest, niet wer-
denn ontzien. In Leiden verdween de Hogewoerdspoort, in Middelburg 
sneuveldenn de Veerse en Vlissingse Poort, en Breda en 's-Hertogen-
boschh verloren al hun poorten (.. .).'143 Hier bleef het niet bij. Door het 
ontbrekenn van een wettelijke monumentenbescherming, 'waarin de 
Nederlandschee Vandalen zich verheugden', verdwenen tussen 1875 e n 

19188 ook nog tal van oude kerken, kastelen en monumentale huizen.14* 
'Voorr de categorieën boerderijen en molens is het verlies niet eens te 
becijferenn (...). Demping van grachten en doorbraken voor het verkeer 
vondenn ongestoord plaats."4* 

Hett verval was zo massaal dat de Afdeling Kunsten en Wetenschap-
penn slechts marginaal iets tegen kon houden. Een groot probleem daar-
bijj  was dat de regering nauwelijks geld voor restauraties beschikbaar 
stelde.. Tussen 1873 en I 9° I g^S n et beschikbare budget van ƒ 17.000,-
naarr ƒ89.000,-, wat voor restauraties veel te weinig was. De tijd was 
nogg niet rijp voor grotere investeringen, zoals bleek in 1876, toen minis-
terr Kappeyne van de Coppello, 'die openlijk had verklaard niets voor de 
oudee monumenten te voelen', een wetsontwerp indiende waardoor 
rijksbijdragenn aan restauraties volledig zouden worden beëindigd. 
Doorr het aftreden van de minister werd het voorstel geen wet. Niette-
minn maakte zijn optreden duidelijk dat de zorg voor 'oude monumen-
ten'' destijds bepaald geen politiek-bestuurlijke prioriteit genoot.I4<5 

Hoewell  er veel verloren ging, was de betekenis van De Stuers voor de 
monumentenzorgg aanzienlijk. Op het ministerie zorgde hij ervoor dat 
A.J.M.. Mulder in 1878 als 'opzichter-teekenaar' voor 'de monumenten 
vann geschiedenis en kunst' werd aangesteld.1^ Onder zijn toezicht wer-
denn de restauratieprincipes van de Franse architect Viollet-le-Duc con-
sequentt toegepast.H8 Dit betekende dat gebouwen zo veel mogelijk in 
hunn oorspronkelijke staat werden teruggebracht en dat sporen van 
ingrepenn uit latere tijden werden uitgewist. Bovendien zorgden de 
legendarischee 'waakzaamheid en nooit kamp gevenden strijdlust' van 
Dee Stuers ervoor dat niet nóg meer onder de slopershamer ver-
dween.1^^ Als het nodig was bestookte hij gemeentebesturen in de 
plaatselijkee pers net zo lang met vragen en kritiek tot hij zijn zin kreeg. 

Inn 1876 bijvoorbeeld kwam hij in de Oprechte Haarlemsche Courant tot 
driemaall  toe op voor de Sint Bavo-kerk, aan het onderhoud waarvan de 
gemeentee en de provincie weigerden bij te dragen. Het gemeentebe-
stuurr ging overstag en het provinciebestuur werd te kijk gezet: 'De ware 
redenn van de weigering der Provinciale Staten is het gemis aan waarach-
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tigee belangstelling, een gevolg van een eenzijdige ontwikkeling en be-
schaving,, vrucht ener even eenzijdige educatie.'1* 0 Dat een rijksambte-
naarr dergelijke ontboezemingen zonder problemen in de openbaarheid 
konn brengen, bewijst niet alleen de bijzondere positie die De Stuers 
innam,, maar zegt ook veel over de verhoudingen die toentertijd tussen 
dee drie overheden golden. 

Cabareteskk was de vertoning die De Stuers in 1885 in Woerden op-
voerdee toen het zestiende-eeuwse stadhuis aldaar dreigde te worden ge-
sloopt.. Nadat de minister had geweigerd in te grijpen, deed De Stuers 
eenn poging de afbraak te voorkomen door 'den gemeenteraad ... te bio-
logeren'.. Om zes uur 's morgens vertrok hij in de kou met de trein uit 
Denn Haag om vanaf de publieke tribune de Woerdense gemeenteraads-
vergaderingg te volgen. 'Ik had mij op mijn deftigst aangekleed, geheel in 
hett zwart, met een langen jas, een hoogen glimmenden hoed, glacé 
handschoenen,, een volumineuze portefeuille onder den arm. De raads-
liedenn met een breed gebaar groetend nam ik plaats. Met stille verba-
zingg werd ik aangestaard (...).' Even later 'las de burgemeester het ont-
worpenn raadsbesluit voor, terwijl ik de heeren van achter mijn bril met 
dee scherpste blikken (...) een voor een doorboorde'. Het werkte. De 
aanwezigheidd van De Stuers boezemde zoveel ontzag in ('Allen zwegen 
gehypnotiseerd!')) dat het voorstel tot afbraak werd verworpen. In plaats 
daarvann werd het stadhuis aan het rijk geschonken.'*' 

Vanaff  de eeuwwisseling werd de monumentenzorg sterk beïnvloed 
doorr dee inbreng van particulieren zoals de Amsterdamse beeldende kun-
stenaarr en auteur dr. Jan Veth en de in 1899 door de Dordtse gemeente-
archivaris,, mr. dr. J.C. Overvoorde, opgerichte Nederlandse Oudheid-
kundigee Bond.1*2 De door deze instelling gehanteerde stijl was geheel 
anderss dan die van De Stuers: 'niet autoritair maar overredend, niet 
eigenmachtigg maar door een programma van beginselen'. De Bond 
onderscheiddee zich 'door het élan van de gemeenschappelijke actie en 
doorr zijn praktische zin'.I*3 In de eerste afleveringen van het Bulletin van 
dee Bond (juni 1899) schreef Overvoorde enkele artikelen die samen als 
eenn manifest kunnen worden beschouwd.!*4 Bovenal werd gepleit voor 
wettelijkee bescherming van monumenten; daarnaast werd op een Rijks-
commissiee voor de Monumenten aangedrongen. 

Ondankss intensieve pogingen kwam er van wettelijke bescherming 
nietss terecht.1**  Wel ging de wens tot een aparte commissie voor de 
monumentenn in vervulling. In 1903 werd de Rijkscommissie tot het op-
makenn en uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving van de Ne-
derlandschee Monumenten van Geschiedenis en Kunst, kortweg: de 
Rijkscommissie,, ingesteld. Eindelijk kon de opdracht tot inventarisatie 
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diee al in 1874 aan het College van Rijksadviseurs was verstrekt - en die 
toenn al werd beschouwd als 'een der beste middelen (...) om onze kunst-
schattenn te doen waarderen en verwaarlozing en wandalisme tegen te 
gaan'' - eens voortvarend ter hand worden genomen. ̂  Voorzitter van 
dee tien, onbezoldigde, leden tellende Rijkscommissie werd P. J.H. Cuy-
pers.. Als leden werden onder meer benoemd: de zoon van de voorzitter, 
Jos.. Th. Cuypers, de voorzitter van de Nederlandse Oudheidkundige 
Bond,, J.C. Overvoorde, rijksbouwmeester C.H. Peters en hetTweede-
Kamerlidd De Stoers.1*? Secretaris, geen lid, werd de neerlandicus en 
kunsthistoricuss Jan Kalf. Goed voorbeeld deed goed volgen: in 1906 
werdd de Provinciale Zuid-Hollandse Archeologische Commissie inge-
steldd die op last van het provinciaal bestuur optrad 'tegen de slooping of 
dee verminking van oude monumenten in de provincie Zuid-Holland'. 

Inn 1911 kreeg de Nederlandse Oudheidkundige Bond een 'militante 149 
zusterorganisatie'' in de Bond Heemschut, die naar voorbeeld van de 
Duitsee 'Heimatschutzbund' (1904) werd opgericht.1*8 Initiatiefnemer 
wass de oud-stadsarchitect van Amsterdam en bouwmeester van het Ste-
delijkk Museum aldaar, A.W. Weisman, die tijdens zijn studie en reizen 
doordrongenn was geraakt van de noodzaak 'iets te ondernemen tegen 
dee toenemende ontsiering van stad, dorp en landschap door reclame, 
slechtee bouwerij, onnoodige afbraak, dempen van grachten, rooien van 
boomenn en nog meer'. 9̂ Artikel 1 van de statuten van de Bond vermeldt 
alss doel 'het waken voor de schoonheid van Nederland'. Geheel in de 
geestt van het particulier initiatief werd gesteld: 'Heemschut moet geen 
regeeringszaakk zijn, maar volkszaak, moet gedragen worden door ons 
volkk in al zijn geledingen. (...) Is het bepaald onmogelijk alles zelf te 
betalen,, eerst dan is het oogenblik gekomen de hulp in te roepen van de 
overheidd (...).'l6° 

Inn de praktijk fungeerde Heemschut als koepelorganisatie voor de 
talrijkee instellingen die zich inmiddels op lokaal niveau met de bescher-
mingg van het culturele erfgoed bezighielden. Bij oprichting sloten zich 
222 instellingen bij de Bond aan; hun aantal zou snel stijgen. Waar de 
Rijkscommissiee en ook de Nederlandse Oudheidkundige Bond hun 
aandachtt vooral op grote monumenten richtten, legde Heemschut 
meerr belangstelling aan de dag voor 'kleine gebouwen, oude geveltjes, 
bruggetjes,, sluisjes, dorpspompen, enz.'l6t De Bond drong ook nadruk-
kelijk,, en vaak met positief resultaat, aan op het instellen van gemeente-
lijk ee welstands- of'schoonheidscommissies'.162 Een andere belangrijke 
activiteitt betrof 'het tegengaan van ontsierende reclames'. Gemeente-
enn provinciebesturen werden aangespoord hier iets tegen te doen. En 
mett succes, want in 1912 werd in Nijmegen in de politieverordening 
opgenomenn dat 'van den openbaren weg zichtbare' reclames verboden 
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waren.. In hetzelfde jaar verbood de provincie Noord-Holland de 'ont-
sieringg door reclame ten plattelande'.l63 Zuid-Holland en Zeeland 
volgdenn dit voorbeeld in 1913. Daarna kwamen soortgelijke verboden in 
hett hele land tot stand. 

Ondertussenn kwam van de inventarisatiewerkzaamheden van de 
Rijkscommissiee door tijdgebrek weinig terecht.l64 Belangrijk was ech-
terr dat de commissie het podium werd waar bestaande opvattingen over 
restauratie-ethiekk door nieuwe denkbeelden werden bestreden.16*  De 
'oudee opvattingen' die steeds het uitgangspunt waren geweest voor het 
handelenn van Cuypers en De Stuers en waarbij gold dat restauraties zo 
veell  mogelijk in oorspronkelijke stijl moesten worden uitgevoerd, wer-
denn nu ter discussie gesteld door een nieuwe generatie waarvan secreta-
riss Jan Kalfde belangrijkste woordvoerder werd. Volgens deze nieuwe 

1500 inzichten dienden restauraties te worden uitgevoerd met behulp van zo 
authentiekk mogelijke materialen en moesten aanvullingen niet worden 
uitgevoerdd in 'gefantaseerd namaak oud'. In plaats hiervan werd de voor-
keurr gegeven aan toevoegingen in eigentijdse stijl. 

Inn 1917 werden de door Kalf geformuleerde nieuwe uitgangspunten 
vastgelegdd in een door de Nederlandse Oudheidkundige Bond uitgege-
venn brochure getiteld Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de 
herstellingherstelling en de uitbreiding van onze oude gebouwen.166 Leidraad van han-
delenn bij restauraties moest zijn: 'behoud gaat vóór vernieuwen'. 'Na-
maakk oud', zo belangrijk in de 'neo-stijl' van Cuypers, moest alleen nog 
wordenn toegepast 'wanneer men volkomen zekerheid heeft, dat het-
geenn men in ouden stijl imiteert, er werkelijk vroeger is geweest'.16? 
Voortss werd er in de Grondbeginselen voor gepleit om de Rijkscommis-
sie,, waarvan de leden de talrijke werkzaamheden als nevenactiviteit 
moestenn verrichten, te vervangen door een commissie van professione-
lee deskundigen. 

Hett voorstel viel in goede aarde. Een jaar later, in 1918 (De Stuers was 
inmiddelss overleden), werd een nieuwe Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorgg in het leven geroepen en de oude opgeheven.108 De nieuwe 
commissiee bestond uit twee afdelingen, één voor 'het inventariseeren 
enn beschrijven' (de taak van de oude Rijkscommissie) en één voor 'het 
behoudd en de herstelling', die de minister moest adviseren 'omtrent de 
restauratiee der monumenten van geschiedenis en kunst'.l69 Net als bij 
dee oude commissie ontvingen de leden van de nieuwe commissie geen 
bezoldiging,, wél kreeg men de beschikking over een professionele en 
uitt het ministerie losgemaakte ambtelijke ondersteuning die werd 
ondergebrachtt in het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, waarvan 
Jann Kalf directeur werd. De twee ambtenaren die op het ministerie 
onderr leiding van A.J.M. Mulder met monumentenzorg waren belast, 
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gingen,, uiteraard met het daar bijeengebrachte materiaal van tekenin-
gen,, opmetingen, foto's enzovoort, over naar het nieuwe, aan de Hof-
singell  2 te Den Haag gevestigde Rijksbureau, dat zeven medewerkers in 
dienstt kreeg. Het enige waar het nu nog aan ontbrak, was geld, want het 
voorr monumentenzorg beschikbare budget bedroeg anno 1918 slechts 
ƒ254.000,-.. In dit opzicht was de houding van de politiek ten aanzien 
vann de monumentenzorg nog nauwelijks veranderd. 

Kortt na de instelling van de nieuwe Rijkscommissie werd het conflict 
tussenn de oude en nieuwe restauratieopvattingen definitief beslecht. 
Cuypers,, die zich op 91-jarige leeftijd nog had laten verleiden om het 
algemeenn voorzitterschap op zich te nemen, trad een paar maanden na 
zijnn benoeming af toen hem duidelijk was geworden dat hij in zijn 
opvattingenn volstrekt alleen stond. Hij werd opgevolgd door de rechts-
historicuss en latere vice-president van de Hoge Raad, mr. Seerp Grata- 151 
ma.. Vanaf nu werd de koers in de nieuwe Rijkscommissie volledig 
bepaaldd door de 'nieuwe opvattingen' zoals die door Kalf in de Grondbe-
ginselenginselen waren neergelegd. Onder de achttien leden bevonden zich 
modernee en door nieuwe idealen gedreven architecten als K.RC. de 
Bazell  en H.R Berlage. Vanaf nu was het niet meer taboe om bij restau-
ratiess 'hedendaagse vormen' toe te passen.^0 Liever een 'eenvoudige 
modernee vorm' dan een of andere 'imitatiestijl', was nu de redenatie. 

NieuweNieuwe rijksgebouwen in iOud-Hollandse stijV 

Absoluutt richtinggevend voor de visie van De Stuers op zowel de 'oude' 
alss de 'nieuwe' bouwkunstwaren de theorieën van de 'katholiek-roman-
tische',, door de Middeleeuwen geïnspireerde en door (neoclassicisti-
schee architecten verguisde, Franse bouwmeester Eugène Viollet-le-
Duc.. In de gotiek, de stijl waarin tijdens de Middeleeuwen imposante 
bouwwerkenn - vooral kerken - tot stand waren gekomen, zag deze een 
'rationele,, nationale en vooral door het volk geschapen bouwkunst'.1?1 

Vanaff  de jaren vijfti g waren in Nederland de opvattingen van Viollet-
le-Ducc vooral verbreid door de grote katholieke emancipator Joseph 
Alberdingkk Thijm, die door toedoen van zijn zwager De Stuers in 1876 
tott hoogleraar in de esthetica aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunstenn werd benoemd. Thijm en De Stuers vonden een 'talentrijk 
medestrijder'' in 'den schranderen bouwmeester' Pierre Cuypers, die in 
18744 als enige architect in het College van Rijksadviseurs werd opgeno-
men.. '72 Geïnspireerd door de principes van Viollet-le-Duc leidde de 
'schooll  van Cuypers' in Nederland tot de ontwikkeling van de 'Oud-
Hollandsee stijl'. 

Alss zovelen was De Stuers uiterst kritisch over de gebouwen die in 
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hett derde kwart van de eeuw onder verantwoordelijkheid van 'de inge-
nieurss van waterstaat' tot stand waren gekomen. Voor het verkrijgen 
vann 'architectonische schoonheid' waren anders opgeleide architecten 
noodzakelijk.. In 1874 had hij er al voor gepleit om de verantwoordelijk-
heidd voor de bouw van overheidsgebouwen bij 'Waterstaat' weg te 
halen.. Kort na zijn aantreden op het ministerie slaagde hij erin deze 
wenss in vervulling te doen gaan. De bouwwerkzaamheden die tot dan 
onderr toezicht van Waterstaat waren verricht, werden nu bij 'zijn' Afde-
lingg Kunsten en Wetenschappen ondergebracht.'73 Lang duurde dit 
echterr niet. 

Eenn heftige openbare discussie over de 'Roomse invloed op de natio-
nalee bouwkunst', die sterk werd beïnvloed door het opvallende gelobby 
vann De Stuers bij de architectenkeuze voor het Rijksmuseum - waarbij 

1522 de referendaris 'openlijk en in het geheim' werd 'uitgemaakt voor een 
gevaarlijkenn ultramontaan en voor een geldverkwister' - misten hun 
uitwerkingg niet.'74 Het rumoer wakkerde in kringen van regering en 
parlementt de 'papenvrees' onder 'verlichte mannen' zodanig aan dat 
werdd besloten om de verantwoordelijkheid voor de 'landsgebouwen in 
dee residentie' weer naar Waterstaat over te hevelen toen dit, samen met 
Handell  en Nijverheid, in 1877 in een nieuw ministerie werd onderge-
bracht.̂ ^ Ook werd Waterstaat verantwoordelijk voor rijksgebouwen 
diee in gebruik waren bij de posterijen, 'telegraphie', spoorwegen, IJkwe-
zen,, belastingen en kadaster. Vanaf 1882 waren er twee rijksbouwmees-
terss in functie: voor Noord-Nederland, inclusief de 'landsgebouwen in 
dee residentie', de uit Groningen afkomstige (protestantse) leerling van 
Cuypers,, C.H. Peters, en voor Zuid-Nederland J.RE. Hoeufft, die in 
18922 werd opgevolgd door D.E.C. Knuttel.1?6 Samen beschikten de dis-
trictenn in 1902 over een staf van achttien medewerkers. 

Tochh bleef De Stuers nog bij een aanzienlijk deel van het rijksbouwen 
betrokken.. Onder zijn gezag bleven de gebouwen van onderwijs (waar-
onderr universiteiten), van kunsten en wetenschappen (waaronder rijks-
museaa en archiefgebouwen), van provinciebesturen en van rijkskrank-
zinnigengestichten.. Naast de in 1876 tot 'Rijksbouwmeester voor 's 
Rijkss museumgebouwen te Amsterdam' benoemde Cuypers, die op het 
ministeriee de rol van supervisor vervulde, werd in 1878 Jacobus van 
Lokhorstt als Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwijs aan-
gesteld.. Zijn Bureau voor de Rijksgebouwen van Onderwijs, Kunsten 
enn Wetenschappen groeide tot 1902 uit tot een organisatie met 69 
medewerkers,, van wie veertien in vaste dienst. 

Inn de praktijk ging de invloed van De Stuers echter veel verder, want 
ondankss de opnieuw aangebrachte scheiding met Waterstaat zorgden 
dee goede contacten met rijksbouwmeester Peters ervoor dat zijn 
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invloed,, en die van Cuypers, op het hier gecoördineerde bouwen groot 
bleef.. En doordat de veel actievere overheid meer dan ooit tevoren in 
hett hele land bouwde, leidde de samenwerking dikwijl s tot opvallende 
enn op zowel technische als esthetische gronden alom gewaardeerde 
resultaten.'777 Het gevolg was dat De Stuers in het laatste kwart van de 
eeuw,, ondanks alle complicaties, uitgroeide tot de onmiskenbare 'Kam-
pioenn van het rijksbouwen'.1?8 

Dee 'Beurs van Berlage' (1903), modern 
bouwenn aan het begin van de twintigste eeuw. 

Naa het vertrek van De Stuers op het 
ministeriee bleven de rijksbouwactivitei-
tenn toenemen, maar volgens een snel 
groeiendd leger van critici vervielen de 
rijksbouwmeesterss tot conservatisme, 
matheidd en isolement. Ook het Bureau 
voorr de Rijksgebouwen van Onderwijs, 
Kunstenn en Wetenschappen groeide na 
19022 snel. In 1914 was het aantal mede-
werkerss in vaste dienst opgelopen tot 45 
enn in 1918 tot 55.179 De Rijksbouwkundi-
gee voor de Gebouwen van Onderwijs, 
Vann Lokhorst, werd na zijn overlijden in 
19066 opgevolgd door J.A. Vrijman. Uit 
dee door hem tot stand gebrachte gebou-
wenn wordt duidelijk hoe diep de kloof 
tussenn het rijksbouwen en de nieuwe ont-
wikkelingg in de bouwkunst inmiddels was 
geworden.. Er was geen enkele invloed 
vann het moderne bouwen, waarvan de 
Beurss van Berlage (1903) inmiddels een 
indrukwekkendd voorbeeld was gewor-
den.. Waar bij monumentenzorg 'nieuwe 
opvattingen'' de 'oude' verdrongen, ble-
venn bij de rijksbouwmeesters varianten 
opp de Oudhollandse stijl het beeld bepa-
lenn - zoals bijvoorbeeld bij het door Vrij -
mann ontworpen en in 1909 opgeleverde 
Academiegebouww te Groningen. 

Opp het ministerie werd de invloed van door socialistische idealen 
geïnspireerdee gemeenschapskunst van moderne architecten als Berlage 
bewustt buiten de deur gehouden.180 Het conservatisme van Vrijman 
leiddee in de publieke opinie en onder vakgenoten tot steeds luider wor-
dendee kritiek, die extra werd gevoed doordat Vrijman 'om bureaucrati-

Hett Academiegebouw van de Rijksuniver-
siteitt Groningen (1909); voorbeeld van de 
'oud-Hollandsee bouwstijl' van rijksbouw-
meesterr Vrijman. 
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schee redenen' vasthield aan een erg hoog uitgavenniveau voor zijn Bu-
reau.. Veel te veel geld werd zo uitgegeven aan 'peperdure' oplossingen. 
Bijj  de rijksbouwmeesters van Waterstaat ging het na de eeuwwisseling 
evenminn goed. 'De oude heren bleven op hun bouwmeestersstoelen zit-
tenn en de enkele nieuwe functionarissen waren van een vaak niet al te 
hoogg peil.' Het werk van Knuttel, die in 1900 het beheer van de Lands-
gebouwenn in Den Haag van Peters had overgenomen, deed de latere 
rijksbouwmeesterr Rijnboutt vooral 'aan de inrichting van De Efteling' 
denken.181 1 

Doorr het isolement waarin de rijksbouwmeesters terecht waren ge-
komen,, gingen de gevolgen van de Woningwet, die in 19 01 tot stand 
kwam,, volledig aan hen voorbij. Door deze wet kregen vooral gemeen-
tebesturenn veel meer invloed op de volkshuisvesting, die nu niet meer 

1544 geheel aan de vrije markt werd overgelaten. In grote steden, Amster-
damm voorop, werden moderne architecten als Berlage, De Bazel en De 
Klerkk bij grootscheepse stadsuitbreidingen en de daar geconcentreerde 
socialee woningbouw betrokken. Als zodanig betekende de wet een 
'keerpuntt in de geschiedenis van de architectuur'.182 Zeker in het 'socia-
listische'' Amsterdam werd dit soort bouwen een onderwerp van 'cul-
tuurpolitiekee overwegingen', maar op rijksniveau was dit zeker niet het 
geval.. Het waren ontwikkelingen die zich ver van de Afdeling Kunsten 
enn Wetenschappen op het ministerie van Binnenlandse Zaken afspeel-
den. . 

AfstandAfstand tot eigentijdse beeldende kunst (enaars) 

Nett als Thorbecke zag De Stuers er niets in om eigentijdse beeldende 
kunstenaarss opdrachten te verlenen of werk van hen aan te kopen. 
'Nietss is moeilijker dan in een jong artist een toekomstig genie te her-
kennen,, en allicht bereidt men zich teleurstellingen voor, wanneer men 
geldenn uitgeeft tot ondersteuning van aanstaande Rembrandts, die 
vroegg of laat kladschilders blijken te zijn.'l83 Maar wellicht was er nog 
eenn reden waarom de referendaris zich bij voorkeur op afstand van 
eigentijdsee kunst hield. Eerdere ervaringen bij kunstopdrachten in Den 
Haagg (het Monument 1813), Heiligerlee (het monument voor graaf 
Adolf)) en Amsterdam ('Naatje') hadden immers aangetoond welke 
grotee en De Stuers beslist onwelgevallige emoties hierbij konden wor-
denn opgewekt.18* 

Hett gevolg van deze houding was, dat er door het rijk geen opdrach-
tenn aan eigentijdse kunstenaars werden verstrekt en dat er nauwelijks 
werkk van hen werd aangekocht.18*  Al even beperkt was de bemoeienis 
mett tentoonstellingen. Voor de tentoonstelling van 'voortbrengselen 
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derr Nederlandsche kunstnijverheid' in Amsterdam in 1877 werd welis-
waarr ƒ20.000,- beschikbaar gesteld, maar in 1892 werd een verzoek om 
eenn bijdrage van ƒ12.000,- voor een inzending naar de wereldtentoon-
stellingg in Chicago afgewezen. Na 1900 werden nog wel eens subsidies 
verstrektt voor kunstpresentaties op wereldtentoonstellingen, maar de 
organisatorenn daarvan bleven klagen dat deze nooit kostendekkend wa-
ren.'866 Ook bestond er geen directe relatie tussen de rijksoverheid en de 
tentoonstellingenn van eigentijdse kunst die al zo lang in verschillende 
stedenn plaatsvonden.l87 Afgezien van de auteursrechtelijke bescher-
mingg die Nederlandse kunstenaars als een van de laatsten in Europa 
kregenn door de aanvaarding van de Auteurswet in 1912, kan worden 
gezegdd dat het beeldende-kunstbeleid op de genoemde terreinen tussen 
18733 en 1918 even beperkt was als in de daaraan voorafgaande periode. 

155 5 

Beeldende-kunstonderwijsBeeldende-kunstonderwijs en kunstnijverheid 

Veell  meer aandacht was er voor het onderwijs in de beeldende kunsten, 
datt volgens De Stuers essentieel was voor de 'artistieke opvoeding der 
natie'' en 'veredeling van den goeden smaak'.188 Hierbij nam de in 1870 
gereorganiseerdee Rijksacademie een wat uitzonderlijke positie in. De 
instellingg was en bleef 'uitsluitend bestemd tot vorming van kunste-
naars'' en het geringe aantal studenten 
groeidee maar weinig. l89 De opleiding 
kendee haar eigen problemen. Met 
geringee financiële middelen werd in 
eenn veel te krappe behuizing tegen de 
tijdgeestt van de jaren zeventig en 
tachtigg gestreden. Deze veroorzaakte 
eenn brede kloof tussen 'het officiële 
onderwijss aan de Rijksacademie en de 
buitenacademischee schilderkunst'.I9° 
Dee onderling overigens sterk ver-
schillendee kunstopvattingen van de 

directeurenn Bastiaan de Poorter, di- Een'dames-teekenklasse'op de Rijksacademie 
recteurr tot 1879, en August Allebé, aan het begin van de twintigste eeuw. 
directeurr van 1879 tot 1906, en de in 
18766 tot hoogleraar in de kunstge-
schiedeniss en esthetica benoemde Joseph Alberdingk Thijm, sloten 
maarr moeizaam aan bij het sterk individualistische realisme en impres-
sionismee van een nieuwe generatie die zich liever door de schilders van 
dee Franse School van Barbizon en die van de Haagse School lieten 
inspireren.1?1 1 
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Dee kloof tussen de Academie en de beeldende-kunstpraktijk werd pas 
weerr overbrugd toen 'de Negentigers' de nadruk op 'gemeenschaps-
kunst'' legden en Antoon der Kinderen in 1906 directeur werd. Deze 
katholiekee representant van 'Negentig' wist een voor velen inspireren-
dee verbinding te leggen tussen katholieke ideeën over gemeenschaps-
kunstt met haar 'ideaal van de middeleeuwse cultuur en de veronderstel-
dee eenheid van kunst en ambacht' en de door William Morris en Walter 
Cranee geïnspireerde socialistische gemeenschapsidealen.1?2 In het on-
derwijss werden andere thema's belangrijk en werden andere prioritei-
tenn gesteld.'93 Op de eerste plaats stond nu de bouwkunst, gevolgd door 
beeldhouwkunstt en schilderkunst. 

Ondankss de herwaardering van de bouwkunst binnen de Academie 
gingg het rijk niet over tot herinvoering van de in 1870 officieel opgehe-
venn bouwkundestudierichting, met als gevolg dat de Academie voor het 
welslagenn van haar nieuwe ambities vrijwel geheel van de inzet van 'der-
den'' afhankelijk was.I94 Ook op andere fronten hield het rijk zich afzij-
dig.. Slechts zeer incidenteel werd aan afgestudeerden een beurs voor 
eenn vervolgopleiding verstrekt - tussen 1875 en 1918 in totaal slechts aan 
twaalff  studenten. En hoewel De Stuers zich moeite getroostte om de 
Prixx de Rome opnieuw in te voeren (waartoe al in 1870 was besloten), 
bleeff  zijn persoonlijke inzet voor de Rijksacademie in vergelijking met 
anderee vormen van beeldende-kunstonderwijs toch bijzonder be-
perkt.1^ ^ 

Dee prioriteiten van de referendaris lagen anders. Hij vond dat beel-
dende-kunstonderwijss niet 'op de kunst zelf' moest zijn gericht, maar 
dee smaak van 'het gehele volk' op een hoger peil moest brengen en, 
tegelijkertijd,, een bijdrage aan de economie moest leveren. In het hele 
onderwijss - vanaf de basisschool - zou het tekenen een verplicht vak 
moetenn zijn.1?6 Tekenleraren moesten zorgen voor de verspreiding van 
kenniss en vaardigheden die de toekomstige maker, maar ook de consu-
mentt van kunstnijverheidsproducten, nodig had.1?7 Daarbij was het 
logischh dat, na de 'basisvorming', het kunstnijverheidsonderwijs bij 
voorkeurr de volgende stap in het onderwijstraject zou moeten zijn. 

Opp het ministerie bepleitte De Stuers direct na zijn aantreden dat er 
inn 1876/30.000,- voor een 'Normaalschool voor onderwijzers in het 
teekenen'' op de conceptbegroting werd geplaatst. Ongetwijfeld zal hij 
zichh erover hebben opgewonden dat het voorstel in de Tweede Kamer 
schipbreukk leed doordat het (moderate) liberale Kamerlid, tevens voor-
zitterr van de Commissie van Toezicht van de Rijksacademie van Beel-
dendee Kunsten en hoogleraar Nederlands en geschiedenis, W.J.A 
Jonckbloet,, zich ertegen keerde. Waarom moest er een aparte school 
komen?,, vroeg deze zich af; de gewenste taak kon toch evengoed door 
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Tentoonstellingenn van Nederlandse Nijver-
heidd en Kunst die vanaf 1866 in het Paleis voor 
Volksvlij tt werden gehouden stimuleerden de 
aandachtt voor het kunstnijverheidsonderwijs. 

dee Rijksacademie worden uitgevoerd? 
Enn bovendien bracht hij in herinnering: 
'weett de Regering niet dat eene zoodani-
gee school, van Rijkswege opgericht, 
reedss bestaat?''98 De woordenwisseling 
illustreertt dat er op het ministerie anders 
overr gewenste ontwikkelingen werd ge-
dachtt dan in de kringen rond de Rijks-
academie.. Het resultaat van de interven-
tiee was dat het voorgestelde budget werd 
geschraptt en dat er in plaats daarvan een 
pro-memoriepostt op de begroting werd 
geplaatst. . 

Tentoonstellingenn van 'voortbrengse-
lenn der Nederlandsche kunstnijverheid', 
diee vanaf 1866 in het Paleis voor Volks-
vlij tt werden georganiseerd, brachten de 
zaakk opnieuw in beweging.'99 De exposi-
tiess maakten onbarmhartig duidelijk hoe 
droevigg het met de kwaliteit van de Nederlandse kunstnijverheid was 
gesteld.2000 Hierdoor gealarmeerd, werd op rijksniveau een commissie 
ingesteldd die zich moest buigen over 'den toestand der Nederlandsche 
nijverheid,, uit het oogpunt van kunst en smaak beoordeeld'.201 Haar 
oordeell  over het bestaande tekenonderwijs was vernietigend; de uren 
diee in het lager en voortgezet onderwijs aan tekenlessen werden be-
steed,, konden voor een groot deel als verloren worden beschouwd.202 

Dringendd werd aanbevolen om een aparte school voor tekenleraren en 
eenn school voor kunstnijverheid in het leven te roepen. 

Omm tot een goede afweging van de te nemen stappen te komen, werd 
aann De Stuers en de inspecteur van het middelbaar onderwijs, Matthijs 
Salverda,, opgedragen 'een onderzoek in te stellen naar (...) de inrich-
tingg van buitenlandsche teekenscholen, bepaaldelijk ten behoeve van de 
verbeteringg van het teekenonderwijs'.20' Samen vertrokken zij onmid-
dellijkk naar Engeland - het grote voorbeeld in dezen - om het daar in 
praktijkk gebrachte kunstonderwijs te bestuderen. Teruggekomen pleit-
tenn zij voor de invoering van tekenonderwijs op lagere scholen, het 
stichtenn van opleidingen (normaalscholen) voor tekenleraren en voor 
kunstnijverheidsonderwijs,, zoals dat op de 'Normal School of Design' 
inn South Kensington werd gegeven.2°4 Onderzoek in België, uitge-
voerdd door de tekenleraren W.B.G. Molkenboer en J. Striening, leidde 
tott soortgelijke aanbevelingen.205 

Hett gevolg was dat in 1881 opnieuw een bedrag, nu van ƒ12.000,-, 
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voorr 'de Normaalschool voor onderwijzers in het teekenen' op de 
begrotingg werd geplaatst. Eenzelfde som werd gereserveerd voor 'een 
cursuscursus in het onderwijs in de toepassing van de kunst op de nijverheid'. 
Dezee keer haalden de voorstellen het wel, zij het ook nu niet zonder dis-
cussiee en met slechts een krappe meerderheid.206 Het besluit betekende 
hett begin van twee nieuwe opleidingen: de Rijksnormaalschool voor 
Teekenonderwijzerss en de Rijksschool voor Kunstnijverheid. De lessen 
vann de Rijksnormaalschool vingen aan in november 1881. Directeur 
Molkenboerr en zeven docenten verzorgden in het eerste jaar onderwijs 
aann 21 leerlingen en dertien toehoorders. J.R. de Kruyff, een van de 
opstellerss van het rapport over de Nederlandse kunstnijverheid uit 
1878,, werd directeur van de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Beide 
instellingenn werden gevestigd in het nog in aanbouw zijnde Rijksmuse-
umm in Amsterdam. In de 'Oefenschool' naast het Rijksmuseum gingen 
leerlingenn uit de hoogste klas van de Rijksnormaalschool lesgeven aan 
eenn zestigtal elf- tot veertienjarigen.20? Inmiddels was in 1880 ook de 
Nederlandschee Vereniging voor Teekenonderwijs opgericht, met als 
doeldoel 'de belangen van het teekenonderwijs in het algemeen' te bevorde-
ren.. Erevoorzitter werd Victor de Stuers, erelid Pierre Cuypers. 

Eenn andere stimulans van het kunstnijverheidsonderwijs ging uit van 
dee subsidiëring van scholen in Haarlem en Amsterdam.208 De eerste 
Nederlandsee kunstnijverheidsschool, in Haarlem gevestigd, was voort-
gekomenn uit een initiatief van de Nederlandse Maatschappij ter bevor-
deringg van Nijverheid. In 1877 had dit geleid tot een Museum van 
Kunstnijverheidd met School en Boekerij - waarvan de school in 1879 
werdd geopend.209 De opleiding in Amsterdam was een initiatief van 
Pierree Cuypers die in 1879 D*J n et m aanbouw zijnde Rijksmuseum op 
persoonlijkee titel de Kunst-Nijverheid-Teekenschool Quellinus had 
gesticht.2100 Het ontstaan van beide opleidingen toont aan dat particu-
lierenn bij de ontwikkelingen van het beeldende-kunstonderwijs nog 
steedss een cruciale rol speelden. 

Naa de totstandkoming van de Rijksschool voor Kunstnijverheid 
volgdenn kunstnijverheidsopleidingen in Den Haag (1882), Utrecht 
(1886)) en Rotterdam (1901), die bij de plaatselijke kunstacademies wer-
denn ondergebracht. Ook deze werden door het rijk gesubsidieerdd en om 
diee reden door het ministerie geïnspecteerd. Het budget voor de teken-
scholenn en -academies groeide hierdoor van ƒ15.000,- in 1879 naar 
ƒ47.100,-- in 1916. Royaal was het allemaal niet: 'Zo ging tenslotte ook 
Nederland,, aarzelend en met beide handen stevig om de beurs geklemd, 
mett de nieuwe stroming in het nieuwe kunstonderwijs mee.'211 

Doorr de grotere nadruk die in het kunstnijverheidsonderwijs op 'het 
ambacht'' en op de praktische toepassing van kunst werd gelegd, werd 
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tenn aanzien van de beeldende kunst steeds vaker de vraag gesteld of zij 
primairr de 'schoonheid' moest dienen dan wel in de eerste plaats op het 
'nut'' gericht moest zijn. Op het ministerie kreeg - ongetwijfeld zeer 
tegenn de zin van De Stuers - de mening de overhand dat het kunston-
derwijss tot het vakonderwijs moest worden gerekend. In 1900 leidde dit 
ertoee dat een deel van de tekenscholen en -academies van de Afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen verhuisde naar de Afdeling Onderwijs.212 

Eenn felle competentiestrijd tussen de inspecteur van het vakonderwijs 
H.. J. de Groot, die zo veel mogelijk kunstopleidingen onder zijn beheer 
wildee hebben, en Molkenboer, de inspecteur van het kunstonderwijs, 
wass het gevolg.213 Binnen de kunsten, waar de aandacht voor gemeen-
schapskunstt tot gevolg had dat 'kunst en ambacht' alleen nog maar ster-
kerr op elkaar werden betrokken, werd de scheiding algemeen betreurd. 
Rolandd Holst stelde in 1912 - niet als eerste en niet voor het laatst - dat 159 
err een eind moest komen 'aan den tegenwoordigen redeloozen toe-
stand,, waarbij het kunstonderwijs verstoken blijf t van het ambacht, en 
hett ambachtsonderwijs verstoken blijf t van de kunst'. Deze ongelukkige 
scheidingg zou 'de kunst gestadig doen verwilderen' en 'het ambacht 
doenn verdorren'.2I4 

Mett de Wet op het Lager Onderwijs (1889) was het tekenonderwijs 
inmiddelss als verplicht vak in het lager onderwijs ingevoerd.21^ Om de 
onderwijzerss in het land op de hoogte te stellen van de didactiek van het 
nieuwee vak, werden door de regering vijf leraren aangesteld die in ver-
schillendee plaatsen voordrachten hielden. Zij werden 'wandelleraren' 
genoemd.2166 Volgens de Staatscourant van 15 december 1890 werden de 
bijeenkomstenn in 43 plaatsen gehouden en door 5000 onderwijzers en 
belangstellendenn bezocht. 

Zoo ontwikkelde het beeldende-kunstonderwijs na de komst van De 
Stuerss zich in een richting die hem altijd voor ogen had gestaan. In 
plaatss van bij bestaande instellingen aan te sluiten werd zo veel mogelijk 
naarr nieuwe wegen gezocht. Gezien de gang van zaken in omringende 
landenn zou de aandacht voor kunstnijverheid ook zonder de sturende 
invloedd van de referendaris wel zijn gegroeid, maar ongetwijfeld zou-
denn de ontwikkelingen dan moeizamer zijn verlopen. Ook op dit ter-
rein,, net als op tal van andere, gold De Stuers onmiskenbaar als een 
groott stimulator die ervoor zorgde dat de achterstand hier, in vergelij-
kingg met het buitenland, niet nog groter werd dan hij rond 1870 was. 
Ondankss de beperkte middelen slaagde hij er door grote vasthoudend-
heidd in (mede) te bewerkstelligen dat 'alle Nederlanders' in aanraking 
kwamenn met het zo vormend geachte kunstonderwijs en dat de relatie 
tussenn kunst en nijverheid alom werd erkend. 
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ArchievenArchieven en s Rijks Geschiedkundige Publicatièn 

Bijj  het aantreden van het College van Rijksadviseurs in 1874 werd direct 
dee noodklok over de archieven geluid. In Haarlem hadden ratten nesten 
inn de registers gemaakt en in Amsterdam werden pakken archiefstukken 
doorr leidekkers als aambeeld gebruikt.2I? Het collegelid mr. A.J. En-
schedé,, tevens gemeentearchivaris van Haarlem, drong in een nota aan 
opp een wettelijke regeling teneinde de problemen onder controle te 
krijgen.2188 Hoewel De Stuers in 'Holland op zijn smalst' en 'Iteretur 
Decoctum'' geen aandacht aan archieven besteedde, bleek direct na zijn 
aantredenn op het ministerie dat hij de rijks- en gemeentearchieven, 
naastt musea, monumentenzorg, bouwkunst en kunstnijverheidsonder-
wijs,, als een uiterst belangrijk onderdeel van cultuurbeleid beschouw-

1600 de.2I9 Door de bronnen van het nationale verleden optimaal toeganke-
lij kk te maken werd de Nederlanders de kans geboden hun natiebesef te 
verdiepen.. 'In de culturele heropvoeding van Nederland (...) vervulde 
hett verleden de rol van leermeester.'220 

Hett Rijksarchief was onder leiding van mr. L.Th.C. van den Bergh, 
diee in 1865 de legendarische Bakhuizen van den Brink opvolgde, wat in 
dee versukkeling geraakt. Er heerste lamlendigheid en De Stuers klaagde 
datt sommige archiefambtenaren om ongeveer kwart over elf op hun 
werkk verschenen, van half één tot twee koffie dronken en om drie uur 
weerr vertrokken.221 Om de malaise te doorbreken begon de referendaris 
zichh nadrukkelijk met de benoeming van nieuwe ambtenaren te be-
moeien.. Hij wilde zo veel mogelijk persoonlijk met de kandidaten ken-
nismakenn en eiste van hen 'talent, talen, eruditie, vlij t en handelbaar-
heid'.2222 Tegelijkertijd werd op het ministerie, geheel buiten Van den 
Berghh om, een ingrijpende reorganisatie voorbereid. In 1881 werd 
bepaaldd dat er een 'Algemeen Rijks Archivaris' zou komen en dat die 
doorr drie adjunct-archivarissen zou worden ondersteund.223 Vanzelf-
sprekendd was het niet de bedoeling dat Van den Bergh algemeen rijks-
archivariss werd en even vanzelfsprekend was het dat hij nogal wat 
tegenwerkingg bood. Hij wist zelfs de voortgang van de reorganisatie 
zodanigg te traineren dat het tot 1887 duurde voordat jhr. mr. Th.H.F. 
vann Riemsdijk kon worden benoemd."4 

Anderss ging het met de provinciale archieven die in de loop van de 
eeuww op aandrang van het rijk tot stand waren gebracht. De rol van het 
rijkk was daarbij aanvankelijk gering geweest, maar dit veranderde nadat 
medioo jaren zeventig in het parlement op intensievere rijksbetrokken-
heidd werd aangedrongen.225 Het resultaat was dat de provinciale archie-
venn vanaf 1877 in 'Rijksarchieven in de provincie' werden omgezet. Dit 
gebeurdee het eerst in Gelderland, waar in 1877 Van Riemsdijk, de latere 
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algemeenn rijksarchivaris, tot Rijksarchivaris in Gelderland werd be-
noemd.. Dertien jaar later, in 1890, waren in alle provincies, behalve in 
Zuid-Hollandd waar de provinciale archieven in het Algemeen Rijksar-
chiefwerdenn bewaard, rijksarchivarissen aangesteld.226 In deze nieuwe 
situatiee verbeterde de toestand van de provinciale archieven snel. Er 
vondd een ingrijpende professionalisering plaats en de huisvesting werd 
doorr de bouwvan nieuwe en voor die tijd zeer moderne archiefbewaar-
plaatsenn overal sterk verbeterd.22? 

Opp het Algemeen Rijksarchief verliepen de zaken intussen minder 
voorspoedig.. Na de moeizaam verlopen reorganisatie werden de ont-
wikkelingenn geremd door een grote animositeit tussen De Stuers en de 
nieuwee algemeen rijksarchivaris Van Riemsdijk, die in eigengereidheid 
niett voor elkaar onderdeden. Het belangrijkste meningsverschil dat zij 
hadden,, ging over het toezicht op de rijksarchieven in de provincies. De 161 
Stuerss wilde wel dat er tussen het Algemeen Rijksarchief en de Rijksar-
chievenn in de provincies werd samengewerkt, maar niet, zoals Van 
Riemsdijkk verkoos, dat er een hiërarchische verhouding tussen beide 
ontstond.. Het conflict drukte decennialang een zware stempel op de 
verhoudingenn binnen de archiefwereld, waarbij De Stuers erin slaagde 
omm zijn opponent vrijwel volledig te isoleren.228 Deze werd bij de voor-
bereidingg van wetgeving genegeerd en zelfs bij de bouw van het nieuwe 
Algemeenn Rijksarchief aan het Haagse Bleyenburg, dat in 1902 werd 
opgeleverd,, werd hij niet betrokken. Ook nadat De Stuers zijn ambtelij-
kee functie had neergelegd, klaarde de lucht niet op. De verhouding tus-
senn het ministerie en de rijksarchivaris bleef onder het vriespunt totdat 
Vann Riemsdijk in 1910 zijn ontslag nam. 

Ondankss alle problemen deden zich bij het Algemeen Rijksarchief 
tussenn 1901 en 1912 een paar belangrijke ontwikkelingen voor. Ten eer-
stee kwam er een heldere taakafbakening tussen archivarissen en histori-
cii  tot stand. Dat was nodig omdat de weinige ambtenaren zich over het 
algemeenn te veel met geschiedschrijving en te weinig met het inventari-
serenn en ontsluiten van archiefstukken bezighielden."9 Tussen 1861 en 
18711 was enkele keren in het parlement gevraagd naar de voortgang van 
dee inventarisatie, maar even vaak waren de vragenstellers met een kluit-
jee in het riet gestuurd.23° Werkelijke vooruitgang werd niet geboekt, 
mett als gevolg dat de vraag naar de taakvervulling steeds indringender 
werdd gesteld. De uitkomst was dat de taken van archivarissen en histori-
cii  strenger werden gescheiden. Archivarissen kregen de opdracht zich 
uitsluitendd bezig te houden met het toegankelijk maken van bronnen en 
historicii  zouden op basis van die bronnen hun werk moeten doen. 

Eenn belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van laatstgenoem-
denn was het publiceren van stukken die van groot belang voor de 
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Nederlandsee geschiedschrijving werden geacht. Thorbecke had al in 
18266 op het uitgeven van dergelijke bronnenpublicaties aangedrongen, 
maarr daar was decennialang niets van gekomen. Inn 1897 trok het Histo-
rischh Genootschap aan de bel.2^ Men was van mening dat zowel parti-
culierenn als de overheid zich te weinig actief met de uitgave van bron-
nenn bezighielden en dat er een planmatige aanpak moest komen. De 
Stuerss voelde hier wel voor, maar in de praktijk bleek het genootschap 
dee taak niet aan te kunnen: er kon geen geschikte kandidaat voor het 
secretariaatt worden gevonden. 

Hett volgende voorstel kwam van de liberale historicus H.T. Colen-
branderr die in 1897 bij het Algemeen Rijksarchief tot adjunct-rijksar-
chivariss was benoemd. In 1901 schreef hij een nota over 'de wenschelijk-
heidd van de uitgave vanwege het Rijk van bescheiden, voornamelijk van 

1622 het Rijksarchief en de algemeene geschiedenis van het land aangaande'. 
Omdatt particulieren voor een dergelijke onderneming over te weinig 
capaciteitt en geld beschikten, zou het Algemeen Rijksarchief deze taak 
opp zich moeten nemen. Aldus geschiedde.2^2 Ter begeleiding werd in 
19022 de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publica-
tiënn in het leven geroepen, waarvan Colenbrander secretaris werd.233 Er 
werdd hard gewerkt. Aan de hand van het door Colenbrander opgestelde 
overzichtt van Gedenkstukken voor de algemeene geschiedenis van Nederland 
nana 1795 (J902) en het Overzicht van de door bronnenpublicaties aan te vul-
lenlen leemten der Nederlandsche geschiedkennis (1903) werden tot en met 
19100 twintig bronnenuitgaven verzorgd.2^ 

Dee commissie had naast de begeleiding van de bronnenpublicaties 
ookk een meer algemene taak als rijksadviesorgaan gekregen. Hierin 
pastee het onderzoek in buitenlandse archieven naar voor de Nederland-
see geschiedenis relevant materiaal, waarmee al in 1838 een begin was ge-
maakt.. Vanaf 1886 was het internationale archiefonderzoek sterk gesti-
muleerdd door het latere commissielid prof. dr. P. J. Blok. Op voorspraak 
vann De Stuers stelde het rijk hem in staat onderzoeknaar archiefmateri-
aall  in Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portu-
gal,, Rusland en de Scandinavische landen te (laten) verrichten en te 
coördineren.. In deze functie speelde Blok een centrale rol bij de oprich-
tingg van het Nederlands Historisch Instituut te Rome (1904), waarvan 
hett commissielid Gisbert Brom de eerste directeur werd.235 

Inn 1910 ging de wens tot grotere zelfstandigheid van Colenbrander in 
vervulling.. Zijn secretariaatswerkzaamheden, die hij tot dan als mede-
werkerr van het Algemeen Rijksarchief vervulde, werden nu onderge-
brachtt in een zelfstandig en rechtstreeks door het rijk gesubsidieerd 
bureau,, waarvan hij zelf directeur werd. Tegelijkertijd werd de naam 
vann de Commissie veranderd in Commissie voor 's Rijks Geschiedkun-
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digee Publicatiën. Een domper op de nieuw verworven status van Bureau 
enn Commissie was echter dat de minister niet bereid was om geld voor 
meerr personeel uit te trekken. In 1909 was er in de Tweede Kamer al 
voorr gewaarschuwd dat het niet de bedoeling was dat het Bureau in de 
toekomstt over 'een heirleger van commiezen en adjunct-commiezen' 
zouu beschikken.2?6 Verzoeken om meer personeel werden na 1910, tot 
woedee van Colenbrander, dan ook categorisch afgewezen. In 1918 nam 
hij,, nadat hij aan de universiteit van Leiden tot hoogleraar was be-
noemd,, afscheid van Bureau en Commissie. Er waren toen 59 bronnen-
publicatiess uitgegeven, waarvan hij er 21 voor zijn rekening had geno-
men. . 

Eenn tweede belangrijke ontwikkeling betrof de grotere openbaarheid 
vann de archieven. Tot dan mochten archiefbeheerders 'bekende en ver-
trouwdee personen, die in het algemeen belang geschiedkundige naspo-
ringenn wensten te doen', tot de archieven van vóór december 1813 toela-
ten .̂ ^ In 1903 werd bepaald dat ook bescheiden van na 1813 mochten 
wordenn geraadpleegd, als deze in een rijksarchief waren ondergebracht 
enn de bewaargever daartoe toestemming gaf.238 De volgende stap naar 
meerr openbaarheid werd voorbereid door prof. dr. R. Fruin die in 1912 
alss algemeen rijksarchivaris aantrad.2^ Zijn grote verdienste was niet 
alleenn dat hij de zo verstoorde verhoudingen tussen het Algemeen 
Rijksarchieff  en de rest van de archiefwereld normaliseerde, maar ook 
datt hij erin slaagde eindelijk een Archiefwet op te stellen die in 1918 
zonderr veel problemen kon worden bekrachtigd.2* 0 De wet stelde 'een 
ieder'' in staat de rijks-, gemeente- en waterschapsarchieven 'kosteloos 
tee raadplegen en te zijnen koste daaruit afbeeldingen, afschriften of uit-
trekselss te maken ofte doen maken'. 

Inn de ontwikkeling van het archiefwezen ging de rijksoverheid on-
miskenbaarr voorop. Gemeentearchieven kwamen later en trager tot 
ontwikkeling.. Vóór 1850 waren er in het hele land slechts vier: Leeu-
wardenn (1838), Den Bosch (1841), Kampen (1842) en Amsterdam (1848). 
Enigee positieve invloed ging uit van de Gemeentewet van 1851 die sprak 
overr de zorg voor 'gemeente-eigendommen' en 'toezicht op al wat de 
gemeentee aangaat'.24* Een grotere stimulans ging echter uit van het 
ministerie,, dat vanaf het begin van de jaren zeventig, samen met de pro-
vincies,, de gemeenten aanspoorde hun verantwoordelijkheid terzake te 
nemen.. In Zuid-Holland had dit bijvoorbeeld tot gevolg dat J.H. Hing-
man,, medewerker van het Rijksarchief, in 1874 door het provinciaal 
bestuurr werd belast met de inspectie en ordening van gemeente- en 
waterschapsarchievenn in die provincie. 'Hij bezocht elk jaar in de 
zomermaandenn enkele raad- en polderhuizen, ordende daar de reeksen 
registers,, protocollen en rekeningen, vernietigde wat hem de moeite 
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vann het bewaren niet waard leek (...) en liet de 
restt van de archieven opzenden naar Den 
Haag,, waar hij 's winters in de avonduren thuis 
dee inventarisatie voltooide.'242 Toen Hingman 
inn 1879 overleed, had hij de archieven van 
ongeveerr zeventig gemeenten en vijfti g water-
schappenn bewerkt. Of zijn missiewerk ook van 
invloedd was op de bouw van het eerste ge-
meentelijkee archiefgebouw - dat in Leiden 
(1893)) - is onduidelijk. Wel bewees dit fraaie 
gebouww dat de aandacht van gemeenten voor 
hunn archivalia langzaam maar zeker toenam. 

Inspectieactiviteitenn als in Zuid-Holland 
kwamenn ook in andere provincies op gang.243 
Inn 1910 was het aantal gemeentearchivarissen 
opgelopenn tot 31. De functie gold overigens 
nogg als een erebaantje, dat niet zonder andere 
inkomstenn kon worden uitgevoerd.2^ In 1910 
ontvingenn zes gemeentearchivarissen geen en-
kell  salaris en waren er slechts veertien in 'vol-
ledigee dienst', maar dezen verdienden zo wei-
nigg dat zij voor hun levensonderhoud op 
'eigenn vermogen' waren aangewezen.2^ Veel 

gemeentearchivarissenn combineerden hun functie met een baan in het 
onderwijs,, bij een bibliotheek of een museum. De Archiefwet van 1918 
maaktee een einde aan de vrijblijvendheid; vanaf nu werden gemeente-
enn waterschapsbesturen wettelijk verplicht om voor hun archieven te 
zorgen.. De provincies kregen de taak om deze te inspecteren. 

Inn het laatste kwart van de negentiende 
eeuww groeide ook bij gemeenten de 
aandachtt voor archiefbeheer. 
Inn Leiden werd in 1893 het eerste 
afzonderlijkee gemeentelijke archief-
gebouww in gebruik genomen. 

DeDe Koninklijke Bibliotheek als cultuurcentrum 

Dee Koninklijke Bibliotheek, waarvan de groei decennialang door geld-
gebrekk sterk was geremd, ontwikkelde zich na 1873 weer voorspoedig. 
Binnenn enkele jaren verdubbelde het personeelsbudget en werd het 
aankoopbudgett verviervoudigd.246 In 1869 was bibliothecaris Holtrop 
opgevolgdd door zijn eerste medewerker (en zwager) M.F.A.G. Camp-
bell.. De autodidact Campbell was hoffelijk, werd als mens en weten-
schapperr alom gewaardeerd, maar 'er zat geen vaart in hem'. De sturen-
dee kracht op de achtergrond werd, ook hier, Victor de Stuers. Hij 
loodstee de bibliotheek naar een nieuwe fase van haar ontwikkeling. 
Zoalss gebruikelijk deed hij dat 'soms tot in de kleinste details en zonder 
zichh om persoonlijke gevoeligheden te bekommeren'. Een moeizame 
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relatiee tussen de bibliothecaris en de referendaris was onvermijdelijk. Al 
spoedigg was er van 'een welwillend ambtelijk verkeer tussen beiden 
geenn sprake meer\247 Een rol zal hierbij ook hebben gespeeld dat 
Campbelll  nauw bevriend was met een van de grootste opponenten van 
Dee Stuers, Carel Vosmaer, met wie hij dertig jaar in de redactie van De 
NederlandscheNederlandsche Spectator zat. 

Hett boekenbezit groeide nu snel, niet alleen door de ruimere bud-
getten,, maar ook doordat de Auteurswet van 1881 uitgevers verplichtte 
omm van boeken waarop auteursrecht van toepassing was, twee exempla-
renn bij het ministerie van Justitie in te leveren. Het ministerie gaf daar-
vann vervolgens één exemplaar in depot bij de Koninklijke Biblio-
theek.. 248 Om het daardoor ontstane ruimtegebrek op te lossen, werd in 
18777 een belendend pand gekocht en bij de bibliotheek getrokken, 
waardoorr de beschikbare ruimte met elf vertrekken vermeerderde.249 
Err kwam een nieuw reglement en voor het opmaken van catalogi van 
handschriftenn en pamfletten werden in 1877 twee wetenschappelijk 
medewerkerss aangetrokken. 

Inn 1890 werd Campbell opgevolgd door onderbibliothecaris dr. 
Th .CL.. Wijnmalen, actief lid van de Anti-Revolutionaire Partij en 
voormaligg secretaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde.. Nieuwe ruimtewinst werd geboekt door met ingang van 1891 het 
inwonenn van de bibliothecaris te beëindigen. Na zijn overlijden in 1895 
werdd de tijdens zijn directeurschap geestesziek geworden Wijnmalen 
opgevolgdd door taalkundige en G/ir-redactielid dr. W.G.C. Bijvanck. 
Hett was de eerste keer dat de bibliothecaris niet door een interne kandi-
daat,, maar door een 'homo novus op bibliotheekgebied' werd opge-
volgd.. Ongetwijfeld zal deze keuze zijn voortgekomen uit 'het verlan-
genn om het roer bij de Koninklijke Bibliotheek om te gooien en den 
koerss te doen bepalen door een figuur met brede eruditie, met oog voor 
dee taak die de Koninklijke Bibliotheek als cultuurcentrum te vervullen 
zouu hebben'.25° 

Dee werkzaamheden van Bijvanck waren er nadrukkelijk op gericht 
'dee Koninklijke Bibliotheek meer nut te doen stichten, haar verzame-
lingenn in wijder kring bekend te maken en een nauwer en veelvuldiger 
contactt met het publiek tot stand te brengen'. Kort na zijn aanstelling 
werdd de leeszaal ook 's avonds geopend, wat de aanleg van elektrische 
verlichtingg noodzakelijk maakte. Enkele jaren later kwam er een tele-
foonaansluitingg tot stand. Tussen 1889 en 1902 steeg het jaarlijkse aantal 
bezoekerss van 12.194 naar 26.145 en n et aantal uitgeleende boeken van 
13.7211 naar 22.083. Teneinde de bibliotheek optimaal 'aan de vorming en 
beïnvloedingg van het Nederlandsche culturele leven te laten medewer-
ken'' moest nog meer haast worden gemaakt met de ontsluiting van het 
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boekenbezitt door catalogi. Het aantal wetenschappelijk medewerkers 
steegg hierdoor van vijf in 1890 naar veertien in 1920. De Koninklijke 
Bibliotheekk werd onder Bijvanck van een 'min of meer gemoedelijke 
instellingg voor een klein publiek van ingewijden' tot een 'modern 
bedrijf.2*1 1 

Tochh kwam er in de loop van de tijd kritiek; zo nu en dan in het parle-
ment,, maar vooral uit kringen van professionele deskundigen.2*2 Bij -
vanckk werd verweten dat hij te weinig belangstelling en respect voor 
vakkenniss had. Daarbij zou hij geen oog voor de juiste verhoudingen 
hebben.2*33 Er zou te veel geld aan minder urgente zaken als tentoonstel-
lingenn en een 'geldverslindende afdeling Documentatie' worden be-
steed,, zodat er voor de aankoop van boeken en de verbetering van de 
alfabetischee en systematische catalogus nauwelijks geld overbleef. De 

1666 kritiek leidde het wat trieste einde in van een periode 'die zich door 
vaartt en visie onderscheiden had en het merkteken droeg van een wijd-
blikkende,, maar dikwijl s te fantastische geest'. 

BURGERSS EN H ET N IEUWE STEDELIJK ELAN 

llDeDe Regeering diene de Kunst. Zij regeere haar niet.' 
DeDe Amsterdammer, 18 juli 1885 

Actievee burgers waren sterk doordrongen van het belang van het 'sinds 
Thorbecke'' tot politiek uitgangspunt verheven 'primaat' van het parti-
culierr initiatief. Feitelijk ging men na 1872 vaak nog verder dan Thor-
becke;; zijn adagium 'de regeering is geen oordeelaar van wetenschap en 
kunst'' werd sindsdien regelmatig verbasterd tot 'kunst is geen rege-
ringszaak'.. 2*4 Alleen als particulieren er niet in slaagden noodzakelijke 
initiatievenn te nemen of in stand te houden, moest de overheid te hulp 
schieten.. Nog zelfbewuster dan in de vorige periode wierpen burgers 
zichh nu op als cultuurdragers. Door hen bestuurde organisaties moes-
tenn op nationaal niveau richting geven aan culturele ontwikkelingen. 
Naastt reeds gevestigde instellingen als de Maatschappij der Nederland-
schee Letterkunde, het Nut, Toonkunst, de Maatschappij tot Bevorde-
ringg der Bouwkunst en het Historisch Genootschap, werden nieuwe 
organisatiess als het Nederlandsch Tooneelverbond (1869), de Wagner-
vereenigingg (1883), de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (1899) en 
dee Bond Heemschut (1911) opgericht. 
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HetHet Concertgebouw en andere nieuwe podia 

Dee sterke groei van het aantal podia voor 
muziekk en toneel is een van de opvallende be-
wijzenn van nieuw elan in de steden. Nieuwe 
podiaa kwamen onder meer tot stand in Am-
sterdamm (Stadsschouwburgen in 1874 en 1894, 
enn het Concertgebouw, 1888), Den Haag (het 
Gebouww voor Kunsten en Wetenschappen, 
1874),, Hoorn (de Parkzaal, 1876), Breda (Con-
cordia,, 1881), Leeuwarden (de Harmonie, 
1881),, Groningen (de Schouwburg, 1883), 
Rotterdamm (de Schouwburg, 1888), Nijmegen 
(dee Vereniging, 1914) en Haarlem (de Schouw-
burg,, i9i8).2W Hoewel gemeentebesturen in 
eenn aantal gevallen aan de totstandkoming 
ervann bijdroegen, lag de aanzet ertoe vrijwel 
steedss bij particuliere burgers. 

Hett bekendste initiatief betreft wellicht het 
Concertgebouww in Amsterdam. Toen in 1882 
dee populaire Parkzaal in de Plantage was afgebroken om plaats te 
makenn voor de grotere Parkschouwburg waarin voor concertmuziek 
geenn plaats was, werd door vijf burgers de Naamloze Vennootschap 
'Hett Concertgebouw' opgericht.2* 6 Architect Pierre Cuypers, in de 
stadd bezig met de bouw van het Rijksmuseum, voelde zich persoonlijk 
zeerr bij het initiatief betrokken. Hij trad niet enkel op als bouwkundig 
adviseurr van de muziek-liefhebbende ondernemers, hij werd ook de op 
éénn na grootste aandeelhouder. 2*7 Opvallend was het in dit verband dat 
voorr het gebouw de keuze viel op het neoclassicistische ontwerp van de 
Amsterdamsee architect A.L . van Gendt. 

Ui tt alles bleek hoezeer het muzikale leven werd beïnvloed door 
Duitsee voorbeelden. Het in de weilanden even buiten de stad en zelfs 
nett buiten de stadsgrenzen gesitueerde gebouw was geïnspireerd op 
concertzalenn in Düsseldorf en Leipzig en de namen die ter inspiratie als 
decoratiess in het interieur werden opgenomen, verwijzen merendeels 
naarr Duitse componisten. Anders dan het drie jaar eerder geopende en 
naastgelegenn Rijkmuseum, dat juist de Nederlandse nationale culturele 
eenheidd moest uitstralen, werd het Concertgebouw een tempel van 
Duits-Europeess muzikaal besef.2*8 

Dee opening van het al gauw fameuze podium vond op 11 april 1888 
plaatss met het koorgezang 'Einzug der Gaste' uit de opera Tannhauser 
vann Richard Wagner en de Negende symfonie van Ludwig van Beetho-

Dee Groninger Schouwburg was een van 
dee vele culturele accommodaties die in 
hett laatste kwart van de negentiende 
eeuww op initiatief van particulieren tot 
standd kwamen. Net als bij het Concert-
gebouww in Amsterdam werden er ter 
financieringfinanciering van de bouw aandelen 
uitgegeven. . 
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ven.. De keuze voor Beethovens Negende was wellicht kenmerkend voor 
dee relatieve openheid en het gevoel voor gemeenschapszin waarmee in 
kringenn van het Concertgebouw tegen de wereld werd aangekeken. Het 
AlleAlle Menschen werden Brüder gaf in elk geval blijk van een hoopvolle en 
openn blik op de samenleving. En hoewel de N V . Het Concertgebouw 
eenn zaak van 'de burgers' was, was haar maatschappijbeeld fundamen-
teell  anders - opener - dan dat van het deftige Felix Meritis, waar de 
belangstellingg voor concerten juist door zijn besloten karakter danig 
wass geslonken. 

All  decennialang werden ontwikkelingen binnen de muziek sterk be-
paaldd door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (1829). 
Doorr haar toedoen waren in de loop van de tijd in tal van steden 

1688 muziekscholen opgericht. Voor het opleiden van beroepsmusici werd in 
18844 in de hoofdstad het 'Toonkunst Conservatorium' gesticht, dat al 
gauww het 'Amsterdams Conservatorium' werd genoemd (en dat tegen-
woordigg Conservatorium van Amsterdam heet). Deze instelling en de 
Koninklijk ee Muziek- en Zangschool in Den Haag zouden lange tijd de 
enigee hogere muziekopleidingen zijn die - mondjesmaat - door het rijk 
werdenn gesubsidieerd.259 

Dee oprichting van het conservatorium kan gelden als symbool van de 
grotee opleving die het muziekleven in Nederland tijdens het laatste 
kwartt van de negentiende eeuw doormaakte. Di t leidde niet alleen tot 
dee behoefte aan nieuwe podia, maar ook tot vraag naar goede orkesten. 
Inn de periode 1883-1918 kwamen in negen steden, naast de al bestaande 
Groningerr Orkest Vereeniging (1862), professionele symfonieorkesten 
tott stand.200 Vaak kwamen zij voort uit bestaande plaatselijke muziek-

gezelschappenn die nu werden uit-
gebreidd tot orkesten die in staat 
warenn om symfonisch repertoire 
tee spelen.201 

Eenn bijzondere positie werd in-
genomenn door het Concertge-
bouworkest,, dat een halfjaar na de 
openingg van het Concertgebouw 
inn het leven was geroepen. Diri -
gentt van het uit 65 beroepsmusici 
bestaandee orkest werd de voorma-
ligee leider van het Parkorkest Wil -
lemm Kes, die, nadat hij in 1895 tot 

Hett Concertgebouw en koren onder leiding van d i r igent van T he Glasgow Orches-

Willemm Mengelberg rond 1900. tral Society was benoemd, werd 
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opgevolgdd door Willem Mengelberg.202 Onder Mengelbergs bezielen-
dee leiding verwierf het orkest groot internationaal aanzien. Naast op-
tredenss in het eigen Concertgebouw werd in het hele land geconcer-
teerd.26?? Ondanks het gewoonlijk sterk internationale repertoire werd 
dee 'nationale identiteit' van het orkest daarbij niet vergeten. Met enige 
regelmaatt stonden stukken als Aan mijn Vaderland van Bernard Zweers 
enn de Piet Hein-Rhapsodie van Peter van Anrooy op het repertoire. 

Zonderr uitzondering waren stadsbesturen ingenomen met de nieuwe 
orkestenn die het stedelijk imago ontegenzeglijk verhoogden. Vrijwel 
vann aanvang af waren ze bereid om aan de instandhouding ervan bij te 
dragen.. 264 De band tussen stadsbestuur en orkest werd vergemakkelijkt 
doordatt er vrijwel altijd eerdere subsidierelaties tussen muzikale voor-
zieningenn en het openbaar bestuur waren geweest en doordat burger-
initiatiefhemerss gewoonlijk vrij gemakkelijk toegang tot het stadsbe-
stuurr hadden. Na de eeuwwisseling werd verdere stedelijke financiële 
betrokkenheidd steeds vaker gelegitimeerd door de bijdragen die de 
orkestenn met volksconcerten konden leveren aan de 'sociale spreiding' 
vann 'goede muziek'. Zo ontstonden voor 1918 structurele subsidierela-
tiess tussen vrijwel alle symfonieorkesten en hun stadsbesturen.26* 

Hett duurde tot 1918 voordat het rijk tot subsidiëring overging. Als er 
verzoekenn werden ingediend, maande De Stuers tot voorzichtigheid: 
'wantt gij weet wel waarmede gij begint, maar niet waartoe gij medege-
sleeptt wordt; wanneer gij eenmaal begonnen zijt (...) komen er andere 
grootee en kleine orkesten om subsidie vragen'.266 Maar in 1918 kwam 
hett toch zo ver. Toen plaatste de liberale minister Cort van der Linden 
eenn bedrag van ƒ20.000,- voor orkesten op de begroting.26? Over de 
vraagg hoe dit het best zou kunnen worden besteed, liet hij zich advise-
renn door een daartoe ingestelde 'Staatscommissie van Advies inzake de 
bevorderingg der Toonkunst van Rijkswege'.268 Deze raadde de minister 
aann het budget te bestemmen voor orkesten 'van goeden omvang, wel-
kerr werking uitsluitend gericht is op het ten gehore brengen van eerste 
klassee muziek'.209 Vier orkesten voldeden volgens de commissie aan dit 
kwaliteitscriterium:: het Concertgebouworkest, het Residentie Orkest, 
hett Utrechts Stedelijk Orkest en de Arnhemsche Orkestvereeniging; zij 
ontvingenn subsidies van respectievelijk ƒ7500,-, ƒ5000,-, ƒ4000,- en 
ƒ3500,-.. Henri Polak toonde zich er in de Eerste Kamer niet gelukkig 
mee.. Hij had liever gezien dat de kleinere regionale orkesten ook subsi-
diee hadden gekregen, waardoor 'het spreidingsbeginsel boven het kwa-
liteitsbeginserr zou zijn gesteld.2?0 
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OpkomstOpkomst en neergang van het Nederlands Toneelverbond 

Nett als eerder besteedde het rijk tussen 1872 en 1918 vrijwel geen aan-
dachtt aan het toneel.2?1 Het paste ook niet in de visie van De Stuers; 
overheidsbemoeieniss zou de gezelschappen maar 'tot instrumenten van 
politiekee partijen kunnen maken'.2?2 De overheden die zich er nog het 
meestt mee bemoeiden, waren, in lij n met de traditie, de stadsbesturen 
vann Amsterdam en Den Haag. 

Hett beschaafde publiek had zich in de loop van de eeuw volledig van 
dee in 1841 geprivatiseerde Amsterdamse Stadsschouwburg afgewend. 
Dee klachten over het repertoire waren niet mals. De Spektator - waarin 
Alberdingkk Thijm de rol van gezaghebbend toneelcriticus vervulde -
noemdee het 'een vergaarbak van het vuilste draf der uitheemsche litte-

1700 raturen, afzichtelijk voor het oog en walgelijk ten enenmale voor wie 
hett waagt hem enigszins naderbij te komen'. 273 In Den Haag was de 
waarderingg voor wat er in de Koninklijke Schouwburg door het Natio-
naall  Toneel werd geboden soortgelijk. Wie hier zichzelf respecteerde, 
gingg naar het Theatre Francais de La Haye; aan de 'drakerigheid en pal-
jasserij'' van de 'Hollandse troep' had het meer ontwikkelde publiek 
geenn boodschap. 

Ondankss de heftige kritiek keerde het burgerpubliek zich niet van 
hett toneel af. Het zocht zijn eigen weg. Zo werd in eigen kring door 
burgerliefhebberss een nieuwe generatie rederijkerskamers opgericht. 
Verspreidd over het hele land kwamen er tussen 1840 en 1880 ver over de 
tweehonderdd tot stand. De aandacht ging hier vooral uit naar het klas-
siekee repertoire, Shakespeare, Schiller en nieuw Nederlandstalig werk 
van,, bij voorkeur, Hendrikjan Schimmel, die in zijn stukken vaak natio-
nalee historische onderwerpen aansneed. Tegelijkertijd spande men zich, 
naarr buiten toe, in voor verbetering van het toneel. Een belangrijke stap 
wass daartoe in 1869 de oprichting van het Nederlands Toneelver-
bond.2?44 Schimmel werd voorzitter en behalve in Amsterdam kwamen 
inn verschillende plaatsen, waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Leeuwarden,, afdelingen tot leven.2?* 

Terr Verheffing van het toneel' nam het Verbond de in 1867 door het 
Nutt in Amsterdam gestichte Toneelschool onder zijn hoede.2?6 Voorts 
werdd een kritisch maandblad, Het (Nederlandsche) Tooneel, uitgegeven en 
werdd druk op het Amsterdamse stadsbestuur uitgeoefend om de Stads-
schouwburgg nieuw leven in te blazen. Dat lukte, want in 1872 stelden 
burgemeesterr en wethouders ƒ250.000,- beschikbaar om de wanden 
vann de 'houten loods', die na de brand van 1772 was opgetrokken en 
bijnaa een eeuw als Stadsschouwburg dienst had gedaan, door stenen 
murenn te vervangen. Het werd een ingrijpende verbouwing die, uitge-
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voerdd door de stadsarchitecten B. de Greef en J.B. Springer, resulteerde 
inn een uiterlijk tamelijk pompeus classicistisch theater met 982 zitplaat-
sen.. De opening vond plaats in 1874. 

Mett de financiering van de herbouw was het stadsbestuur echter nog 
geenn echte mecenas geworden. Het was de 'heren van de raad' bij de 
verbouwingg 'niet zozeer om de kunst als wel om vermeerdering der 
attractiee van Amsterdam voor vreemdelingen en andere buitenlui' te 
doenn geweest.277 Men wilde het geïnvesteerde geld zo snel mogelijk 
weerr terugzien en daarom zou de schouwburg aan de hoogstbiedende 
moetenn worden verpacht. Dat het Verbond het in de schouwburg toch 
voorr het zeggen kreeg, kwam door het voorbeeld dat Den Haag gaf. 
Hierr werd het Verbond in staat gesteld om ter bespeling van de 
Koninklijkee Schouwburg een huisgezelschap te formeren. Dit werd de 
Vereenigingg Het Nederlandsch Toneel waarvan Willem m bescherm- 171 
heerr en subsidiënt werd.278 Voorts hoefde er in de Residentie geen pacht 
off  huur te worden betaald, integendeel, men kreeg geld toe, want de 
gemeentee stelde jaarlijks een subsidie van ƒ28.000,- beschikbaar. 

Amsterdamm wilde hier niet voor onderdoen en daarom werd het Ne-
derlandss Toneel ook hier de bespeler van de Stadsschouwburg. Tegen-
overr de pacht (ƒ17.000,-) kwam nu een gemeentelijke tegemoetkoming 
vann ca. ƒ50.000,- te staan.279 Na een wat moeizame start, veroorzaakt 
doorr ontevreden acteurs, verleende Willem 111 het gezelschap in 1882 het 
predikaatt 'Koninklijk'.280 En mede door toedoen van de succesacteurs, 
Louiss Bouwmeester, die voordien in volkstheaters en variétés was opge-
treden,, en Maria Kleine-Gartman, dochter van de acteur Jelgerhuis die 
tijdenss de eerste decennia van het Koninkrijk de belangrijkste Neder-
landsee theaterdocent was geweest, kwam het Nederlands Toneel nu ste-
vigg in het zadel. 

Langg duurde de vreugde echter niet, want in de nacht van 20 februari 
18900 werd de nieuwe bloei ruw onderbroken toen de Amsterdamse 
Stadsschouwburgg in vlammen opging. Uit de manier waarop vervan-
gendee huisvesting werd aangepakt, bleek hoeveel invloedrijker de bur-
gerss inmiddels waren geworden. Het initiatief lag onbetwist bij hen. 
Eénn ding was daarbij duidelijk: een nieuw theater mocht niet door de 
overheidd 'uit de zak van de belastingbetaler' worden gefinancierd. Op 
adviess van een groep burgers, onder wie de bankier en Nuts-man A.C. 
Wertheimm en de latere oprichter van De Telegraafb&ton G.A. Tindal, 
werdd een 'Stadsschouwburg-maatschappij' opgericht die door middel 
vann een obligatie-uitgifte een kapitaal van ƒ900.000,- bijeenbracht. De 
gemeentee zou eigenaar van de accommodatie worden en de exploitatie 
kwamm in handen van de Maatschappij. De gemeente hoefde alleen de 
rentelastenn van de obligatielening te betalen. Architecten van het nieu-
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wee onderkomen werden A.L . van Gendt, J.B. Springer en zijn zoon J.L. 
Springer.. Op i september 1894 werd het gebouw overgedragen aan het 
stadsbestuur.. Burgemeester S.A. Vening Meinesz aanvaardde 'met er-
kentelijkheidd namens het Stadsbestuur dit fraaie gebouw'.28' Vaste 
pachterr werd het Nederlands Toneel.282 

Duidelijkk werd nu echter dat dit gezelschap de aansluiting bij nieuwe 
ontwikkelingenn miste. Het bleef te eenzijdig op het burgerlijk-roman-
tischh repertoire gericht en het ontbrak aan enig modern maatschappe-
lij kk engagement. De Stadsschouwburg werd hierdoor een plek waar de 
burger-elitee elkaar trof, maar meer ook niet. Het was een opvallend 
contrastt met de levendige successen die Herman Heijermans, de 'harts-
tochtelijkee kampioen van het socialisme in de schouwburg', vanaf het 
eindee van de jaren negentig boekte.283 In de Hollandsche Schouwburg 

1722 in de Plantage Middenlaan werd zijn Ghetto (1898) binnen zeven maan-
denn honderd keer opgevoerd en ongeëvenaard was de triomf van Op 
hoophoop van zegen (1900) en Allerzielen (1904). 'Na ieder bedrijf werd er zes, 
zevenn maal gehaald en aan het bravogeroep kwam aan het slot slechts 
mett moeite een einde.'284 

Dee opkomst van het politiek en maatschappelijk geëngageerde to-
neell  had tot gevolg dat de positie van het, volgens velen bevoorrechte, 
Nederlandss Toneel onder druk kwam te staan. In Amsterdam groeide 

oppositiee nadat het Nederlands Toneel in 
19066 een opvoering van Op hoop van zegen in 
dee Stadsschouwburg had geweigerd. De aan 
dee directie toegeschreven willekeur bij 'het 
eerstee podium van het land' had 'de schouw-
burgkwestie'' tot gevolg.28^ Het uiteindelijke 
resultaatt daarvan was dat de gemeente, die 
inmiddelss in navolging van Den Haag ook 
subsidiess voor 'volksvoorstellingen' was gaan 
verstrekken,, in 1917 het beheer van theater 
naarr zich toe trok. Tegelijkertijd werd de 
pachtt voor het Nederlands Toneel verhoogd 
naarr ƒ25.000,-. Het zou het einde van het 
Nederlandss Toneel betekenen. In Den Haag 
werdd de dominante invloed van het Neder-
landss Toneel op de bespeling van de Konink-
lijk ee Schouwburg ter discussie gesteld door 

Affichee voor Het Pantser, anti- een groep rond de naturalistische auteur Mar-

militaristischh toneelstuk van Herman cellus Emants. Resultaat was dat de gemeente 
Heijermanss uit 1902. ook hier de exploitatie van de schouwburg in 

19188 weer in eigen hand nam. 
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'Kunstlievende'Kunstlievende burgers' en stedelijke musea 

Evenn opvallend was de betrokkenheid van 'kunstlievende burgers' bij de 
totstandkomingg van nieuwe musea. Vrijwel steeds vonden de initiatief-
nemerss een welwillend oor bij de stadsbestuurders. Soms lag het an-
dersom,, en kwam een stadsbestuur het eerst in actie, maar ook dan werd 
steedss nauw en bijna vanzelfsprekend aangesloten bij onder burgers 
levendee belangstelling. Als gevolg van dit soort initiatieven kwamen na 
18722 onder andere musea tot stand in Groningen (het Groninger Muse-
umm voor Stad en Lande, 1874), Leiden (Stedelijk Museum de Lakenhal, 
1874),, Alkmaar (het Stedelijk Museum, 1875), Amersfoort (Museum 
Flehitee 1878), Hoorn (het Westfries Museum, 1880), Rotterdam (het 
Museumm voor Land- en Volkenkunde 1883), Maastricht (het Bonnefan-
tenmuseum,, 1884), Zwolle (het Provinciaal Overijssels Museum, 1884), 173 
Amsterdamm (het Stedelijk Museum, 1895), Delft (het Gemeentemuse-
umm 1897), Schiedam (het Stedelijk Museum, 1899), Breda (het Stedelijk 
Museum,, 1903), Arnhem (het Nederlands Openluchtmuseum, 1912) en 
Denn Briel (hetTrompmuseum, 1912). 

Dee wijze waarop het Amsterdamse Stedelijk Museum tot stand 
kwam,, toont hoezeer burgerinitiatieven, nationaal besef, stedelijk be-
wustzijnn en stadsbestuur onderling verbonden konden zijn. In 1874 was, 
opp initiatief van de Amsterdamse ondernemer C.P. van Eeghen, de 
'Verenigingg tot het Vormen eener Openbare Verzameling van Heden-
daagschee Kunst te Amsterdam' (VVHK) , opgericht.286 Onder de leden 
warenn namen te vinden als die van bierbrouwer Heineken en A.C. 
Wertheim,, liberaal, voorzitter van het Nut, bankier en 'cultureel onder-
nemer'' door wiens toedoen het Paleis voor Volksvlijt was omgebouwd 
voorr concert- en theatervoorstellingen voor een breed publiek. De ver-
enigingg stelde zich ten doel een verzameling hedendaagse beeldende 
kunstt bijeen te brengen en deze 'voor een ieder (...) toegankelijk te 
maken'.28?? Te zijner tijd zou de collectie aan de gemeente worden 
geschonken.. Vanaf 1885 kreeg men onderdak in het toen pas geopende 
Rijksmuseum,, maar dit kon wegens het daar snel groeiende ruimtege-
brekk niet blijvend zijn. 

Dee accommodatieproblemen werden opgelost nadat het stadsbe-
stuurr door legatering in bezit kwam van twee belangrijke collecties. In 
18900 vermaakte de douairière S.A. Lopez Suasso-De Bruyn haar bezit-
tingenn waaronder een verzameling schilderijen aan de gemeente, onder 
voorwaardee dat de schilderijencollectie als Sophia-Augusta-Stichting 
voorr het publiek zou worden opengesteld. Ongeveer tegelijkertijd 
schonkk de zoon van C.P. van Eeghen, J.H. van Eeghen, de kunstcollec-
tiee van zijn vader en een bedrag van ƒ 150.000,- aan de stad, ten behoeve 
vann een te stichten gemeentelijk museum. 
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Ditt laatste hielp het stadsbestuur in december 1891 over de drempel 
bijj  het besluit een nieuw Stedelijk Museum te laten bouwen. Het werd 
naa Museum Fodor en Museum Van der Hoop het derde museum dat 
onderr verantwoordelijkheid van het stadsbetuur viel, maar het eerste 
waarvoorr het stadsbestuur zelf behoorlijk in de buidel tastte. Naast het 
doorr Van Eeghen beschikbaar gestelde bedrag werd voor het museum 
eenn budget van ƒ350.000,- gevoteerd.288 Stadsarchitect A.W. Weiss-
mann ontwierp het gebouw 'in een historische stijl naar de geest van de 
tijd'.28?? (Niet naar ieders tevredenheid overigens, want een conflict met 
hett stadsbestuur over een te gebruiken steensoort kostte hem zijn baan 
alss stadsarchitect.) Als symbolen van gezamenlijke inspanning van bur-
gerss en stadsbestuur kreeg het wapen van Amsterdam een plaats in de 
topgevell  en werden de familiewapens van Lopez Suasso en Van Eeghen 

1744 in de hoekpaviljoens geplaatst. Op 14 september 1895 wei"d het 'Stede-
lijk' ,, dat naast genoemde collecties nog verschillende andere verzame-
lingenn onderdak bood, plechtig door de Amsterdamse burgemeester 
geopend.2?0 0 

Dee invloed van Amsterdamse burgers op het ontstaan van stedelijke 
museaa en collecties hield vervolgens niet op, want ook andere activitei-
tenn kwamen vrijwel steeds voort uit hun initiatieven. In 1892 kwam het 
Zoölogischh Museum van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
NaturaNatura Artis Magistra aan de stad en in 1896 volgde het vijfde stedelijke 
museum.. Dat jaar vermaakte mevrouw Willet-Holthuysen haar patri-
ciërspandd (Herengracht 605), tuin, inventaris en collecties, alsmede een 
bedragg van ƒ 200.000,-, aan de stad onder voorwaarde dat het als Muse-
umm Willet-Holthuysen voor publiek zou worden opengesteld.2*" Ook 
blevenn verzamelaars hun bezit aan de stad schenken en meer dan eens 
gingg het daarbij om vermaarde collecties. In 1879 bijvoorbeeld ver-
maaktee de Amsterdamse burger Louis Splitgerber zijn uit zo'n acht-
honderdd prenten en tekeningen van Amsterdamse locaties bestaande 
Atlass van Amsterdam aan het stadsbestuur. 292 

DeDe 'Haagse bureaucratie' en de 'gewone menschheid' 

Dee ongeveer gelijktijdige opbloei van het burgerlijk particulier initia-
tieff  en de actievere opstelling van de rijksoverheid bleef niet zonder 
wrijvingg tussen burgers en het ministerie. Ten grondslag daaraan lagen 
interpretatiess omtrent de werking van het 'primaat van het particulier 
initiatieff  en, op meer concreet niveau, de in burgerkring verfoeide 
'groeiendee macht van de bureaucratie', waarbij het vaak in de eerste 
plaatss ging om activiteiten van de even daadkrachtige als eigenzinnige 
Dee Stuers. Deze was omtrent de vraag waar het primaat behoorde te 
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liggenn volstrekt duidelijk, toen hij stelde dat kunstontwikkeling en 
museaa 'onderwerpen van Staatszorg1 en geen 'privaat liefhebberij' 
moestenn zijn.2?3 Dit was een wel zeer ruime interpretatie van het nieuwe 
enn nu vrij breed gedragen politieke uitgangspunt dat de overheid tot 
actiee moest overgaan als het particulier initiatief tekortschoot. 

Eenn beeld van de meningsverschillen tussen cultureel actieve burgers 
enn de autoritaire referendaris geeft de gang van zaken bij de totstandko-
mingg van het Rijksmuseum. De Stuers stelde zich hierbij zeer neerbui-
gendd op tegenover de Commissie van Toezicht van het Rijksmuseum, 
diee volgens hem uit '5 eerzame burgers' bestond die, zeker als het om 
aankopenn ging, volstrekt incompetent moesten worden geacht.294 
Gevolgg van deze bejegening was dat de voorbereiding van het museum, 
diee aanvankelijk vrijwel geheel een zaak van particulieren was geweest, 
gaandewegg door 'het departement' werd overgenomen. De burgers, die 175 
inn 1872 nog hadden gemeend ruim eenderde van de bouwkosten op te 
kunnenn brengen, haakten in de loop van de tijd steeds meer af.295 Dit 
bleekk bijvoorbeeld toen de 'Commissie voor de feestelijkheden bij gele-
genheidd der opening van het Rijksmuseum', die onder voorzitterschap 
vann de Amsterdamse burgemeester G. van Tienhoven stond, probeerde 
dee burgers te bewegen tot een financiële bijdrage aan de festiviteiten.2?6 

Teleurstellendee reacties hadden tot gevolg dat een allegorische en his-
torischee optocht door de stad - een al in verregaande staat van voorbe-
reidingg zijnde 'levende vaderlands-historische galerij' - uiteindelijk 
geenn doorgang vond.2?7 

Hett commentaar van het progressief-liberale dagblad De Amsterdam-
mer/Dagbladmer/Dagblad voor Nederland op de speech van minister Heemskerk tij -
denss de opening van het museum maakte duidelijk wat in burgerkring 
vann het overheidsoptreden werd gevonden.298 Heemskerk had hier 
triomfantelijkk beweerd dat aan de tijd van Thorbecke, toen 'kunst nog 
geenn regeringszaak' was, nu definitief een einde was gekomen. De Am-
sterdammersterdammer betwijfelde dit. Was de kunst niet veeleer 'De Stuers' zaak' 
geworden?? 'De referendaris is de regering.' De kunst kreeg door toe-
doenn van De Stuers een 'bureaucratische bescherming', maar schiep 
daarmeee tegelijk afstand tot 'de gewone menschheid'. 

Kenmerkendd hiervoor was niet alleen het botte gedrag van De Stuers 
tegenoverr de Commissie van Toezicht. Een even grote schande was het 
hoee onachtzaam het Oudheidkundig Genootschap, 'een genootschap 
datt met zijne voorwerpen enkele zalen vult', was behandeld en dat de 
familiee Van der Hoop, 'wier schenkingen het museum hebben verrijkt', 
niett eens voor de officiële opening was uitgenodigd. De grootste bla-
magee was echter dat er bij de feestelijke opening wél acht ministers en 
allerleii  hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren 'die op geenerlei 
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wijss tot de plechtigheid in eenige betrekking stonden, terwijl schilders 
vann naam, kunstenaars en kunstvrienden op wie Nederland trots is, stil-
lekenslekens waren te huis gelaten'. De krant waarschuwde de minister 'de 
Kunstt niet eenzijdig als Regeeringszaak te betrachten. De Kunst is en 
blijveblijve ook Volkszaak. (...) Waar men Kunst bureaucratisch als regeerings-
zaakk opvat, loopt men gevaar, alle ware vrienden van Kunst te ontstem-
menn en van zich te vervreemden. (...) De Regeering diene de Kunst. Zij 
regeereregeere haar niet.' 

Tochh wilde De Stuers particulieren niet buitensluiten. Zeker niet; 
meermalenn bracht hij onder woorden dat 'het volk' moest 'mede arbei-
den'' en in zijn artikel 'Unitis Viribus' werd nadrukkelijk een beroep op 
particulierenn gedaan om 'de rol van onverschilligen aangaper' te laten 
varen.2999 Het sprak voor De Stuers echter vanzelf dat particulieren zich 
voegdenn naar de grote lijnen die door de overheid werden uitgestip-
peld.. Een schoolvoorbeeld van de wijze waarop de referendaris hen 
graagg zag ingeschakeld, leverde de in 1883 opgerichte Vereniging Rem-
brandt.. Om tegen te gaan dat nóg meer Nederlandse kunstwerken naar 
hett buitenland zouden verdwijnen, stelde deze vereniging zich ten doel 
hett openbare kunstbezit te behouden en te vermeerderen. Ter verwe-
zenlijkingg daarvan werden (en worden) voorschotten verleend of giften 
gedaann ten behoeve van de aankoop van kunstwerken voor openbare 
collecties. . 

Directee aanleiding tot oprichting van 'Rembrandt' was in 1883 de 
voorgenomenn verkoop van de kunst- en antiekcollectie van de voorma-
ligee voorzitter van het verlicht en kunstlievend gezelschap Arte et Ami-
ciriaa (niet te verwarren met de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae), 
Jacobb de Vos Jaczn.3°° De leden van Arte vreesden dat er voor de zo-
veelstee keer belangrijke kunstwerken naar het buitenland zouden ver-
dwijnenn en zij drongen bij het rijk op ingrijpen aan. Tevergeefs, want 
hett ministerie liet weten voor dit doel geen geld beschikbaar te hebben. 
Morelee steun kregen de Arte-leden van De Stuers echter graag, en dit 
wass voor hen al voldoende om hun initiatief voort te zetten. Besloten 
werdd een vereniging op te richten, die, naar suggestie van De Stuers, 
'Verenigingg Rembrandt' werd genoemd; Willem m nam het bescherm-
heerschapp op zich.3QI Binnen korte tijd wisten de initiatiefnemers een 
bedragg van ƒ67.000,- bijeen te krijgen. Op de veiling, die een record-
opbrengstt van ƒ315.000,- kende, kocht de vereniging (toen nog in 
oprichting),, in nauw overleg met de directeuren van de Rijksacademie 
enn het Rijksprentenkabinet, 201 kunstwerken voor ongeveer ƒ50.000,-. 



CULTUURR 'TER VERHEFFING VAN H ET VOLK ' 

Zowell  progressieve liberalen als socialisten zetten zich vanaf het laatste 
decenniumm van de negentiende eeuw in voor de 'verheffing' van de 
arbeidersklassee die met de industrialisatie in de grote steden explosief 
wass gegroeid. In dit nieuwe beschavingsoffensief lag het accent op cul-
tuurspreidingg en volksontwikkeling. De in dit kader ontplooide initia-
tievenn zouden van bijzonder belang voor de verdere ontwikkeling van 
hett cultuurbeleid worden. 

Progressief-liberaleProgressief-liberale inspiraties 

Vooruitstrevendee liberalen, die zich eerder zo vaak door de verlichte 
idealenn van het Nut hadden laten leiden, verwierpen het 'laissez-faire- 177 
liberalisme',, dat tot zeer onrechtvaardige sociale verhoudingen leidde, 
maarr keerden zich eveneens tegen de theorieën van Karl Marx waarin 
opp grond van het 'historisch materialisme' de revolutie werd gepredikt. 
Alss een belangrijke inspiratie gold het gedachtegoed van de Engelse 
historicuss en sociale hervormer Arnold Toynbee.3°2 'Apostel Arnold' 
wildee door middel van vormingswerk in buurt- of volkshuizen de be-
schavingg van de arbeidersklasse verhogen. In Nederland werd hiertoe 
inn Leiden in 1891 het eerste 'Volkshuis' geopend. Het doel was 'leerza-
mee en gezellige bijeenkomsten' voor 'mannen en vrouwen uit burgerij 
enn arbeidersstand' te organiseren. Concreet ging het om een biblio-
theekvoorziening,, lezingen en cursussen waarbij 'de kunst binnen het 
gezichtsveldd van het Leidse proletariaat' werd gebracht.3°3 Het Toyn-
bee-werkk sloeg aan, en een jaar later werd in Amsterdam het tweede 
volkshuiss - 'Ons huis' - geopend. Daarna volgden Middelharnis (1893), 
Denn Haag (1893), Schiedam (1896), Wormerveer (1904) en Rotterdam 
(1909). . 

Volgenss progressieve liberalen zou de overheid, in plaats van passief 
tee zijn, juist op het terrein van de volksontwikkeling en de cultuursprei-
dingg een actieve rol moeten spelen. Zoals blijkt uit het verkiezingspro-
grammaa van de Vrijzinnig-Democratische Bond van 1903 ging het hier-
bijj  in het bijzonder om de gemeentebesturen. 'Tot bevordering van de 
volksontwikkelingvolksontwikkeling (...) richte de gemeente op, of steune zij bestaande of 
opp te richten volksbibliotheken en -leeszalen, musea, en kunstverzame-
lingen,, met bepaling, dat deze voor het publiek althans op Zondag kos-
telooss opengesteld moeten zijn, terwijl de bezichtiging kan geschieden 
onderr voorlichting van zaakkundige personen. De gemeente organisee-
ree of bevordere het geven van volksfeesten, muziekuitvoeringen en voor-
stellingenn van goede tooneelstukken, volkscursussen en voordrachten. 
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(...)) Voor inrichtingen of maatregelen in het belang der volksontwikke-
lingg stelle zij, voor zooveel nodig, kosteloos of tegen geringe vergoe-
dingg gemeentegebouwen beschikbaar (...)•' Het gevolg van deze inten
tiess was dat progressieve liberalen en socialisten in gemeenteraden vaak 
samenn - en met succes - opkwamen voor zaken die de 'cultuurspreiding' 
kondenn bevorderen. 

Hoee burgerinitiatieven op dit terrein na verloop van tijd tot betrok
kenheidd van het gemeentebestuur konden leiden, toont de gang van 
zakenn rond in Amsterdam georganiseerde 'volksconcerten'. In 1897 
namm notaris Hendrik Wertheim, gesteund door de oprichters van 'Ons 
Huis',, het initiatief tot een serie volksconcerten in het circusgebouw 
Arenaa op het terrein achter het Rijksmuseum. De concerten werden 
eerstt verzorgd door de Amsterdamse Orkestvereeniging en na een half 
jaarr door het Haarlems Muziekkorps van Ch.P.W. Kriens.3°4 In april 
18999 werd het vijfentwintigste Arenaconcert gevierd; gemiddeld zou
denn er 1600 a 1700 bezoekers zijn geweest.3°5 

Toenn concerten in Arena niet meer mogelijk waren, werden zij 
voortgezett in het Paleis voor Volksvlijt. Vanaf 1904 werden ook door 
Toonkunstt volksconcerten in het Paleis en het Concertgebouw georga
niseerd.. Deze werden uitgevoerd door het Concertgebouworkest en 
stondenn op een hoger artistiek niveau. Ter bestrijding van de kosten 
steldee het vrijzinnig-democratische gemeenteraadslid Charles E.H. 
Boissevainn in 1909 voor om volksconcerten in het Concertgebouw te 
subsidiëren.. Een jaar later, nadat de N.V. Het Concertgebouw hiertoe 
eenn verzoek had ingediend, was het zover. De gemeente stelde een sub
sidiee van ƒ5000,- beschikbaar; als rechtvaardiging daarvoor gold dat 
'hett Concertgebouw zijnen deuren (...) zoveel mogelijk ook voor kleine 
beurzenn heeft opengesteld'.3°6 Een paar jaar later werd de subsidie op 
aandrangg van de SDAP en de VDB verdubbeld. 

SocialistischeSocialistische idealen in de praktijk 

Inn socialistische kring was de aandacht voor kunst en cultuur divers en 
vaakk hartstochtelijk.3°7 Belangstelling voor avant-gardekunst bestond 
naastt de drang om het bestaande 'burgerlijke' kunstaanbod onder be
reikk van de arbeiders te brengen. En naast gemeenschapskunst, als die 
vann architect-vormgever H.P. Berlage, stond door revolutieverlangens 
geïnspireerdee kunst die tot doel had de socialistische strijd tegen het 
kapitalismee te ondersteunen. Richtinggevend voor in socialistische 
kringg groeiende gedachten over cultuurbeleid waren echter vooral de 
opvattingenn van Henri Polak. Volgens hem was het niet alleen van 
belangg om arbeiders in contact te brengen met opvattingen over 'goede 
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smaak'' van socialistische gemeenschapskunstenaars en om hen in arbei-
derskorenn socialistische strijdliederen te laten zingen.3°8 Even belang-
rijkk was het om hen kennis te laten nemen van het bestaande 'burgerlij-
ke'' kunstaanbod. Polaks visie op kunst sloot hier naadloos aan bij de 
verhevenn romantische opvattingen die daaromtrent binnen de burger-
cultuurr werden gehuldigd. De kunstenaar was een genie ('iemand die 
dingenn ziet en voelt dieper, heviger, intenser dan de andere menschen') 
diee de mensheid naar een hogere trap van beschaving kon leiden.3°9 

Polakk bracht zijn idealen in praktijk door in 1894 de Algemene 
Nederlandsee Diamantbewerkersbond (ANDB) op te richten. In deze 
eerstee moderne Nederlandse vakbond werden diamantbewerkers, een 
beroepsgroepp die bekend stond door haar lage morele peil (tot uiting 
komendd in 'diefstal, drankmisbruik en bordeelbezoek'), met kunst en 
cultuurr in aanraking gebracht.310 De ANDB stelde hiertoe een omvang- 179 
rijkee bibliotheek samen en organiseerde lezingen en cursussen. Ook 
werdenn een eigen koor en een fanfare opgericht. Tegelijkertijd stimu-
leerdee het Weekblad van de ANDB de cultuurspreiding door aandacht te 
vragenn voor tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en concerten die 
voorr de arbeidersbeschaving geschikt werden gevonden. Symbool van 
dee nauwe relatie tussen de zich ontwikkelende diamantarbeiders en 
kunstt werd het door Berlage ont-
worpenn en in 1900 opgeleverde 
Verenigingsgebouww waarin de 
socialistischee gemeenschapskun-
stenaarr Richard Roland Holst 
allegorischee muurschilderingen 
aanbracht.. De inspanningen had-
denn resultaat, want 'mensen uit 
hett slop, die in ieders oog een 
beestt waren', werden 'zelfbewuste 
arbeiderss met een gretigheid naar 
l i teratuur,, kunst en wetenschap'. Muurschildering van Richard Roland Holst in het 

Het'washetwerkvandeANDBB en gebouwvan de ANDB (1907). 
jarenlangg de trots van de "moder-
ne""  arbeidersbeweging'. 

Belangrijkee bijdragen aan de cultuurspreiding onder een bredere 
groepp van arbeiders leverden verenigingen als Voor de Kunst (Rotter-
damm 1901), Kunst aan het Volk (Amsterdam 1903) en Kunst aan Allen 
(Denn Haag 1907) waarvan de leiding voor het grootste deel bestond uit 
progressievee liberalen die in de loop van de tijd lid van de SDAP waren 
geworden.. Om kunst voor arbeiders bereikbaar te maken, werden ten-
toonstellingen,, concerten, voorstellingen en lezingen georganiseerd^1' 
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CATALOGU S S 
VANN DE TENTOONSTELLING 

KINDD EN KUNST 
INEENGEZETT DOOR DE COMMISSIE 
VOORR SCHILDERKUNS T EN DIE VOOR 
ARCHITECTUURR EN NIJVERHEIDSKUNS T 
GEDURENDEE DE MAAN D JANUAR I 1906 IN 
HETT STEDELIJ K MUSEUM:: AMSTERDA M 

Affichee voor de tentoonstelling Kind 
enen kunst van de vereniging Kunst aan 
hett Volk in 1906. 

Kunstt aan het Volk stelde zich ten doel 'het 
begrijpenn en genieten van kunst door de leden 
derr arbeidersklasse te bevorderen'. Hierbij 
gingg het in de eerste plaats om 'sociale cul-
tuurspreiding',, waarbij arbeiders met 'het 
goedee en het schone' in aanraking moesten 
wordenn gebracht. Het lidmaatschap stond 
openn voor 'iedereen die het ontbrak aan finan-
ciëlee middelen om deel te nemen aan het 
bestaandee culturele leven'J12 Net als bij de 
ANDBB waren de resultaten opvallend: 'Kunst 
aann het Volk heeft het fundament gelegd 
waaropp de sociaal-democratische beweging 
konn voortbouwen.'3'3 

Voorr een aanzienlijk deel was het succes 
ongetwijfeldd te danken aan het feit dat be-
stuurderss van de succesvolle arbeidersvereni-
gingenn en volkshuizen rond 1900 namens de 

SDAPP en de VDB hun intrede in gemeentebesturen maakten. (Henri 
Polakk was in 1902 het eerste SDAP-gemeenteraadslid in Amsterdam.) 
Vann nu af werd hier regelmatig aandacht voor de 'geestelijke verheffing 
vann de arbeiders' gevraagden Vaak ging het hierbij om realisatie van 
gemeenschapsvoorzieningenn 'zoals bibliotheken, musea en cursussen, 
omm de arbeiders cultureel te verheffen en hun leven te verrijken'^̂  
Maarr ook waren er activiteiten waardoor arbeiders met 'de hogere kun-
sten'' in aanraking konden worden gebracht. Zoals gezegd nam de VDB 
inn 1909 het initiatief tot subsidiëring van volksconcerten waarna de 
gemeentelijkee bijdrage in 1913 op aandrang van de SDAP werd verhoogd 
tott ƒ10.000,-, onder voorwaarde dat de entree van de concerten verder 
omlaagg ging. Het leek erop 'dat het bestuur van het Concertgebouw 
steedss meer rekening wilde houden met de wensen van een groeiend 
aantall  socialisten in de gemeenteraad'. In 1915 werd de socialistische 
wethouderr F.M. Wibaut, voormalig voorzitter van Kunst aan het Volk, 
bestuurslidd van het Concertgebouw.3l 6 

OpenbareOpenbare Leeszalen en Bibliotheken 

Eenn centraal aandachtspunt in zowel progressief-liberale als socialisti-
schee kring betrof de totstandkoming van Openbare Leeszalen en Biblio-
thekenn (OLB'SP1? Nadat Thorbecke in de jaren vijfti g had laten weten 
datt dit soort instellingen volledig een zaak van particulier initiatief 
diendenn te zijn, waren in het hele land, naast de al veel langer bestaande 
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meestall  kleinschalige voorzieningen van het Nut, op commerciële basis 
enn binnen de verschillende zuilen, honderden bibliotheken en biblio-
theekjess tot stand gekomen. In 1910 werden door het CBS ruim 1200 
bibliothekenn van zeer verschillende aard en omvang geteld. Hun be-
langrijkstee overeenkomst was dat ze aan het begin van de twintigste 
eeuww onderdeel uitmaakten van een volledig verzuild bestel van parti-
culieree lectuurvoorzieningen.3l8 

Tegenn deze situatie keerde zich kort na de eeuwwisseling de Lees-
zaalbewegingg die zich oriënteerde op het voorbeeld van de Engelse 
publicpublic libraries, waarvoor decennia eerder al aandacht was gevraagd door 
baronn Sloet tot Olthuis en Frederik Muller^^ Anders dan de 'volksbi-
bliotheken',, zoals de verzamelde bestaande bibliotheken in deze kring 
werdenn genoemd, zouden OLB'S zich op een veel breder aanbod moeten 
richten.richten. Er zouden ook wetenschappelijke boeken, tijdschriften en kran-
tenn moeten kunnen worden geraadpleegd en er zouden aparte leeszalen 
moetenn zijn. Bovendien zouden OLB'S, en dat was een principieel ver-
schill  met de volksbibliotheken, door de overheid bekostigde instellin-
genn voor volksontwikkeling moeten zijn. Zij waren 'een zaak van publiek 
belang,, waarvoor publieke kassen offers dienden te brengen'.32° Neutra-
liteitt werd in dit licht als een belangrijk principe beschouwd. Ontwikke-
lingg en beschaving mochten niet aan partijdigheid ondergeschikt wor-
denn gemaakt.321 

Inn 1899 werd in Dordrecht de eerste Openbare Leeszaal geopend; 
daarnaa volgden Groningen (1903), Leeuwarden (1905), Den Haag 
(1906),, Rotterdam (1907) en Utrecht (i909>.322 In 1908 werd ter behar-
tigingg van de gezamenlijke belangen en de bevordering van de samen-
werkingg de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Biblio-
thekenn in het leven geroepen. Vestigingsplaats werd Den Haag. 
Inmiddelss waren de meeste gemeenten met OLB'S tot subsidiëring over-
gegaan.3233 Van aanvang af werd de Leeszaalbeweging politiek gesteund 
doorsDAPenvDB. . 

Inn de Tweede Kamer gaf de 'openbare bibliothekenkwestie' aanlei-
dingg tot felle meningsverschillen tussen 'links' en 'rechts', waarbij de 
grootstee oppositie uit katholieke hoek kwam.324 Toen de liberale minis-
terr Rink een post van ƒ5150,- ter ondersteuning van de OLB'S op de be-
grotingg voor 1908 plaatste, werd door het katholieke Tweede-Kamerlid 
A.C.. A. van Vuuren een, nét niet geslaagde, poging ondernomen om het 
voorstell  te verwerpen. Als belangrijkste bezwaar gold dat OLB'S onvol-
doendee garantie konden bieden voor de beoogde neutraliteit. 'Een 
volksleeszaall  waar iedereen iets van zijn gading vindt is naar onze 
meningg niet voor allen geschikt.' Voorts vond de oppositie dat OLB'S een 
zaakk van gemeenten en niet van het rijk behoorden te zijn. 
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Eenn jaar later, toen de Anti-Revolutionaire minister Th. Heemskerk 
wass aangetreden, verdween de post alweer van de begroting. De soci-
aal-democratenn protesteerden scherp, maar zonder succes. Door hen in 
19088 en 1909 ingebrachte amendementen werden met grote meerder-
heidd (67 tegen 7 in 1909) verworpen. De socialist Schaper benadrukte 
dee voor volksontwikkeling onmisbaar geachte OLB'S door onder meer te 
wijzenn op de funeste invloed van 'slechte lectuur', die door het ontbre-
kenn van goede voorzieningen jongeren in de armen van 'het kwaad' 
dreef:: 'Wij hebben in een land van Europa een voorbeeld dat sprekend 
genoegg is, hoe jongens, die zich aan de lectuur van avonturenromans te 
buitenn gaan, daardoor geheel op den verkeerden weg, ja, tot gevaarlijke 
krankzinnigheidd komen en moorden gaan bedrijven.'325 Het mocht niet 
baten. . 

1822 In 1910 werd een modus gevonden om opnieuw tot subsidieverlening 
overr te kunnen gaan. De rijksbijdrage werd nu berekend aan de hand 
vann een formule volgens welke rijk en gemeenten samen anderhalf keer 
hett bedrag beschikbaar stelden dat particulieren opbrachten.326 Dit be-
tekendee het begin van een blijvende betrokkenheid van de rijksover-
heid.. Tussen 1911 en 1918 steeg de rijksbijdrage van ƒ6855,- n a ar 

ƒ64.505,-.. Het gemeentelijk aandeel ging tussen 1905 en 1918 van 
ƒ600,-- naar ƒ162.850,-. Vanaf 1914 subsidieerden ook de provincies 
mee;; hun bijdragen groeiden tot 1918 van ƒ 1300,- naar ƒ9850,-. Verre-
wegg de belangrijkste financiering bleef echter van particulieren komen, 
wantt ondanks de bovengenoemde verdeelsleutel droegen zij in de vorm 
vann contributies en schenkingen in 1918 ƒ360.211,- bij aan de inkomsten 
vann de OLB'S. De drie overheden stelden hiernaast samen ƒ237.205,-
beschikbaarr en dat was beduidend minder dan wat het volgens 'de for-
mule'' zou moeten zijn.327 

Analoogg aan de schoolstrijd werd in katholieke kring vanaf 191 o 
gestredenn voor overheidsondersteuning van 'bijzondere leeszalen', 
oftewell  van 'Roomskatholieke OLB'S'. De eerste als zodanig gesubsi-
dieerdee instelling was in 1913 de (dat jaar geopende) Amersfoortse 
Roomskatholiekee Openbare Leeszaal. Eigenhandig geschreven geluk-
wensenn van de paus en de aartsbisschip van Utrecht onderstreepten het 
grotee belang dat hieraan in rooms-katholieke kring werd gehecht. Een-
zelfdee ontwikkeling deed zich voor in protestants-christelijke gelede-
ren.. Hoewel Kuyper geen bezwaren tegen algemene openbare biblio-
thekenn had, gaf het orthodoxe deel van de protestants-christelijke zuil 
dee voorkeur aan eigen voorzieningen.328 De eerste 'Christelijke OLB' 
werdd in 1913 in Hilversum geopend. 
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KunstenaarsverenigingenKunstenaarsverenigingen en vakbondsidealen 

Hett socialistische gedachtegoed kreeg vanaf het laatste decennium van 
dee negentiende eeuw eveneens grote invloed op kunstenaarsorganisa-
ties.. Veel meer dan in oudere verenigingen als de Maatschappij der Ne-
derlandschee Letterkunde, de Maatschappij tot bevordering der Bouw-
kunst,, And et Amicitiae en de Nederlandsche Toonkunstenaars Veree-
nigingg (1875), stond bij diverse vanaf 1894 opgerichte verenigingen een 
meerr vakbondsachtige belangenbehartiging op de voorgrond. 329 An-
derss dan de oudere verenigingen trachtten deze 'moderne' vakorganisa-
tiess na verloop van tijd hun groepsbelangen op het overheidsbeleid van 
invloedd te laten zijn. De overheid werd vanuit dit perspectief meer 
gezienn als een macht waarop de belangen van kunstenaars moesten wor-
denn bevochten. 

Alss eerste moderne vakorganisatie van kunstenaars geldt de in 1894 
opgerichtee Amsterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging.33° Aanlei-
dingg was een arbeidsconflict tussen J.G. de Groot, zakelijk leider van 
zowell  de Amsterdamse Parkschouwburg als het Paleis voor Volksvlijt 
enn de in deze accommodaties optredende Hollandsche Opera en het 
Paleisorkest.. Musici deden bij Henri Polak hun beklag over het tiran-
niekee en asociale gedrag van De Groot. Polak publiceerde hierop in het 
socialistischee weekblad De Nieuwe Tijd een aantal artikelen waarin de 
misstandenn onder de titel 'Het artistieke proletariaat in de hoofdstad' 
aann de kaak werden gesteld. Om zich tegen verdere uitbuiting te verwe-
ren,, richtten musici de Amsterdamsche Orkest Vereeniging (AOV) op. 
Eenn week later werd door Polak en de oprichters van de AOV de Amster-
damschee Toonkunstenaars Vereeniging (ATV) in het leven geroepen. 

Dee start van de ATV was bijzonder voorspoedig. Niet alleen de musici 
vann de AOV sloten zich aan, maar ook die van het Concertgebouworkest. 
Inn totaal werden in het oprichtingsjaar 250 orkestmusici lid. Omdat er 
niett veel meer beroepsmusici in Amsterdam actief waren, betekende dit 
datt de ATV een organisatie werd waarmee elk orkestbestuur terdege 
rekeningg moest houden.331 Gedurende de eerste tien jaar was de ATV 
eenn lokale Amsterdamse vereniging met internationale contacten.332 Na 
19044 kwamen ook in Den Haag, Rotterdam en Arnhem plaatselijke ver-
enigingenn van musici tot stand. In de zomer van 1909 richtten zij geza-
menlijkk de landelijke Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars Ver-
eenigingg (ANTV) op. 

Inmiddelss waren ook op andere terreinen modernere vakorganisaties 
tott stand gekomen. In 1904 werd de Vereeniging van Ambachts- en 
Nijverheidskunstenaarss (VANK) opgericht en op het terrein van de 
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bouwkunstt volgde in 1908 de Bond van Nederlandsche Architecten 
(BNA).3333 Moderne architecten als H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel en 
W.. Kromhout gaven er de toon aan. Naar voorbeelden uit Duitsland en 
Engelandd werd in 1905 de Vereeniging van Letterkundigen (VvL) 
opgericht.3344 Doel van de VvL was 'den bloei der Schoone Letteren in 
Nederlandd te bevorderen door behartiging van de belangen harer beoe-
fenaars:: de Nederlandsche Letterkundigen'.335 I n het bestuur zaten 
sterkk uiteenlopende karakters als de 'tachtiger-individualist' Lodewijk 
vann Deyssel (voorzitter) en de socialist Herman Heijermans.336 Twee 
centralee aandachtspunten voor de vereniging waren de bescherming 
vann het auteursrecht - waarover straks - en sociaal-economische belan-
genbehartiging. . 

Opp het terrein van het toneel kwam het in 1911 met de Nederlandsche 
Toneelkunstenaarss Vereeniging (NTV) tot de eerste moderne vakorga-
nisatie.. Erg voorspoedig ging de ontwikkeling hier echter niet. De be-
kendheidd werd groter toen in 1915 actie werd gevoerd tegen slechte 
werkomstandighedenn in de theaters en er een steunfonds voor werkloze 
toneelspelerss werd opgericht. In 1918 had de NTV 253 leden verspreid 
overr de afdelingen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.337 Ook in 1911 
kwamm ten gevolge van 'heftige auteursrechtelijke noden' het Genoot-
schapp van Nederlandsche Componisten (GeNeCo) tot stand. 

Inn 1910 werd op initiatief van de VvL de aanzet gegeven tot de op-
richtingrichting van een eerste koepelorganisatie, het Verbond van Nederland-
schee Kunstenaars-Vereenigingen (VNKV) . Lid werden vooral nieuwe, 
maarr ook enkele oudere verenigingen, die door de opkomst van de 
moderneree organisaties waren beïnvloed.338 Het in 1912 meer dan 2500 
ledenn tellende Verbond besprak op zijn congres in maart 1913 onder 
meerr de wenselijkheid van oprichting van een 'Instituut voor Schoone 
Kunsten'.. Naar aanleiding daarvan stelde N. Beets in opdracht van het 
VNKVV  een rapport over een dergelijk instituut op.339 I n 1916 werd dit 
gebruiktt in contacten met het ministerie over de mogelijkheid van een 
nieuww advieslichaam voor de kunsten.34° Zonder resultaat, want pas na 
dee Tweede Wereldoorlog zou een dergelijke instelling het leven zien. 

Kunstenaarsrechten:Kunstenaarsrechten: de Auteurswet van igiz 

Hett opmerkelijkste resultaat van de nieuwe vakbondsidealen betrof in 
eerstee instantie de veel betere regeling van het auteursrecht. Initiatie-
venn tot verbetering van de wet van 1817 gingen aanvankelijk vooral uit 
vann de Vereeniging tot Bevordering van de Belangen des Boekhandels 
(VBBB).. In i860 was door deze organisatie al een ontwerp voor een nieu-
wee wet aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden. Maar het 
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schoott niet op. Pas nadat De Stuers in 1875 daarop bij de minister van 
Justitiee aandrong, kwam er meer vaart in de voorbereiding.341 Het re-
sultaatwass uiteindelijk de 'Wet van den 28stenjuni 1881 tot regeling van 
hett Auteursrecht', waarin niet alleen de rechten van schrijvers van tek-
stenn werden neergelegd, maar ook die van makers van etsen, gravures, 
kaarten,, bladmuziek en toneelstukken.342 Met de nieuwe wet waren de 
problemenn echter niet opgelost, want zij gaf uitgevers een relatief ster-
kee positie tegenover 'makers' en bood te weinig bescherming aan Ne-
derlandsee auteurs op de internationale markt. Bovendien, en dat was 
wellichtt nog belangrijker, sloot de wet al op het moment van aanname 
niett meer aan bij internationale ontwikkelingen. 

Inn 1878 was in Parijs tijdens de (zevende) wereldtentoonstelling en 
onderr voorzitterschap van de auteur Victor Hugo, de Association littérai-
rere internationale in het leven geroepen. Het doel van de oprichters was 
inn alle landen te komen tot een verbetering van het auteursrecht. De 
eerstee conferentie van de Association vond in 1883 plaats in Bern. Er 
werdd een conceptverdrag opgesteld dat vervolgens aan de Zwitserse 
regeringg werd aangeboden. Deze nodigde op haar beurt andere landen 
uitt om op een diplomatieke conferentie over het ontwerp van gedach-
tenn te wisselen. Na enkele bijeenkomsten werd in 1887 de Berner Con-
ventiee aangenomen en door tien landen (België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk,, Haïti, Italië, Liberia, Spanje, Tunis en Zwitserland) onderte-
kend.. De Conventie omvatte achttien artikelen waaraan het auteurs-
rechtt van aangesloten landen minimaal diende te voldoen.343 

Nederlandd volgde de ontwikkelingen op afstand. De eerste conferen-
tiess waren wel door een diplomatieke vertegenwoordiger bezocht, maar 
daarr bleef het bij.344 De gereserveerde opstelling werd vooral veroor-
zaaktt door de bezwaren die de VBBB tegen de Berner Conventie maakte. 
Hierr werd gevreesd dat er veel meer auteursrechtenvergoedingen aan 
inn het Nederlands vertaalde buitenlandse auteurs zouden moeten wor-
denn betaald dan andersom, want Nederlandse auteurs werden nu een-
maall  weinig in andere talen vertaald.345 Toch waren er ook voorstanders 
vann aansluiting bij de Conventie. Zij waren vooral te vinden onder indi-
viduelee auteurs onder wie Herman Heijermans en enkele Tweede-
Kamerleden,, van wie de liberale Leidse hoogleraar in de wijsbegeerte 
vann het recht mr. W. van der Vlucht de meest spraakmakende was.346 

Vanaff  1905 werd op aansluiting aangedrongen door de toen opgerichte 
VvL .. Vanuit een moderne vakbondsoptiek werd hier tegen de op 'com-
merciëlee branchebelangen' gebaseerde opvattingen van de VBBB gepro-
testeerd. . 

Dee regering zag in de tweespalt lange tijd aanleiding niets te doen, 
maarr uiteindelijk kon de Nederlandse afzijdigheid toch geen stand hou-
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den.3477 Onder drukvan internationale ontwikkelingen, particulieren en 
publiekee opinie kwam in 1912 toch een nieuwe Auteurswet tot stand 
waarmeee tegelijk de Berner Conventie werd bekrachtigd.348 In de nieu-
wee wet, waarvan het VvL-li d H.L. de Beaufort als geestelijk vader kan 
wordenn beschouwd, was het auteursrecht als het uitsluitend recht van 
dee maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst neerge-
legd.. De wet maakte 'aan een grooten achterstand een einde' en bracht 
'onzee auteursrecht-wetgeving op het peil (...), dat de meeste andere 
beschaafdee landen' al veel eerder hadden bereikt.349 De wet beperkte 
zichh niet tot auteursrechten, want zij bracht eveneens de makers van 
beeldendee kunst, kunstnijverheid, bouwkunst, fotografie en film wette-
lijk ee bescherming. 
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H ETT RIJK: CULTUURBELEID I N DE GEEST VAN COLIJN 

Dee voortgaande verzuiling sloeg na de oorlog een bres in de toch al 
brozee nationale saamhorigheidsgevoelens. Van een min of meer een-
duidigg cultuurbeleid 'ter verheffing van de natie' was nu geen sprake 
meer.. Op rijksniveau, waar confessionele politici domineerden, waren 
dee ambities gering. Toch was dit niet direct na 1918 het geval, want het 
eindee van de oorlog en de daaropvolgende economische opleving ver-
oorzaaktenn eerst een korte periode van grote dadendrang. De drukte in 
Denn Haag was zo groot dat begin 1921 werd overwogen om 'een tweede 
centrumm van Regeeringsgebouwen in de Residentie' te bouwen.1 Het-
zelfdee jaar kwam echter de omslag;'(...) de hausse sloeg om in een bais-
se.. De koek was op en de illusies waren voorbij.' 

Inn de regering kreeg nu de overtuiging de overhand dat er, teneinde 
dee uitvoeringvan de sociale wetten te kunnen betalen en de staatsschuld 
tee beteugelen, drastisch moest worden bezuinigd. In 1923 trad Hendrik 
Colijnn aan als minister van Financiën. Deze sobere antirevolutionair, 
diee tijdens het interbellum vijf keer minister-president zou zijn, werd de 
belichamingg van een bezuinigingsdrang die het rijk tot aan de Tweede 
Wereldoorlogg kenmerkte. Van aanvang af gaf hij volgens de zeer goed 
mett het rijkscultuurbeleid bekende F.J. Duparc blijk 'van een totaal 
gemiss aan inzicht van de belangen, die bij de behartiging van de kunsten 
enn van het behoud van ons culturele erfgoed in het spel waren'.2 

Dee dadendrang van direct na de oorlog raakte ook het cultuurbeleid, 
datt bij het in 1918 van het ministerie van Binnenlandse Zaken afgeschei-
denn ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd on-
dergebracht.. In korte tijd werden verschillende rijkscommissies inge-
steldd die ideeën moesten aandragen voor uitbreiding van het cultuur-
beleid,, waarvoor de uitgaven tussen 1918 en 1922 stegen van 1,2 naar 3,3 
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miljoenn gulden (op de totale rijksuitgaven van respectievelijk 994 en 
9411 miljoen). Daarna zakten de budgetten weer terug.3 Ongetwijfeld 
wass hierop het aantreden van Colijn van invloed, evenals de in confes-
sionelee kringen heersende mening dat de overheid zich zo weinig 
mogelijkk met het maatschappelijke en culturele leven zou moeten be-
moeien.. De verschillende groeperingen in het verzuilde land moesten 
hunn zaken bij voorkeur in eigen kring regelen. Slechts één aangelegen-
heidd vormde hierop een uitzondering, en dat was de bewaking van de 
zedelijkheid. . 

Bijj  de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het nieuwe ministe-
riee richtte de aandacht zich op 'het archiefwezen; de rijksinstellingen 
vann wetenschap, kunst en kunstonderwijs; de zorg voor de instandhou-
dingg der monumenten van geschiedenis en kunst; in het algemeen de 

1888 bevordering van rijkswege van wetenschap en kunst, en de gebouwen 
diee tot dusver onder het departement van Binnenlandse Zaken ressor-
teerden'.44 Hoewel in de naam van het nieuwe ministerie de kunsten 
werdenn genoemd, lag het accent veel meer op het cultuurbehoud. Met 
kunstt was weinig bemoeienis. De meeste aandacht ging hier uit naar 
symfonieorkesten,, maar daar bleef het ook wel ongeveer bij, want: 
'Kunstt - en met name toneel - was al gauw iets fnvools onpolitieke kunst 
wass al helemaal uit den boze.'* 

Hett lage ambitieniveau vond zijn weerspiegeling in de bezetting van 
dee Afdeling Kunsten en Wetenschappen op het ministerie. In 1923 werk-
tenn er bij 'kunsten' zes en in 1940 zeven ambtenaren. Hoofd was mr. 
M.I .. Duparc.6 Na zijn overlijden in 1925 werd hij opgevolgd door P. Vis-
ser,, die sinds 1918 bij de afdeling werkte en die op zijn beurt in 1939 werd 
opgevolgdd door mr. J.K. van der Haagen, die in 1925 was aangesteld.? 
Dee waardering voor de afdeling was wisselend. Museumdirecteuren 
warenn over het algemeen ingenomen met de coöperatieve opstelling 
vann Duparc. En Eeltjo van Beresteijn, Kamerlid en voorvechter van het 
burgerlijkk particulier initiatief, stak zijn waardering voor Visser en be-
leidsmedewerkerr Van Keekem niet onder stoelen of banken: 'Spreek 
mett Van Keekem', was zijn gevleugelde uitspraak, 'en allen die het op-
volgdenn (...) zijn er wel bij gevaren.'8 

Binnenn de muren van het departement waren de medewerkers van de 
Afdelingg Onderwijs minder lovend. Zij vonden dat hun collega's van 
'kunsten'' 'een beetje zweefden en dat de chefs met hun hoofd in de 
"kunstwolken""  liepen. Als men eens een ambtenaar van die afdeling 
overr de gang zag snellen, zeiden ze tot elkaar: "O, het stuk is zeker 
gekomen.""  Dat stuk moest dan direct naar de minister worden ge-
bracht.'99 Toch hadden de onderwijsambtenaren van het departement zo 
nuu en dan wel profijt van de Afdeling Kunsten, want soms organiseerde 
dezee voor het hele personeel uitstapjes naar tentoonstellingen. 
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NieuweNieuwe debatten over cultuur en samenleving 

Inn het parlement kwam de relatie tussen de overheid en de kunsten 
meermalenn aan de orde. Al heel gauw, in januari 1919, werd in de Twee-
dee Kamer duidelijk dat de verzuiling en de sinds 1918 significant gewij-
zigdee politieke verhoudingen de verdere beleidsontwikkeling sterk zou-
denn beïnvloeden.10 De socialist Asscher Kleerekoper, die zich eerder in 
dee Amsterdamse gemeenteraad voor een grotere bestuurlijke bemoei-
eniss met de Stadsschouwburg had ingezet, stelde in het debat de afzij-
digheidd van de rijksoverheid ten aanzien van het toneel ter discussie. 
Maarr het ging om meer. In breder perspectief ging het om de plaats en 
dee rol van de kunst in een sterk verzuilde samenleving. Kleerekoper 
constateerdee dat de overheidsbemoeienis zich beperkte tot het uitoefe-
nenn van censuur, tot 'het tegengaan van het verkeerde, het onderdruk-
kenn van het kwade'. Hoewel hij dit streven 'in volle waarde' wilde laten, 
vondd hij de benadering eenzijdig en negatief, omdat zij niet vergezeld 
gingg 'van het positief bevorderen van goede verheffende kunst, waar-
doorr de smaak van het volk wordt ontwikkeld en de prikkel om zich met 
slechtee vermakelijkheden bezig te houden onderdrukt wordt'. Tegen-
overr 'het kwaad van de bioscoop' en het nietszeggende niveau van 'de 
zogenaamdee revues' zou 'het volk' moeten worden gestimuleerd om 
vann 'goede kunst te genieten'. Volksvoorstellingen in de grote steden 
gavenn aan hoe 'heftig' het verlangen van de onontwikkelde massa was 
omm van 'ernstige classieke kunst' kennis te nemen." 

'Goedee en zuivere kunst' vervulde voor de 'ontwikkeling en ver-
heffing'' van het volk, volgens Kleerekoper, in de samenleving eenzelfde 
roll  als godsdienst. Daarmee sloot hij aan bij het romantisch-verheven, 
messiaanss aandoende beeld dat al eerder door Henri Polak over de 
maatschappelijkee functie van de kunstenaar was verwoord. Kleereko-
per:: 'Kunstenaars zijn zij, die, anders en beter dan wij, gewone sterve-
lingen,, beschouwen wat er is, wat er in de wereld zich ontwikkelt, en die 
bijj  machte zijn hun waarnemingen zóó schoon uit te beelden, dat ook 
wijj  zien door hun oogen en voelen door hun ziel wat zij gezien en 
gevoeldd hebben, zoals onze eigen oogen te zien, zooals onze eigen zie-
lenn te voelen niet bij machte zijn.'12 Waarom werd er wel veel geld aan 
hett in de nieuwe Grondwet volledig gelijkgestelde christelijk onderwijs 
gespendeerdd en niets aan de verspreiding van kunst onder het volk? De 
regeringg had hier een belangrijke taak te vervullen. Om goede kunst 
binnenn het bereik van de massa te brengen kon zij niet langer worden 
overgelatenn aan de inzet van particulieren. 

Hett pleidooi vond in de Kamer weinig weerklank. De antirevolutio-
nairr J. Schouten vond het terughoudende optreden van de overheid juist 



1918-i94° ° 

positief,, 'omdat uit de taak van de Overheid als dienaresse Gods voort-
vloeitt dat zij de algemeen onveranderlijke Christelijke zeden hand-
haaftV?? Aangezien het bij kunst, en bij toneel in het bijzonder, al gauw 
omm ethische principes ging, zou de regering kunst niet moeten subsidië-
ren.. De overheid zou hier neutraal moeten blijven, want 'de opvattin-
genn over goed en kwaad, zedelijk en onzedelijk, geoorloofd en ongeoor-
loofdd verschillen zo principieel, dat men niet gauw zal kunnen komen tot 
eenn samenwerking, die de Overheid in staat stelt iets positiefs te doen'. 
Dee verlicht-optimistische verwachting van Kleerekoper dat kunstbe-
leidd zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en beschaving van de 
bevolkingg en aan het terugdringen van 'kunst van inferieure qualiteit', 
werdd door Schouten fel bestreden: 'De overheid blijve daar buiten.' 

Hett katholieke Kamerlid baron A.I.M.J. van Wijnbergen sloot hier-
1900 bij aan. Natuurlijk, degene die de kunst wilde bevorderen kon niet vol-

staann met negatieve actie, maar moest optreden. En dat gebeurde ook. 
Wass Kleerekoper dan niet op de hoogte van wat 'van Katholieke zijde in 
dee laatste jaren vooral speciaal op toneelgebied verricht' was? Van de 
succesvollee opvoeringen van de Beatrijs? En van de 'heerlijke uitingen 
vann Katholiek toneel, geopenbaard in de openluchtspelen te Oisterwijk 
enn te Valkenburg'?'4 De regering moest het toneel niet subsidiëren, 
wantt als ze dat deed zou ze ook antwoord moeten geven op de vraag wat 
goedee kunst is. En daaromtrent waren de meningen nu eenmaal zeer 
verdeeld.. Kunst diende uit te gaan van de 'onveranderlijke Christelijke 
moraal'' en niet, zoals Kleerekoper het wenste, van autonome kunste-
naarss die 'in absolute vrijheid' godsdienst en moraal volledig konden 
uitsluiten.. Een dergelijke vrijheid kon aan geen enkel individu worden 
gegeven,, laat staan dat hiervoor overheidssubsidie werd verstrekt! Het 
wass duidelijk: onder confessionelen was de behoefte aan kunstenaars als 
geseculariseerdee toekomstprofeten nihil. 

Terr linkerzijde vond Kleerekoper geen steun bij de communist jhr. 
WW van Ravesteijn. Deze vond dat het geen zin had om in de huidige 
maatschappelijkee constellatie bestaande kunstvormen te ondersteunen: 
geenn 'minderwaardig voedsel' uit kapitalistische 'centrale keukens'. In 
dee onvermijdelijke klassenstrijd zou de 'natuurlijk naar kunst verlan-
gende'' arbeidersklasse de kunst zelf moeten veroveren en zou zij haar 
eigenn kunstinstellingen en -organisaties moeten scheppen. 

Vann de liberalen mengde alleen de vrijzinnig-democraat Van Bere-
steijnn zich in het debat. Hij was het - als enige - in grote lijnen met Klee-
rekoperr eens: 'men moet het kwaad bestrijden door er wat beters tegen-
overr te stellen'. Overheidsbemoeienis zou niet alleen kunnen bijdragen 
aann ontwikkeling en beschaving, maar zou zeker ook positieve invloed 
kunnenn hebben op de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers. 
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Enn met die burgerzin was het, getuige de talrijke schenkingen aan mu-
sea,, gelukkig goed gesteld. Hulde aan de 'onbekrompen burgerzin', aan 
hett adres van de familie Drucker die haar omvangrijke kunstverzame-
lingg aan het Rijksmuseum had geschonken, en aan tal van andere gulle 
gevers,, was hier volgens Van Beresteijn op haar plaats. 

Inn 1921 werd de discussie over de relatie overheid-kunst opnieuw opge-
rakeld.. Uit onvrede over voorgenomen bezuinigingen op openbare lees-
zalenn en bibliothekenn en op de orkesten richtte Van Beresteijn een nota 
'betreffendee de Overheidsbemoeiing met de kunst' aan minister-presi-
dentt (en minister van Binnenlandse Zaken) Ch.J. M. Ruys de Beeren-
brouckk (RKSP).1*  De auteur constateerde hierin dat er een wel erg grote 
klooff  bestond tussen de miljoenen die door de staat werden uitgegeven 
-- 'in het belang van de stoffelijke verzorging en van de verstandelijke 
ontwikkeling'' - en het budget voor de kunst, dat 
'slechtss tot eenige tonnen beperkt' bleef. Dit 
moestt anders; de overheid diende zich actiever op 
tee stellen. En dat hoefde niet moeilijk te zijn, want 
err waren immers genoeg raakvlakken tussen kunst 
enn regering. 

Alss afnemers van kunst zouden alle departemen-
tenn bij de bouw en inrichting van onder hun be-
heerr vallende gebouwen meer aandacht aan kunst 
moetenn geven. Als producent van gebruiksvoorwer-
penn - bijvoorbeeld bij producten van de Lands-
drukkerijj  en de Munt - zou meer oog voor estheti-
schee kwaliteit moeten zijn. Als opvoeder zou de 
overheid,, zowel voor de jeugd als voor kunste-
naars,, veel meer aandacht moeten besteden aan 
kunstonderwijs.. Waarom was het onderwijs voor 
musicii  en beeldende kunstenaars door de overheid 
zoveell  slechter geregeld dan dat op middelbare en 
hogeree scholen, die het 'aan geld nimmer ont-
brak'?? Als bewaarder van kunstschatten schoot de 
overheidd ook op vele fronten tekort. Waar bleef de 
Monumentenwet,, 'die in zo goed als geen be-
schaafdd land meer ontbrak?' En moest de regering 
niett meewerken aan de plannen van de Museum-
commissie-waaroverr straks? Ten slotte vroeg Van 
Beresteijnn zich af waarom er wel geld werd uitge-
trokkenn voor werkloze arbeiders en niet voor 
werklozee kunstenaars. 'Of meent de regering dat 
hierr geen taak voor haar is weggelegd?'16 

191 1 

Dee politicus-bestuurder Eeltjo 
Aldegonduss van Beresteijn was 
tevenss een van de belangrijkste 
vertegenwoordigerss van het 
particulierr initiatief. Naast 
(mede-)oprichterr en voorzitter 
vann de Centrale Vereniging 
vann Openbare Leeszalen en 
Bibliothekenn was hij decennialang 
voorzitterr van 'Toonkunst' en 
vervuldee hij welhaast ontelbare 
anderee functies in het culturele 
levenn (zie ook noot 266). 
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Hett regeringsantwoord was tamelijk uitgebreid en niet onwelwil-
lend.. 'De Regeering erkent (...) dat de kunst aanmoediging en steun 
vann Rijkswege ten volle verdient; zij betreurt het, dat bij deze begroting 
mett zuinige hand moest worden gemeten (...); zij denkt er niet aan (...) 
haree werkzaamheden op dit terrein nog verder te beperken (.. .)V7 Dat 
err voor 1922 wat meer op enkele kunstenposten dan op andere begro-
tingsonderdelenn was bezuinigd, werd verklaard uit het feit dat deze 
minderr dan andere door wettelijke bepalingen werden beschermd.18 

All  gauw bleek de werkelijkheid anders. De bezuinigingen zouden 
nogg jaren aanhouden en het budget zou, met uitzondering van 1931, 
jaarlijkss lager zijn dan in 1922. Bij vrijwel elke begrotingsbehandeling 
werdd door confessionele politici, in het bijzonder door die van ortho-
dox-protestantsee signatuur, benadrukt dat de overheid beter geen uit-

1922 gaven op het terrein van de kunsten kon doen. Daarentegen bleven po-
litic ii  van socialistische en progressief-liberale huize beklemtonen dat 
juistt door kunst- en cultuurbeleid veel meer aan een 'krachtige (...) ont-
wikkelingg en verheffing van den mensch' zou moeten worden bijgedra-
gen.̂  ^ 

Inn socialistische kringen werd deze opvatting in de loop van het inter-
bellumm nog eens belangrijk versterkt doordat, onder invloed van de ge-
zaghebbendee Belgische socioloog en politicus Hendrik de Man, het so-
cialismee zich steeds meer als 'kultuurbeweging' ontwikkelde.20 Binnen 
ditt 'cultuursocialisme' werd het ideaal van een socialistische gemeen-
schapscultuurr scherp tegenover de verwerpelijke 'burgerlijk-individu-
alistischee cultuur' geplaatst.21 In Nederland hadden de denkbeelden van 
Dee Man een grote invloed op spraakmakende socialisten als Willem 
Banningg en Koos Vorrink en op instellingen als het Instituut voor Ar-
beidersontwikkelingg (1924) en de Arbeidersjeugd Centrale (1918).22 De 
cultuursocialistischee idealen zouden na 1945 onmiskenbare invloed op 
dee verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid uitoefenen. 

Aann het einde van de periode, in 1939, toen de 68-jarige pedagoog 
G.. Bolkestein (VDB) als minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn aantrad, leek het tot een kentering in de principiële afstande-
lijkheidd te komen. De progressieve liberaal verzette zich tegen verdere 
bezuinigingenn op de kunstenbegroting. Tijdens de begrotingsbehande-
lingg (voor 1940) stelde hij: 'Juist in den tegenwoordigen tijd behooren 
culturelee belangen zoveel mogelijk te worden beschermd. (...) Van on-
dergetekendee is geen voorstel te verwachten tot afschaffing of verlaging 
vann de subsidies aan leeszalen, toneel en opera.'23 

Ondankss alle afstandelijkheid en zuinigheid deden zich op het terrein 
vann het cultuurbeleid tijdens het interbellum wel degelijk belangrijke 
enn cruciale ontwikkelingen voor. Op rijksniveau werden deze, misschien 
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nogg wel meer dan door de pleidooien van progressieve liberalen en 
socialistenn in het parlement, gestimuleerd door de gestaag toenemende 
invloedd van een groeiend aantal in de verschillende sectoren werkzame 
professionals.. Hun inzet werd in veel gevallen richtinggevend, waar-
doorr een zeer verstrengeld netwerk van belangen, taken en verantwoor-
delijkhedenn ontstond. In de praktijk resulteerde de gezamenlijke be-
trokkenheidd van overheden, particulieren, professionals en kunstenaars 
steedss vaker in een werkverdeling waarbij verschillende overheden door 
'koppelsubsidies'' activiteiten mogelijk maakten, professionals voor de 
uitvoeringg zorgden en, organisatorisch, de eerstverantwoordelijkheid 
bijj  particulieren lag. 
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DeDe 'museumkwestie''en baar gevolgen 

'Een'Een enorme kracht ten goede kan en moet er van onze kunstverzameling 
uitgaan.uitgaan. (...) in het teeken van dit ééne, hoogey gemeenschappelijke doel: 
"de"de aesthetische vorming van onsNederlandsche volk".' 
Ministerr J.Th. de Visser 24 

Hett budget voor de rijksmusea groeide tijdens het interbellum van 
ƒ255.000,-- in 1918, naar ƒ713.000,- in 1931 en ƒ878.000,- in 1939. Dit 
leekk echter meer dan het was, want medio jaren dertig werden de drie 
Leidsee rijksmusea (Oudheden, Volkenkunde en Natuurlijke Historie) 
vann de onderwijsbegroting (weer) naar die van 'Kunsten' overgeheveld, 
enn bovendien werd het aantal rijksmusea met vijf uitgebreid.2*  Net als 
hett in 1932 geopende Rijksbureau voor Kunsthistorische en Iconografi-
schee Documentatie kwamen de nieuwe instellingen, waaronder Rijks-
museumm Twenthe (1930), het Nederlands Openluchtmuseum (1940) en 
Rijksmuseumm Kröller-Müller (1938), stuk voor stuk voort uit initiatie-
venn van particulieren.26 Het was tekenend voor de, zowel inhoudelijk 
alss financieel, zeer grote invloed die deze tussen de twee oorlogen op de 
ontwikkelingg van het rijksmuseumbeleid uitoefenden. 

Vann invloed was eveneens het groeiende aantal professionals - muse-
umdirecteurenn en hoogleraren (kunstgeschiedenis - die zich verzamel-
denn in de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB), van waaruit in 
voorgaandee decennia zo'n grote invloed op de ontwikkeling van het 
monumentenbeleidd was uitgeoefend. Vanaf 1911 werd in de bond ruim 
aandachtt geschonken aan 'problemen betreffende het Nederlandse 
museumwezen'.277 Er werden fundamentele vragen gesteld als: 'Wat is 
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eenn museum, waartoe dient het, hoe moeten de verzamelingen samen-
gesteld,, ingericht en beheerd worden, en hoe moet de houding ten op-
zichtee van het publiek zijn?'28 In 1918 leidde de discussie tot de publica-
tiee Over hervorming en beheer onzer musea. Volgens de opstellers waren 
inn tal van musea te zeer verschillende verzamelingen samengebracht, 
warenn collecties te veel versnipperd en deugden de presentaties niet. 
Bovendienn zou bij de rijksmusea een algemeen beleidskader ontbreken. 
Omm hiertoe een aanzet te geven werd benadrukt dat het onmogelijk was 
inn één museum zowel de kunst als de geschiedenis te dienen. Voor beide 
zoudenn aparte musea moeten komen. 29 

Dee publicatie, waardoor de 'museumkwestie' werd gesteld, deed veel 
stoff  opwaaien. Naast bijval was er ook heftige kritiek. De spraakmaken-
dee directeur van het Rotterdamse Museum Boymans, Frederik Schmidt-

1944 Degener, zei boos zijn lidmaatschap van de NOB op. Een eveneens 
scherpee reactie kwam van de bekende 'particuliere' kunstkenner, verza-
melaarr en polemist Frits Lugt, die het door de professionele weten-
schapperss opgestelde stuk maar 'gepraat in de ruimte' vond. In zijn 
ogenn maakten de kunsthistorici een veel te strenge scheiding tussen 
'kunstt en geschiedenis'.30 En bovendien leidde de door hen bepleite 
toenamee van de overheidsbemoeienis er volgens hem toe dat de inbreng 
vann particulieren op het tweede plan raakte: 'door de monopoliserende 
staatszorg,, beter, de hartelooze staatscontrole [wordt] het particulier 
initiatieff  veel te veel veronachtzaamd'.31 

Ondankss alle ophef gaf de NOB-publicatie op het ministerie aanlei-
dingg om te bezien wat daarvan de gevolgen voor het beleid zouden kun-
nenn zijn. In februari 1919 werd hiertoe de 'Rijkscommissie van advies 
inzakee reorganisatie van het museumwezen hier te lande', kortweg de 
Museumcommissie,, in het leven geroepen. Zij telde twintig leden en 
kwamm onder voorzitterschap van de chef van de Afdeling Kunsten, Du-
parc.. Ondervoorzitter werd 'de grote coming man in de Nederlandse 
museumwereld'' en NOB-criticus Schmidt-Degener. De opdracht aan de 
commissiee luidde 'na te gaan, wat in het algemeen ontbreekt aan de 
organisatiee van het Museumwezen hier te lande en in het bijzonder, wat 
verbeteringg behoeft ten aanzien van: het samenstel, de werking, inrich-
tingg en leiding der Musea van Geschiedenis en Kunst, voornamelijk der 
Rijksmusea,, de onderlinge verhoudingen dier instellingen en de oplei-
dingg der a.s. Museumambtenaren'. 32 

Verschillenn van mening tussen de leden hadden tot gevolg dat het tot 
19211 duurde voordat de commissie haar Rapport presenteerde. Centraal 
hierinn stond het voorstel om te komen tot een 'toppen-museum', waar-
voorr een nieuw, aan het Rijksmuseum grenzend gebouw tot stand moest 
wordenn gebracht. Het was de bedoeling dat in dit Algemeen Kunstmu-
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seum,, dat een 'kunsttemper als de National Gallery in Londen moest 
worden,, topstukken uit allerlei nationale en stedelijke kunstcollecties 
werdenn samengebracht. Het museum diende een encyclopedisch over-
zichtt 'van de beeldende kunst vanaf de Egyptenaren' te geven en moest 
sterkk internationaal georiënteerd zijn. Met dit voorstel pleitte de com-
missie,, net als de NOB in 1918, voor 'een volstrekte scheiding van kunst 
enn geschiedenis'. Belangrijke andere voorstellen betroffen: de over-
brengingg van het Rijks Ethnografisch Museum ('Volkenkunde') van Lei-
denn naar een grotere stad, bij voorkeur Den Haag; de instelling van een 
'Museumraad'' met ruime, ook bestuurlijke bevoegdheden; een wettelij-
kee regeling voor erfstellingen en legaten; het verstrekken van kunstop-
drachtenn bij de bouw van openbare gebouwen en de opleiding van toe-
komstigee museummedewerkers.33 

Inn het Rapport waren zowel opvattingen van in de NOB verzamelde 195 
professionalss als die van particuliere critici als Frits Lugt terug te vinden. 
Maarr tegelijkertijd ging de Museumcommissie in haar wensen verder 
dann de door deze groepen nagestreefde idealen. Beduidend meer aan-
dachtt was er voor de met name door socialisten en progressieve libera-
lenn (maar ook door iemand als de christelijk-historische minister De 
Visser)) gewenste 'democratisering van de schoonheid'. Het was de be-
doelingg 'het hele Nederlandse volk tot het museum te brengen'; ook het 
'gewonee volk' had 'recht op culturele opvoeding\34 De aandacht voor 
dezee 'sociale cultuurspreidingsidealen' zou sindsdien een belangrijk ele-
mentt blijven in de regelmatig en in verschillende hoedanigheden terug-
kerendee discussie over de plaats en de taak van musea in de samenle-
ving. . 

Bijj  de bespreking van het rapport in de Tweede Kamer werd duidelijk 
datt het tij inmiddels was gekeerd.35 Aan de naoorlogse dadendrang was 
eenn eind gekomen en de overtuiging in een recessie te zijn beland be-
paaldee de teneur van de reacties: 'voor de maatregelen welke min of 
meerr aanzienlijke offers van de Schatkist zullen vragen (...) zullen gun-
stigerr tijden moeten worden afgewacht', vond minister van Financiën 
Dee Geer (CHU).36 Van nieuwe gebouwen (voor het Algemeen Kunstmu-
seumm en 'Volkenkunde') kon geen sprake zijn. Uiteindelijk spitste de 
Kamerdiscussiee zich toe op de vraag of het wel nodig was dat er een Mu-
seumraadd werd ingesteld, nu immers duidelijk was dat van een ingrij-
pendee reorganisatie van het museumbestel geen sprake kon zijn. Als er 
all  een dergelijk lichaam kwam zou dat zeker niet de zwaarte moeten 
krijgenn die de Museumcommissie voorstelde. Besloten werd 'meer 
afstand'' tot het beleid te scheppen door in plaats van een Museumraad 
mett bestuurlijke bevoegdheden een Rijkscommissie van Advies inzake 
dee Musea in te stellen met alleen een adviserende taak. Het voorzitter-
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schapp werd niet in handen gelegd van het hoofd 
vann de Afdeling Kunsten (zoals de Museumcom-
missiee wenste), maar van een 'buitenstaander', 
dee Leidse hoogleraar geschiedenis Johan Huizin-
ga,, van wie bekend was dat hij bij museale pre-
sentatiess veel meer waarde hechtte aan een even-
wichtigee historische beeldvorming dan aan de 
inn professionele museumkringen overheersende 
'kunsthoogmoed'.37 7 

Hoewell  de belangrijkste voorstellen van de 
Museumcommissiee niet doorgingen, had haar 
adviess toch grote invloed op de Nederlandse mu-
sea.. De ontwikkelingen in het Rijksmuseum in 
Amsterdamm en in mindere mate in het Maurits-
huiss gaven hierbij de toon aan.38 Het 'Rijks' was 
zowell  door NOB als Museumcommissie sterk 

Dee historicus Johan Huizinga. bekritiseerd. In het museum zouden veel te uit-
eenlopendee collecties zijn samengebracht en 

doorr een vorige generatie zou te veel nadruk zijn gelegd op het minder 
belangrijke,, het merkwaardige en het anekdotische. Al vanaf de ope-
ningg in 1885 was er kritiek op indeling en inrichting geweest en in de 
loopp van de tijd was het museum, volgens critici, in binnen- en buiten-
landd in toenemende mate de lachlust gaan opwekken.39 

Inn 1922 werd de toen 71-jarige hoofddirecteur, Van Riemsdijk, opge-
volgdd door Schmidt-Degener, die in Museum Boymans had bewezen 
zijnn in de Museumcommissie beleden opvattingen in praktijk te kunnen 
brengen.. De zeer autoritaire en non-politieke estheet Schmidt-Dege-
ner,, in wiens visie op kunst 'het onderscheiden en definiëren van het 
genialee en het grootse' centraal stonden en die, net als De Stuers eerder, 
bijj  tegenwerking onmiddellijk met ontslag dreigde, kreeg opdracht om 
hett lang gesmade Rijksmuseum om te vormen van een 'rijksopslagplaats 
vann schilderijen tot een modern kunstmuseum'.4° 

Eenn algehele reorganisatie volgde. Het aantal geëxposeerde schilde-
rijenn werd sterk teruggebracht (in de oude toestand hingen de zalen tot 
aann het plafond toe vol met schilderijen), er kwam een historisch depot 
enn er werd een duidelijke scheiding aangebracht tussen 'kunst en ge-
schiedenis'.'*11 Het resultaat was ernaar: het museum onderging 'een 
waree metamorfose' en 'gaandeweg ontstond een herboren museum dat 
onzee meesterwerken in volle glorie deed herleven'.42 De aard van de 
collectiee veranderde ook. Naast de 'Hollandse' schilderijen werd het 
bezitt aangevuld met werk van in het bijzonder Italiaanse en Spaanse 
schilders.. Het museum onderging hiermee de door de Museumcom-
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missiee beoogde internationalisering. Toch bleef de 'nationale symbool-
waarde'' van het Rijksmuseum volledig bewaard. Het bleef een 'bolwerk 
vann het nationale cultuurleven, zooals de Nederlandse Bank een bol-
werkk is voor de Nederlandsche economie. Daar ligt, of liever: daar staat 
enn daar hangt onze artistieke "dekking", zoo als ginds het goud in de 
kelders.'43 3 

Dee Leïdse rijksmusea werden eveneens door de nieuwe opvattingen 
beïnvloed.. De in 1921 door de Museumcommissie voorgestelde verhui-
zingg van Volkenkunde naar een grotere stad ging om financiële redenen 
niett door, maar wel vonden er enkele fundamentele veranderingen 
plaats.. Zo werd de primaire verantwoordelijkheid voor de Leidse musea 
medioo jaren dertig in plaats van bij de Afdeling Onderwijs op inhoudelij-
kee gronden (weer) bij de Afdeling Kunsten gelegd. De schatten van deze 
museaa mochten niet langer het 'particulier domein van wetenschap en 197 
geleerdheid'' zijn, maar moesten voor 'het gehele volk' toegankelijk 
wordenn gemaakt. Het resultaat pakte voor de musea niet ongunstig uit.44 

Err kwam betere huisvesting, waardoor met name Volkenkunde zich 
vanaff  1937 tot een 'algemeen museum' met aanzien kon ontwikkelen.4* 
Hett bezoekersaantal steeg in 1938 tot 7800 en het museum kwam weer 
meerr in de belangstelling bij particuliere verzamelaars en schenkers die 
eerderr hun aandacht steeds vaker op de 'zoveel beter ingerichte' en 
doorr particulieren geïnitieerde volkenkundige musea in Amsterdam en 
Rotterdamm hadden gericht.46 De nieuwe huisvesting betekende voor 
velenn een stimulans om 'voortaan ook het oudste volkenkundig muse-
umm weer met schenkingen en bruiklenen te bedenken'.4? 

Dee bemoeienis van het rijk met niet-rijksmusea ontwikkelde zich na 
19188 eveneens verder. Het aantal van deze (mede) door het rijk gesubsi-
dieerdee musea nam gestaag toe. Hoewel het gewoonlijk om geringe 
bedragenn ging, was de rijksbetrokkenheid voor de musea toch belang-
rijk.488 Zij betekende vooral 'een erkenning van het belang van de gesub-
sidieerdee instellingen en een aanmoediging, ook voor mogelijke andere 
subsidiëntenn als provincie- en gemeentebesturen'. 49 In dit opzicht had 
dee rijksbemoeienis een onmiskenbare invloed op de ontwikkeling van 
hett 'museumbesteP en reikte het effect ervan veel verder dan uitsluitend 
dee rijksmusea. 

Inn het algemeen leidden de voorstellen van de Museumcommissie na 
verloopp van tijd in de musea tot een duidelijke scheiding tussen kunst en 
geschiedenis,, tot een zekere nadruk op esthetiek en tot meer aandacht 
voorr bereik van 'het grote publiek'. Voorstellen met betrekking tot 
beteree catalogi, publiciteit en voorlichting, educatief werk, openingstij-
den,, toegangsprijzen en dergelijke, hadden eveneens resultaat.*0 Ook 
werdenn de aanbevelingen tot verbetering van de opleiding van toekom-
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stigee museummedewerkers verwezenlijkt. In het Academisch Statuut 
vann 1921 werden binnen de faculteit der Letteren de vakken Kunstge-
schiedeniss en Geschiedenis als aparte studierichtingen erkend. Tevens 
kwamm er een wettelijke regeling voor erfstellingen en legaten, die nodig 
wass omdat erflaters soms dermate moeilijk te hanteren voorwaarden 
voorr het beheer van hun schenking stelden dat er in de praktijk nauwe-
lijk ss mee was te werken. Hiertoe werd in 1925 een wet (het 'Museum-
wetje')) aangenomen die de Hoge Raad in staat stelde om veertig jaar na 
hett overlijden van een schenker de aan het legaat verbonden voorwaar-
denn te herzien ofte laten vervallen.*1 

Dee invloed van in het museumveld werkzame professionals op het 
rijksmuseumbeleidd toont aan hoezeer de verhoudingen in de loop van 
dee tijd waren veranderd. Waar ten tijde van De Stuers de regie van de 
ontwikkelingenn vrijwel geheel bij het ministerie had gelegen, was deze 
naa 1918 onmiskenbaar naar het professionele Veld' verschoven. Hier 
werdenn 'museumkwesties' gearticuleerd, vervolgens met politieke doel-
eindenn van 'culturele opvoeding van volk' vermengd, en daarna tot 
beleidd gemaakt. Tegelijkertijd en samenhangend met dit professionali-
seringsprocess kon er een groeiende afstand tussen de rijksmusea en par-
ticulierenn worden geconstateerd. 

Dee kloof gold in het bijzonder de relatie tussen de directies van de 
grotee musea en particulieren. Waar laatstgenoemden in Amerika en 
Duitslandd (waar musea in korte tijd tot grote bloei waren gekomen) 
juistt in zeer belangrijke mate bijdroegen aan de financiering en de ont-
wikkelingg van het museumbestel, was in Nederland, volgens Lugt, die 
zichh bijzonder aan deze ontwikkeling stoorde, tussen particulieren en 
dee 'officiële' musea juist een kloof ontstaan. De musea maakten dan wel 
dankbaarr gebruik van de Vereniging Rembrandt en aanvaardden meest-
all  met graagte de legaten en schenkingen van talrijke particulieren, 
maarr als het om de inhoudelijke bemoeienis ging werden ze als 'ama-
teurs'' op afstand gezet. Basis van de kritiek van Lugt lag in de aloude 
kwestiee van het primaat; wie heeft het voortouw in een land: de regering 
(enn de door haar aangestelde functionarissen) of particulieren? Voor 
Lugtt was het een uitgemaakte zaak: 'Waar particulieren het voorbeeld 
geven,, volgt de regering (...). De regeering is de spiegel van het volk, 
niett omgekeerd.'*2 Het waren dezelfde soort geluiden als die hadden 
geklonkenn tijdens de opening van het Rijksmuseum in 1885. 

ProblemenProblemen bij archieven en historisch onderzoek 

Sindss het laatste kwart van de negentiende eeuw waren de budgetten 
voorr de archieven sterk verhoogd. In alle provincies was een goed ge-
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huisvestt 'Rijksarchief in de provincie' tot stand gekomen, en voor het 
nieuww gehuisveste Rijksarchief brak na de aanstelling in 1912 van Fruin 
alss directeur een nieuwe bloeifase aan. In 1918 werd de al zo lang ge-
wenstee Archiefwet aangenomen. Na deze voortvarendheid volgde tij -
denss het interbellum een periode van consolidering en afzwakking.53 
Dee in 1918 in het leven geroepen Archiefschool werd in 1924 al weer ge-
sloten,, omdat er voor de afgestudeerden toch geen emplooi zou zijn. En 
inn hetzelfde jaar werd het aantal afdelingen van het Algemeen Rijksar-
chieff  teruggebracht van vijf naar drie, waardoor het aantal personeelsle-
denn kon worden teruggebracht. In 1927 werd zelfs overwogen om het 
Rijksarchieff  in Drenthe weer op te heffen.54 Ingrijpende bezuinigingen 
haddenn tot gevolg dat de relatie tussen de Rijksarchieven en het minis-
teriee sterk bekoelde. In 1933 legde Fruin, die als Rijksarchivaris zo 
voortvarendd was begonnen, op 75-jarige leeftijd zijn functie neer.# 199 

Evenn moeizaam verliepen de ontwikkelingen bij de Commissie voor 
'ss Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Bij het daaraan verbonden Bureau 
werdd Colenbrander in 1918 opgevolgd door de in 1912 benoemde onder-
directeurr N. Japikse.*6 Door daling van het budget liep het aantal publi-
catiess (onder Japikse zouden er in totaal vijfti g het licht zien) terug van 
driee per jaar in 1931-1932, naar één a twee tot en met 1936 en géén in 
1937.577 De verhouding met het ministerie bleef broos. In 1918 stoorde de 
Commissiee zich eraan dat minister De Visser (met succes) aandrong op 
dee aanstelling van een orthodox-protestantse onderdirecteur, Z.W. Snel-
ler.. Vervolgens ontstond er verschil van mening over de status van het 
Bureauu en de daarmee samenhangende salariëring van het personeel. 
Hett ministerie bleef het werk van het Bureau ondergeschikt vinden aan 
hett eigenlijke archiefwerk: 'Hun arbeid (...) blijf t toch altijd van secun-
dairee aard: hoofdzaak is het bijeenbrengen (...) en drukken van voor-
handenn documenten. '*8 Het liefst zou het departement het Bureau, 
doorr de Algemeen Rijksarchivaris met de leiding te belasten, weer meer 
onderr de vleugels van het Algemeen Rijksarchief hebben gebracht. 

Hett meest leed de relatie echter door de 'Groen-affaire', waarbij het 
gingg om de bewerking van het archief van de grondlegger van de Anti-
Revolutionairee Partij, Groen van Prinsterer. De (liberale) Colenbran-
derr had hiermee, eerst als secretaris van de Commissie, later als direc-
teurr van het Bureau, een begin gemaakt. Rond 1913 bleek echter dat ook 
dee jonge historicus en CHU-Iid F.C. Gerretson over de nalatenschap van 
Groenn wilde publiceren. Gevolg was een hevige strijd tussen enerzijds 
Colenbrander,, Japikse en de Commissie en anderzijds Gerretson en het 
ministerie.. Het wantrouwen en de irritatie liepen zo hoog op dat minis-
terr Slotemaker de Bruine (CHU) in 1936 de Commissie ophief. Het Bu-
reauu bleef ontredderd achter. De affaire was een treurige demonstratie 



1918-1940 0 

vann wat er kan gebeuren als een politiek-ideologisch sterk verdeeld 
openbaarr bestuur de door Thorbecke zo zorgvuldig gescheiden politie-
kee en wetenschappelijke verantwoordelijkheden onvoldoende uit elkaar 
houdt. . 

EenEen nieuw Nederlands Historisch Instituut te Rome 

Voorspoedigerr ging het met het Nederlands Historisch Instituut te Ro-
mee (1904), dat ter ondersteuning van internationaal archiefonderzoek 
tott stand was gekomen en dat van aanvang af sober in een deel van een 
gehuurdee woning was gehuisvest. Er was al eerder van een eigen onder-
komenn gedroomd, maar pas toen de directeur van de Koninklijke Aca-
demie,, Antoon der Kinderen, in 1922 het probleem van de huisvesting 

2000 van Prix-de-Rome-winnaars aan de orde stelde, ontstonden er nieuwe 
mogelijkheden.. Behalve aan wetenschappelijk onderzoekers zou in een 
eigenn pand ook onderdak aan Prix-de-Rome-laureaten moeten kunnen 
wordenn geboden. Ter verwezenlijking van dit idee werd de vereniging 
'Hett Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome' opgericht.59 

Inn 1929 had de vereniging onder zo'n zeventig particulieren ruim 
dertigduizendd gulden bijeen weten te brengen en was het stadsbestuur 
vann Rome bereid gebleken om aan de Valle Giulia een stuk grond be-
schikbaarr te stellen voor de symbolische pachtsom van één lire per jaar. 

Dee Italiaanse architect G. Cipriani 
kreegg vervolgens opdracht een ge-
bouww te ontwerpen. De kosten 
bedroegenn ƒ210.000,-; eenderde 
hiervann kon direct door de vereni-
gingg op tafel worden gelegd. De 
restt werd gedekt door een lening, 
waarvann het rijk de aflossing voor 
zijnn rekening nam. Nog voor de 
opleveringg werd het gebouw in 
eigendomm aan de staat overgedra-
gen.. In aanwezigheid van velen, 

Hett voor een belangrijk deel door particulieren onder wie de Ital iaanse minister-

gefinancierdee nieuwe onderkomen van het pres ident Mussol in i, die 'met een 

Nederlandss Historisch Instituut te Rome. warm applaus [werd] verwelkomd', 

vondd de officiële opening plaats op 
299 april 1933.6o 

Mett de totstandkoming van het nieuwe onderkomen was de rol van 
dee vereniging 'Het Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome' 
echterr niet uitgespeeld. Zij kreeg als taak het Instituut te beheren en te 
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exploiteren,, hetgeen al gauw leidde tot onduidelijkheid over verant-
woordelijkhedenn en taken met het rijk, de huiseigenaar-subsidiënt. 
Bovendienn was er te weinig helderheid in de relatie tussen de directeur 
vann het Instituut, J J. Hoogewerff, en de bij de drie onderdelen van het 
Instituutt (geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie) werkzame 
wetenschappelijkk ambtenaren. Zo was de archeoloog H.M.R. Leopold 
vann mening dat hij niet in een hiërarchische verhouding tot Hooge-
werfff  stond en dat hij deze daarom geen enkele rekening en verant-
woordingg behoefde af te leggen. 

Omm duidelijkheid te scheppen werden op initiatief van het ministerie 
eenn 'Algemeen Reglement' (1935) en een 'Instructie voor de directeur 
enn de overige wetenschappelijke ambtenaren' (1937) opgesteld.61 De 
officiëlee naam werd nu 'Rijksinstituut voor Geschiedkundig, Kunsthis-
torischh en Oudheidkundig Onderzoek', verkort, het 'Nederlands His- 201 
torischh Instituut' te Rome. Als drieledige taak werd genoemd: (1) 'de 
bestuderingg van de betrekkingen tussen Nederland en Italië (...) op 
staatkundig,, kerkelijk, economisch, wetenschappelijk en artistiek ge-
bied';; (2) het Nederlandse studerenden en onderzoekers in Italië behulp-
zaamm zijn, en (3) het verrichten en bevorderen van onderzoek op het 
gebiedd van de geschiedenis, de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde. 
Beheerr en leiding van het Instituut werden opgedragen aan een direc-
teurr die aan de minister verantwoording schuldig was. Uit de 'Instructie' 
bleekk hoezeer het ministerie greep op het verre instituut wilde hebben 
enn houden. De directeur moest tegenover de minister een eed afleggen 
waarinn hij (onder meer) trouw moest zweren of beloven 'aan de koning, 
aann de Grondwet en aan de overige wetten des Rijks' (art. 26). De in 
dienstt zijnde ambtenaren moesten eenzelfde eed tegenover de directeur 
afleggen. . 

Monumentenzorg:Monumentenzorg: professionalisering en geldgebrek 

Dee al besproken instelling in 1918 van de Rijkscommissie voor de Mo-
numentenzorgg en het daaraan gekoppelde Rijksbureau voor de Monu-
mentenzorg,, beide ressorterend onder het ministerie van OK&W, bete-
kendee een verdere institutionalisering en professionalisering van het 
monumentenbeleid.. Het aantal medewerkers van het Bureau liep in de 
loopp van de tijd op van zeven in 1918 naar veertien in 1939. Er waren 
tweee taken: adviseren omtrent restauraties en inventariseren en be-
schrijvenn van het nationale monumentenbestand. Wat het eerste betrof 
werdd de werkwijze als volgt. Verzoeken om een rijksbijdrage in restau-
ratiekostenn werden eerst bekeken door het Bureau. Op basis van de 
hierdoorr verstrekte informatie bracht de Commissie vervolgens advies 
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uit,, en op grond daarvan nam de minister ten slotte een beslissing.62 

Eenn voordeel, volgens velen, was dat de advisering nu niet meer (als in 
dee periode-De Stuers/Cuypers) gebeurde door 'enkele ambtenaren' die 
inn die positie tamelijk willekeurig te werk konden gaan, maar door een 
breedd samengestelde commissie van deskundigen. 63 

Natuurlijkk waren met de instelling van de Commissie en het Bureau 
dee problemen niet opgelost. Grote struikelblokken bleven het beschik-
baree budget en het ontbreken van een Monumentenwet, waardoor niet 
konn worden voorkomen dat waardevolle objecten zonder enige vorm 
vann proces konden worden afgebroken. Hoe groot het verschil tussen 
wenselijkee en feitelijke subsidies was bleek bijvoorbeeld in 1921. Van de 
1333 subsidieaanvragen kregen er maar 23 een positief advies van de 
Commissie,, en de minister kende op grond daarvan uiteindelijk slechts 

2022 veertien subsidies toe. 'De toestand van 's lands financiën noopte hem, 
ookk te dezer zake zich tot het allernoodigste te beperken.'6*  Dit pro-
bleemm bleef gedurende de hele periode bestaan, want het restauratie-
budgett steeg slechts tot ƒ830.000,- in 1931 en daalde daarna weer naar 
ƒ481.000,-- in 1940. In totaal werden tussen 1918 en 1940 met rijkssub-
sidiee 413 (grote) restauraties van niet aan het rijk toebehorende panden 
uitgevoerd.. In meer dan de helft van de gevallen (237) ging het om res-
tauratiess van kerken.6* 

Naa 1918 werd, niet in de laatste plaats door inspanningen van particu-
lierenn en stadsbesturen - waarover verderop -, het belang van monu-
mentenzorgg inmiddels door zovelen ingezien dat slopingen van stads-
poorten,, stadswallen en kerken die in de negentiende eeuw aan de orde 
vann de dag waren niet meer voorkwamen. Bovendien verbreedde de 
aanvankelijkk vrijwel uitsluitende aandacht voor grote vrijstaande monu-
mentenn zich naar kleinere objecten en naar grotere verbanden als stads-
enn dorpsgezichten. Hier stond tegenover dat de bedreiging van monu-
mentenn door de sterke groei van het verkeer na de Eerste Wereldoorlog 
veell  groter was geworden. Alleen wetgeving - een Monumentenwet 
zoalss die inmiddels vrijwel overal in Europa bestond en waardoor monu-
mentenn konden worden beschermd - zou uitkomst kunnen brengen.66 

Doorr de Nederlandsche Oudheidkundige Bond was al sinds de eeuw-
wisselingg op wetgeving aangedrongen en in 1910 had deze organisatie al 
eenn conceptwetstekst gepresenteerd. Zonder resultaat. Het dilemma 
bestondd niet alleen uit de angst voor veel hogere kosten waarvoor het 
rijkk bij wetgeving zou komen te staan, er was ook een principieel punt: 
datt van de vrijheid van eigendom. In brede kring werd gevonden dat 
eigenarenn van onroerend goed het recht moesten behouden daar naar 
eigenn oordeel over te beschikken. Bemoeienis van 'de staatsmoloch' 
werdd in beginsel verworpen. Beide argumenten, het financiële en het 
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principiële,, leidden ertoe dat er, ondanks verschillende voornemens in 
diee richting, eenvoudigweg geen Monumentenwet kwam.6? Het zou tot 
211 mei 1940 duren voordat er, onder onverwachte omstandigheden, ein-
delijkk iets geregeld werd.68 Wat de regering in veertig jaar niet lukte 
regeldee generaal Winkelman, opperbevelhebber van land- en zee-
macht,, na de capitulatie met de hoogste macht bekleed, in een middag. 
Hijj  vaardigde een order uit (met kracht van wet), dat 'elk oud bouw-
werk'' niet mocht worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande 
toestemmingg van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.6? 

DeDe inventarisatie van monumenten tot 1850 compleet 

Mett de andere taak, de inventarisering en beschrijving van het Neder-
landsee monumentenbestand, die in 1903 aan de oude monumenten- 203 
commissiee was toevertrouwd maar waarvan weinig terecht was geko-
men,, ging het beter. In 1933 werd de laatste Voorlopige Lijst (die van de 
provinciee Groningen) gepresenteerd. Hiermee was de inventarisatie 
vann 'alle monumenten van geschiedenis en kunst, die zich hier te lande 
bevindenn en die dagtekenen vóór 1850', compleet.?0 De Lijsten, en vooral 
dee laatste delen, waren 'ware schatkamers (...) van allerlei wetenswaar-
digheden'.. Na 1930 kwam ook de uitgave van de Geïllustreerde Beschrij-
vingenvingen goed op gang. Na de ene uitgave van vóór 1918, die van de voor-
maligee Baronie van Breda, verschenen na 1918 Geïllustreerde Beschrijvin-
gengen van Maastricht (1930, deel 1), de Bommelerwaard (1932), Twente 
(1934),, Noord-Limburg (1937) en Oost-Groningen (1940). De uitgaven 
warenwaren 'overvloedig geïllustreerd met kaarten, opmetingen en andere 
bouwkundigee teekeningen, en fotografieën naar stadsgedeelten, gebou-
wenn en kunstvoorwerpen'. Met de uitgaven werd 'een wetenschappelijk 
monumentt gesticht, dat voor de beste buitenlandsche op dit gebied' 
niett onderdeed. 

Dee mogelijkheid een zo groot mogelijk deel van de bevolking voor 
hett behoud van het nationale culturele erfgoed te interesseren, werd 
doorr de gestaag groeiende hoeveelheid materiaal vergemakkelijkt. Aan-
gezienn de Voorlopige Lijsten en de Geïllustreerde Beschrijvingen zich niet 
ergg leenden voor toeristisch gebruik, werd een uitgave gemaakt 'die 
menn in de zak kon steken': het Kunstreisboek voor Nederland. Het eerste 
deell  verscheen in 1940 en de populariteit is tot de dag van vandaag 
groot.. De uitgave toonde aan dat monumenten tegen het eind van de 
jarenn dertig door de rijksoverheid als cultuurtoeristisch fenomeen wer-
denn ontdekt. Het Kunstreisboek was daarbij niet het enige, want in 1939 
organiseerdee het rijk in navolging van België een 'Kunstenweek'. Het 
programmaa voorzag in het bezichtigen van monumenten en het bezoe-
kenn van musea in twaalf steden en op de Hoge Veluwe. 
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EenEen net van Openbare Leeszalen en Bibliotheken 

Inn het Standaardwerk 'De Gemeente' (1931) benadrukte H.E. Greve, di-
recteurr van de Haagse Openbare Leeszaal, secretaris van de Centrale 
Verenigingg voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken en een van de 
belangrijkstee grondleggers van het openbare bibliotheekwerk in Ne-
derland,, het grote belang van OLB 's voor de 'moderne gemeente'. Naast 
onderwijss waren het, volgens de sterk door socialistische gemeen-

schapsidealenn gemotiveerde Greve, 
onmisbaree instrumenten voor de al-
gemenee ontwikkeling van het grote 
publiek.. In Den Haag wist Greve 
zijnn OLB na 1918 uit te laten groeien 
tott de 'model openbare bibliotheek' 
vann Nederland. Geheel volgens de 
opvoedkundigee doelstellingen van 
dee OLB's woog bij de samenstelling 
vann de collecties de pedagogische 
waardee van aan te schaffen boeken 
verrewegg het zwaarst. Aan ontspan-
ningslectuurr werd weinig aandacht 
besteed,, en lange tijd vroeg men 
zichh af of romans eigenlijk wel in de 
collectiess thuishoorden.71 

Hett maakte de OLB's tot ernstige 
instellingenn die 'als voortzetting 

vann het onderwijs een sociaal-pedagogische en didactische taak vervul-
den'.. 72 Ondanks dit serieuze imago en de concurrentie van volks- en 
winkelbibliotheken,, waar wel 'lichtere lectuur' werd aangeboden, was 
hett succes van de OLB's onmiskenbaar. Hun aantal groeide tussen 1918 
enn 1938 van 47 naar 81.73 Onder het sterke gezag van de Centrale Vereni-
gingg werden het de professionele openbare voorzieningen die de grond-
leggerss rond de eeuwwisseling voor ogen moeten hebben gestaan. In 
19388 waren bij de instellingen 682 speciaal geschoolde medewerkers in 
dienstt en leenden 2,6 miljoen leden samen 6,9 miljoen boeken.74 

Dee erkenning van OLB's als instellingen met een groot 'publiek 
belang'' die op grond daarvan uit 'publieke kassen' dienden te worden 
gefinancierdd was sinds 1911 een feit. De hoogte van de rijksbijdrage bleef 
echterr onderwerp van discussie. Vooral de door het rijk geëiste particu-
lieree medefinanciering vormde voortdurend een struikelblok.75 In over-
legg met het bestuur van de Centrale Vereniging, dat zich in de praktijk 
alss een advieslichaam voor OLB-zaken ontwikkelde, werd in 1921 bij 

Dee in 1922 aan de Bilderdijkstraat geopende Haagse 
openbaree bibliotheek gold lange tijd als een model-
instelling. . 
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ministeriëlee beschikking de 'Rijkssubsidieregeling-1921' vastgesteld.76 

Hierinn werd helder verwoord hoe de rijksoverheid de OLB'S zag: zij 'be-
hoorenn een algemeen ontwikkelend en onderrichtend karakter te dra-
genn en alle moreel schadelijke en uitsluitend propagandistische lectuur 
tee weren'. Voorts behoorden zij 'het karakter van onpartijdigheid te 
dragenn en lectuur van iedere richting te bevatten', en moesten in de 
besturenn ervan zo veel mogelijk richtingen zijn vertegenwoordigde De 
bewakingg van de subsidievoorwaarden werd bij de Centrale Vereniging 
gelegd,, die, daartoe door het rijk in staat gesteld, een Commissie van 
Toezichtt in het leven riep en een Inspecteur aanstelde. In die functie 
werdd in 1920 P.C. Molhuysen, tevens bibliothecaris van het Vredespa-
leiss en vanaf 1921 directeur van de Koninklijke Bibliotheek, benoemd. 

Eenn belangrijk element in de Rijkssubsidieregeling-1921 was dat de 
gemeentenn als eerstverantwoordelijke overheid werden aangemerkt. 205 
Pass als een gemeente bereid was om een OLB behoorlijk te financieren 
wildee het rijk meebetalen.?8 Op deze manier was er, zo werd gerede-
neerd,, geen sprake van dwang of verplichting, maar van een bewuste 
stimulanss van 'gemeentelijke interesse voor een plaatselijk belang\79 
Hett primaat van de gemeenten betekende volgens het rijk tegelijkertijd 
ookk dat gemeenten de hoogste bijdrage moesten leveren. Onder invloed 
vann dit uitgangspunt en 'de toestand van 's Lands financiën' daalde de 
rijkssubsidiee van ƒ282.000,- in 1923 naar ƒ221.000,- in 1925.80 Hier 
stondd tegenover dat de gemeenten de hun toegemeten verantwoorde-
lijkheidd daadwerkelijk op zich namen, want tegenover de daling van de 
rijksbijdragerijksbijdrage na 1923 stond een voortdurende stijging van de gemeente-
lijk ee inspanningen,81 

Mett de keuze voor de primaire betrokkenheid van gemeenten werd 
afstandd genomen van het uitgangspunt dat de bijdragen van particulie-
renn de eerste voorwaarde voor overheidssubsidie moesten zijn. Particu-
lieree bijdragen werden bij nader inzien niet stabiel genoeg bevonden 
'omm een regelmatige exploitatie op redelijken grondslag te kunnen 
waarborgen'.822 Het publieke belang en de publieke verantwoordelijk-
heidd waarop de leeszaalbeweging vanaf het begin had gewezen werden 
hiermeee in 1921 volledig onderschreven. De keuze voor eerstverant-
woordelijkheidd van de gemeenten betekende overigens niet dat de par-
ticulieree betrokkenheid bij OLB'S nu verminderde. Kenmerkend voor de 
verhoudingg in ons land tussen de overheid en het particulier initiatief 
(enn anders dan in andere Europese landen) was dat er vrijwel overal 
voorr werd gekozen van OLB'S geen gemeentelijke instellingen te maken, 
maarr deze organisatorisch over te laten aan door particulieren bestuur-
dee verenigingen. 83 

Opp deze manier werden OLB'S, net als symfonieorkesten, structureel 
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doorr overheden gesubsidieerde maar door particulieren bestuurde in-
stellingen.. Bij de keuze voor dit 'model' werd er niet alleen van uitge-
gaann dat directe betrokkenheid van particulieren het maatschappelijk 
draagvlakk zou vergroten. Een even belangrijke overweging was onge-
twijfeldd dat de overheid op deze manier op enige afstand kon blijven. 84 
Err waren nu eenmaal altijd 'netelige kwesties b.v. in de lectuuraan-
schaffing,, die beter in een onpolitiek samengesteld besturend college 
aann de groene tafel' behandeld konden worden dan 'in openbare ge-
meenteraadszittingenn of ambtelijke stedelijke bureaux'.8* 

Overeenkomstigg de gewenste zelfstandigheid van de afzonderlijke 
OLB'SS werden deze in de ogen van Greve (en daarmee in die van de Cen-
tralee Vereniging) 'zoo goed als totaal vrijgelaten in (...) opvattingen en 
handelen,, b.v. ten aanzien van de boekaanschaffingen'. De bepalingen 

2066 in artikel twee omtrent het weren van 'moreel schadelijke en uitsluitend 
propagandistischee literatuur' werden kennelijk niet als knellend erva-
ren.. En dat was ook niet bevreemdend, want de OLB'S waakten er vanuit 
hunn gemeenschapsidealen en de daarmee verbonden pedagogische in-
zichtenn zelf wel voor dat er geen morele en wettelijke grenzen werden 
overschreden.. In alle OLB'S (maar in de confessionele het strengst) werd 
aann 'lezersbegeleiding' gedaan, en in de praktijk betekende dit dat lang 
niett alle boeken zomaar aan iedereen werden uitgeleend. 'Gevaarlijke, 
niett voor iedereen geschikte lectuur' werd zeer selectief beschikbaar 
gesteldd en tal van geschriften kwamen de OLB'S helemaal niet in.86 

Tevenss sterk doordrongen van het gevaar dat in het verzuilde Neder-
landd schuilde in het bevoordelen van een politieke of ideologische visie, 
deedd de Centrale Vereniging er alles aan te voorkomen dat er propa-
gandaa voor welke richting dan ook werd gemaakt. 

Hoewell  de rijkssubsidievoorwaarden bij de OLB'S niet op weerstand 
stuitten,, ontstonden er in de jaren dertig, toen de politieke tegenstellin-
genn scherper werden, toch problemen. In 1931 kwam het tot een rel van 
nationalee omvang rond het dagblad van de Communistische Partij Ho l-
land,, De Tribune. Hierin was, in tekst en prent, de spot gedreven met het 
kerstfeest.. In de daaropvolgende commotie gingen er stemmen op om 
DeDe Tribune uit de OLB'S te weren. Enkele OLB'S besloten onmiddellijk op 
eigenn initiatief daartoe. Nadat verschillende groeperingen uit de samen-
levingg daar bij minister Terpstra (ARP) op hadden aangedrongen, ver-
zochtt hij Molhuysen, de Inspecteur van de Centrale Vereniging, tot 
actiee over te gaan. Zonder omwegen benaderde deze vervolgens enkele 
bibliothekenn die De Tribune nog niet uit hun collectie hadden verwij-
derd.. Als dit laatste niet op staande voet gebeurde zou de rijksbijdrage 
aann de betrokken instelling worden opgeschort. Nadat 'het overwegend 
linksee bestuur' van de Hilversumse OLB geweigerd had aan de eis van 
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Molhuysenn te voldoen, kwam de zaak in de volle publieke belangstel-
ling.8?? In het hele land werd druk over de kwestie gedebatteerd en ge-
schreven. . 

Dee communist Wijnkoop stelde de zaak in de Tweede Kamer aan de 
orde.. Hij achtte het verbod 'een puur politieke maatregel (...), een 
hetze,, een actie van rechts om de Sovjetunie en het communisme te 
treffen'.888 Minister Terpstra stelde hiertegenover dat het verbod uit-
sluitendd het gevolg was van de 'walgelijke' wijze waarop godsdienstige 
gevoelenss waren gekrenkt. All e confessionele partijen waren het volle-
digg met hem eens. 'Hun woordvoerders, onder wie Colijn, betoogden 
datt de overheid als subsidiegever het recht had te verbieden.' De Partij 
vann de Arbeid stelde hier bij monde van ds. A. van der Heide, tevens lid 
vann de Centrale Vereniging, tegenover het 'moreel schadelijke' van de 
zaakk niet in te zien, en volgens partijgenoot W.H. Vliegen werd er 'met 207 
kanonnenn op mussen' geschoten. Volgens de sociaal-democraten was 
hett optreden van de minister een bewijs van het 'bedenkelijke streven 
dee geestelijke vrijheid in ons land steeds meer in te perken'. 

Dee discussie, waarbij in de kern van de zaak de door Thorbecke in de 
Grondwett verankerde vrijheid van drukpers ter discussie stond, Hep zo 
hoogg op dat parlementariërs elkaar - nogal on-Nederlands - in alle op-
windingg voor 'ezel' uitmaakten.8? Een motie van Wijnkoop om De Tri-
bunebune weer in de OLB'S te krijgen werd met 45 tegen 23 stemmen verwor-
pen.. De Tribune (andere communistische lectuur overigens niet) bleef 
verbannen.. In 1932 was de affaire aanleiding om de subsidievoorwaar-
denn aan te passen. De verboden 'propagandistische lectuur' werd nu 
naderr omschreven als 'op grove wijze andersdenkenden kwetsende of 
tott ongehoorzaamheid aan de landswetten opruiende lectuur'. 

'Dee Koninklijke' als spil van het bibliotheekbestel 

Dee aanvankelijk zo voortvarende ontwikkeling van de Koninklijke 
Bibliotheekk onder leidingvan directeur Bijvanck was na verloop van tijd 
tott staan gekomen. De catalogisering, die absolute prioriteit verdiende, 
raaktee op de achtergrond en te veel energie werd in minder belangrijke 
zakenn gestoken. Versnippering van het budget had tot gevolg dat er uit-
eindelijkk nog nauwelijks geld voor aankopen beschikbaar was.9° In de 
Tweedee Kamer werd 'den deplorabelen toestand' van de Koninklijke 
Bibliotheekk stevig bekritiseerd.?1 De relatie tussen bibliotheek en mi-
nisteriee was al jaren eerder sterk bekoeld. Alom was duidelijk dat er na 
hett vertrek van Bijvanck in 1921 moest worden gereorganiseerd. 

P.C.. Molhuysen, classicus, bibliothecaris van het Vredespaleis en als 
inspecteurr en bestuurder sterk bij het openbaar bibliotheekwerk be-
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trokken,, werd in 1921 aangesteld als de man die orde op zaken moest 
stellen.. Hij deed dit 'allerminst geleidelijk' en zonder 'gevoeligheden te 
sparen'.922 In zijn ogen minder noodzakelijke activiteiten werden ge-
staaktt en personeel dat daardoor overbodig werd kon vertrekken. De 
catalogiseringg van de collectie werd nu eindelijk krachtig ter hand ge-
nomen.. Voor de alfabetische catalogus werd gekozen voor het systeem 
vann de tot op de dag van vandaag gebruikte losbladige 'Leidse Boekjes'. 
All ee wetenschappelijk ambtenaren moesten meewerken aan het grote 
doel:: een volledige, betrouwbare alfabetische catalogus.93 Toen Mol-
huysenn in 1937 afscheid nam was de catalogus vrijwel compleet. Daar-
meee was het hem gelukt in zestien jaar tot stand te brengen 'wat in een 
eeuww tijds aan zijn voorgangers niet was gelukt'.94 

Inn vrijwel elk jaarverslag werd erover geklaagd dat 'de geldmiddelen 
2088 zeer ontoereikend' waren en dat dit vooral negatieve gevolgen voor de 

aankopenn had. Toch was het voor aankopen beschikbare budget aan-
merkelijkk hoger dan tijdens de laatste jaren onder Bijvanck.95 Boven-
dienn werd de collectie aanzienlijk uitgebreid door schenkingen van tal-
rijkee particulieren. 96 Nieuw waren de opzet van een Centrale Catalogus 
(1922)) en het instellen van een Internationaal Ruilbureau (1928). In de 
Centralee Catalogus werden de catalogi van alle Nederlandse bibliothe-
kenn opgenomen.97 Het Ruilbureau, 'een uitvloeisel van het streven naar 
internationalee geestelijke samenwerking', regelde (en regelt) het leen-
verkeerr tussen Nederlandse en buitenlandse (wetenschappelijke) bibli-
otheken.98 8 

Inn plaats van de Koninklijke Bibliotheek te maken tot een 'centrum 
vann Nederlandse cultuur', wat het doel van Bijvanck was geweest, streef-
dee Molhuysen ernaar de instelling 'het centrum van de Nederlandse 
bibliotheekwereld'' te laten zijn.99 Een goede gelegenheid hiertoe kreeg 
hijj  toen minister De Visser hem opdracht gaf een Commissie van 
Adviess voor het Bibliotheekwezen samen te stellen. Deze zou de samen-
werkingg tussen alle Nederlandse bibliotheken zodanig moeten bevor-
derenn dat 'het boekenbezit (...) meer ten algemeenen nutte zou worden 
gebracht,, dan thans het geval is'.IO° Daarnaast zou zij moeten optreden 
alss adviseur van de 'autoriteiten' omtrent allerlei 'vraagstukken op het 
gebiedd van het bibliotheekwezen'. De in 1922 ingestelde commissie 
bestondd uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek, de 
universiteitsbibliotheken,, provinciale bibliotheken, bibliotheken van 
geleerdee genootschappen, kloosters en seminaries, en van OLB'S. Mol-
huysenn werd voorzitter, de vergaderingen vonden (twee keer per jaar op 
zaterdag)) plaats in de Koninklijke Bibliotheek.101 

Ondankss alle werkzaamheden was van een opvallende groei van de 
Koninklijkee Bibliotheek tijdens het interbellum geen sprake. De huis-
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vestingg bleef ongeveer dezelfde. Hoewel voor het Ruilbureau een 
afzonderlijkee plek moest worden gehuurd, slaagde men erin de gestaag 
uitdijendee collectie (368.000 werken in 1919 en 590.000 in 1939) in de 
aann het Lange Voorhout beschikbare ruimten onder te brengen.102 

Doorr kleine verbouwingen en de verhuizing van het Koninklijk Pen-
ningkabinett in 1935 naar het Haags Gemeentemuseum bleven de pro-
blemenn beheersbaar. Pas aan het eind van de jaren dertig ontstonden 
klachtenn over het 'steeds nijpender gebrek aan plaatsruimte in het 
gebouw'.IO33 Opvallend was voorts dat het aantal personeelsleden licht 
terugliepp (van 34 in 1921 naar 29 in 1937) en dat het aantal uitleningen 
daalde.10**  Dit nam niet weg dat de Koninklijke Bibliotheek onder Mol-
huysenn onmiskenbaar het centrum van de Nederlandsche bibliotheek-
wereldd werd. Als zodanig zou de instelling zich onder leiding van de 
historicuss L. Brummel, die in 1937 aantrad, verder ontwikkelen.10*  209 

Taal:Taal: spellingsvereenvoudiging 

Dee uitgangspunten van de sinds 1891 voor spellingsvereenvoudiging 
strijdendee leraar Nederlands R.A. Kollewijn leidden vaak tot heftige 
meningsverschillen.. In de ogen van velen waren de doelen van de in 1893 
opgerichtee Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling (waarvan 
Kollewijnn voorzitter was) een rechtstreekse aanval op het Nederlandse 
culturelee erfgoed. Kollewijn c.s. stelden hiertegenover dat de spelling 
vann De Vries en Te Winkel onlogisch en onnodig moeilijk was. 

Inn 1930 behaalden de hervormers hun eerste succes. Minister Terpstra 
(ARP)) bepaalde dat op scholen de meeste naamvallen niet meer hoefden 
tee worden geschreven. Verder ging minister Marchant (VDB), die in 
19344 onder het motto 'niet zoo, maar zo' een krachtige poging deed om 
meerr eenheid in de spelling te brengen. Dubbele klinkers in woorden 
alss zoo, hoopen en heelen zouden voortaan niet meer verplicht moeten 
zijn,, evenmin als de ch in woorden als mensch en musch. 

Dee tegenstand was fel en werd aangevoerd door het in 1933 opgerich-
tee Comité voor eenheid in de schrijfwijze van het Nederlandsch. De 
spellingshervormerss werden uitgemaakt voor 'roode taalverpesters' en 
'verziektee cultuurbolsjewisten'.106 Johan Huizinga was een van de be-
langrijkstee tegenstanders. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Alge-
meenmeen Handelsblad en De Telegraaf 'bestreed hij de voornemens van Mar-
chant.. Verongelijkt merkte hij op: 'Wie overtuigd blijf t van het enorme 
gewichtt der traditie voor een taal, wordt als conservatieve geest betiteld, 
enn de meeste menschen zijn voor niets zoo bang als conservatief 
genoemdd te worden. Reeds hierom heeft de spellinghervorming goede 
kansen.'10?? Of dit inderdaad het geval was is moeilijk te controleren, 
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maarr een feit was dat in 1934 de 'spelling-Marchant' op de scholen werd 
ingevoerdd (en in 1947 bij wet tot algemeen geldende spelling werd ver-
klaard). . 

HetHet Woordenboek der Nederlandse Taal ah rijkstaak 

Hett Woordenboek der Nederlandse Taal, waarmee in 1852 op initiatief 
vann Matthias de Vries een begin was gemaakt, was van aanvang af een 
particulieree onderneming, waarvoor het rijk jaarlijks een budget be-
schikbaarr stelde. Het werk werd vanaf 1864 uitgegeven door drie uitge-
vers:: Nijhoff, Sijthoff en Thieme, die ook de auteursrechten van De 
Vriess en Te Winkel overgedragen hadden gekregen. Als dank voor de 
bijdragee ontving het rijk van elk uitkomend deel tien presentexempla-

2100 ren. Dat was alles. Van enige voorwaarden was bij de subsidieverlening 
geenn sprake. 

Overtuigdd van het belang van de onderneming breidde de rijksbe-
moeieniss zich na 1918 sterk uit. In 1922 kwamen de redacteuren als amb-
tenaarr in dienst van het rijk en werd ter begeleiding de 'Rijkscommissie 
vann Bijstand voor het WNT' ingesteld. De subsidie steeg van ƒ13.000,-
inn 1921 naar ƒ43.000,- in 1931. Werd de voorbereiding hiermee een 
rijkszaak,, het uitgeven bleef een commerciële particuliere onderneming 
waarr voor het rijk, afgezien van de tien presentexemplaren, niets tegen-
overr stond. 

Onvredee hierover leidde rond 1932 tot de conclusie dat het zo niet 
verderr kon. Het auteursrecht moest bij het rijk komen. Onderhandelin-
genn hierover met Nijhoff, de enige overgebleven uitgever, verliepen 
moeizaam.. De onderneming deed niet graag afstand van de al zo lang 
geldendee lucratieve rechten. Uiteindelijk kwam het in 1934 tot een 
afspraak.. Nijhoff ontving ƒ31.100,- voor de afdracht van de auteurs-
rechtenn en de hele resterende voorraad werd door de staat overgeno-
men.. De uitgave werd nu volledig een rijkszaak. (Nijhoff bleef tot 1990 
uitgever,, maar nu in een heel andere verhouding tot de financierende 
overheid.. In 1998 werd het 29ste en laatste deel van het WNT door de 
SDUU uitgebracht.) 

Letteren:Letteren: de eerste stipendia 

Inn 1920 schreven Louis Couperus, Frederik van Eeden, Israel Querido 
enn anderen een brief aan minister De Visser waarin werd benadrukt dat 
dee steun aan literatoren erg gering was en zeker niet overeenkomstig de 
hogee status die aan literatuur, ook door talrijke politici, werd gegeven. 
'Dichterss en schrijvers behooren tot de geestelijke leidslieden van het 
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volk',, lieten zij weten. Zij stellen 'hun gaven beschikbaar tot het schep-
penn van schoonheid en vermeerdering der zedelijke waarden van hun 
volk'.1088 Door hen te laten verkommeren zou de beschaving ernstig 
wordenn geschaad. Voorgesteld werd het subsidiebudget dat een jaar 
eerderr door de minister aan het Ondersteuningsfonds van de Vereni-
gingg van Letterkundigen beschikbaar was gesteld (en waaruit Willem 
Klooss ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 6 mei 1919 het 
eerstee stipendium van ƒ1000,- had ontvangen,10? te verhogen van 
ƒ5000,-naarr ƒ50.000,-. Hoewel de suggestie door enkele parlementa-
riërss werd gesteund, kwam het er niet van.110 De verhoging voor 1921 
bleeff  beperkt tot ƒ 1000,-. 

Tochh veranderde er iets. In 1919 was het budget door het Ondersteu-
ningsfondss van de VvL verdeeld. Dat was geen gemakkelijke opgave. 
Dee secretaris van de vereniging, Frans Mijnssen, liet het ministerie 211 
wetenn dat deze taak in de vereniging door toedoen van 'Bolsjewischti-
schee leden der Vereeniging' moeilijk uit te voeren was. Er waren te veel 
'persoonlijkee belangen in het spel', en degenen die het geld daadwerke-
lij kk moesten verdelen werden door hun medeleden voortdurend aange-
sprokenn op het hoe en waarom van hun voorkeuren."1 Ter oplossing 
vann dit probleem werd voorgesteld om een onafhankelijke commissie in 
hett leven te roepen. Aldus geschiedde. In april 1920 werd door het rijk 
dee 'Commissie van Advies inzake subsidies aan Letterkundigen' in het 
levenn geroepen."2 Deze adviseerde de minister en die kende op basis 
vann het advies de stipendia toe."3 

Hett budget steeg in de loop van de tijd naar ƒ10.000,- in 1931 en 
ƒ12.000,-- in 1939. Bijdragen werden alleen verstrekt aan auteurs die 
ouderr waren dan 55 jaar. Vaak ging het om dezelfde namen. Hélène 
Swarth,, Willem Kloos, G. van Hulzen en K.J.L. Alberdingk Thijm 
(Lodewijkvann Deyssel) ontvingen vanaf 1919 jaarlijks een bijdrage. Het 
hoogstee bedrag (ƒ1500,-) ging gewoonlijk naar Alberdingk Thijm, die 
vann 1905 tot 1918 voorzitter van de VvL was geweest."*  In totaal ontvin-
genn tijdens het interbellum 49 verschillende auteurs (onder wie Frans 
Netscher,, Herman Heijermans, August Defresne, A. Werumeus Buning 
enn Arthur van Schendel) een of meermalen een stipendium. Het centra-
lee criterium, naast uiteraard de letterkundige kwaliteit van de auteur, 
betroff  de financiële omstandigheden waarin hij of zij verkeerde. 

Inn 1922 ontstond, naar aanleiding van een artikel in Het Vaderland, 
twijfell  over de staat van armoede van Frederik van Eeden."*  Hij woon-
dee immers in een vill a in het Gooi. Het ministerie won informatie in bij 
dee burgemeester van Bussum en bij de belastingdienst. Hoewel hieruit 
duidelijkk werd dat de financiële positie van de auteur allerminst roos-
kleurigg was, werd de noodzaak tot ondersteuning toch in twijfel getrok-
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ken.. De commissie droeg Van Eeden in 1923 niet meer voor. Pas in 1930, 
bijj  de zeventigste verjaardag van de schrijver, besloot de minister 'uit 
angstt voor hoon', Van Eeden weer ƒ500,- toe te kennen. Daarna ont-
vingg hij tot zijn dood in 1932 nog twee keer ƒ1000,-. Direct gevolg van 
'dee zaak Van Eeden' was dat vanaf 1923 de inkomens van alle door de 
commissiee voorgestelde kandidaten door de belastingdienst werden na-
getrokken."6 6 

GeenGeen beleid voor toneel... 

WijstWijst ons volk den weg naar het tooneel en ge wijst bet den weg naar een 
instituut,instituut, waar de grondslagen van onze samenlevingworden aangetast.' 
J.H.F.. Spier "7 

'Het'Het toneel is een deel van de volksopvoeding, van de volksbeschaving en van 
dede cultuur (...) een kostbaar element in de culturele verheffing van bet volk.' 
E.. Boekman"8 

Anderss dan in de grote steden - waarover straks - werd het toneel tij -
denss het interbellum op rijksniveau geen onderwerp van beleid."9 De 
parlementairee discussie van 1919 toonde aan dat de levensbeschouwelij-
kee tegenstellingen tussen de politieke stromingen juist bij het toneel het 
sterkstt aan het licht kwamen. Binnen de protestants-christelijke zuil be-
stondd van oudsher bezwaar tegen het toneel als uitingsvorm en tegen de 
sfeerr rond het beroepstoneel. Hiertegenover stond een grote waarde-
ringvoorr het toneel in socialistische kring. Onder socialisten, maar ook 
onderr progressieve liberalen, leefden grote verwachtingen omtrent de 
mogelijkee bijdrage van het toneel aan de ontwikkeling van 'het volk'.120 

Directt na de oorlog kwam het nog wel tot instelling van een Rijkscom-
missiee voor de Dramatische Kunst. Deze schreef in haar Eindrapport dat 
'steunn van overheidswege voor deze kunstvorm niet alleen gerechtvaar-
digd'' was, 'maar zelfs ten zeerste aanbeveling' verdiende. Toch leidde het 
adviess tot niets, want de fundamentele meningsverschillen verhinder-
denn een actieve bemoeienis.121 In 1920 werd de commissie opgeheven en 
haarr rapporten verdwenen 'onder het departementale archiefstof, waar-
onderr reeds zovele idealen en hartstochten zijn ter ruste gegaan'.122 Het 
enige,, minieme, verschil met voor de oorlog was dat het rijk vanaf 1919 
jaarlijkss een zeer bescheiden bedrag (ƒ3000,-) aan de Toneelschool van 
hett Nederlands Toneelverbond beschikbaar stelde.I23 
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.... wel voor muziek 

'Dit'Dit  is in ons land altijd het aantrekkelijkste punt van bespreking, omdat 
inin een sectarisch land de muziek het gebied is, waarop men elkaar het 
gemakkelijkstgemakkelijkst vindt, omdat omdat daar de geestelijke verschillen het minst spreken' 
A.B.KleerekoperI24 4 

Rondd 1918 waren vrijwel alle vestigingsplaatsen overgegaan tot het ver-
strekkenvann structurele subsidies aan 'hun' orkesten.12*  Het rijk verleen-
dee op advies van de 'Staatscommissie van Advies inzake de bevordering 
derr toonkunst van Rijkswege' vanaf 1918 subsidie aan vier daarvan: het 
Concertgebouworkest,, het Residentie Orkest, het Utrechts Stedelijk 
Orkestt en de Arnhemse Orkestvereniging. Naast het kwaliteitscriteri-
umm speelde bij de subsidiëring eveneens, zij het nog beperkt, de geogra- 213 
fischee spreiding een rol. Ook in 'meer van het centrum verwijderde 
plaatsen'' moest naar 'eerste klasse muziek' kunnen worden geluis-
terd.1266 Op grond hiervan werd in 1920 besloten ook orkesten in Gro-
ningenn en Maastricht te subsidiëren. Vanaf 1924 ontving De Haarlemse 
Orkestverenigingg eveneens een bijdrage. Het aantal structureel door 
hett rijk gesubsidieerde orkesten kwam hiermee op zeven.12? Orkesten in 
Denn Bosch en Leeuwarden ontvingen (soms jaren achter elkaar) inci-
dentelee bijdragen.128 

Anderss dan bij het toneel stuitte de subsidiëring van de orkesten bij 
hett rijk niet op ideologische bezwaren. Er was zonder moeite een Ka-
mermeerderheidd te vinden die instemde met de constatering dat 'in de 
ontwikkelingg en vorming des volks' de muziek een steeds belangrijker 
plaatss innam en dat daarom ook op rijksniveau moest worden bevor-
derdd dat 'orkestrale muziek binnen het bereik van de volksklasse' zou 
komen.I299 In 1930 werd besloten de rijkssubsidie te verhogen, omdat 
dezee in de loop van de tijd steeds verder bij de gemeentelijke bijdragen 
wass achtergebleven. In de Tweede Kamer bleek nu dat bij de subsidië-
ringvann de orkesten ook andere argumenten dan die van de sociale cul-
tuurspreidingg een rol waren gaan spelen. Kamerleden vonden het tijd 
subsidiess aan alle orkesten te verhogen om te voorkomen dat de orkes-
tenn zouden worden '"overwoekerd" (...) door "jazzbands"'. Ook werd 
gevondenn 'dat "in deze tijden van doordringen van negercultuur op 
muziekgebiedd (...) steun aan hogere kunst" meer dan ooit nodig' was.1?0 

Opp grond van deze overwegingen steeg het budget voor de orkesten 
vann ƒ20.000,- in 1918 naar ƒ160.000,- in 1931 (waarna het terugliep 
naarr ƒ132.500,- in 1940). Als subsidievoorwaarden stelde het rijk dat er 
(ook)) sprake moest zijn van een gemeentelijke en/of provinciale bijdra-
ge,, dat er volksconcerten werden gegeven, dat het orkest aandacht 
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besteeddee aan 'nationale muziek' en dat er 'redelijke normale arbeids-
voorwaarden'' voor orkestleden werden gehanteerd.^1 Dit laatste werd 
zeerr ruim geïnterpreteerd, want de inkomsten van musici waren vol-
genss dirigent-componist Jan van Gilse net genoeg 'om het sterven te 
verhinderen'.*322 Alleen in Amsterdam, waar socialistische wethouders 
bijj  hun subsidieverstrekking meer aandacht voor de toestand van or-
kestmusicii  verlangden, verdienden de musici van het Concertgebouw-
orkestt met een aanvangssalaris van ƒ 175,- per maand meer dan het abso-
lutee minimum.'33 Leden van Het Frysk Orkest ontvingen ƒ60,- per 
maand,, en overal moesten 'de musici buitensporig veel voor hun orkest 
aantredenn en vervolgens ter aanvulling van hun karige salaris zoveel 
mogelijkk extra muzieklessen geven'.I34 Om te besparen op de uitgaven 
werdenn de orkesten tijdens het zomerreces ontbonden, waardoor de 

2144 musici gewoonlijk van juni tot oktober geen salaris ontvingen en ander 
werkk moesten zoeken.*̂ 

Voorr de ontwikkeling van het cultuurbeleid was vooral de voorwaar-
dee betreffende medesubsidiëring van gemeente en/of provincie van be-
lang.. Koppelsubsidies werden op deze manier, net als op de terreinen 
vann musea, monumentenzorg en bibliotheken, een uiterst belangrijk 
beleidsinstrument.. De daardoor geschapen gezamenlijke en aanvullen-
dee ('complementaire') verantwoordelijkheid van het rijk en de 'lagere 
overheden'' voor onderdelen van het culturele leven zou tot in de jaren 
tachtigg een van de pijlers van het cultuurbeleid zijn. Naast de subsidies 
voorr orkesten stelde het rijk na 1918 ook meer geld beschikbaar voor 
muziekonderwijs,, in het bijzonder voor de beide conservatoria in Den 
Haagg en Amsterdam.^6 Andere min of meer structurele subsidies op 
hett terrein van de muziek betroffen bijdragen aan de Maatschappij tot 
Bevorderingg der Toonkunst en de Nederlandse Volkszangbond. Ook 
werdenn beurzen aan musici verstrekt.̂  

Dee verhouding tot de opera bleef problematisch. In 1919 zette minis-
terr De Visser een bedrag van ƒ10.000,- voor de sinds kort in Den Haag 
gevestigdee Nationale Opera op de begroting, maar omdat een Kamer-
meerderheidd tegen was kwam het toen nog niet tot een werkelijke bij-
drage.^88 De volgende jaren lukte dit wel; toen ontving het gezelschap 
tweee keer een bedrag van ƒ20.000,-. Daarna werden de subsidies om 
bezuinigingsredenenn beëindigd. Omdat het Haagse gemeentebestuur 
ookk niet erg toeschietelijk was, ging de groep kort daarna ter ziele. Het 
duurdee tot 1928 alvorens het rijk weer een bedrag voor opera ter be-
schikkingg stelde. Vanaf toen ontving de in Den Haag gevestigde Co-
Opera-tiee een bijdrage van ƒ5000,-, en nadat in 1934 ook dit gezelschap 
tenn onder was gegaan ontving de Amsterdamse Opera Italiana een jaar-
lijksee bijdrage van ƒ4000,-. 
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FilmFilm als gevaar en als rijkspropagandamiddel 

Inn 1896 vond in Nederland de eerste doorlopende filmvoorstelling 
plaats,, en sindsdien was de publieke belangstelling voor dit nieuwe me-
diumm explosief gegroeid. In 1918 waren er in het land tussen de 210 en 
2400 bioscopen die gezamenlijk negentien miljoen bezoekers trokken.̂  
Ruimm twee decennia later, in 1939, was het aantal bioscopen gestegen tot 
3633 en werden er ruim veertig miljoen toegangsbewijzen verkocht.I4° In 
dee loop van de eerste decennia na 1900 kwam er een aanzienlijke pro-
ductiee van onderling sterk verschillende films tot stand die al gauw in 
tweee soorten werden ingedeeld. Enerzijds waren er educatieve, instruc-
tievee en cultureel waardevolle producties die bijdroegen aan 'de ont-
wikkelingg van de mens'; deze werden onder de 'goede films' gerang-
schikt.. Zij stonden tegenover producten van filmbedrijven die omwille 215 
vann het maken van winst werden gekenmerkt door een hoog gehalte aan 
'sensatie,, geweld, ledigheid en platheid'. Deze films waren de oorzaak 
vann 'het bioscoopgevaar' of 'het bioscoopprobleem'. Het lag voor 
dee hand dat de sterk op ethische normen en waarden georiënteerde 
overheidd beide producten van de filmindustrie heel verschillend beoor-
deelde. . 

Volgenss de Gemeentewet (1851) waren burgemeesters als hoofd van 
dee politie verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde 
enn de goede zeden. Op grond hiervan werd toezicht uitgeoefend op 
variété-- en toneelvoorstellingen. Nadat commerciële filmproducenten 
hett publiek sensationelere kost voor gingen zetten dan de aanvankelijke 
onschuldigee filmpjes, werd ook de film aan het burgemeesterstoezicht 
onderworpen.. Met het toenemen van het aantal filmvoorstellingen gin-
genn gemeentebesturen er vervolgens toe over verordeningen vast te 
stellen.. De eerste kwam in 1913 tot stand in Rotterdam. Zonder schrifte-
lijkee toestemming mochten bioscoopexploitanten daar in het vervolg 
bijj  'lichtbeeldvertoningen' geen jongeren van beneden de zestien jaar 
meerr toelaten.1* 1 In de praktijk lieten burgemeesters zich steeds vaker 
bijstaann door daartoe in het leven geroepen keuringscommissies, die 
filmsfilms niet alleen beoordeelden op 'zinneprikkelende fragmenten', maar 
ookk op 'gewelddadigheden, moorden en wreedheden die het nieuwe 
mediumm in zijn boodschap verpakte'. 

Inn 1916 zette de Hoge Raad de gemeentelijke regelingen van het toe-
zichtt op bioscoopvoorstellingen op losse schroeven door zich op het 
standpuntt te stellen dat gemeentelijke keuringscommissies niet in de 
plaatss van de 'uitsluitende bevoegdheid van de burgemeester' mochten 
treden.. De rijksoverheid, die zich tot dan nauwelijks met 'het bioscoop-
vraagstuk'' had beziggehouden, kon nu niet langer afzijdig blijven. Op 
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initiatieff  van de minister van Binnenlandse Zaken Ruys de Beeren-
brouckk (RKSP) werd een staatscommissie in het leven geroepen die als 
opdrachtt kreeg 'te onderzoeken, welke maatregelen van overheidswege 
behorenn te worden genomen, om het zedelijk en maatschappelijk ge-
vaarr te bestrijden, dat aan bioscoopvoorstellingen verbonden is\'42 Op 
grondd van een eigen onderzoek naar het verband tussen bioscoopbe-
zoekk en criminaliteit kwam de commissie in 1920 unaniem tot de con-
clusiee 'dat een ongelimiteerde ontwikkeling van het bioscoopbedrijf 
ernstigee zedelijke en maatschappelijke gevaren' met zich meebracht. 
Voorgesteldd werd om, net als in vrijwel alle Europese landen, 'het bio-
scoopbedrijff  aan banden te leggenV43 Dit zou moeten gebeuren door 
dee invoering van een gemeentelijk vergunningenstelsel en de instelling 
vann een centrale filmkeuring voor zowel jongeren als volwassenen. 

Hoewell  regering en parlement ervan overtuigd waren dat 'bemoei-
eniss van de centrale overheid gerechtvaardigd was in het belang van de 
jeugd'' en dat 'de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop 
bestredenn moesten worden', werd al gauw duidelijk dat in de verschil-
lendee partijen sterk afwijkende visies bestonden over de vraag wat er nu 
preciess moest gebeuren. x44 Confessionele politici, van wie de strengste 
voorr een algeheel verbod van openbare filmvertoningen waren, wilden 
veell  ruimere bevoegdheden voor gemeentebesturen.'45 Deze zouden 
gerechtigdd moeten zijn tot het uitvaardigen van een bioscoopverbod. 
Tevenss moesten zij desgewenst de rijksfilmkeuring door een gemeente-
lijk ee kunnen vervangen en zouden zij personen onder de achttien jaar 
dee toegang tot commerciële bioscopen moeten kunnen verbieden. 

Daarentegenn hielden liberalen en socialisten vast aan de voorgestelde 
centralee keuring en was een meerderheid van hen tegen een keuring 
voorr volwassenen. Onderling verschilde links van mening over de vraag 
hoee het 'in zijn tegenwoordigen exploitatievorm in den grond verdor-
venn kinowezen' weer gezond zou kunnen worden gemaakt.^6 Tal van 
socialistenn hadden grote verwachtingen van de educatieve mogelijkhe-
denn van film. Zij zagen de oplossing van het 'bioscoopprobleem' vooral 
inn 'socialisering van het bedrijf van Staatswege'. Progressieve liberalen, 
vann wie sommigen de film zagen als 'een middel tot verruiming van de 
geestt en veroorloofd vermaak', zochten in de eerste plaats naar 'steun 
vann het particulier initiatief bij haar pogingen tot verheffing van de 
kinematographie'.̂ ^ 

Dee zo uiteenlopende standpunten leidden in het parlement, toen over 
dee concept-Bioscoopwet werd gesproken, tot scherpe polarisatie. Uit-
eindelijkk werd het wetsontwerp na veel discussie met 57 tegen 41 stem-
menn (rechts tegen links) door de Tweede Kamer goedgekeurd. Gezien 
dee getalsverhoudingen in de Kamer verbaast het niet dat hierin de argu-
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mentenn van 'rechts' het meest terug te vinden waren. '48 Ruim een half 
jaarr later werd de 'Wet van den i4en mei 1926 tot bestrijding van de 
zedelijkee en maatschappelijke gevaren van de bioscoop', kortweg 'de 
Bioscoopwet',, afgekondigd.'49 

Dee wet voorzag onder meer in een filmkeuring voor volwassenen en 
inn 'preventief toezicht' (met nakeuringsbevoegdheid) voor gemeente-
besturen.. Op 1 maart 1928 trad zij in werking. Vanaf dit moment werden 
inn Nederland geen films meer in het openbaar vertoond die niet door de 
Centralee Commissie voor de Filmkeuring waren getoetst. Voorzitter 
vann de uit verschillende geledingen van het maatschappelijk leven sa-
mengesteldee Centrale Commissie werd de socialistische onderwijzer en 
directeurr van de Haagse Schoolbioscoop David van Staveren. 15° De 
commissiee kreeg het druk, want in erg korte tijd moesten 6000 films 
wordenn gekwalificeerd. ̂  In het zuiden van het land werden gemeente- 217 
lijk ee nakeuringen regel. Deze werden voor een honderdtal gemeenten 
uitgevoerdd door de onder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
voorr Gemeenschappelijkee Filmkeuring op Katholieke Grondslag (1923) 
ressorterendee Katholieke Film Centrale.l52 

Tott een actief beleid ter stimulering van 'de betere film' door middel 
vann subsidies aan particulieren kwam het niet. Het aanvankelijke voor-
stell  van de staatscommissie hiertoe werd 'in verband met de toestand 
vann 's lands financiën' uit het wetsvoorstel geschrapt. Wel werden er 
doorr het rijk opdrachten verstrekt voor het maken van filmdocumentai-
res,, waarin als 'heilzaam tegenwicht tegen revolutionaire propaganda' 
werdd bijgedragen aan de bevordering van de 'nationale geest'.'53 Soms 
gaff  het rijk, naar buitenlands voorbeeld, opdracht tot het maken van 
dergelijkee producties. De eerste propagandafilm van de rijksoverheid 
kwamm tot stand in 1916 toen Will y Mullens, directeur van 'Haghe Film', 
inn opdracht van het ministerie van Oorlog de LEGER- EN VLOOTFILM 

(ookk bekend als HOLLAND NEUTRAAL) maakte. De film, die op 9 januari 
19177 in aanwezigheid van koningin Wilhelmina in Den Haag in premiè-
ree ging, gaf een 'wat erg rooskleurig beeld' van de paraatheid en de 
sterktee van het Nederlandse leger en de vloot.x-*4 De boodschap was 
duidelijk:: het Nederlandse volk kon in deze spannende tijd gerust zijn; 
oorlogg en revolutie zouden geen kans krijgen. 

Mullenss werd met zijn LEGER- EN VLOOTFILM de 'cameraman in 
dienstt van de nationale zaak', die, ook als hij niet in opdracht van de 
overheidd werkte, doordrongen was van zijn invloedrijke mogelijkheden 
bijj  de vorming van het nationaal bewustzijn.lss Dit bleek bijvoorbeeld 
rondd de mislukte revolutiepoging van Troelstra in november 1918, 
waardoorr de spanning in het land hoog opliep. Op het Haagse Malie-
veldd kwam het tot een grote demonstratie vóór 'koningin en vaderland' 
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enn tégen 'de revolutie en het rode gevaar'. Mullens stond 'daar met zijn 
cameraa vooraan en legde de gebeurtenissen op film vast. De film werd 
onmiddellijkk ontwikkeld, gekopieerd en vervolgens in heel Nederland 
vertoond.. Kort daarna zou Mullens nog verscheidene propagandafilms 
makenn die het revolutiegevaar moesten helpen bezweren.'1*6 

BeeldendeBeeldende kunsten: 'kwaliteit' en 'gemeenschapskunst' 

Voll  optimisme adviseerde de Museumcommissie in 1921 om bij de bouw 
enn de inrichting van openbare gebouwen beeldende kunstenaars in te 
schakelen.. Uiteraard beoogde de commissie met haar advies dat de sa-
menwerkingg tussen architecten en kunstenaars-waarvan door Cuypers, 
Berlagee en architecten van de Amsterdamse School indrukwekkende 

2188 voorbeelden waren gegeven - zou leiden tot een omgeving waarin 
'schoonheid'' tot een 'betere wereld' inspireerde. Zowel het rijk als 
gemeentebesturenn zouden zich hierbij actief moeten opstellen. Boven-
dienn moesten gemeenten 'de vaderlandse kunst van eigen tijd' steunen 
doorr stedelijke musea werk van levende kunstenaars te laten kopen.1*? 
Terr stimulering zou het rijk hiervoor subsidies beschikbaar moeten 
stellen.1*88 Hoewel het advies zeker aandacht trok, vormde het toch niet 
dee directe aanleiding voor de regering om zich over mogelijke activitei-
tenn op het terrein van de beeldende kunst te buigen. Concreet was zij 
hiertoee uitgenodigd door een aan genoemde 'Nota-Van Beresteijn' ver-
bondenn motie, waarin werd verzocht bijzondere aandacht aan noodlij-
dendee kunstenaars te besteden.*& 

Hett bracht de regering in 1922 tot het standpunt dat 'alleen het 
belangg der kunst een motief mag zijn om de bedoelde noodlijdende 
kunstenaarss volgens andere regels te behandelen dan de talloze overige 
slachtofferss van het verminderen of ophouden hunner gewone bronnen 
vann inkomsten'.160 Er moesten geen uitkeringen worden verstrekt, 
maarr opdrachten worden gegeven. En overeenkomstig de mening van 
dee Museumcommissie zouden gemeentebesturen hierbij een centrale 
roll  dienen te spelen. Om dit te stimuleren zette het rijk ƒ 25.000,- op de 
begrotingg voor 1923. Hieruit zou vijfti g procent van de kosten van door 
gemeentenn te verstrekken kunstopdrachten kunnen worden gesubsi-
dieerd.. De opdrachten moesten door noodlijdende kunstenaars worden 
uitgevoerd,, maar dezen dienden wel op grond van hun artistieke kwali-
teitenn te worden geselecteerd. Ter beoordeling van dit laatste werd de 
'Commissiee van Advies voor steun aan noodlijdende beeldende kunste-
naars'' in het leven geroepen, waarvan Richard Roland Holst voorzitter 
werd.101 1 

Inn mei 1922 werden zestien kunstenaarsverenigingen en 23 gemeen-
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tenn van de bedoelingen op de hoogte gesteld. Opdrachten mochten 
alleenn worden verstrekt aan kunstenaars 'die van zóó groote waarde zijn 
voorr onze vaderlandsche kunst dat het behoud hunner gaven als een 
landsbelangg moet worden erkend'.102 De verenigingen werd verzocht 
namenn van kunstenaars te noemen die voor opdrachten in aanmerking 
zoudenn kunnen komen. Gemeenten werd gevraagd 'hetgeen uwe ge-
meentee te dezer zake meent te moeten besluiten'. Positief reageerden 
negenn van de toen ongeveer uoo gemeenten.1*^ 

Eenn probleem ontstond toen de Commissie van Advies zich niet in 
staatt achtte te beoordelen welke van de door de verenigingen voorge-
dragenn kunstenaars op basis van artistieke kwaliteit als zijnde Van lands-
belang'' konden worden aangemerkt. Op grond daarvan verzocht de 
commissiee de minister haar van haar taakte ontheffen. Voorgesteld werd 
hett budget beschikbaar te stellen aan het in 1914 door kunstenaars- 219 
verenigingenn opgerichte Nederlandsche SteunComité voor Beeldende 
Kunstenaars.. De minister voelde hier niets voor. Het geld was gereser-
veerdd voor kunstbeleid en niet om een steunregeling te financieren. Als 
dee commissie niet in staat was op artistieke gronden te adviseren, moest 
opdrachtverstrekkingg maar worden stopgezet. Aldus geschiedde. Het 
voorr 1923 beschikbare budget werd nog verdeeld, maar daarna werd er 
geenn nieuwe post meer op de begroting geplaatst.16*  Het gaf aan dat bij 
hett rijk al vroeg een nadrukkelijk onderscheid tussen kunst- en kunste-
naarsbeleidd werd gemaakt. Als het om kunstbeleid ging (dat werd be-
taaldd uit het budget van het ministerie van OK&W ) moest artistieke kwa-
liteitt het enige criterium zijn. Als daarentegen materiële afwegingen de 
belangrijkstee grondslag voor het handelen vormden, was er sprake van 
sociaall  beleid dat diende te worden geregeld door het ministerie van 
Socialee Zaken.l65 

Hoewell  het onoverkomelijk geachte dilemma bleef bestaan, plaatste 
ministerr Terpstra (ARP) in 1931 opnieuw een post (van ƒ10.000,-) voor 
opdrachtenn aan beeldende kunstenaars op de begroting van OK&W. Ter 
adviseringg werd de 'Rijkscommissie van Advies voor opdrachten aan 
beeldendee kunstenaars' ingesteld. Ook van deze negen leden tellende 
commissiee werd Roland Holst voorzitter.166 Bij de installatie van de 
commissiee benadrukte de minister dat het niet om sociaal maar om 
kunstbeleidd ging: 'Ik verwacht van U, dat Gij een kunstenaar enkel uit 
hoofdee van zijn kunstenaarschap voor enige opdracht zult voordragen, 
niett uit hoofde van zijn financiële omstandigheden. 'l6? 

Naa 1931 bleef de post gehandhaafd; het budget was tot 1940 meestal 
ƒ10.000,-.. De verstrekte opdrachten varieerden van bustes en portret-
tenn (van onder meer Berlage, Schmidt-Degener en Hofstede de Groot) 
tott ontwerpen voor klokken en tafels, en van zeegezichten en bloemstil-
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levenss tot 'reliëfstempels' en gebrandschilderde ramen. Tot en met 1939 
werdenn op advies van de commissie ongeveer tweehonderd opdrachten 
verstrekt.. Onder de daarbij betrokken kunstenaars waren bekende na-
menn als die van Mari Andriessen, Lizzy Ansingh, Arnaut Colnot, Leo 
Gestel,, Hildo Krop, Anton Mauve, Wim Schuhmacher, Jan Sluyters en 
Carell  Willink . 

Anderss dan in de voorgaande periode had de Afdeling Kunsten vanaf 
1919,, toen de Wet tot regeling van het nijverheidsonderwijs werd aan-
genomen,, nog maar weinig bemoeienis met het beeldende-kunstonder-
wijs.. Dit werd vanaf dat moment tot het vakonderwijs gerekend, en dat 
wass bij de Afdeling Onderwijs ondergebracht.'68 De enige beeldende-
kunstopleidingg die nog onder directe verantwoordelijkheid van de Af-
delingg Kunsten bleef, en die daarmee rechtstreeks met het cultuurbe-

2200 leid was verbonden, was de Rijksacademie. 
Dee prominente positie die de Rijksacademie binnen het nationale 

kunstbeleidd innam kwam tot uitdrukking in het feit dat de directeur van 
dee academie als autoriteit bij uitstek werd betrokken bij vrijwel alles wat 
doorr het rijk op het terrein van de beeldende kunsten werd onderno-
men.. En was hij het niet, dan was het wel een docent van de academie, 
zoalss professor Wolter, die dertien jaar voorzitter van het Regeringsco-
mitéé voor Nederlandse Kunsttentoonstellingen in het Buitenland was -
waaroverr verderop. 

Hett budget van de Rijksacademie steeg relatief opvallend.109 In 1918 
melddenn zich 44 kandidaten voor het toelatingsexamen van wie er acht-
tientien werden aangenomen. Het totale aantal studenten kwam hiermee 
opp 114. In 1930 telde de academie 87 studenten (onder wie 38 vrouwelij-
ke)) en in 1939 waren dat er 116 (53 vrouwelijke). In 1926 werd directeur 
Derr Kinderen opgevolgd door Richard Roland Holst, die op zijn beurt 
inn 1934 werd opgevolgd door de tekenaar-neerlandicus Pieter H. van 
Moerkerken.. De onder Der Kinderen gegroeide aandacht voor am-
bachtelijkee gemeenschapskunst bleef onder Roland Holst bestaan. In 
19311 leidde dit tott een nieuw reglement waarin, binnen de al in 1915 be-
paaldee hiërarchie tussen toegepaste en vrije kunsten, de inhoud van de 
afdelingg voor monumentale en versierende kunst uitvoerig werd om-
schreven. . 

Hett nieuwe reglement voorzag tevens in een verzwaring van het con-
courss om de Prix de Rome. De jaarlijks in de Staatscourant afgedrukte 
voorwaardenn werden verzwaard en de voor de winnaars beschikbare be-
dragenn werden verhoogd. Voorts werd de begeleiding geïntensiveerd. 
Dee winnaars kregen op hun studiereizen, die inmiddels al lang niet 
meerr tot Rome beperkt bleven, nauwkeurig omschreven opdrachten 
mee.1?00 Regelmatig moesten zij hun werk opsturen. Vervolgens werd 
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ditt beoordeeld en in de Rijksacademie tentoongesteld. Lang niet altijd 
kondenn de kandidaten aan de hoge eisen van de jury voldoen. Meerma-
lenn werden er geen winnaars aangewezen, maar toch werden er tussen 
19188 en 1940 nog negentien gouden en twintig zilveren 'medailles' aan 
'Prix-winnaars'' uitgereikt. 

Hett accent op de door gemeenschapsidealen geïnspireerde toegepas-
tee kunsten had tot gevolg dat de Rijksacademie minder dan tijdens de 
laatstee decennia van de negentiende eeuw als een conservatief bolwerk 
werdd gezien. Toch gingen door de wat eenzijdige oriëntatie nieuwe ont-
wikkelingenn aan de opleiding voorbij, waardoor andermaal een kloof 
mett een nieuwe generatie dreigde. Nieuwe invloeden, zoals die van het 
inn 1919 in Weimar door Waker Gropius gestichte en door communisti-
schee ideologieën geïnspireerde Bauhaus en de belangstelling voor in-
dustriëlee (in plaats van ambachtelijke) vormgeving, kregen in ons land 221 
voorr het eerst aandacht in de academies die geheel los stonden van het 
rijkscultuurbeleid. . 

Dee academies van Den Haag en Rotterdam liepen hierbij voorop. Zo 
werdd in 1930 in de Haagse academie een afdeling 'reclame' in het leven 
geroepen,, waarbij fotografie een van de nieuwe vakken werd. Tevens 
kwamm vernieuwing voort uit initiatieven van individuele kunstenaars als 
Paull  Citroen en Charles Roelofsz, die in 1933 in Amsterdam de Nieuwe 
Kunstschooll  in het leven riepen. Het in datzelfde jaar door de nazi's 
geslotenn Bauhaus was hier de belangrijkste bron van inspiratie. Het rijk 
nochh het Amsterdamse stadsbestuur was op enige wijze bij dit nieuwe 
onderrichtt betrokken.1?1 In het kamp van de vernieuwers was de Rotter-
damsee academiedocent Piet Zwart spraakmakend. Meermalen liet hij 
onomwondenn weten dat de op de Rijksacademie en andere kunstoplei-
dingenn zo centraal staande ambachtelijke toegepaste kunsten Voor den 
huidigenn en komenden tijd' waardeloos en volkomen verouderd waren. 
Datt deze opvatting veel weerstand opriep, bleek toen Zwart vanwege 
zijnn opinies in 1933 als docent werd ontslagen.I72 

HetHet rijksbouwen: 'luchtkastelen' 

Vann de eerdere invloed van het cultuurministerie op rijksbouwactivitei-
tenn bleef tijdens het interbellum niets meer over. De versnippering van 
hett door traditionalisme gekenmerkte rijksbouwen was groot. In 1918 
hieldenn veertien bouwbureaus bij zeven departementen zich met nieuw-
bouww bezig. '73 Van onderlinge communicatie was geen sprake; al deze 
bureauss probeerden elk voor zich het wiel uit te vinden, maar in de ogen 
vann de buitenwacht, waaronder de Tweede Kamer, 'werd daarmee geen 
koersvastt en aantrekkelijk treinstel op de rails gehouden'. De sterke 
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groeii  van de verschillende bureaus leidde er tevens toe dat een aantal 
ervann uitgroeide tot logge, bureaucratische en vrijwel onbestuurbare 
organisaties.1^ ^ 

Tijdenss de behandeling van de begrotingen voor 1920 en 1921 kwam 
hett in het parlement tot forse kritiek. De belangrijkste bezwaren waren 
datt het rijk lelijk en te duur bouwde en dat er sprake was van een organi-
satorischee chaos. Van Beresteijn noemde de 'ambtelijke bouwwerken 
(...)) afschuwelijk'. Zij 'zien er horribel uit, dat weet iedereen (...). Ook 
weett iedereen dat door het Rijk buitengewoon oneconomisch wordt 
gebouwd."7**  Een aanzienlijk deel van het probleem lag volgens Kamer-
ledenn in het feit dat de bouwbureaus zich tevreden moesten stellen met 
minderr begaafde architecten: 'De ambtenaren van de Rijksbouwbu-
reauxx ontvangen een ambtenaarssalaris en daarvoor kan men geen eer-

2222 ste-rangs architecten hebben.'176 Meestal waren de architecten bij de 
bouwbureauss jong, 'zonder praktijkervaring, geoefend in Delft in het bou-
wenwen van luchtkastelen*, en 'eerder dan ervaren collega's geneigd de finan-
ciëlee aspecten van een ontwerp uit het oog te verliezen'.177 In plaats van 
toee te staan dat er bij het Bureau van Landsgebouwen nog eens zestig 
medewerkerss in vaste dienst werden aangesteld, werd er door de Kamer 
opp aangedrongen het bouwen door de rijksbureaus terug te dringen, 
meerr opdrachten aan externe architecten te verstrekken en alle bouwac-
tiviteitenn onder coördinatie van Rijkswaterstaat te brengen. 

HetHet ontstaan van de Rijksgebouwendienst 

Naarr aanleiding van de kritiek liet de ministerraad onderzoeken hoe de 
gewenstee reorganisatie gestalte zou kunnen krijgen. Dit bleek niet een-
voudig.. De ministeries van OK&W en Justitie wilden onder geen beding 
afstandd van hun bouwbureaus doen. En ook bij het Bureau Landsge-
bouwenn leidden de voornemens tot protesten, net als bij de Vereeniging 
vann Hooger Personeel bij de Rijksbouwdiensten. De verkokering leek 
niett te doorbreken. In deze situatie, waarin een oplossing ver weg leek, 
enn op het moment waarop de regering door een bijna acute bezuini-
gingsdrangg werd overvallen, trok het ministerie van Financiën het initia-
tieff  naar zich toe. 

Hierr stelde de kort tevoren in dienst getreden chef van de beleidsaf-
delingg Gebouwen, J.C.E. baron van Lynden, een rapport op waarin 
werdd voorgesteld de grootste bouwbureaus samen te brengen onder 
verantwoordelijkheidd van het ministerie van Financiën. Een dergelijke 
concentratiee zou niet alleen een einde maken aan de organisatorische 
chaos,, maar kon ook aanzienlijke besparingen opleveren. Het plan viel 
inn goede aarde, want op 29 juni 1922 werd besloten de bouwbureaus van 
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Landsgebouwen,, Onderwijs, Justitie en Marine samen te voegen in een 
onderr het ministerie van Financiën vallende Dienst der Rijksgebou-
wen.^8 8 

Directeurr van de nieuwe Rijkgebouwendienst werd de zeer autoritaire 
Vann Lynden. Zijn aanstelling 'garandeerde dat de belangen van 's rijks 
schatkistt de hoogste prioriteit kregen'.J79 De geldverslindende manier 
vann werken werd hardhandig aangepakt. Rijksbouwmeester Vrijman 
werdd in 1923 geschorst en oneervol ontslagen, omdat hij met rijksgeld 
zouu hebben geknoeid.'80 Later bleek dat de vergrijpen, waarvoor Vrij -
mann anderhalfjaar in de gevangenis zat, veel minder ernstig waren dan 
doorr Van Lynden was voorgesteld. De rechter bepaalde dat de rijks-
bouwmeesterr ten onrechte was ontslagen. Uit de zaak, die de gemoe-
derenn tot in de Tweede Wereldoorlog verhitte, werd vooral duidelijk 
datt Van Lynden het rijksbouwen met een daverende klap van zijn 'ver- 223 
spillendee gewoonten' had willen verlossen.181 Het resultaat was dat de 
kostenn van de rijkshuisvesting werden teruggebracht van ruim 25 mil-
joenn (in 1922) naar zo'n 5,5 miljoen (1924-1937). 'Van Lynden bereikte 
dezee omvangrijke bezuiniging door een personeelsreductie van on-
geveerr vijfendertig procent (!), een loonsverlaging van gemiddeld zes-
tienn procent, (...), vermindering van het onderhoud en, niet in het 
minst,, terugdringing van de omvang van de bouwactiviteiten.'182 

Dee ingrijpende versobering die met de instelling van de Rijksgebou-
wendienstt gepaard ging had in de praktijk tot gevolg dat, juist terwijl 
Nederlandd door spectaculaire vernieuwingen in de bouwkunst interna-
tionaall  de aandacht trok, de rijksarchitectuur terechtkwam 'in een situ-
atiee waarin zeer voorzichtig, artistiek nauwelijks in het oog springend 
werdd geopereerd; ontwikkelingen in avant-gardistische richting gingen 
grotendeelss aan de dienst voorbij'.18^ 

Mett de reorganisatie raakte het rijksbouwen uit de sfeer van het cul-
tuurbeleid.'8'**  Het enige rechtstreeks met bouwkunde te maken heb-
bendee onderwerp waarmee het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappenn zich nog (marginaal) bemoeide, was de totstandko-
mingg van een Rijksarchitectuurmuseum. Ook hier echter speelden de 
strijdd tussen de oude en de nieuwe school en de reorganisatie van het 
rijksbouwenn in 1922 een onmiskenbare rol. Voortgaand op plannen van 
dee Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en op voorstellen van 
architectt J.H. W. Leliman uit 1912, had het genootschap Arti et Amici-
tiaee in 1916 de minister aanbevolen om in Amsterdam een Rijksmuseum 
voorr Bouwkunst in het leven te roepen.l8*  Minister Van der Linden zag 
err wel wat in en in 1918 werd een post op de begroting geplaatst om het 
ideee nader te bestuderen. In juni 1918 werd vervolgens de 'Rijkscom-
missiee tot voorbereiding van de stichting van een Rijks-Architectuur-
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museum'' ingesteld. Elf maanden later bracht deze een positief advies 
uit;; het museum moest 'ten behoeve van het gehele volk' een 'aestheti-
schee opvoedkundige' functie vervullen en architectuur als 'gemeen-
schapskunstt bij uitnemendheid' onder de aandacht brengen.186 

Ondankss dit enthousiasme gebeurde er niets. Pas in 1923 kwam het 
tott een volgende stap toen een aantal architecten ter stimulering van de 
museumplannenn hun tekeningen aan het rijk afstond. Ze werden voor-
lopigg opgeborgen in het Rijksprentenkabinet. In 1925 werd de verzame-
lingg aangevuld met onderwerpen en studies uit de nalatenschap van 
architectt De Bazel. Omdat het rijk ook nu niet in actie kwam, stelde de 
Bondd van Nederlandse Architecten in 1928 voor het museum onder te 
brengenn in de Zuiderkerk te Amsterdam. Men had er al een plan voor 
klaar;; 'Den Haag' hoefde alleen maar ƒ50.000,- beschikbaar te stellen 

2244 en zich bereid te verklaren een deel van de jaarlijkse exploitatie te finan-
cieren.. Uit de reactie van het ministerie bleek nu hoezeer de strijd 
tussenn 'oud' en 'nieuw' in de ontwikkelingen een rol speelde: 'Het is al 
BNAA wat de klok slaat.' En dat vonden het hoofd van de Afdeling Kun-
sten,, Visser, en de directeur van het Rijksbureau voor de Monumenten-
zorg,, Jan Kalf, maar niets: 'Velen wier hulp voor het welslagen noodig 
is,, zullen zich afwenden wanneer zij merken, dat het de BNA is die dit 
museumm opzet.'l8? Er gebeurde niets; ook een verzoek van Richard 
Rolandd Holst en Willem Kromhout namens Bouwkunst/B NA om twee 
lokalenn in het Rijksprentenkabinet aan het 'Museum voor de Bouw-
kunst'' beschikbaar te stellen, leidde niet tot resultaat. Het kabinet wilde 
baass in eigen huis blijven.188 In de jaren dertig verdween het plan geheel 
uitt beeld. 

Vlakk voor het begin van de Tweede Wereldoorlog bleek de Rijksge-
bouwendienstt toch nog van belang voor het cultuurbeleid. In 1939 kreeg 
dee dienst opdracht om de Nederlandse kunstschatten uit openbare (en 
enkelee particuliere) collecties veilig te stellen. De operatie vond plaats 
inn samenwerking met de nieuwe Inspectie Kunstbescherming van het 
ministeriee van OK&W, waarvan de voormalige directeur van het Rijksbu-
reauu voor de Monumentenzorg, Jan Kalf (die over de kunstbescher-
mingg in 1938 een rapport had geschreven), het hoofd werd.l89 Vanaf 25 
augustuss 1939 werden de collecties van de belangrijkste musea overge-
brachtt naar daartoe ingerichte of gebouwde schuilplaatsen. '9° 

POLITIEKEE IDEALEN VOOR STEDELIJK CULTUURBELEID 

Vanaff  1918 werd de betrokkenheid van stadsbesturen bij het culturele 
levenn niet meer vrijwel uitsluitend door het traditionele burgerlijk par-
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ticulierr initiatief bepaald. Hoewel actieve burgers vaak het voortouw 
hieldenn - waarover straks -g ingen vanaf 1918 in toenemende mate aller-
leii  binnen gemeentebesturen levende politieke overwegingen een rol 
spelen.. Verreweg het duidelijkst gebeurde dit in Amsterdam en Den 
Haag,, waar socialistische en progressief-liberale bestuurders erin slaag-
denn hun wensen op het terrein van het cultuurbeleid in concrete daden 
omm te zetten.1?1 En mede doordat de belangrijkste actoren in deze ste-
denn zich ontwikkelden tot nationaal bekende pleitbezorgers voor ge-
meentelijkk cultuurbeleid, strekten de ontwikkelingen in beide steden 
talrijkee andere gemeenten tot voorbeeld. Als belangrijkste opinieleiders 
goldenn dr. H.E. van Gelder (1876-1960), de ambtenaar die na 1906 de 
spill  van het Haagse kunst- en cultuurbeleid werd, de Amsterdamse wet-
houderr E. Boekman (1889-1940), en de ambtenaar-bestuurskundige 
prof.. dr. G.A. van Poelje (1884-1976). All e drie lieten zij zich in hoge 
matee inspireren door verlichte idealen omtrent de vorming van 'mens 
enn samenleving' en het daarmee verbonden vooruitgangsgeloof. 

225 5 

OverOver 'schoonheid' en 'geestelijke verheffing' 

Dee zeer veel publicerende Hendrik Enno van 
Gelderr schreef als eerste regelmatig over de 
noodzaakk van stedelijk cultuurbeleid.1?2 Zijn vi-
siee was gebaseerd op een sterk historisch bear-
gumenteerdd en door Willia m Morris geïnspi-
reerdd humanistisch-socialistisch gemeenschaps-
ideaal.. Tegenover materialisme, individualisme 
enn 'de zucht naar grof of ledig vermaak' moest 
dee overheid 'de opbouwende, vormende, ideèle-
waarden-voortbrengendee kracht van de kunst 
alss schoonheidsschepper' stellen. 'Schoonheid 
mett haar gelukgevende, vredebrengende, har-
moniescheppendee kracht is wat de samenleving 
nodigg heeft.'I93 Vanuit deze gedachte moest de 
overheid,, ten eerste, de door vorige generaties 
overgeleverdee schoonheid zo goed mogelijk be-
waren,, ten tweede het scheppen van nieuwe schoonheid zo veel moge-
lij kk bevorderen, en ten derde het genieten van oude en nieuwe schoon-
heidd voor iedereen toegankelijk maken. '94 

Emanuell  - Manus - Boekman werd in 1921 namens de SDAP lid van de 
Amsterdamsee gemeenteraad. Tien jaren later, in 1931, volgde hij Eduard 
Polakk (broer van Henri) op als wethouder voor Onderwijs en Kunstza-
ken.. Gedurende zijn politieke loopbaan publiceerde hij regelmatig over 

Hendrikk Enno van Gelder. 
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kunst-- en cultuurbeleid. In 1939 zou hij promoveren op het later zeer 
invloedrijkee proefschrift Overheid en kunst in Nederland, waarin hij niet 
alleenn de ontwikkeling van het kunstbeleid in Nederland beschreef, 
maarr ook perspectieven voor verdere beleidsontwikkeling schetste.I05 
Veell  later, nadat in de jaren zestig de Boekmanstichting werd opgericht 
enn zijn dissertatie in het midden van de jaren zeventig werd heruitgege-
ven,, kregen zijn denkbeelden over het nationale cultuurbeleid een gro-
teree bekendheid.I96 

Dee opvattingen van de uit liberaal-joods milieu afkomstige Boekman 
slotenn nauw aan bij de gemeenschapsidealen van Willia m Morris en 
Henrii  Polak. Net als zij, en net als Van Gelder, zag Boekman het socia-
lismee niet alleen als middel om de materiële belangen van de arbeiders-
klassee te verbeteren, maar ook als een cultuurbeweging die de mensheid 

2266 de weg moest wijzen naar schoonheid, beschaving en 'geestelijke ver-
heffing'.. :97 Vanuit dit sociaal-pedagogisch perspectief moest kunst voor 
dee massa toegankelijk worden gemaakt, en de overheid diende daarbij 

eenn belangrijke rol te spelen. Zij moest de aan-
dachtt voor kunst niet overlaten aan particulie-
ren,, maar diende deze actief te stimuleren en te 
bevorderen:: 'zij heeft de levende krachten in de 
maatschappij,, van kunstenaars en kunstgevoeli-
gen,, en kunstbehoevenden, te wekken en elkan-
derr te doen naderen'.108 

Hett beleid zou zich in deze optiek niet tot 
'oudee kunst' moeten beperken. Integendeel, in 
dee eerste plaats zou aandacht moeten schenken 
aann het toegankelijk maken van eigentijdse 
kunst,, die in zoveel gevallen de weg wees naar 
nieuwee en hoopvolle horizonten en die een te-
genwichtt kon bieden aan het in de loop van het 
interbellumm sterk groeiende cultuurpessimisme. 
Doorr de nadruk op eigentijdse kunst te leggen 

Emanuell  Boekman. moest de overheid ook een grotere verantwoor-
delijkheidd nemen voor de positie van de kunste-

naarr in de samenleving. Hierbij ging het Boekman niet om de sociaal-
economischee positie van individuele kunstenaars, maar om de vrijheid 
vann de kunst en de verhoging van het aantal kunstzinnige activiteiten, 
waardoorr kunstenaars hun gaven vrijelij k in dienst van de gemeenschap 
kondenn stellen.1?? Want dat kunst onlosmakelijk met de gemeenschap 
enn niet met het geïsoleerde individu was verbonden, stond voor Boek-
mann vast: 'All e waarlijk grote kunst komt voort uit medeleven met de 
gemeenschapp en kan niet bestaan buiten haar.'200 
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Gerritt Abraham van Poelje. 

Dee progressieve liberaal Van Poelje werd in 1920 
cheff  van de afdeling Onderwijs van de gemeente 
Denn Haag. Daarvoor al had hij zich ontwikkeld tot 
eenn autoriteit op het terrein van het openbaar 
bestuur.. In 1928 werd hij de eerste hoogleraar in de 
bestuurswetenschapp (Rotterdam), en in 1933 volgde 
hijj  'zijn' tot minister benoemde voormalige wet-
houderr H.P. Marchant (VDB) naar het ministerie 
vann OK&W , waar hij nog hetzelfde jaar secretaris-
generaall  werd.201 'Cultuurpolitiek' definieerde hij 
alss 'alle handelen van een overheidslichaam, dat 
doelbewustt is ingesteld op de verbetering van het 
geestelijkk en materieel levenspeil van de bevolking, 
waarbijj  deze verbetering (...) opzettelijk gesteld en 
aanvaardd doel is'.202 Gemeentelijk beleid in dezen 
werdd volgens Van Poelje noodzakelijk door 'het 
probleemm van de vrije tijd' dat sinds de invoering 
vann de 45-urige werkweek in 1919 in brede kring 
actueell  was geworden.2°3 Gemeenten zouden de verantwoordelijkheid 
voorr de 'nationale cultuurpolitiek' van de centrale overheid moeten 
overnemenn en als zodanig de eerstverantwoordelijke overheid moeten 
wordenn voor 'de vorming van de burgers tot staatsburgers'.2°4 De 'cul-
tuurgemeentee van de 20e eeuw (...) moet het primaat van de cultuur ten 
vollee en onvoorwaardelijk aanvaarden'.2°5 

Opp internationaal niveau stimuleerde Van Poelje het gemeentelijk 
cultuurbeleidd met zijn bijdrage (namens de Vereniging van Nederland-
see Gemeenten en op verzoek van de Amsterdamse s DAP-wethouder 
Wibaut)) aan een internationaal congres dat in 1936 op initiatief van de 
Unionn Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux werd georganiseerd 
enn dat 'de culturele politiek van de gemeenten' als onderwerp had. Ten 
overstaann van uiteenlopende landen als 'Amerika' en Letland schetste 
Vann Poelje 'de moderne gemeente' als een 'cultuur-gemeente in dezen 
zin,, dat bij al haar werkzaamheden (...) aan het culturele element voort-
durendd aandacht moet worden geschonken'.206 

Zowell  Van Gelder als Van Poelje onderbouwde zijn pleidooi voor 
eenn actief gemeentelijk cultuurbeleid graag aan de hand van internatio-
nalee voorbeelden en ontwikkelingen. Voor Van Gelder was het cultuur-
beleidd van Mannheim een lichtend voorbeeld en Van Poelje ontleende 
zijnn toekomstverwachtingen voor een deel aan onderzoeksmateriaal dat 
wass verzameld voor het hierboven genoemde internationale congres. 
Vanuitt dit perspectief zei hij in een toespraak voor de Nederlandse 
Bondd van Gemeente-Ambtenaren in 1936: 'Internationaal neemt men 
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aan,, dat de culturele zorg voor haar bevolking nu en in de naaste toe-
komstt een van de belangrijkste delen van de taak der gemeenten vor-
menn moet.' En hij voorspelde dat de gemeentelijke betrokkenheid bij 
'culturelee voorzieningen' de komende jaren 'in het middelpunt van de 
gemeentelijkee bemoeiing' zou komen te staan. 2°? 

AmsterdamAmsterdam tegenover de rijksoverheid 

Inn Amsterdam, waar liberalen voor de oorlog verreweg de grootste 
invloedd op het openbaar bestuur hadden, was de groei van het aantal 
socialistenn in de gemeenteraad na 1918 het sterkst. De SDAP werd hier in 
19199 niet alleen de grootste, maar ook de énige grote partij; het aandeel 
SDAP-ledenn in de Raad schommelde tijdens het interbellum gewoonlijk 

2288 tussen de dertig en veertig procent.208 Behalve in de jaren tussen 1927 en 
19311 waren zij steeds in het college van burgemeester en wethouders 
vertegenwoordigd.. Meestal bezetten ze drie van de zes wethoudersze-
tels,, en vijf keer leverden ze wethouders voor kunstzaken. 2°9 De eerste 
wass W.H. Vliegen (1921-1923), daarna volgden F.M. Wibaut (1923-
1927),, Ed. Polak (1929-1931) en de al genoemde Boekman (1931-1933 en 
1935-1940). . 

Inn plaats van de door communisten en sommige socialisten voorge-
stanee 'strijdcultuur' te bevorderen of door nadruk te leggen op het door 
Hendrikk de Man gepropageerde cultuursocialisme, kozen de Amster-
damsee socialistische wethouders in de door 'Kunst aan het Volk' en 
Henrii  Polak gevestigde traditie ervoor het bestaande kunst- en cultuur-
aanbodd ('de burgercultuur') onder het bereik van 'de massa' te brengen. 
Datt dit een bewuste, maar wellicht ook door de politieke verhoudingen 
inn de gemeenteraad beïnvloede keuze was, daarvan getuigen de vaak 
fellee meningsverschillen tussen Wibaut en de zeer idealistische cultuur-
specialistt van de SDAP-fractde Asscher Kleerekoper enerzijds, en Boek-
mann en de communist David Wijnkoop anderzijds.210 In de praktijk 
resulteerdee het Amsterdamse sociale spreidingsbeleid in het bevorde-
renn van volksvoorstellingen en volksconcerten en in het stimuleren van 
museumbezoekk tegen zo laag mogelijke toegangsprijzen. 

Dee verhoogde gemeentelijke betrokkenheid bij culturele aangele-
genhedenn leidde in Amsterdam in 1918 tot instelling van de 'Commissie 
vann Bijstand in het beheer der zaken der Kunst', waarin gemeenteraads-
ledenn over allerlei onderwerpen op het terrein van het cultuurbeleid 
mett de wethouder konden spreken.2" Het secretariaat van de 'Commis-
siee Kunstzaken' werd aanvankelijk ondergebracht bij de afdeling Alge-
menee Zaken van de gemeentesecretarie. Secretaris werd in 1919 mw. mr. 
H.. van Dam van Isselt, de latere echtgenote van Kleerekoper. Nadat 
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Henriëttee van Dam van Isselt, hoofd 
afdelingg Kunstzaken Amsterdam en 
onderr minister Van der Leeuw chef 
vann de afdeling Muziek, Toneel en 
Letterkundee op het ministerie van 
OK&W. . 

laatstgenoemdee in de gemeenteraad had aange-
drongenn op 'een gecentraliseerde, meer bewuste 
enn minder toevallige bemoeiing met zaken van 
kunst',, werd in 1923 in het gemeentelijk amb-
telijkk apparaat het Bureau Kunstzaken in het 
levenn geroepen en ondergebracht bij het Stede-
lij kk Museum.212 Hoofd werd Van Dam van Isselt 
enn als takenpakket kreeg het Bureau de werk-
zaamhedenn betreffende de Stadsschouwburg, 
dee stedelijke musea en 'de subsidies aan kunst-
instellingen'.. Nadat het Bureau in 1926 was ver-
huisdd naar het Waaggebouw op de Nieuw-
markt,, werd een jaar later de status van de 
ambtelijkee ondersteuning nogmaals verhoogd 
toenn het Bureau tot Afdeling werd verheven.2I3 
Ookk in deze nieuwe constellatie bleef Van Dam 
vann Isselt de hoogste Amsterdamse ambtenaar 
voorr cultuurbeleid. Zij bleef dit tot 1940.2I4 

Hett grote verschil in politieke samenstelling 
vann de centrale regering in Den Haag en het 
Amsterdamsee stadsbestuur leidde tot tegenstel-
lingenn en tot conflicten over allerlei onderwerpen - ook op het terrein 
vann het cultuurbeleid.21^ Overtuigd van de grote waarde van kunst voor 
dee ontwikkeling van de arbeidersklasse, en veel minder zwaar dan de 
'burgerlijkee partijen' tillend aan de daarmee verbonden financiële las-
ten,, zette het stadsbestuur kunstbeleid in Amsterdam relatief hoog op 
dee politieke agenda.216 In tegenstelling tot 'de "reactionaire" rechtse re-
geeringg in Den Haag' was het 'socialistische regime in Amsterdam' juist 
well  bereid tot subsidiëring van toneelgezelschappen en ondersteuning 
vann beeldende kunstenaars.21? 

Opp het terrein van de beeldende kunsten was Amsterdam niet alleen 
bereidd om (via het Stedelijk Museum) werk van levende beeldende kun-
stenaarss aan te kopen, er werden ook opdrachten verstrekt. Met instem-
mingg reageerde men in 1923 op de op rijksniveau geschapen mogelijk-
heidd om met vijfti g procent rijkssubsidie opdrachten aan beeldende 
kunstenaarss te geven. Amsterdam stelde voor 1923/10.000,- beschik-
baar,, zodat dat jaar de eerste kunstopdrachten konden worden gegeven. 
Groott was vervolgens de verontwaardiging toen het rijk de subsidiemo-
gelijkheidd het jaar daarop al weer schrapte. Het stadsbestuur zette zijn 
beleidd nu zelfstandig voort.218 Voorts werden Amsterdamse kunstenaars 
inn de gelegenheid gesteld 'vrijwel gratis' in gemeentemusea te expose-
renn en werd van gemeentewege veel aandacht aan de artistieke kwaliteit 
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Beeldd van Hildo Krop 

vann drukwerk en affiches geschonken. Boekman 
vondd het de taak van de gemeente om op dit terrein 
'voorbeeld'voorbeeld en leiding te geven'.210 Cultuurpolitieke 
overwegingenn hadden eveneens tot gevolg dat beel-
dendee kunstenaars in Amsterdam tijdens het inter-
bellumm meer dan elders door de Dienst Publieke 
Werkenn werden ingeschakeld. Een opvallende ex-
ponentt hiervan was 'stadsbeeldhouwer' Hildo Krop, 
wienss met socialistische symboliek beladen 'nieuwe 
beeldhouwkunst'' tot op de dag van vandaag een 
groott aantal gebouwen en bruggen in de hoofdstad 
verfraait.220 0 

Naastt de bemoeienis met de beeldende kunsten 
wass in Amsterdam de betrokkenheid bij het toneel 
opvallend.. Illustratief was zij zeker, en ongetwijfeld 
werdd zij gestimuleerd door zowel ideologische als 
materiëlee argumenten. De socialisten kenden, daar-
inn gesteund door progressieve liberalen, het toneel 
eenn grote opvoedkundige waarde toe, en tegelijker-
tijdd bleek het burgerlijk particulier initiatief steeds 

minderr in staat het toneel te financieren. Tegenover dit laatste kreeg 
hett stadsbestuur juist meer financiële ruimte om de podiumkunsten te 
steunenn doordat het (als in diverse andere steden) in 1919 de vermake-
lijkheidsbelastingvann vijf naar twintig procent verhoogde. 

Doorr niet nadrukkelijk voor de 'strijdcultuur' te kiezen leidde het 
geïntensiveerdee beleid in de hoofdstad niet tot een scherpe breuk met 
hett voorafgaande. Veeleer was er sprake van een voortzetting van in de 
praktijkk gegroeid handelen, zij het nu niet meer onder toezicht van de 
gegoedee burgerij maar onder dat van het stadsbestuur. De Stadsschouw-
burgg werd geen 'volksschouwburg', zoals de communisten wensten, en 
ookk werd Heijermans niet, zoals Kleerekoper voorstond, de vaste be-
spelerr daarvan. Het 'sociaal-realistisch theater van de rauwe socialist 
Heijermans'' werd voor de Stadsschouwburg 'te plat' bevonden.221 Be-
duchtt voor beschuldiging van het opdringen van 'partijkunst' en tege-
lij kk de 'autonomie van de kunsten' erkennend (maar zich natuurlijk ook 
zeerr bewust van het feit dat voor besluiten een raadsmeerderheid nood-
zakelijkk was), kozen de socialistische Amsterdamse wethouders voor 
artistiekk hoogwaardig toneel 'met een all-round repertoire', en voor 
subsidiëringg van verschillende gezelschappen.222 Het socialistische ele-
mentt in hun beleid was daarmee niet een keuze voor 'politiek toneel', 
maarr een gericht streven naar 'sociale cultuurspreiding' door middel 
vann volksvoorstellingen. 
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Nadatt het stadsbestuur in 1917 het beheer van de Stadsschouwburg 
aann zich had getrokken, boog de op aandrang van Kleerekoper ingestel-
dee Schouwburgcommissie zich over de vraag hoe het nu met de exploi-
tatiee en bespeling verder moest. Het resultaat, na veel discussie, was dat 
dee gemeente in 1919 een 'commies ter gemeentesecretarie', mr. H.M. 
Merkelbach,, tot directeur benoemde, en dat de Stadsschouwburg in 
19200 aan Het Toneel van Willem Royaards werd verhuurd. Toen dit ge-
zelschapp kort daarna een fusie met het 'eerbiedwaardige oude' Neder-
landss Toneel aanging en men vervolgens onder die laatste naam verder 
speelde,, leek het net alsof oude tijden herleefden.223 Maar dat was 
schijn,, want de 'vaste bespeler' moest zich nu houden aan een door de 
gemeenteraadd vastgestelde lastbrief, het cahier des charges, waarin voor-
waardenn omtrent repertoire, spelers, arbeidsvoorwaarden, huur, sub-
sidiee en het aantal te spelen volksvoorstellingen (één per maand) waren 
neergelegd. . 

Ondankss alle goede bedoelingen leidde de geïn-
tensiveerdee gemeentelijke bemoeienis niet tot het 
verhooptee succes. Naast het feit dat het geboden 
repertoiree onvoldoende bij de smaak van een breed 
publiekk aansloot, was hierop van invloed dat de sa-
menwerkingg tussen de gemeentelijke schouwburg-
beheerderss (Merckelbach en Van Dam van Isselt) 
enn de 'burgerlijke' Royaards (en zijn opvolger Edu-
ardd Verkade) uiterst moeizaam verliep.22^ Van 
'volksopvoeding'' en 'verheffing van de arbeiders-
stand'' door het toneel, waarvan veel sociaal-demo-
cratenn zulke hoge verwachtingen hadden, kwam 
weinigg terecht.22*  Hoewel er, getuige reacties in de 
pers,, regelmatig uitstekende opvoeringen op de 
plankenn kwamen en de volksvoorstellingen aanvan-
kelijkk goed bezocht werden, verminderde na 1924 
hett bezoekersaantal langzaam maar zeker. Het to-
neell  verloor zijn positie als kunstvorm voor de 
massaa aan de film. Vooral 'de gewone man' vond de 
filmm 'echter'.,226 Bovendien werd het aanwezige ta-
lentt over veel gezelschappen versnipperd en hadden de slechte econo-
mischee omstandigheden een negatieve invloed op het toneelbezoek. 

Rondd 1930, toen de Stadsschouwburg aan twee gezelschappen werd 
toegewezenn (Het Amsterdams Toneel en Het Nederlands Toneel), 
werdd in de hoofdstad van een toneelcrisis gesproken. Wethouder Boek-
mann weet de toestand aan de inhoud van het toneel: 'Er gaat geen aan-
trekkingskrachtt op het volk van uit, omdat het niet leeft in onzen tijd.' 

231 1 

NN V HET TOONEEL 
DIRR WILLEM ROYAARDS 

Affichee van Richard Roland 
Holstt voor Faust van Goethe 
opgevoerdd door'N.V. Het 
Tooneel'' van Willem Royaards 
inic)i8. . 
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Enn hij constateerde dat met de subsidiëring van het toneel 'zeker niet 
bereiktt was wat men zich in 1919 had voorgesteld'.22? Inmiddels waren 
dee subsidies van de gemeente in 1932 aanzienlijk gedaald, was directeur 
Merckelbachh uit zijn functie ontheven en daalden de bezoekersaantal-
lenn nog sterker.228 Vanaf 1933 werd de Stadsschouwburg door de ge-
meente,, in plaats van aan een vast gezelschap, aan 'de komende en gaan-
dee man' verhuurd. Daarmee was de gemeentelijke exploitatie van de 
Stadsschouwburgg uitgelopen op een gewone zaalverhuur.229 'De "volks-
opvoeding""  waarvan de sociaal-democraten in het verleden zulke grote 
verwachtingenn hadden gehad, het toneel "ter verheffing van de arbei-
dersstand",, was mislukt.' 

Eenn paar jaar later zorgde het Amsterdamse toneelbeleid toch nog 
voorr een positieve impuls. In 1936 werd op initiatief van de gemeente 

2322 het zogenaamde abonnementenstelsel ingevoerd, waardoor 'arbeiders 
enn daarmee gelijk te stellen personen' tegen goedkope tarieven een 
seriee van zes voorstellingen in de Stadsschouwburg konden bezoeken. 
Hett gaf nieuwe inspiratie aan het ideaal van de 'sociale cultuursprei-
ding';; 'de mensen verdringen elkander', stelde Boekman tevreden 
vast.2?°° Ondanks dit succes benadrukte een door het gemeentebestuur 
ingesteldee Schouwburgcommissie die moest bezien hoe de toestand van 
hett toneel zou kunnen worden verbeterd, dat voor werkelijke verbete-
ringg rijkssubsidie onontbeerlijk was.23J 

Behalvee met de perikelen rond de sociale spreiding van toneel kreeg het 
stadsbestuurr in de jaren dertig te maken met het al dan niet toepassen 
vann censuur en met verschillende interpretaties aangaande 'de vrijheid 
vann de kunsten'. Dat dit juist mi op de voorgrond trad kwam mede 
doordatt onder invloed van de crisis en het opkomend nationaal socialis-
mee in sommige geledingen van het toneel een sterk politiek-maatschap-
pelijkk engagement groeide. Er ontstonden nieuwe toneelgroepen die -
somss meer, soms minder politiek geëngageerd - nadrukkelijk probeer-
denn bij de geestvan de eigen tijd aan te sluiten.232 Deze verhevigde poli-
tiek-maatschappelijkee betrokkenheid deed de kans op conflicten en 
censuurr aanzienlijk toenemen. 

Nadatt Boekman in 1933 een kleine subsidie beschikbaar had gesteld 
voorr het stuk De matrozen van Cattaro, in de Stadsschouwburg opge-
voerdd door De Jonge Spelers, een gezelschap dat vooral optrad voor de 
socialistischee jongeren van de Arbeidersjeugd Centrale en het Instituut 
voorr Arbeidersontwikkeling, kwam het tot een eerste botsing. 233 Op 
initiatieff  van het katholieke raadslid C.P.M.Romme, de latere oprichter 
enn leider van de Katholieke Volks Partij, ontstond, nadat de muiterij op 
dee Zeven Provinciën (februari 1933) de politieke lading van het stuk had 
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geaccentueerd,, een discussie in de Amsterdamse gemeenteraad. 
Boekmann wees erop dat de subsidiëring het gevolg was van het advies 

vann een mede op aandrang van Romme ingestelde commissie van des-
kundigenn die, zich baserend op artistieke oordelen, juist moest voorko-
menn dat wethouders hun politieke voorkeuren bij subsidiëring zouden 
latenn meespelen. Romme was echter (net als een meerderheid in de 
Tweedee Kamer) van mening dat subsidiëring niet alleen op artistieke 
grondenn zou moeten gebeuren. Het stadsbestuur zou ook mee moeten 
wegenn of er sprake was van politieke propaganda. Hoewel verschillende 
raadsledenn tegen subsidiëring van De matrozen van Cattaro waren, kreeg 
dezee 'poging tot het instellen van preventieve censuur' geen brede 
steun.2344 Boekman stelde dat 'geen enkel stuk niet een bepaalde tendens 
had',, en een motie van Romme om het element van mogelijke politieke 
propagandaa bij subsidiëring mee te wegen werd verworpen. 233 

Eenn soortgelijke kwestie deed zich voor in de laatste maanden van 
1935,, toen de door Albert van Dalsum en August Defresne opgerichte 
Amsterdamsee Toneelvereeniging in de Stadsschouwburg het stuk De 
BeulBeul van de Zweedse auteur Par Lagerkvist opvoerde.235 In De Beul wer-
denn op confronterende wijze rassenhaat, oorlogsverheerlijking en leeg 
vermaakk aan de kaak gesteld.^6 De opvoering veroorzaakte een zeld-
zaamm grote reL237 Sommige linkse toneelcritici waren juichend, maar 
anderenn waren zeer kritisch. Vooral in De Telegraaf en het katholieke 
dagbladd De Tijd werd de door het stuk veroorzaakte 'publieke hysterie' 
verwoordd en aangemoedigd.^8 Na zeven (uitverkochte) voorstellingen 
brakenn in de schouwburg rellen uit, waarbij een deel van het publiek, 
waaronderr veel NSB'ers, de opvoering trachtten te verstoren. 'Een deel 
vann het overige publiek deed mee, terwijl anderen zich weer tegen de 
rellenmakerss keerden. De voorstelling werd onder luid gejoel toch uit-
gespeeldd en kreeg van de sympathiserende toeschouwers een ovationeel 
applaus.'239 9 

Inn de gemeenteraad liet burgemeester W. de Vlugt (ARP) weten dat 
hijj  ondanks alle commotie niet van plan was het stuk te verbieden. Hij 
hieldd zich aan het positieve advies van de commissie van deskundigen 
enn keerde zich fel tegen de rellenmakers: 'Voor terreur ga ik niet opzij, 
mett terreur reken ik af.'24° Op uitnodiging van het gemeenteraadslid 
H.. Amelink (ARP) het de minister van Binnenlandse Zaken J. A. de Wilde 
(eveneenss ARP) weten niet bevoegd te zijn het stuk te verbieden. De 
bevoegdheidd te waken voor 'met de openbare orde en zedelijkheid strij-
digee vertooningen' lag in gemeenten uitsluitend bij de burgemeester. 
Well  liet de minister weten van mening te zijn 'dat wijs beleid vordert, 
datt het stuk niet meer ter vertooning wordt toegelaten'.24' Ditt officieu-
zee advies werd door de burgemeesters van Den Haag, Haarlem en 
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Utrechtt opgevolgd. Kort daarna besloten Van Dalsum en Defresne zelf 
mett de opvoeringen te stoppen. De rel rond De Beul was een bewijs van 
dee groeiende invloed van het verhardende politieke klimaat op de kunst. 
Tegelijkertijdd stelden de verscherpte politieke tegenstellingen kunste-
naarss voor welhaast onvermijdelijke politieke keuzen. De daardoor ver-
oorzaaktee onrust had tot gevolg dat na 1935 steeds vaker toneelstukken 
werdenn verboden.242 

DenDen Haag: idealen van een ''nieuwe stad' 

Vann alle Nederlandse steden groeide Den Haag sinds het einde van de 
negentiendee eeuw het snelst. Tussen 1875 en 1940 groeide het Haagse 
inwonertall  van ongeveer 100.000 naar meer dan 50o.ooo.243 Bij het 
'groeistad-imago'' pasten moderne gemeenschapsambities op het cul-
turelee vlak. Van grote invloed op de ontwikkeling hiervan was de al 
genoemdee H.E. van Gelder. Deze ambtenaar was een in Amsterdam 
geborenn kleinzoon van dominee-auteur Nicolaas Beets, gepromoveerd 
inn de staatswetenschappen en sinds 1899 lid van de SDAP. In 1906 werd 
hijj  in Den Haag tot gemeentearchivaris benoemd. Vanuit deze functie 
ontwikkeldee de zeer diplomatieke Van Gelder zich geleidelijk aan tot 
eenn spil in het Haagse culturele leven en tot de belangrijkste vormgever 
vann het Haagse cultuurbeleid. Veel steun ontving hij daarbij van (de 
liberale)) burgemeester H.A. van Karnebeek (een jeugdvriend) en wet-
houderr J. Jurriaan Kok (eveneens liberaal).244 

Vann Gelder wist het stadsbestuur te overtuigen van de noodzaak dat 
'dee nieuwe stad' haar inwoners alles moest kunnen bieden wat zij kon-
denn wensen: 'het beste juist voor de bevrediging van ideële behoeften, 
voorr smaak, kunst, wetenschap en ontspanning'.24*  Bijzondere aan-
dachtt moest worden geschonken aan de 'minder gegoeden', onder wie 
Vann Gelder een 'zucht naar ontwikkeling' waarnam. Aan dit 'bescha-
vingswerk'' leiding te geven zou de gemeente tot een belangrijke verant-
woordelijkheidd moeten rekenen. Om dit doel efficiënt te kunnen na-
strevenn zou het gemeentelijk cultuurbeleid volgens Van Gelder moeten 
wordenn gecoördineerd vanuiteen afzonderlijke gemeentelijke dienst.246 

Inn 1918 kwam het zover, toen onder wethouder Jurriaan Kok de Dienst 
voorr Kunsten en Wetenschappen in het leven werd geroepen. Het hele 
cultuurbeleidd kwam nu onder directe leidingvan Van Gelder, die direc-
teurr van de dienst werd.24? Den Haag was hiermee de eerste stad waar 
hett kunst- en cultuurbeleid een volwaardige plaats in de ambtelijke 
organisatiee kreeg.248 

Dee invloed van socialistische stadsbestuurders op de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid was in Den Haag veel minder nadrukkelijk dan in 
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Amsterdam.. Ook in Den Haag was de SDAP na 1918 de grootste partij 
gewordenn en leverde zij vaak twee van de vijf wethouders, maar geen 
enkelee keer had een socialistische wethouder 'cultuur' in zijn porte-
feuille.. De Haagse sociaal-democratische wethouders J.W. Albarda 
(1917-1923),, W. Drees (1919-1933) en M. Vrijenhoek (1923-1933 en 1935— 
1941)) legden andere prioriteiten. Wel had Albarda tussen 1919 en 1923 
'Onderwijs'' en daarmee 'de Schouwburg' en het Museum voor het 
Onderwijss onder zijn hoede, maar daar bleef het bij. Meestal was de 
Dienstt voor Kunsten en Wetenschappen ondergebracht in de porte-
feuillee van de burgemeester. Zo niet, dan werd 'cultuur' beheerd door 
wethouderss van liberale signatuur. 

Opvallendd is dat, hoewel vanuit soortgelijke verlichte idealen werd 
gehandeld,, in het Haagse beleid andere accenten werden gelegd dan in 
Amsterdam.. Waar in de hoofdstad de aandacht vooral op beeldende 235 
kunst,, toneel249 en muziek werd gevestigd, was het terrein van aandacht 
inn de hofstad breder. Zo was Den Haag in 1920 de eerste gemeente die 
-- omdat een monumentenwet maar op zich liet wachten - een monu-
mentenverordeningg instelde. Het voorbeeld deed veel andere gemeen-
tenn volgen.2* 0 Ook de bemoeienis met de schoolbioscoop en de wijze 
waaropp Den Haag met zijn musea omging, werden nagevolgd. 

Dee aandacht voor het nieuwe medium film in relatie tot het onderwijs 
-- de schoolbioscoop - stamde al van voor de Eerste Wereldoorlog.2* 1 

Ditt had ertoe geleid dat in 1915 de eerste Nederlandse schoolbioscoop 
werdd ondergebracht bij het in 1904 door particulieren opgerichte en 
sindss 1908 door de gemeente gesubsidieerde Museum ten bate van het 
Onderwijs,, het latere Museon. Direct na de oorlog, in augustus 1918, 
werdd aan de Hoefkade de Gemeentelijke Schoolbioscoop geopend. 
Onderr leiding van de socialistische onderwijzer David van Staveren 
groeidee de Haagse Schoolbioscoop in korte tijd uit tot een modelinstel-
ling.2*22 Van Staveren trad daarnaast niet alleen op als adviseur van 
makerss van educatieve films als Will y Mullens, maar deed zich ook ken-
nenn als bevlogen propagandist van het schoolbioscoopwezen.2*3 

Inn zijn brochure De bioscoop en het onderwijs (1919) pleitte hij voor de 
inrichtingg van een centrale schoolbioscoop onder deskundige leiding in 
groteree steden en voor het afhuren van een bioscoopgebouw in kleinere 
plaatsen.2*^^ Film bood volgens Van Staveren een unieke mogelijkheid 
dee wetenschap te democratiseren, en hij benadrukte: 'de bioscoop moet 
niett bestreden, ze moet veredeld worden'.2**  Als een ware missionaris 
reisdee Van Staveren door het land om het idee van de schoolbioscoop te 
verbreiden.. Aanvankelijk met succes, want vanaf 1920 kwamen er school-
bioscopenn tot stand in Rotterdam, Zutphen, Arnhem, Leiden en Krom-
menie. . 
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Hett uitblijven van rijkssteun, bezuinigingen en pedagogische beden-
kingenn zorgden er echter voor dat de in eerste aanleg positieve resulta-
tenn niet werden gecontinueerd.2* 6 Na enige tijd groeide het aantal 
schoolbioscopenn minder snel dan verwacht en trad er stagnatie op. De 
inn 1926 door Van Staveren en anderen opgerichte Vereeniging voor 
Onderwijs-- en Ontwikkelingsfïlms werd geen succes, en in 1935 staakte 
dee Haagse Schoolbioscoop, waarvan Van Staveren sinds 1928 vanwege 
zijnn voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring 
geenn directeur meer was, onder druk van de crisis zijn activiteiten. 

Meerr dan enig ander was Van Gelder ervan overtuigd dat musea een 
centralee rol bij de opvoeding van 'het volk' moesten spelen. Als auctor 
intellectualiss en opsteller van uitgebreide verhandelingen over 'plaatse-
lijk ee musea' in Over hervorming en beheer onzer musea (1918) en het Rap-

2366 port (1921) van respectievelijk de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
enn de Museumcommissie, zag hij musea geheel in het vanouds bekende 
Verlichtingsperspectief:: museale collecties moesten 'strekken tot stich-
ting,, leering en opvoeding van het gansche volk'.2*7 En de overheid 
moestt ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurde. 

Dee gelegenheid dit ideaal in praktijk te brengen kreeg Van Gelder 
toenn hij naast zijn functie van gemeentearchivaris, in 1912 ook directeur 
vann het Haags Gemeentemuseum werd. Hier moest een oplossing voor 
hett ruimtegebrek gevonden worden.2* 8 In 1914 adviseerde Van Gelder 
nieuwbouww aan burgemeester en wethouders, met als gevolg dat de in 
19188 in het leven geroepen Dienst voor Kunsten en Wetenschappen tot 
taakk kreeg plannen op te stellen voor de bouw van een 'Museum voor 
modernee kunst', een 'Museum voor oude en nieuwe kunstnijverheid' en 
eenn gebouw voor congressen en tentoonstellingen. Het geheel zou 'een 
cultuurcentrumm moeten worden voor beeldende kunsten, voordrach-
ten,, congressen, muziekuitvoeringen en lezingen'.2* 9 Het concept sloot 
naadlooss aan bij Van Gelders socialistische gemeenschapsidealen en het 
ademdee onmiskenbaar de optimistische sfeer van direct na de Eerste 
Wereldoorlog. . 

Eenn jaar later gaf de gemeenteraad architect Berlage opdracht tot 
'hett ontwerpen van plannen voor een complex museumgebouwen'. In 
19200 was het ontwerp klaar. De totale kosten werden geraamd op 9,3 
miljoenn gulden. Nu bleek echter hoe belangrijk de steun in het college 
vann burgemeester en wethouders voor Van Gelder was. Beide 'suppor-
ters',, burgemeester Van Karnebeek en wethouder Jurriaan Kok, waren 
inmiddelss van het toneel verdwenen, en de overige leden van het colle-
gee bleken niet genegen de ideeën van een linkse kunstenaar (Berlage) en 
eenn linkse intellectueel (Van Gelder) te omarmen. In 1924 werd uitein-
delijkk besloten nog niet tot bouw over te gaan, 'omdat het ogenblik er 
nogg niet voor was aangebroken'. 
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Naa deze desillusie stelde Van Gel-
derr een nieuw programma van eisen 
op,, en hij liet weten op te zullen stap-
penn 'als hij nu geen museum kreeg'.200 

Hett nieuwe voorstel was veel minder 
omvattendd en zou slechts 2,5 miljoen 
hoevenn te kosten. Het stadsbestuur 
gingg ermee akkoord en stelde in 1927 
hett benodigde budget beschikbaar. 
Inn 1935 werd het gebouw opgeleverd. 
Hett voldeed volgens Van Gelder 
geheell  aan de verwachtingen: hier 
konn men 'vrij van afleiding, de druk-
te,, de lelijkheid en stoornis van het 
onbarmhartigee dagelijkse leven, sa-
menzijnn met de mooie uitingen van 
dee meest fijngevoelige, meest tot Het Haags Gemeentemuseum, 
schoonheidd gestemde medemens'.201 

Hett 'beschavingswerk' kon nu in vol-
lee omvang ter hand worden genomen. Begeleid door speciaal daarvoor 
vervaardigdd informatiemateriaal werden scholen, vakverenigingen en 
instellingenn als het Instituut voor Arbeidersontwikkeling het museum 
binnengehaaldd en rondgeleid door daartoe geïnstrueerde begeleiders. 
Inn 1929 werd voor leerlingen van het middelbaar onderwijs een muse-
umjaarkaart,, een voorloper van het latere Cultureel Jongeren Paspoort, 
geïntroduceerd.2022 De in het museum aangebrachte spreuk van beel-
dendd kunstenaar en dichter Willem van Konijnenburg gaf goed weer 
welkee plaats de kunst werd toegedicht: 'Eer het god'lijk licht in d'open-
baringenn van de kunst'.2<53 Hoewel calvinisten het een discutabele stel-
lingg zullen hebben gevonden, toonde het onomwonden aan 'hoe in mu-
seaa het verschijnsel "kunst" in toenemende mate werd geïdealiseerd'.2<54 

RICHTINGGEVENDEE PARTICULIEREN 

Hoewell  de betrokkenheid van stadsbesturen bij cultuur ontegenzeglijk 
toenam,, leed het toch geen twijfel dat ook tijdens het interbellum het 
primaatt met betrekking tot het culturele leven bij particulieren bleef 
liggen.. En net als in de vorige periode was dit overwegend een zaak van 
burgers.. Toch was er in vergelijking met vóór 1918 een nuanceverschil. 
Dee sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw op oneigenlijke 
grondenn vrijwel letterlijk geïnterpreteerde stelling van Thorbecke dat 
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'kunstt geen regeringszaak' was, werd nu door een groeiend aantal bur-
ger-initiatiefnemers,, in het bijzonder progressieve liberalen, anders 
opgevat.. Ook zij bleven het primaat met betrekking tot de cultuur volle-
digg bij particulieren leggen, maar in tegenstelling tot degenen die 
Thorbeckee zeer streng opvatten, vonden zij dat de overheid kunst en 
cultuurr ten behoeve van het 'algemeen belang' moest ondersteunen en 
datt deze daarbij, in plaats van volstrekt volgend te zijn, wel degelijk 
'zelff  beleid mocht ontwikkelen. 

Exponentt bij uitstek van de progressief-liberale burgers die de over-
heidd veel intensiever bij verschillende onderdelen van het culturele le-
venn wilden betrekken, was jhr. mr. dr. Eeltjo Alegondus van Beresteijn. 
'Bewindsmann bij uitnemendheid was hij één der laatsten uit een tijd, 
waarinn het een eer was, voor het algemeen belang te strijden.' 'De knap-

2388 pe beer' was daarbij volstrekt overtuigd van de verlichte opinie dat 
kunstt en cultuur sterk konden bijdragen aan de beschaving en de ont-
wikkeling,, alsmede aan 'het geluk van het volk' en het 'algemeen 
belang'' van de Nederlandse samenleving.2Ö5 Naast Tweede-Kamerlid 
(1916-1922)) voor de VDB en gemeenteraadslid in Den Haag voor De 
Vrijheidsbondd (1927-1939) was Van Beresteijn actief en richtingbepa-
lendd in een bijzonder groot aantal culturele organisaties.266 

TussenTussen burgermecenaat en professionaliserende musea 

Hett opvallendst was wellicht de burgerbetrokkenheid bij de musea. 
Zowell  rijksmusea als musea in gemeenten profiteerden nu nog meer 
dann vroeger van het particulier mecenaat. De belangrijkste instelling op 
ditt terrein was ongetwijfeld de Vereniging Rembrandt, maar er waren 
ookk veel individuele schenkers.207 Op gemeentelijk niveau hadden do-
naties,, legaten en bruiklenen tot gevolg dat hier tijdens het interbellum 
rondd de zeventig nieuwe musea tot stand kwamen.268 

Eenn voorbeeld van de manier waarop de gezamenlijke betrokkenheid 
vann gemeentebesturen en particulieren in de praktijk kon werken, biedt 
dee ontwikkeling van het museumbestel in 'de tweede koopstad des 
rijks',, Rotterdam.2<59 Hier leidden de stedelijke musea lange tijd een 
kommervoll  bestaan, maar vanaf de eeuwwisseling had het stadsbestuur 
hett jaarlijkse aankoopbudget voor Museum Boymans verdubbeld tot 
ƒ2500,-,, omdat de overtuiging postvatte dat het museum 'een taak had 
bijj  de veredeling van de smaak en de kunstzin van het publiek in zo 
breedd mogelijke zin'.27° Nadat de Museumcommissie in 1921 in haar 
RapportRapport had gewezen op de grote achterstand in Rotterdam (in vergelij-
kingg met Amsterdam en Den Haag) en opmerkte dat het daar met de 
'aesthetischee opvoeding' van de bevolking (die leefde 'in een rumoeri-
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ge,, jachtige omgeving, die de menschen half verdooft') maar slecht was 
gesteld,, werd in de nabijheid van het Schielandshuis een ruimte voor 
eigentijdsee kunst ingericht. 

Tochh was de invloed van particulieren op de ontwikkeling van de 
Rotterdamsee musea vele malen groter. De collectie van Museum Boy-
manss werd sterk uitgebreid door schenkers als de steenkoolhandelaren 
D.G.. van Beuningen en W. van der Vorm, en in 1935 kwam een impo-
santt (door A. van der Steur ontworpen en door een particulier gefinan-
cierd)) nieuw gebouw tot stand.27' Maar hier bleef het niet bij. Particu-
lierenn waren ook de stuwende krachten achter de verdere ontwikkeling 
vann de andere stedelijke musea, en tevens leidde hun inzet tot de tot-
standkomingvann de Atlas Van Stolk (1929), het Natuurhistorisch Muse-
umm (1933) en het Nederlands Belastingmuseum (1936). Weliswaar was 
dee gemeente ook bij de musea betrokken, maar één ding was zeker: bij 239 
allee ontwikkelingen waren particulieren de drijvende kracht. Zij , en in 
hett bijzonder de grote ondernemers, de 'havenbaronnen', bepaalden in 
Rotterdamm op het terrein van de musea de ontwikkelingen. Dat hun 
invloedd overigens niet tot Rotterdam beperkt bleef toont in 1938 de tot-
standkomingvann Rijksmuseum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe. 

Ondankss de gewaardeerde betrokkenheid van particulieren bij de 
snellee groei van het aantal stedelijke musea ontstond in professionele 
kringenn kritiek. Hier werd geconstateerd dat de vaak ongestructureerde 
inzett van particulieren in de praktijk soms tot chaos en 'desorganisatie' 
leidde.2722 Dit probleem was inmiddels zo groot geworden dat de NOB in 
19188 in zijn invloedrijke geschrift Over hervorming en beheer onzer musea 
steldee dat 'plaatselijke musea' zich zouden moeten concentreren op het 
verzamelenn 'van voorwerpen, die van belang zijn voor de kennis van de 
beschaving,, de kunst en de geschiedenis van de geographische ressor-
ten,, waarvoor zij zijn opgericht'.27^ Het Rapport van de Museumcom-
missiee ging eveneens diep op de plaatselijke musea in. Deze zouden bij 
voorkeurr onder verantwoordelijkheid van de provinciale of gemeente-
lijk ee overheid moeten vallen. Het rijk zou, indien nodig, kunnen onder-
steunen,, maar alleen als 'uit de bevolking zelve op voldoende wijze de 
behoeftee aan kunstgenot' was gebleken.27*  Zowel de NOB als de Muse-
umcommissiee stelde hiermee de rol van de overheden veel meer cen-
traal.. Onder invloed hiervan kwamen musea hoger op de (lokale) poli-
tiekee agenda's. De bemoeienis werd gelegitimeerd door de opvatting 
datt zij een positieve bijdrage aan de sociale cultuurspreiding kon leve-

ren. . 
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MaatschappelijkeMaatschappelijke steun voor monumentenzorg 

Dee grote invloed die de Nederlandsche Oudheidkundige Bond en de 
Bondd Heemschut al eerder op de monumentenzorg waren gaan uitoe-
fenenn werd na 1918 voortgezet. Wat restauratie-ethiek betreft waren in 
dee NOB levende opvattingen van aanvang af richtinggevend voor de 
Rijkscommissiee en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (1918). 
Tegelijkertijdd werden deze opinies door middel van het Bulletin van de 
NOBB onder de aandacht van een groeiend publiek gebracht. Vanaf 1924 
droegg ook het door de Bond Heemschut uitgegeven periodiek Heem-
schutschut onder brede lagen van de bevolking bij aan de verbreiding van het 
nutt en de noodzaak van monumentenzorg. Het blad wilde 'de waarheid 
prediken,, dat de schoonheid van stad en land niet een ding is voor enke-

2400 Ie wat al te gevoelige overbeschaafden\2?5 Grote invloed ging eveneens 
uitt van Het kleine land en zijn grote schoonheid, een in 1929 uitgegeven 
'bestseller'' van Henri Polak waarin deze voor een breed publiek en van-
uitt een herkenbare socialistische optiek een lans brak voor een actief be-
houdd van monumenten en landschappen.2?6 En in 1940 maakte Heem-
schutt een begin met de zogenaamde 'Heemschut-serie', een uitgave van 
kleinee goedkope boekjes waarin voor een breed publiek de aandacht op 
hett nationale culturele erfgoed werd gevestigd. 

Dee grote publieke belangstelling bleek ook uit het feit dat op het ter-
reinn van de monumentenzorg tijdens het interbellum door particulie-
renn drie nieuwe, landelijk opererende organisaties in het leven werden 
geroepen.. De eerste was in 1918 de Vereniging Hendrick de Keyser, die 
zichh tot doel stelde belangrijke monumenten aan te kopen en te beheren 
-- een taak die het rijk van aanvang af had geweigerd op zich te nemen. 
Inn 1922 volgde de Vereeniging De Hollandse Molen, met als doel 
authentiekee Nederlandse (wind)molens te beschermen. Vervolgens 
kwamm in 1932 de Stichting Menno van Coehoorn tot leven, die zich tot 
taakk stelde oude vestingwerken te bewaren en zo mogelijk te herstellen. 

HetHet onvervulde verlangen naar een operatheater 

Tott ergernis van de grootstedelijke burgerij waren inmiddels overal in 
Europaa operatheaters verrezen, behalve in Nederland. Van overheids-
steunn was nauwelijks sprake, en tot een volwaardige Nationale Opera, 
waaroverr al sinds 1850 in Toonkunst-kringen werd gesproken, kwam 
hett maar steeds niet. De opera bleef een zaak van commerciële exploi-
tantenn en burgerlijk particulier initiatief. Pogingen van de Wagnerver-
enigingg (1884) om 1,8 miljoen gulden bijeen te brengen voor een door 
Berlagee ontworpen en in Scheveningen te bouwen operatheater waren 
rondd 1910 mislukt. 
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Naa 1918 veranderde er weinig. Ook nu bleef de overheidsbetrokken-
heidd incidenteel, waardoor van een volwaardige voorziening geen spra-
kee kon zijn. Toch waagde de Wagnervereniging een tweede poging in 
Amsterdam,, waar de (besloten) Wagnervereniging in 1925 openbaar 
toegankelijkee Volksopvoeringen' in de Stadsschouwburg was gaan ver-
zorgen.. Op de vleugels van het succes daarvan werd nu geprobeerd om 
opp het Museumplein een operagebouw, het 'Museum Theater' te laten 
bouwen.2??? Onder leiding van Berlage werd in 1925 een 'wedstrijd' 
onderr zes Nederlandse architecten georganiseerd. Winnend ontwerp 
wass dat van J.F. Staal. De tot op dat moment gunstig lijkende perspec-
tievenn vervlogen echter toen de gemeenteraad - nadat burgemeesters 
enn wethouders zich steeds welwillend hadden betoond - in 1929 met 24 
tegenn 21 stemmen besloot om voor de bouw geen lening van 4,6 miljoen 
beschikbaarr te stellen. Teleurgesteld bracht de Wagnervereniging haar 241 
'volksvoorstellingen'' tot een minimum terug. 

Bijj  het vijftigjarig bestaan van de Wagnervereniging, in 1934, werd 
opp haar initiatief in het Amsterdams Conservatorium een operaklas 
ingericht.. De eerste professionele Nederlandse operaopleiding was 
hiermeee een feit. Concrete plannen tot de bouw van een operatheater 
kwamenn voorlopig echter niet meer van de grond. Wel kwam het vlak 
voorr de Tweede Wereldoorlog nog tot een belangrijk initiatief: in 1939 
richttenrichtten de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, de 
Wagnerverenigingg en de Bond van Volksuniversiteiten de Nederlandse 
Operaa op.2?8 Minister Bolkestein vond het een uitstekend initiatief en 
liett zich tot erevoorzitter van de stichting benoemen. 

'Toonkunst','Toonkunst', Gebrek en nieuwe ivolksmuziekscholen> 

Vann aanvang afwas de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 
hett land de drijvende kracht achter het muziekonderwijs geweest. Hoe-
well  de steun van de overheid minimaal was, waren de resultaten indruk-
wekkend.. In tal van steden waren zang- en muziekscholen tot stand 
gekomenn en was er voorzien in cursussen voor onderwijzers. In 1884 
wass op initiatief van Toonkunst het Amsterdams Conservatorium ge-
stichtt en in 1928 werd de kroon op het werk gezet toen aan de Universi-
teitt van Utrecht een leerstoel in de Muziekwetenschap tot stand kwam. 
Tochh was en bleef Toonkunst vooral een 'burgerinstelling'. Uit eigen 
milieuu werd voldoende publiek getrokken, maar 'het volk' werd naar de 
meningg van velen te weinig bereikt. 

Juistt om deze reden ondernam de door socialistische idealen gemoti-
veerdee onderwij zer-musicus Willem Gehrels een geslaagde poging om 
'eenn werkelijke, het hele volk doordringende muzikale vorming' te ont-
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wikkelen.2799 In 1932 bracht hij zijn idealen in praktijk door in Amster-
damm een Volksmuziekschool op te richten. Hij vroeg en kreeg daarbij 
steunn van Toonkunst. Het succes was zodanig dat Gehrels in 1935 bij 
Toonkunstt in dienst trad als 'adviseur inzake de oprichting en organisa-
tiee van Volksmuziekscholen'. Resultaten bleven niet uit. In vlot tempo 
kwamenn Volksmuziekscholen tot stand in onder meer Rotterdam, Den 
Haag,, Haarlem en Nijmegen. Tegelijkertijd deden de nieuwe muziek-
pedagogischee opvattingen hun invloed op de Toonkunstmuziekscholen 
gelden.. Hoezeer Toonkunst zich achter de Volksmuziekschoolgedach-
tee schaarde bleek uit het feit dat zij (naast gemeentebesturen) in veel 
gevallenn eveneens als subsidiënt van de nieuwe instellingen optrad. Na 
19455 zou ook het rijk (via Toonkunst) de Volksmuziekscholen gaan sub-
sidiëren. . 

ParticuliereParticuliere betrokkenheid bij film 

Eenn ander terrein waarop particulieren opvallende en voor latere 
beleidsontwikkelingenn belangrijke initiatieven namen was de film. Ver-
schillendee groepen particulieren beargumenteerden hun bemoeienis 
mett respectievelijk cultuurhistorische, artistieke en propagandistische 
motieven.. In het eerste geval ging het om Het Nederlands Centraal 
Filmarchieff  (1919), in het tweede om de Nederlandse Filmliga (1927) en 
inn het derde om het gebruik van film door de arbeidersbeweging. 

All  in 1913 had de Haagse 'Bioscoop-Commissie' geconstateerd dat 
hett wenselijk zou zijn om - net als in België - een filmarchief aan te 
leggen.2800 Na de oorlog kwam het zover, nadat de Haagse particulier 
D.S.. van Zuiden naar aanleidingvan een film over Arnhemse Volksfees-
tenn de aandacht vestigde op de historische waarde van dergelijke pro-
ducties.. Kort daarna, in oktober 1919, werd de Vereeniging Nederlands 
Centraall  Filmarchief (NCF) opgericht. Het eerste bestuur bestond uit 
onderr anderen rijksarchivaris Fruin, Van Gelder en Van Staveren, de 
Tweede-Kamerledenn Van Beresteijn en A. van Rijckevoorsel, en de ini-
tiatiefnemerr Van Zuiden.281 Doel was films te bewaren 'die van belang 
kunnenn worden geacht voor de geschiedenis, in den uitgebreidsten zin 
dess woords, van Nederland, het Nederlandsche volk en zijne Kolo-
niën'.282 2 

Overeenkomstigg het door de rijksoverheid gehuldigde standpunt dat 
initiatievenn op het terrein van het culturele leven primair bij particulie-
renn en eventueel gemeentebesturen dienden te liggen, beperkte het rijk 
zijnn betrokkenheid tot het geven van toestemming voor het beschikbaar 
stellenn van een brandvrije ruimte door het Rijksarchief. Verder moest 
hett NCF zelf maar aan geld zien te komen. Aanvankelijk lukte dat met 
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bijdragenn van particulieren en enkele steden, maar de weigering van het 
rij kk om ƒ7500,-voor de aanschaf van filmmateriaal beschikbaar te stel-
lenn belemmerde de ontwikkeling toch sterk.283 Hierdoor was het NCF te 
zeerr afhankelijk van de goedgeefsheid van de filmproducenten, en die 
waren,, afgezien van de Haghe Films en de Orionfilmfabriek, niet erg 
bereidd om zonder enige vergoeding afstand van hun materiaal te doen. 
Veell  producties belandden zo niet in het archief, maar toch werd in tien 
jaarr tijd een collectie van 852 films opgebouwd.284 

Tott een intensievere betrokkenheid van het rijk kwam het pas in 
1929,, toen het NCF optrad als opdrachtgever van de door het rijk gefi-
nancierdee zuiDERZEEFiLM. In 1930 volgde hierop de eerste rijksbijdra-
gee (ƒ500,-). Eenmaal van de waarde van het NCF overtuigd kwam het 
rij kk tot meer actie. In hetzelfde jaar dat de eerste subsidie gegeven werd 
stuurdee minister Ruys de Beerenbrouck een circulaire naar provincie-
enn gemeentebesturen waarin werd gevraagd om, indien zij opdracht of 
toestemmingg gaven tot het maken van filmbeelden, als voorwaarde te 
stellenn dat het negatief hiervan aan het NCF werd geschonken. Het 
effectt van de missive was averechts, want de in 1918 opgerichte Neder-
landsee Bioscoopbond (NBB) beschouwde het voorstel van de minister 
alss een aanzet tot 'filmroof' en als een 'frontale aanval op de principes 
vann het vrije ondernemerschap', waarop tot een boycot werd beslo-
ten.28* * 

Hett conflict veroorzaakte in het NCF zoveel deining dat eerst Fruin 
enn daarna Van Staveren uit het bestuur stapten. Uiteindelijk leidde het in 
19333 tot de opheffing van het NCF. De films werden aan het Rijksarchief 
geschonkenn en daar in het Rijks Historisch Filmarchief ondergebracht. 
Fruin,, Van Gelder, Van Zuiden en Van Staveren richtten nog hetzelfde 
jaarr de Vereniging Vrienden van het Rijks Historisch Filmarchief op. 
Hett haalde weinig uit; de relatie met de NBB bleef slecht en er werden 
nogg nauwelijks films aan het bezit toegevoegd. De in het nationale ver-
ledenn geïnteresseerde historici, 
politicii  en particulieren hadden 
hett afgelegd tegen de -volgens 
Fruinn - door 'mercantiele' over-
wegingenn gedreven bioscoop-
bond.286 6 

Stondd bij het NCF de cultuur-
historischee waarde van films op 
dee voorgrond, bij de Filmliga was 
dee aandacht geheel op de artistie- f ^ f V i ü l f »f " 
kee aspecten gericht. Onder in- OEN T " S T" * * T •••• A « S T E R D A « 

vloedd van de filmcriticus (en poli- vignet van de Filmliga Amsterdam. 

243 3 
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tiekk tekenaar) Leo Jordaan, die vanaf 1924 in De Groene Amsterdammer 
eenn eenzame strijd voor de kunstzinnige erkenning van het nieuwe 
mediumm voerde, groeide in Amsterdamse studentenkringen belangstel-
lingg voor films die gewoonlijk niet in Nederland te zien waren. Artistie-
kee nieuwsgierigheid en de behoefte zich te onttrekken aan de bevoog-
dingg van de overheid en 'het commerciële circuit' gingen hier hand in 
hand. . 

Dee film  PANTSERKRUISER POTEMKiN (1925) van de Russische com-
munistischee cineast S.M. Eisenstein, die bij toeval in de bioscoop te zien 
wass geweest, wekte nieuwsgierigheid naar andere Russische films, maar 
diee werden vanwege hun politiek-revolutionaire karakter algemeen 
gewantrouwdd door ni et-socialistische en niet-communistische politici 
enn openbare bestuurders. In de Tweede Kamer, waar de 'potemkinfilm' 

2444 de gemoederen sterk in beroering bracht, werd de minister gevraagd of 

ditt soort 'proletkult'-films konden worden verboden.287 Het verbod in 
19277 van DE MOEDER (1926) van W. Poedowkin door de burgemeesters 
vann de vier grootste steden riep - vooral in Amsterdam - veel protest 
op.. Om de film toch te kunnen zien organiseerden de studenten Henrik 
Scholte,, Dick Binnendijk en Menno ter Braak in de nacht van 12 op 13 
meii  1927 een besloten voorstelling in kunstenaarssociëteit De Kring. 
Tijdenss deze turbulent verlopen voorstelling, waarbij politie-ingrijpen 
ternauwernoodd werd voorkomen, werd besloten een Filmliga in het 
levenn te roepen om 'in besloten kring te vertonen wat men in bioscopen 
niett of bij vergissing te zien kreeg'.288 Het idee sloeg ook in andere ste-
denn aan, zodat op 17 september een overkoepelende organisatie, de 
Nederlandsee Filmliga (met een eigen tijdschrift: Filmliga), kon worden 
opgericht.. 289 

Tijdenss het eerste seizoen bestonden er Filmliga's in zeven steden: 
Amsterdam,, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Haarlem, Den Haag en 
Delft.. Er werden twaalf programma's gepresenteerd, die vergezeld gin-
genn van evenzoveel nummers van Filmliga. Gedurende de twee daarop-
volgendee seizoenen werden acht programma's samengesteld, en in 
novemberr 1929 werd in Amsterdam een eigen theater - De Uitkij k - in 
gebruikk genomen. Tijdens het derde seizoen kwamen er echter tekenen 
vann verval. Er ontstonden hoogoplopende conflicten over onder meer 
dee programmering, en in het vierde seizoen (1930/1931) kwamen er nog 
maarr vier programma's tot stand, terwijl van Filmliga geen enkel num-
merr verscheen. 

Inn de ogen van veel Amsterdamse leden had de Filmliga inmiddels 
haarr taak volbracht: er was een eigen theater, bioscoopeigenaren waren 
inn toenemende mate bereid betere films in hun programma's op te 
nemen,, er was hiervoor een publiek gekweekt en in de pers werd serieu-



KUNSTENAARSBELANGEN N 

zeree aandacht aan het medium besteed. Hier kwam bij dat het aanbod 
vann geschikte films vanaf 1930 sterk slonk, waardoor het moeilijk werd 
omm behoorlijke programma's samen te stellen. Ten slotte werd het voor 
dee Liga steeds gecompliceerder zich buiten de voortdurend scherper 
wordendee politieke meningsverschillen te houden.29° De principieel 
apolitiekee initiatiefnemers van het eerste uur waren hier zeer ongeluk-
kigg mee, met als gevolg dat Ter Braak en Scholte uit het bestuur stapten. 
Langg hield de Liga het daarna niet meer vol; op 15 juli 1931 werd de lan-
delijkee vereniging opgeheven. Plaatselijk bleven er Filmliga's bestaan, 
maarr deze waren voor hun programmering in het vervolg geheel afhan-
kelijkk van het aanbod van commerciële distributeurs. 

Nett als de rijksoverheid zette ook de arbeidersbeweging film in voor 
propagandadoeleinden.. Op initiatief van het Amsterdamse SDAP-dag- 245 
bladd Het Volk werden vanaf 1925 zogenaamde Volksvertoningen georga-
niseerdd waarbij films als MOMENTEN UIT DE ARBEIDERSBEWEGING 

werdenn vertoond. In hetzelfde jaar startte eveneens het Instituut voor 
Arbeidersontwikkelingg de Arbeiders Filmdienst (Arfi) . De sterk geën-
gageerdee auteur Jef Last trad in dienst als chauffeur-explicateur-opera-
teurr van de 'Rode Auto' (ook wel, naar Troelstra, de 'Pieter Jelles' 
genoemd),, waarmee overal in het land filmvertoningen werden georga-
niseerd.. De eerste tournee van Last (in 1925/1926) bestond uit 81 voor-
stellingenn die samen 19.600 bezoekers trokken. Een paar jaar later, in 
hett seizoen 1928/1929, werden 410 voorstellingen gegeven voor 90.255 
bezoekers.2?11 De nadruk lag bij de Arfi op 'de kulturele verheffing van 
dee arbeidersklasse'.2?2 Het repertoire bestond voor een belangrijk deel 
uitt in opdracht van vakbonden gemaakte films (van onder meer Joris 
Ivens),, mt Duitsland en Oostenrijk geïmporteerde socialistische pro-
ductiess en 'goede films' als PANTSERKRUISER POTEMKIN van Eisen-
stein. . 

KUNSTENAARSBELANGEN N 

Hoewell  de koepelorganisatie, het Verbond van Nederlandsche Kunste-
naars-Vereenigingenn (VNKV) , direct na de oorlog zeker een bijdrage aan 
dee verhoogde aandacht voor kunst- en cultuurbeleid leverde, kwam het 
tijdenss het interbellum nauwelijks tot verdere samenwerking tussen de 
verschillendee beroeps- en vakverenigingen van kunstenaars.2^ Wel 
groeidee er binnen de afzonderlijke verenigingen een nog groter vak-
bondsbewustzijn,, waardoor de verhouding tot de overheid veranderde. 
Dezee werd bijvoorbeeld duidelijk doordat de Vereniging van Letter-



1918-194° ° 

kundigenn (VvL), die voor 1918 nog principieel weigerde een beroep op 
overheidssteunn te doen, zich na de oorlog met een verzoek om onder-
steuningg tot de minister van OK&W richtte. In de daaropvolgende toe-
kenningg zag de VvL een 'principiële erkenning (...) dat de letterkunde 
eenn waarde betekent voor land en volk, en de letterkundigen wier arbeid 
inn ons kleine land zeer slecht finanti eel wordt beloond, van Staatswege 
behoorenn te worden gesteund, indien de beteekenis van hun werk en de 
maatschappelijkee omstandigheden waarin zij verkeeren, daartoe aanlei-
dingg geven'.294 Volgens socialistische leden als Gerard van Hulzen was 
ditt echter niet voldoende. Volgens hen 'had de overheid de plicht schrij-
verss financieel te ondersteunen. Dat wil zeggen alle schrijvers en niet 
enkelee uitverkorenen.'295 

Alss belangrijkste kunstenaarsvereningingen met vakbondsaspiraties 
goldenn de Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB), die in 1920 in de 
plaatss van de Algemene Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging 
trad,, de Nederlandsche Toneelkunstenaars Vereeniging en de Vereni-
gingg van Letterkundigen.2?6 Beeldende kunstenaars hadden in 1931 een 
Federatiee van Beeldende Kunstenaarsverenigingen opgericht, maar dit 
leidde,, anders dan bij musici, acteurs en auteurs, niet tot een relatief 
krachtigee organisatie.297 Verdeeldheid bleef onder deze verenigingen 
dee boventoon voeren, al groeide de eenheid rond de totstandkoming 
vann het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars - waarover straks. 

TussenTussen groepsbelang en algemeen belang 

Naarmatee kunstenaars meer voor hun belangen opkwamen, werd het 
verschill  duidelijker tussen de optiek van waaruit de rijksoverheid beleid 
voerdee en aangelegenheden die professionele kunstenaars voor de uit-
oefeningg van hun beroep cruciaal achtten. Tegenover het vanuit poli-
tiek-bestuurlijkee overwegingen gevoerde cultuurbeleid, waarmee in de 
eerstee plaats aan het algemeen belang (of in elk geval aan het belang van 
grotee groepen van de bevolking) diende te worden bijgedragen, profi-
leerdee zich in toenemende mate een meer op de vervulling van groeps-
belangenn georiënteerde oppositie van professionele kunstenaars. 

Hett verschil tussen beide benaderingen kwam voor het eerst duide-
lij kk naar voren in de reactie van het ministerie op de in 1916 geuite wens 
vann het VNKV om een Instituut voor Schoone Kunsten in het leven te 
roepenn waarin kunstenaars een vooraanstaande rol zouden moeten spe-
len.. Volgens het hoofd van de Afdeling Kunsten, Duparc, zouden in een 
dergelijkk lichaam de groepsbelangen van kunstenaars te veel op de 
voorgrondd treden en zou het met het cultuurbeleid nagestreefde alge-
meenn belang in de verdrukking komen.2?8 Teneinde aandacht binnen 
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hett beleid op dit laatste gericht te houden waren 'een zekere neutraliteit 
enn objectiviteit' een vereiste, en die lieten zich niet rijmen met een gro-
teree invloed van groepsbelangen.2?? In dit licht vond men in bestuurlij-
kee en ambtelijke gelederen dat 'de combinatie van kunstenaar-ambte-
naar'' niet voor de hand lag.?00 

Inn de praktijk kwamen de verschillen tussen kunstenaars en de ver-
antwoordelijkhedenn van het openbaar bestuur het nadrukkelijkst tot 
uitingg bij de beeldende kunsten. Beroepsverenigingen van beeldende 
kunstenaarss protesteerden hier voortdurend tegen het feit dat het 
ministerie,, anders dan het Amsterdamse stadsbestuur, zijn adviescom-
missiess liet bestaan uit op persoonlijke titel benoemde leden en niet uit 
afgevaardigdenn van kunstenaarsverenigingen.301 Hoezeer dit tegen de 
zinn van de verenigingen was, bleek in 1921 bij de instelling van het Rege-
ringscomitéé voor Nederlandse Kunsttentoonstellingen in het Buiten- 247 

land.?02 2 

Aanvankelijkk werden de leden hiervan 'voor het leven' benoemd, 
maarr toen na enige tijd bleek dat dit tot verstarring leidde werd in 1931 
eenn roulatiesysteem ingevoerd. Veel hielp dit niet, want de samenstel-
lingg bleef ongeveer gelijk, omdat sommige leden na het verstrijken van 
hunn termijn kort daarna gewoon opnieuw werden benoemd. In kunste-
naarskringenn gold het comité als autoritair en willekeurig en meerma-
lenn werd tegen de samenstelling en beslissingen ervan geprotesteerd. 
Zonderr resultaat. Het ministerie bleef bij de opvatting dat op persoon-
lijk ee titel benoemde leden de onafhankelijkheid bevorderden. Door 
kunstenaarsverenigingenn buiten het comité te laten zou vriendjespoli-
tiekk worden voorkomen en zouden er 'evenwichtige presentaties' tot 
standd kunnen worden gebracht waarin 'alle richtingen der Nederland-
schee kunst' waren vertegenwoordigd.*0? 

Hett comité bevond zich binnen de bestaande verhoudingen in een 
weinigg benijdenswaardige positie. Enerzijds werd het door het ministe-
riee strak aan de lij n gehouden en regelmatig bijna onvriendelijk beje-
gend.3°44 De bestede gelden moesten tot op de laatste cent worden ver-
antwoord,, en in 1927 liet de minister bits weten: 'De brieven die Uw 
comitéé tot mij richt, dienen gefrankeerd te worden.' Dit leidde soms tot 
eenn merkwaardige communicatie. In 1929 schreef het comité aan het 
hoofdd van de Afdeling Kunsten, Visser: 'Is er nog wat bijeen te scharre-
lenn voor ons comité?' Anderzijds lag het comité voortdurend onder 
vuurr van ontevreden kunstenaars.?0*  Ondanks alle problemen werd er 
nogg een behoorlijk aantal exposities samengesteld. Presentaties vonden 
plaatss in Barcelona, Boedapest, Brussel, Glasgow, Londen, Noorwe-
gen,, Parijs (driemaal), Praag, Rome, Sidney, Stuttgart, Venetië (twee-
jaarlijks)) en Wenen. 
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HetHet eerste kunstenaarsbeleid: het Voorzieningsfonds 

Bijj  het zich zo moeizaam ontwikkelende beleid met betrekking tot 
eigentijdsee beeldende kunst gaf, zoals gezegd, de aandacht voor 'nood-
lijdendee kunstenaars' vanaf het begin van de jaren twintig aanleiding tot 
eenn scherp onderscheid tussen kunst- en kunstenaarsbeleid. Anders dan 
inn kringen van kunstenaars, die op ideologische gronden van mening 
warenn dat kunstenaarsbeleid een integraal onderdeel van kunstbeleid 
diendee te zijn, vond men bij het rijk dat beide beleidssoorten principieel 
gescheidenn moesten blijven.3°6 Als er van kunstbeleid sprake was, moest 
artistiekee kwaliteit het toetsingscriterium zijn en moest de uitvoering 
ervann bij het ministerie van OK& W liggen. Wanneer echter sociale over-
wegingenn de belangrijkste reden voor bemoeienis waren, waarmee er 

2488 van kunstenaarsbeleid sprake was, diende dit, net als ander sociaal 

beleid,, bij het ministerie van Sociale Zaken te zijn ondergebracht. 
Ondankss incidentele aandrang van socialisten en 

progressievee liberalen in de Tweede Kamer werd 
overr de noodzaak van kunstenaarsbeleid bij het rijk 
sterkk geaarzeld. Als op zoveel andere terreinen werd 
hett initiatiefin eerste aanleg aan de direct betrokke-
nenn gelaten. Hier werd, naast het Nederlandsch 
Steun-Comitéé voor Beeldende Kunstenaars (1914), 
inn 1921 het Nationaal Steuncomité voor Noodlijden-
dee Kunstenaars actief. Pas na het uitbreken van de 
crisiss raakte de rijksoverheid ervan doordrongen dat 
steunn niet langer kon uitblijven. Maar ook nu nog 
bleeff  het initiatief bij kunstenaars en betrokken par-
ticulieren.. In 1932 kwam het comité De Kunst in 
Noodd tot stand, dat mappen met reproducties van 
eigentijdsee beeldende kunstenaars verkocht. Konin-
ginn Wilhelmina verleende hieraan medewerking 

Inn verschillende plaatsen in het d o o rt o e t e s t a an dat ook afbeeldingen van door haar 

landd werden door'Kunst in gemaakt werk in de mappen werden opgenomen. 
Nood'' s os-tentoonstellingen Tevens stelde ze werk beschikbaar voor zogenaamde 
georganiseerd.. sos-tentoonstellingen die 'in verschillende steden 

dess lands' werden georganiseerd.3°7 
Maarr er gebeurde meer. Diverse kunstenaarsverenigingen ontwik-

keldenn allerlei plannen en acties om aan geld te komen. Het meest suc-
cesvollee initiatief in dezen kwam in 1933 van de artistiek bevlogen mr. 
Jeann Francois van Royen, die er als plaatsvervangend directeur-gene-
raall  van de P TT voor zorgde dat in dit staatsbedrijf veel aandacht aan 
toegepastee kunst werd besteed, en die in 1922 voorzitter van de Vereni-

KUNSTT S.0.S 
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gingg voor Ambachts- en Nijverheidskunst was geworden.^8 In deze 
functiee wist hij niet alleen de samenwerking tussen de diverse kunste-
naarsverenigingenn sterk te bevorderen, ook ontwikkelde hij een plan 
voorr een sociale verzekering waaraan behalve beeldende kunstenaars 
ookk andere kunstenaars mee konden doen. De financiering zou moeten 
komenn van kunstenaarsverenigingen, rijk en gemeenten. Uiteindelijk 
leiddee het plan ertoe dat in 1935 door het ministerie van Sociale Zaken 
hett Voorzieningsfonds voor Kunstenaars in het leven werd geroepen.3°9 

Dee rijksoverheid toonde zich hiermee bereid om (een beperkte) ver-
antwoordelijkheidd voor de sociale positie van kunstenaars op zich te 
nemen,, maar gaf daarbij tegelijkertijd nog eens nadrukkelijk aan dat zij 
ditt beleid niet tot haar kunst- en cultuurbeleid wilde rekenen. 3IO Het 
Voorzieningsfondss werd de eerste door de overheid medegefinancierde 
socialee verzekering voor kunstenaars, en daarmee was het eerste kun- 249 
stenaarsbeleidd een feit. Tevens ging de rijksoverheid met het Voorzie-
ningsfonds,, zij het nog niet vanuit het kunstbeleid, voor het eerst over 
tott het instellen van een fonds ten behoeve van de kunsten. 
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EENN BREED GEDRAGEN 

'CULTUURPOLITIEK' ' 

Tijdenss de Tweede Wereldoorlog was de relatie tussen de overheid en 251 
hett culturele leven ingrijpend veranderd.1 Terwijl de Nederlandse rijks-
overheidd gedurende het interbellum bemoeienis op met name het ter-
reinn van de kunsten zo veel mogelijk had vermeden, had de Duitse 
bezetterr juist geprobeerd het culturele leven te beïnvloeden en te stu-
ren.. Bij uitstek de kunsten dienden een centrale rol in de nationaal-
socialistischee volksopvoeding te spelen.2 Een gericht cultuurbeleid 
moestt ervoor zorgen dat de Nederlandse geest in de richting van de 
nazi-ideologiee werd omgebogen. Er kwam een apart departement voor 
Volksvoorlichtingg en Kunsten, alsmede een Kultuurkamer en een Kul-
tuurraad.33 Belangrijk was ook dat de Duitsers, als een soort lokmiddel, 
aandachtt aan de verbetering van sociale omstandigheden van kunste-
naarss besteedden. 

Hett optreden van de bezetters had enkele ingrijpende gevolgen. Zo 
stimuleerdenn de staatsdwang en de daarmee gepaard gaande onvrijheid 
zowell  de gedachtevorming binnen het kunstenaarsverzet als de toe-
komstvisiess onder de vooraanstaande Nederlanders die in Sint Mi -
chielsgestell  door de Duitsers gevangen werden gehouden.4 In deze 
beidee kringen groeiende idealen over de rol van cultuur in de samenle-
vingg zouden het naoorlogse cultuurbeleid sterk beïnvloeden.*  Tevens 
veroorzaaktee het Duitse optreden een definitieve breuk met de traditie 
waarbijj  de overheid zich onthield van bemoeienis met de kunst en de 
kunstenaars.66 Na de bevrijding zou het door de Duitsers gevoerde be-
leidd in bepaalde opzichten worden gecontinueerd.? Concreet ging het 
daarbijj  vooral om de wens tot het voeren van een actieve cultuurpolitiek 
-- met bijbehorende ruimere budgetten - en meer aandacht voor de 
maatschappelijkee en sociale positie van kunstenaars.8 
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HETT RIJK: SAMENWERKING VOLGENS HET 
'HARMONIEMODEL' ' 

All  kort na de oorlog mislukte een poging van progressieve politici om 
dee verzuiling van het openbaar bestuur te doorbreken.9 Het in juni 1945 
doorr Schermerhorn (Nederlandse Volksbeweging, NVB) en Drees 
(SDAP)) gevormde 'nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' kon 
niett worden voortgezet, omdat de Katholieke Volkspartij (KVP) bij ver-
kiezingenn in mei 1946 de grootste partij werd. Toch kwam er geen einde 
aann de regeringsinvloed van de vernieuwers, want de opvolger van de 
NVB ,, de Partij van de Arbeid (PvdA), nam achtereenvolgens deel aan 
vij ff  Voorns-rode' kabinetten.10 Toen de welvaart steeg kwam er in 1958 
eenn einde aan de samenwerking omdat de PvdA nadruk op overheidsin-

2522 vloed en gelijkheid bleef leggen, terwijl de KVP meer aan particulieren 

enn de markt wilde overlaten. Vanaf 1958 ging de KVP met onder meer de 
Volkspartijj  voor Vrijheid en Democratie (VVD ) regeren.11 

Ondankss de terugkerende verzuiling verschilde het regeringsoptre-
denn na 1945 sterk van dat van voor de oorlog. Een meerderheid was nu 
vann mening dat de tijd van een 'neutrale staat' voorbij was.12 In plaats 
daarvann zou de overheid juist een actieve rol moeten spelen. Bovendien 
bestondd onder partijen een grote bereidheid om in harmonie aan het 
herstell  van het land te werken.̂  Het cultuurbeleid was wellicht bij uit-
stekk een terrein waarop de heersende 'consensuspolitiek' goed kon 
gedijen.. Een factor waardoor de saamhorigheid nog eens extra werd 
bevorderdd was de mondiale strijd tegen het communisme, die de wereld 
inn twee kampen verdeelde. In westerse democratieën, en dus ook hier, 
droegg de UNESCO bij aan de notie dat de overheid een belangrijke mede-
verantwoordelijkheidd voor het culturele leven had.r4 

VanVan der Leeuw en het gevaar van 'staatscultuur' 

'Is'Is cultuur gemeenschapszaak, dan is zij ook staatszaak.J 

G.. van der Leeuw ^ 

'Het'Het benoemen van al die ambtenaren kan de dood in depot betekenen 
voorvoor een democratische cultuurpolitiek.' 
Willemm Sandberg16 

Opp 24 juni 1945 werd de Groningse hoogleraar in de theologie Gerard 
vann der Leeuw benoemd tot minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappenn in het kabinet-Schermerhorn/Drees. De nieuwe minister 
steldee zich tot doel om de Nederlandse 'beschavingsschatten onder het 
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Gerardd van der Leeuw, minister 
vann Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn in het kabinet-Schermer-
horn/Dreess (juni 1945-juli 1946). 

bereikk van allen te brengen'.'7 De motivatie 
voorr zijn beleid was grotendeels ontleend aan 
hett religieus getinte personalistisch socialis-
me.188 Een elite moest de massa de juiste nor-
menn en waarden bijbrengen en een minister 
diendee te regeren zoals hij dacht dat goed was. 
Dee volksvertegenwoordiging mocht hem daar-
bijj  niet voor de voeten lopen en alleen meepra-
tenn over de hoofdlijnen van het beleid. '9 Haar 
bevoegdhedenn dienden drastisch te worden 
ingeperkt:: 'men voorkome (...) dat de kamer 
weerr gaat meeregeeren'.20 

Vann der Leeuws beleid was vooral gericht op 
dee bestrijding van de normloosheid, die de we-
reldd in de jaren dertig tot chaos en verwerpelij-
kee ideologieën had gebracht. Verval, ontworte-
ling,, proletarisering en 'verwildering van de 
massajeugd'' moest een halt worden toegeroe-
pen.211 Hiertoe moesten de mensen op chris-
telijkee en humanistische grondslagen worden 
opgevoedd tot moreel evenwichtige persoonlijk-
hedenn met een sterk nationaal gemeenschapsbesef. Culturele vorming 
vann met name jongeren werd in dit licht een uiterst belangrijke taak. 

Ookk in meer algemene zin moesten 'cultureel nationalisme en volks-
eenheid'' worden bevorderd.22 Een weloverwogen kunstbeleid kon daar-
bijj  van grote waarde zijn. Twee overwegingen waren hier belangrijk. 
Enerzijdss zouden kunstenaars in de gemeenschap een soort sociaal-
pedagogischee rol moeten vervullen, maar tegelijkertijd diende de kunst 
zichh in vrijheid te kunnen ontwikkelen.23 In elk geval moest er worden 
gewaaktt voor het gevaar van staatskunst - zoals dat in totalitaire staten 
wass (Duitsland), of werd (Rusland) gedemonstreerd. 

Dee nieuwe minister liet er geen gras over groeien. Meteen na zijn 
aantredenn reorganiseerde hij het in chaos verkerende ministerie met 
revolutionairr elan.24 Secretaris-generaal Van Poelje werd 'wegens ver-
anderingg van inrichting van het departement' eervol ontslagen.25 In zijn 
plaatss benoemde Van der Leeuw zijn vriend en medevernieuwer Hen-
drikk Jan Reinink, die hij uit zijn Groningse tijd kende.26 In 1939 was 
dezee chef van de Afdeling Hoger Onderwijs van het ministerie van 
OK& WW geworden en tijdens de oorlog had hij een centrale rol in het 
'Haagse'' kunstenaarsverzet gespeeld - waarover straks. Het ministerie 
werdd opgesplitst in drie directoraten-generaal: voor Onderwijs, voor 
Vormingg buiten Schoolverband (VBS) en voor Kunsten en Wetenschap-
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pen.. Als directeuren-generaal van deze drie terreinen werden politieke 
geestverwantenn aangesteld. Voor Onderwijs de hoogleraar in de filoso-
fiefie Ferdinand Sassen (die al na korte tijd door de directeur van het Cen-
traall  Bureau voor de Statistiek, Philip Idenburg, werd opgevolgd), voor 
VBSS de pedagoog Arie Oosterlee, en voor Kunsten en Wetenschappen 
Reinink.. Laatstgenoemde kreeg daarmee een dubbelfunctie binnen het 
ministerie. . 

Dee 'Kunsten' werden verdeeld over vijf afdelingen: Oude Kunst en 
Natuurbescherming,, Radio, Beeldende Kunsten, Muziek, Toneel en 
Letterkunde,, en Film. Nieuw waren de afdelingen Radio en Film. Van-
uitt 'Radio' moest worden gewerkt aan de toekomst van een nationale 
omroepp die het vooroorlogse verzuilde bestel moest doorbreken en die 
eenn belangrijke bijdrage aan de voorgenomen 'volksopvoeding in den 

2544 breedsten zin' zou moeten leveren.27 'Film' moest stimuleren dat er in 
Nederlandd 'goede, dat wil zeggen "kunstzinnige en culturele" films' 
werdenn gemaakt en dat deze in het buitenland werden gezien; omge-
keerdd moesten goede buitenlandse films hier worden vertoond. Verder 
moestt deze afdeling wetgeving inzake de filmkeuring voorbereiden. 
Aann het hoofd van de meeste afdelingen werden eveneens politieke 
vriendenn gesteld.28 

Loss van de departementale organisatie benoemde Van der Leeuw op 
hett terrein van de kunsten drie regeringsadviseurs: de dichter Martinus 
Nijhofff  voor letteren, de neerlandicus en dramaturg Benjamin Hun-
ningherr voor toneel, en de musicoloog en Toonkunst-bestuurder Edu-
ardd Reeser voor muziek.2? Persoonlijk adviseur van Van der Leeuw 
werdd oud-minister Bolkestein, die al voor 1940 van de noodzaak van 
eenn intensiever cultuurbeleid was overtuigd en die tijdens de oorlog 
zelfss voor een apart kunsten-ministerie had gepleit.30 Samen met de 
nieuwee ambtelijke top moesten de adviseurs de 'regeringsbemoeiing' 
mett de kunsten 'van de grond af organiseren, zoals Schermerhorn het 
inn zijn eerste radiotoespraak als minister-president op 27 juni 1945 uit-
drukte.31 1 

Veell  tijd kreeg men niet. Er werd een groot aantal rijkscommissies 
(voorr muziekonderwijs, orkest- en operawezen, letterkunde, toneel, 
filmfilm  en beeldende kunsten) ingesteld. Voordat deze echter - toneel uit-
gezonderdd - tot resultaten konden komen, was het einde van de rege-
ringg Schermerhorn-Drees al in zicht.32 Tegelijkertijd was Van der 
Leeuww binnen het kabinet al tegen de grenzen van zijn mogelijkheden 
opgelopen.. Dit gebeurde toen hij in februari 1946 aan de ministerraad 
eenn wetsvoorstel voor een Nederlandse Kunststichting presenteerde 
diee de 'culturele belangen van verschillende aard' moest bevorderen en 
dee vrijheid van de kunst moest garanderen.33 Naar het voorbeeld van de 
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Britsee Arts Council zou deze instelling in het nationale culturele leven 
eenn centrale en coördinerende rol moeten vervullen. Zij zou daartoe 
mett verordenende bevoegdheden moeten worden uitgerust. Tot erger-
niss van Van der Leeuw kreeg het voorstel weinig steun. De sociaal-
democratischee ministers Drees en Lieftinck vonden het plan te kost-
baar,, en de katholieke minister Kolfschoten vreesde dat de overheid 
doorr haar betrokkenheid een te grote invloed op het culturele leven zou 
krijgen,, wat hij principieel onjuist achtte.34 

Opp concreet niveau werden wel resultaten geboekt. De begroting 
voorr 1946 toont dat Van der Leeuw erin slaagde om diverse voorne-
menss in daden om te zetten en het cultuurbudget, in vergelijking met 
datt van voor de oorlog, aanzienlijk te verhogen.35 Reeds bestaande en in 
eenn aantal gevallen door de Duitsers geïnitieerde subsidies werden 
voortgezett en verhoogd. Nieuw waren bijdragen voor (de voorloper 
van)) het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie,, het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal 
enn Volkscultuur (de voorloper van het Meer-
tenss Instituut) en het door particulieren in het 
levenn geroepen Nationaal Instituut.36 Ook 
stondd Van der Leeuw (met Reinink) aan de 
wiegg van het Holland Festival.37 

Dee hogere budgetten en de inzet van Van 
derr Leeuw om in 'Den Haag' meer aandacht 
voorr cultuurbeleid te krijgen, voorkwamen niet 
datt zijn optreden in brede kring al snel weer-
standd opwekte. Belangrijkste kritiek was dat de 
ministerr de rol van de staat te veel centraal stel-
de.. Critici wezen er graag op dat het aantal 
ambtenarenn op het ministerie binnen een jaar 
vann 140 naar 400 was gegroeid. Weerstand 
tegenn Van der Leeuws etatisme klonk onder 
meerr in kringen rond het Nationaal Instituut 
(enn het daaruit voortgekomen Prins Bernhard 
Fonds)) en het Nederlands Volksherstel.38 Te-
genoverr een dreigende 'staatscultuur' kwamen 
dezee instellingen op voor het particulier initia-
tief.. In deze gelederen werd 'de culturele zelf-
werkzaamheidd (...) beschouwd als "een der 
voornaamstee wortels der levende democratie"'.39 Haar verdediging 
stondd onder de tegenstanders van staatsbemoeienis gelijk met de verde-
digingg van de vrijheid. 

Bezwarenn tegen het optreden van Van der Leeuw leefden ook onder 

255 5 

HOLLANDD TLSTIVAL 
AMSTERDAMM SCHBVENINGEN 

133 JUNI - 15 JÖU 

Hett eerste affiche van het Holland 
Festival,, waarvan Van der Leeuw als 
belangrijkk initiatiefnemer geldt. 
Tott het eerste festival kwam het na 
zijnn ministerschap in 1947. 
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dee kunstenaars die zich direct na de oorlog in 
dee Federatie van Kunstenaarsverenigingen ver-
zamelden.. Naar de smaak van het Federatiebe-
stuurr maakte Van der Leeuw veel te weinig 
gebruikk van in hun kring levende opvattingen. 
Dee afhoudende opstelling vanuit het 'hoogver-
hevenn ministerie' bracht hier veel onvrede 
teweeg.. Willem Sandberg, die in september 
19455 tot directeur van het Stedelijk Museum 
vann Amsterdam was benoemd en als een van de 
belangrijkstee vertegenwoordigers van de Fede-
ratiee gold, moest niets hebben van al die door 
Vann der Leeuw aangestelde cultuurambtena-
ren.. 'Daar schiet je niets mee op. Het benoe-
menn van al die ambtenaren kan de dood in de 
pott betekenen voor een democratische cul-
tuurpolitiek.. '4° 

Binnenn de christelijke zuilen en de daarmee 
verbondenn politieke partijen riep het beleid van 
Vann der Leeuw eveneens grote weerstand op.41 

Bijj  de verdeling van subsidies werden 'algeme-
ne'' instellingen sterk bevoordeeld en subsidie-
verzoekenn van in de zuilen gewortelde organi-

satiess categorisch geweigerd.^2 Net als het door Van der Leeuw op het 
ministeriee gevoerde 'personeelsbeleid', dat erop neerkwam dat hij op 
allee belangrijke posten politieke vrienden benoemde, zette dit veel 
kwaadd bloed. De weerstand tegen de in veler ogen wat al te nadrukkelijk 
nagestreefdee ontzuiling bleef echter niet beperkt tot confessionele 
kring.. Ook in liberale gelederen, waar van oudsher argwanend naar 
intensievee overheidsbemoeienis werd gekeken en het primaat aangaan-
dee het culturele leven altijd nadrukkelijk bij particulieren werd gelegd, 
leefdenn bezwaren. Zelfs binnen de PvdA bestonden bedenkingen, want 
ookk daar was de bereidheid niet groot om 'eigen' instellingen voor 'het 
algemeen'' op te offeren. De VARA ZOU wél moeten blijven bestaan.43 

Uiteindelijkk had de uit zo verschillende geledingen opklinkende kri-
tiekk tot gevolg dat aan het ministerschap van Van der Leeuw, al na ruim 
eenn jaar, op 3 juli 1946, weer een einde kwam. De grote overwinnaar van 
dee verkiezingen, de KVP, eiste het voor de 'vorming van de natie' zo 
belangrijkee departement van OK&W op, en de PvdA had niet veel moei-
tee om aan deze wens van de beoogde coalitiepartner tegemoet te 
komen.. Drees c.s. stelden duidelijk andere prioriteiten dan de geslacht-
offerdee Van der Leeuw, die in de jaren zeventig in progressieve kring 

Willemm Sandberg, directeur van het 
Stedelijkk Museum Amsterdam en 
bevlogenn lid van de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen. . 
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zouu uitgroeien tot een welhaast mythische figuur - tot 'de vader van de 
actievee cultuurpolitiek'.44 

OverheidOverheid op afstand door de Raad voor de Kunst 

Dee opvattingen van de naoorlogse katholieke leiders verschilden aan-
zienlijkk van die van de confessionele bestuurders die tot 1940 het roer in 
handenn hadden gehad. Formateur L.J.M. Beel was bereid om samen 
mett de PvdA een 'vooruitstrevend programma' op te stellen waarin 
'vernieuwing'' en bevordering van de 'saamhorigheid van de bevolking' 
belangrijkee thema's waren.45 Van der Leeuw werd in het eerste rooms-
rodee kabinet opgevolgd door de katholieke pedagoog J.J. (Jos) Gielen, 
diee net als Beel lid van de NVB was geweest. Gielen, voormalig hoofdin-
specteurr voor het lager onderwijs in het zuiden des lands, had zich met 257 
talrijkee anderen in toenemende mate geërgerd aan de centraliserende 
enn 'staatssocialistische tendensen' in het beleid van Van der Leeuw. Hij 
zagg in het optreden van zijn voorganger vooral een bedreiging voor het 
bijzonderr onderwijs. Volgens Gielen moest de centrale overheid op de 
terreinenn van onderwijs, opvoeding en cultuur op afstand blijven. Het 
primaatt moest, juist op deze gebieden, aan het particulier initiatief wor-
denn gelaten.46 

Omm aan het 'staatssocialisme' een einde te maken, ging Gielen on-
middellijkk over tot een ingrijpende reorganisatie van zijn departement. 
Dee drie directoraten-generaal werden afgeschaft, de regeringsadviseurs 
voorr muziek, toneel en letteren werden ontslagen en het cultuurbeleid 
werd,, in plaats van in vijf, in twee afdelingen ondergebracht: Oudheid-
kundee en Natuurbescherming, en Kunsten. Veel van de door Van der 
Leeuww aangestelde ambtenaren-partijgenoten verlieten het ministerie 
weer.477 De nieuwe Afdeling Kunsten kwam onder leiding van de katho-
liekee kunsthistoricus N.R.A. Vroom. 

Dee rigoureuze reorganisatie leidde in het bestuur van de PvdA tot 
'verontwaardigingg en verontrusting', en binnen een maand na zijn aan-
tredenn werd de nieuwe minister daarover in de Tweede Kamer door 
A.M.. Joekes (PvdA) aan de tand gevoeld. Gielen verdedigde zich door 
tee beklemtonen dat de door hem aangetroffen structuur van het minis-
teriee 'onlogisch, niet functioneel en ondoelmatig' was.48 Dit moest an-
ders,, maar voor het overige was hij van plan om, net als zijn voorganger, 
eenn actieve cultuurpolitiek te voeren. Zijn begroting voor 1947 staafde 
dezee belofte, want in vergelijking met die van Van der Leeuw werd er 
niett bezuinigd, integendeel, het budget voor het 'specifieke kunstbe-
leid'' steeg zelfs van 2,7 miljoen gulden in 1946 naar ruim 3 miljoen in 
1947.. Een ruime Kamermeerderheid, waaronder de fractievoorzitter 
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vann de PvdA, M. van der Goes van Naters, toonde zich tevreden met 
Gielenss reactie.49 

Tochh was de argwaan binnen de PvdA niet geheel verdwenen, want 
negenn maanden later werd de minister in de Eerste Kamer bekritiseerd 
doorr de oud-voorzitter van de Federatie, Nico Donkersloot, inmiddels 
senatorr voor de PvdA en vrijwel de enige parlementariër die in 1947 
nogg de idealen van Van der Leeuw trouw was gebleven.*0 In het daarop-
volgendee debat zette Gielen zijn cultuurpolitieke opvattingen uiteen. 
Centraall  stelde hij daarin dat het 'nationale cultuurbezit' aan het nage-
slachtt werd doorgegeven en, zo mogelijk, vermeerderd. Hoewel deze 
taakk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van particulieren was, 
moestt de overheid daarbij steun verlenen door voorwaarden te schep-
pen.. En daar waar het particulier initiatief tekortschoot, diende de 

2588 overheid zelf het initiatief te nemen. Al te directe overheidsbetrokken-
heidd kon worden vermeden doordat zij zich over 'delicate aspecten van 
haarr taak' zou laten bijstaan door een 'veelzijdig samengesteld' advies-
college;; een Raad voor de Kunst, waarop in kunstenaarskringen al voor 
dee oorlog was aangedrongen.*1 

Dee Kamer reageerde instemmend. De direct na de oorlog nog zo 
sterkee verschillen tussen vernieuwers als Van der Leeuw en confessio-
nelee politici bleken nu definitief tot harmonie gebracht. Gaandeweg gin-
genn de door Gielen verwoorde uitgangspunten van cultuurbeleid beho-
renn tot 'de vaste bagage (...) van politici van zeer verschillende huize'.*2 

Zijj  vormden de basis voor een binnen het 'harmoniemodel' noodzake-
lijk ee consensus, op grond waarvan, tussen de klippen van de 'staats-
kunst',, 'vrijheid van de kunst' en het 'primaat van het particulier initia-
tieff  door, toch een 'nationaal' cultuurbeleid kon worden ontwikkeld. 

Hett beoogde adviescollege, de in mei 1947 in het leven geroepen 
Voorlopigee Raad voor de Kunst, zou dertig tot vijfti g leden tellen. Hij 
zouu 'ten naaste bij' voor vijfti g procent uit kunstenaars bestaan; de res-
terendee vijfti g procent zou voor de helft bestaan uit personen 'die zon-
derr zelf kunstenaar te zijn, als vertegenwoordigers van het artistieke 
levenn in Nederland' golden, en voor de andere helft uit vertegenwoor-
digerss van het 'kunstminnende publiek'-*̂  De Raad kreeg tot taak de mi-
nisterr 'desgevraagd of eigener beweging' te adviseren over, ten eerste, 
dee vraag hoe een Voortdurende samenwerking' zou kunnen ontstaan 
tussenn 'de Overheid, de kunstenaars en alle groepen, die op enigerlei 
wijzee deel hebben aan het scheppen en verbreiden der kunstwerken'.*4 
Hett tweede onderwerp van advies betrof een aspect van de sociale cul-
tuurspreiding:: hoe kon worden bevorderd 'dat alle bevolkingsgroepen 
hett genieten van kunstuitingen deelachtig' werden? Ten derde moest 
antwoordd komen op de vraag hoe 'kunstbeoefening door beroepskun-
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stenaarss en amateurs op zo hoog mogelijk peil' kon worden gebracht.55 

Inn contacten met de Federatie deed het 'hoofd Kunsten' Vroom het 
vóórkomenn dat het ministerie met de instelling van de Raad hetzelfde 
nastreefdee als de Federatie.56 De werkelijkheid was anders. De Raad 
werdd 'een karikatuur' van hetgeen de Federatie zich daar aanvankelijk 
vann had voorgesteld.̂ In plaats van samengesteld te zijn uit vrijwel uit-
sluitendd kunstenaars, leden van de Federatie, vroeg de minister aan zijn 
ambtenarenn wie er voor een lidmaatschap in aanmerking moesten ko-
men.. Kunstenaarsorganisaties mochten geen voordracht doen. En in 
plaatss van regelgevende, budgettaire en uitvoerende bevoegdheden 
kreegg de Raad alleen een adviesfunctie. Nog meer werden de mogelijk-
hedenn van de Raad beperkt door de bepaling dat de minister niet ver-
plichtt was hem in te lichten ofte horen en door het feit dat zijn beraad-
slagingenn en adviezen niet openbaar waren. 259 

Opp deze manier was de Voorlopige Raad voor de Kunst geen 'kind 
vann de Federatie' geworden. Integendeel, want in plaats van bij te dragen 
aann een zekere toenadering vergrootte het tot stand gekomen lichaam 
slechtss het onder Van der Leeuw gegroeide wantrouwen tussen 'Den 
Haag'' en de 'Amsterdamse' Federatie. De uit de tijd van het interbel-
lumm bekende tegenstelling tussen de 'linkse' hoofdstad en het rege-
ringscentrumm bleef daarmee geheel overeind. Toch brak het lijntj e tus-
senn de Federatie en de regering niet. In de 38 leden tellende Raad kwa-
menn 'toch nog' zestien medestanders van de Federatie, en Sandberg 
werdd plaatsvervangend voorzitter.58 

Bijj  de installatie van de eerste leden van de Raad bracht Gielen een 
aantall  vraagstukken nog eens nadrukkelijk onder de aandacht. Hierbij 
kwamm ook het punt aan de orde dat in zijn ogen voor het in het leven 
roepenn van de Raad het zwaarst moet hebben gewogen. De minister 
vroeg:: 'Hoe zal ik beoordelen wat kunst is, en welke kunstenaars zullen 
derhalvee door de overheid moeten worden gesteund? '59 Voor het eerst 
wass er bij de rijksoverheid een substantieel budget voorhanden. En dat 
moestt worden verdeeld. Hierbij dienden artistieke oordelen te worden 
geveldd en dat was al sinds Thorbecke 'geen zaak van de regering' meer. 
Bovendienn was het door de verscherpte tegenstellingen tussen 'moder-
nen'' en 'traditionelen' voor het openbaar bestuur extra moeilijk gewor-
denn hierin voorkeuren te laten blijken. Dit te meer omdat de richtin-
genstrijdd gewoonlijk gelijk opging met vaak heftig beleden politieke 
voorkeuren.. Herman van den Eerenbeemt, voorzitter van de Raad, te-
venss voorzitter van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging, 
antwoordde:: 'Excellentie, de hemel geve de Raad de wijsheid om een 
antwoordd hierop te formuleren, dat zowel de overheid, de kunstenaar 
alss de gemeenschap zal kunnen bevredigen.'60 
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DeDe eerste ''kunstnota' en de koude oorlog 

Naa de verkiezingen van 1948 trad het eerste kabinet-Drees aan. Minis-
terr van OK&W werd de Nijmeegse psycholoog en letterkundige prof dr. 
F.. J.Th. Rutten (KVP). Net als zijn voorganger werd hij in de eerste plaats 
vanwegee zijn onderwijskwaliteiten aangetrokken. Eerst leek zijn optre-
denn een voortzetting van dat van Gielen te worden, maar in 1950 lever-
dee hij toch een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkelingvan het 
cultuurbeleid. . 

Mett de verheviging van de koude oorlog in de jaren vijfti g moest er 
meerr geld voor defensie komen. Om dit bijeen te brengen graasde het 
ministeriee van Financiën de begrotingen van de verschillende departe-
mentenn af. Een gemakkelijke prooi was het niet wettelijk beschermde 

2600 cultuurbudget. Mede omdat hij naar verhouding niet veel oog voor de 
cultuursectorr had, plaatste dit minister Rutten niet voor onoverkome-
lijk ee problemen. Resultaat was dat in de begroting voor 1950 enkele 
bezuinigingenn werden voorgesteld.61 In de Tweede Kamer leidde dit 
echterr tot onvrede. Links wilde sowieso een actiever cultuurbeleid, 
maarr ook KVP- en ARP-Kamerleden lieten weten dat hun achterbannen 
'inn de provincie' ontevreden waren. Van zowel sociale als geografische 
cultuurspreidingg kwam volgens veel Kamerleden te weinig terecht en 
dee minister werd een 'gebrek aan planning' verweten.62 Naar aanleiding 
vann schriftelijke vragen van parlementariërs ging Rutten op de proble-
matiekk in. 

Tott tevredenheid van de Kamer resulteerde dit in een verhelderend 
verslagg dat als de Kunstnota 1950 bekend zou worden.6? Centrale the-
ma'ss erin betroffen de relatie 'overheid en cultuur', 'kunst en volk' en 
'dee sociale positie van de kunstenaar'. Als overheidstaken werden ge-
noemd:: het 'bewaren, verzorgen en naar vermogen vermeerderen van 
hett Nederlands kunstbezit'; sociale en geografische cultuurspreiding; 
'hulpp bieden ter verheffing van de kunst en tot steun van de kunste-
naars';; de presentatie van Nederlandse kunst in het buitenland, en steun 
bijj  het tot stand brengen van 'grote cultuurwerken' (als podiumkunst-
gezelschappen,, tentoonstellingen en films). Wat betreft 'steun aan nood-
lijdendee kunstenaars' werd verwezen naar de in 1949 door het ministe-
riee van Sociale Zaken in het leven geroepen 'contraprestatieregeling' en 
hett Voorzieningsfonds voor Kunstenaars.64 

Bijj  de uitoefening van genoemde taken moest steeds worden afgewo-
genn of deze 'binnen het vermogen van de Overheid' lagen, want de 
eerstverantwoordelijkheidd voor de cultuur moest bij 'de burgers, per-
soonlijkk en gezamenlijk', liggen. Nederland bestond nu eenmaal uit 
verschillendee ideologische groeperingen die ieder vanuit hun eigen 
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positiee aan de nationale eenheid bijdroegen. En juist dat pluriforme 
kenmerkk van de natie moest worden beschermd tegen een ideologisch 
eenzijdigg onderbouwde staatscultuur, zoals die in het verleden door 
Vann der Leeuw was gepropageerd. 

Dee discussie over de nota in de Tweede Kamer maakte duidelijk dat 
err een brede consensus over het cultuurbeleid bestond.6*  Rutten en mr. 
J.M.L.T.. Cals (die tijdens de discussie inmiddels een paar dagen als 
staatssecretariss de 'kunsten' onder zijn hoede had) werden door een 
ruimee Kamermeerderheid 'in hun moeizame strijd binnen het kabinet 
tenn gunste van handhaving en mogelijk uitbreiding van de uitgaven 
voorr de kunsten' gesteund.66 Voorwaarde was dat het kunstaanbod 'in 
allerleii  vormen' evenwichtig over het land werd verdeeld en dat het 
gebodenee een 'positief-moreel karakter' had.6? Aan het eind van de dis-
cussiee vatte Rutten de belangrijkste taken nog eens samen. Hij consta- 261 
teerdee daarbij dat, ten eerste, de jeugd de waarde van kunst moest wor-
denn bijgebracht, 'en wel zó, dat de behoefte aan schoonheid algemeen 
wordtt gewekt', ten tweede, dat de actieve kunstbeoefening en de volks-
kunstt dienden te worden bevorderd, en ten derde, dat 'alle landgeno-
ten'' van 'culturele waarden' kennis zouden moeten kunnen nemen.68 

Dee belangrijkste supporters van een actiever beleid waren de twee 
grootstee fracties, die van PvdA en KVP. Voor laatstgenoemde partij be-
nadruktee de cultuurspecialist en 'kampioen voor de regionale cultuur-
differentiatie'' Bernard Verhoeven het belang van cultuurbeleid en in 
hett bijzonder dat van geografische cultuurspreiding. 69 Maar ook andere 
grotee partijen stemden met de voornemens in. De VVD toonde zich bij 
mondee van R. Zegering Hadders 'een warm voorstander van steun van 
dee Overheid aan de kunst'.?0 En de ARP, die van oudsher sceptisch 
tegenoverr moderne, sterk individuele en niet religieus geïnspireerde 
kunstuitingenn stond, sprak zich voor het eerst openlijk in het parlement 
uitt voor overheidssteun aan de kunsten.?1 

Aann het einde van het debat gaf Cals aan hoezeer de koude oorlog 
zijnn invloed op het cultuurbeleid deed gelden. Werd dit beleid direct na 
dee Tweede Wereldoorlog nog in de eerste plaats gelegitimeerd als een 
'offensieff  tot herstel van de morele oorlogsschade', anno 1950 ging het 
omm 'de morele bewapening van de natie tegen het communisme' en om 
dee 'bescherming van onze hoogste geestelijke en culturele goederen'.?2 

Hiermeee was het cultuurbeleid van 'middel tot een vernieuwde respec-
tievelijkk herstelde maatschappelijke orde' tot een 'onderdeel van maat-
schappelijkee defensie' geworden.73 Het ging nu niet meer alleen om de 
verdedigingg van de nationale cultuur, maar om niet minder dan de red-
dingg van de hele westerse beschaving. Daarvoor moest niet alleen het 
defensiebudgett worden verhoogd, maar eveneens dat voor cultuurbe-
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leid.. Geen van de grotere politieke partijen had nu nog bezwaren tegen 
overheidssteunn aan de kunsten. Integendeel, de minister concludeerde 
datt in de Kamer de 'gemeenschappelijke overtuiging' leefde 'dat de 
Overheidd ook op het gebied van de kunst en de cultuur een plicht' 
had.744 Het gevolg was dat er in de jaren vijfti g 'een merkwaardige bud-
gettairee competitie tussen de sectoren cultuur en defensie [ontstond], 
waarbijj  beiden naar voren werden geschoven als pijlers onder de wes-
tersee beschaving'.?* 

GeografischeGeografische spreiding en voorwaardenscheppend beleid 

Inn de Kunstnota 19jo en het daarover gevoerde Kamerdebat waren de 
kaartenn geschud. Gedurende meer dan een decennium werden vervol-

2622 gens de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen aan dit 'beleids-
document'' ontleend. Bovenal moest er streng 
wordenn gewaakt voor 'staatscultuur'. Dit bete-
kendee evenwel niet dat de overheid niets kon of 
mocht.. Integendeel, als particulieren tekort-
schotenn diende zij bij te springen en daar waar 
hett culturele aanbod te gering was - en dat was 
naarr de mening van velen 'in de provincie' het 
gevall  - moest in de vorm van 'voorwaarden-
scheppendd beleid' te hulp worden geschoten. 
Geografischee cultuurspreiding werd hiermee 
hett beginsel dat het beleid van Joseph Cals, die 
vanaff  1952 tot 1963 in vier kabinetten als minis-
tervann OK&W optrad, het meest kenmerkte.?6 

Eenn ander belangrijk aspect van het beleid 
wass dat er uitsluitend overheidssteun werd ver-
leendd aan activiteiten met een 'positief-moreel 

JosephM.L.T.. Cals, ministervan karakter '. D i t c r i te r ium moest echter de auto-

Onderwijs,, Kunsten en Wetenschap- nomie van de kunst zo weinig mogelijk aantas-
penn van 1952 tot 1963. ten. Behalve wanneer ethische grenzen werden 

overschreden,, dienden overheidsuitspraken over 
artistiekee kwaliteit te worden vermeden. Om de zelfstandigheid van de 
sectorr te onderstrepen werd in 1955 bij wet een definitieve Raad voor de 
Kunstt in het leven geroepen. Ten slotte werd, als in het verleden, 'kun-
stenaarsbeleid'' niet tot het cultuurbeleid gerekend. Sociale ondersteu-
ningg van kunstenaars was voor rekening van het ministerie van Sociale 
Zaken.. Net als voor de oorlog werd bij het ministerie van OK&W in de 
relatiee tussen kunst en overheid onverkort aan het 'kwaliteitscriterium' 
vastgehouden. . 
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Eenn wezenlijke verandering betrof ook de communicatie van de be-
windsliedenn over het cultuurbeleid met het parlement en 'het veld'. 
Terwijll  Van de Leeuw er nog voor had gepleit om de invloed van de 
volksvertegenwoordigingg zo beperkt mogelijk te houden, was er vanaf 
19466 toch een regelmatige en fundamentele gedachtewisseling ontwik-
keld.. Cals ging vervolgens nog een stap verder, want anders dan Gielen 
stondd hij meer invloed van buiten het politiek-ambtelijke besluitvor-
mingscircuitt toe .77 

Dee op 30 maart 1955 in functie getreden 'definitieve' Raad voor de 
Kunstt moest 'een onmisbare schakel' worden in het 'harmonische 
samenspell  tussen de kunstwereld, het volk en de overheid'. In plaats van 
uitsluitendd door de minister te zijn samengesteld werd de Raad nu voor 
eenn aanzienlijk deel op voordracht van kunstenaarsorganisaties be-
noemd,, en tevens werd de minister verplicht om over alle belangrijke 
maatregelenn op het terrein van de kunsten het advies van de Raad in te 
winnen.. Hoewel er in de ogen van velen nog heel wat op de werkwijze 
enn de inbreng van de Raad bleef af te dingen, was er ontegenzeggelijk 
sprakee van een grotere openheid.78 In 1958, het jaar waarin aan rege-
ringsdeelnamee van de Partij van de Arbeid een einde kwam, werd de 
altijdd zeer kritische Federatieman Jan Kassies algemeen secretaris van 
dee Raad voor de Kunst. Op andere terreinen kwam het eveneens tot een 
groteree inbreng van buiten het politiek-ambtelijke circuit. In 1955 wer-
denn adviescommissies in het leven geroepen voor kunstzinnige vor-
ming,, jeugdtoneel en symfonieorkesten.79 En op het terrein van de 
monumentenzorgg werd, ten gevolge van de in 1961 in werking tredende 
Monumentenwet,, de Voorlopige Monumentenraad (1946) opgevolgd 
doorr een definitieve. In al deze gremia voerden 'externe professionele 
deskundigen'' de boventoon. 

Mett het zich verder ontwikkelende beleid groeide - zeker na 1955 
toenn de welvaart sterk toenam - ook het budget. Het steeg van bijna 
twaalff  miljoen in 1952 naar ruim zestig in 1963. Daarmee stegen de uit-
gavenn voor cultuur ruim twee keer zo snel als de totale rijksuitgaven.80 

Voortbouwendd op het al voor de oorlog tot stand gekomen beleid bleef 
muziekk verreweg de grootste post op de kunstenbegroting. Het nam 
bijnaa tweederde van het budget in beslag.8' Toch groeiden de budgetten 
voorr toneel en beeldende kunst en bouwkunst net iets sneller. Uit de 
aanzienlijkee beleidsintensivering werd duidelijk dat 'veel van wat Van 
derr Leeuw c.s. voor ogen stond later onder Cals alsnog [werd] gereali-
seerd'.822 En dit gold niet alleen de hoogte van het beschikbare budget, 
maarr zeker ook de inhoud van het beleid. Net als Van der Leeuw had 
Calss de cultuureducatie hoog in het vaandel: in 'zijn' Mammoetwet 
voorr het onderwijs was daarvoor een ruime plaats ingeruimd. 
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Tochh was het optreden van Cals niet onomstreden. Kritiek gold 
meermalenn zijn rol als bewaker van de publieke moraal, waarop in 1950 
doorr een ruime Kamermeerderheid was aangedrongen. Door er bij het 
cultuurbeleidd voor te waken dat er alleen activiteiten met een 'positief 
moreell  karakter' werden ondersteund, werd Cals in links-progressieve 
kringg steeds vaker niet alleen gezien als hoeder van een verwerpelijke en 
elitairee burgercultuur en de daarmee verbonden normen en waarden, 
maarr evenzeer als exponent van een al even abjecte autoritair-katholie-
kee moraal. Media als Vrij  Nederland ontwikkelden zich tot spreekbuis 
vann deze onvrede. Anders dan in politiek-bestuurlijke kring, waar inter-
pretatieverschillenn over wat moreel al dan niet acceptabel was omwille 
vann de harmonie en de consensus zo veel mogelijk werden afgedekt, 
leekk in links-progressieve media de behoefte om van fundamentele en 

22 64 groeiende onvrede blijk te geven alleen maar toe te nemen. Het waren 
vroegee tekenen van een veranderende cultuur en een groeiende ideolo-
gischee onvrede die in de jaren zestig en zeventig een hoogtepunt zou-
denn bereiken. 

Hett optreden van Cals in moreel beladen kwesties leidde in 1951, nog 
vóórr zijn ministerschap, tot botsingen met Gerard Kornelis van het 
Revee en Willem Frederik Hermans, spraakmakende auteurs van de na-
oorlogsee generatie.83 De eerste onthield hij op grond van een masturba-
tiescènee in de novelle Melancholia een reisbeurs van ƒ2000,- (waarop de 
auteurr tegen Cals een proces aanspande wegens aantasting 'in eer en 
goedee naam' en uit kwaadheid een tijdje weigerde in het Nederlands te 
schrijven).. Een romanfragment van Hermans in het tijdschrift Podium, 
waarinn de auteur de katholieken uitmaakte voor 'het meest schunnige, 
belazerde,, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar 
diedie naaien er op los!', had tot gevolg dat het tijdschrift subsidie werd 
onthouden.. Beide affaires deden veel stof opwaaien, en de verontwaar-
digingg in links-progressieve gelederen over 'de Kvp'er Cals' was groot. 
Zijj  werd nog verhevigd toen de minister in 1956 weigerde de commu-
nistischee auteur Theun de Vries een reisbeurs toe te kennen omdat deze 
openlijkk met de Russische inval in Hongarije had gesympathiseerd. 

Tochh liet de Federatie zich niet te veel door deze conflicten leiden, 
wantt in 1963 haastte deze kritische belangenorganisatie zich om ex-
ministerr Cals kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad voor de 
Kunstt te stellen. Daar zou hij nog veel voor de kunsten kunnen beteke-
nen,, dacht men. Tijd om dat te bewijzen kwam er echter niet, want hoe-
well  Cals inderdaad voorzitter werd, trad hij al heel snel weer af om zich 
nogmaalss volledig aan de politiek te kunnen wijden. In 1965 werd hij 
minister-president. . 



GEMEENTE NN EN PROVINCIES : AANDACH T VOOR 
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'De'De culturele taak der gemeente'' 

Dee ontwikkeling van het gemeentelijke cultuurbeleid kwam na de oor-
logg in een geweldige stroomversnelling terecht. Zowel al eerder ge-
noemdee politieke overwegingen als de grote naoorlogse belangstelling 
voorr alles wat met cultuur te maken had, speelden daarbij een belangrij-
kee rol. Al in 1946 besteedden de gemeenten 5,1 miljoen aan cultuurbe-
leidd en dat was bijna evenveel als de 5,3 miljoen die de rijksoverheid 
daarvoorr reserveerde. Een jaar later waren de gemeente-uitgaven al 
hogerr dan die van het rijk en deze ontwikkeling zette zich daarna voort. 
Inn 1955 was het budget van de gemeenten gegroeid naar 26,4 miljoen en 
hett rijksbudget naar 20,3; in 1965 ging het om respectievelijk 140 en 102 
miljoen.. 84 

Hoezeerr 'de culturele taak der gemeente' direct na de oorlog in de 
belangstellingg stond, bleek uit de aandacht die dit onderwerp kreeg op 
hett 'Congres over gemeentepolitiek' dat op 12 oktober 1946 door de 
toenn negen maanden oude Partij van de Arbeid werd georganiseerd.8* 
Inn zijn inleiding wees J. in 't Veld, burgemeester van Zaandam en mede-
oprichterr van het Nationaal Instituut, erop dat de grootste bedreiging 
voorr de gemeentebesturen kwam van 'de toenemende inmenging door 
hett centrale bestuur in gemeentezaken'. Zou de gemeente hierdoor 
'inschrompelenn tot alleen maar administratief onderdeel van de Staat of 
zall  zij blijven een levende en levenwekkende gemeenschap, gelijk zij in 
Thorbecke'ss conceptie bedoeld is te zijn?', vroeg In 't Veld zich af.86 

Eenn van de belangrijkste kenmerken van levende gemeenschappen was 
'verantwoordelijkheidd voor het welzijn der gemeenschap', of eenvou-
digweg:: van 'burgerzin'. Hieraan ontbrak het volgens In 't Veld maar al 
tee zeer. Ter bevordering ervan zouden gemeenten een gerichte cultuur-
politiekk moeten voeren, waarmee bedoeld werd dat zij de culturele be-
langstellingg en activiteiten van de inwoners moesten 'leiden, stuwen en 
samenbinden'.. Daarmee zou tevens worden bijgedragen aan de geeste-
lijk ee weerbaarheid van de bevolking, 'omdat een hoog cultureel peil 
minderr vatbaar maakt voor geestelijke volgzaamheid'. 

Vervolgenss werd de culturele taak van gemeenten verder uiteengezet 
doorr het PvdA-Tweede-Kamerlid C.J.A.M. ten Hagen. Zijn pleidooi 
bevattee een mengsel van het gedachtegoed van vooroorlogse gemeen-
schapsdenkerss als Henri Polak en Boekman, en van de latere idealen 
vann religieus gemotiveerde doorbraaksocialisten als Van der Leeuw. 
Naastt aandacht voor materiële vooruitgang was het noodzakelijk dat 
hett hele volk aan het culturele leven deelnam: 'cultuur is niet het voor-
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rechtt van een kleine groep, maar een waarde waaraan het gehele volk 
deell  heeft. (...) Cultuur is beschaving.'8? Het stimuleren tot deelname 
aann het culturele leven was des te noodzakelijker omdat het 'massa-
amusement'' steeds verder opdrong, en dat werd 'niet op zijn opvoeden-
dee waarde (...) gewaardeerd, maar op zijn verkoopbaarheid. Massa's 
bevolkenn de bioscopen; men laat zich daar leven en bedwelmt zich met 
sensatie,, goedkope romantieken zinnelijke prikkels.' 

Dee vraag was wie voor deze cultuureducatieve taak eerstverantwoor-
delijkk moest worden gesteld. Het antwoord was volgens Ten Hagen: het 
gezinn en, 'voor de kerkelijke groeperingen in ons volk', de kerk. Maar 
daarnaastt had de overheid een belangrijke taak. Om hen goed in een ge-
meenschapp te laten functioneren moest de overheid de inwoners opvoe-
denn tot staatsburgers. De belangrijkste rol moest hier bij de gemeenten 

22 66 liggen. Daar, aan de basis, dienden culturele activiteiten te worden ge-
stimuleerdd en gecoördineerd.88 In de praktijk zou dit bij voorkeur moe-
tenn gebeuren door een corporatieve ordening, waarbij culturele organi-
satiess uit de verschillende geledingen van de bevolking bijeen werden 
gebrachtt in een overlegorgaan - iets als een plaatselijke Culturele Raad. 
Dee gemeente zou een dergelijk lichaam moeten steunen door bijvoor-
beeldd het secretariaat te bekostigen. Nog beter zou zijn als gemeenten 
dee beschikking hadden over een ambtenaar voor culturele zaken. Het 
pleidooii  van Ten Hagen illustreerde hoe in PvdA-kringen over de ver-
schillendee verantwoordelijkheden werd gedacht. Waar liberalen het 
primaatt toch het liefst zo veel mogelijk bij het 'vrije' particulier initiatief 
legdenn en katholieken voorkeur gaven aan zuilgebonden organisaties, 
legdenn sociaal-democraten de primaire verantwoordelijkheid graag bij 
hett gemeentebestuur. 89 

Vann het door In 't Veld gevreesde centralisme was vier jaar na het 
optredenn van Van der Leeuw weinig gevaar meer te duchten, zoals 
bleekk in het cultuurdebat van 1950 waarin minister Rutten opmerkte dat 
'dee neiging om aan te leunen tegen Den Haag veel en veel te sterk was'. 
Hett cultuurbeleid moest in de eerste plaatss zelfs helemaal geen zaak van 
dee centrale overheid zijn, want juist een decentraal gevoerd beleid zou 
positieff  kunnen bijdragen 'aan billijk e verlangens inzake de spreiding 
vann de cultuur over het gehele land'.9° Rutten benadrukte hierbij dat 
particulierenn als eersten verantwoordelijk voor het culturele leven 
moestenn zijn. Als het particulier initiatief tekortschoot moest de over-
heidd de helpende hand bieden. Maar dan niet in de eerste plaats de cen-
tralee overheid, maar de lagere overheden en in het bijzonder de 
gemeenten.. 9! 

Opp welke wijze gemeenten hun taak concreet vorm konden geven 
werdd rond 1952 door de burgemeester van Amersfoort, de gezagheb-
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bendee sociaal-democraat Hermen Molendijk, in zijn Gemeente en cul-
tuur-arbeidtuur-arbeid uiteengezet.?2 Opvallend, maar goed aansluitend bij het AJC-
verledenn van de auteur en het 'cultuursocialisme' dat voor de oorlog 
doorr Hendrik de Man en Koos Vorrink was gepropageerd, was de brede 
definitiee die Molendijk aan 'het culturele werk' gaf.93 Het ging bij ste-
delijkk cultuurbeleid niet enkel om het mogelijk maken van concerten, 
toneeluitvoeringenn en tentoonstellingen maar om 'het instandhouden 
enn bevorderen der cultuur; dat is een ruimer begrip en een uitgestrekter 
arbeidsveld'.. In dit licht werd gesproken over lokale geschiedbeoefe-
ning,, gemeentelijke archieven, stadsuitleg, wooncultuur, lichaamscul-
tuurr (sport), kunstzinnige vorming (binnen en buiten school verband), 
ontwikkelingg (bibliotheken), jeugdwerk, volwasseneneducatie en nog 
meer.. Al deze onderdelen konden een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingg van de persoonlijkheid, de gemeenschapszin en de be-
trokkenheidd van de burger bij de samenleving. Mensen moesten niet 
alleenn maar passief bezig zijn met luisteren naar de radio of kijken naar 
sport,, maar dienden in de eerste plaats zelf actief bezig te zijn. 94 

Gelijkk opgaand met de toenemende betrokkenheid van afzonderlijke 
gemeentenn ontwikkelde zich de aandacht van de Vereniging van Ne-
derlandsee Gemeenten (VNG) voor het cultuurbeleid.?*  In 1956 organi-
seerdee het aan de VNG gelieerde Instituut voor Bestuurswetenschappen 
(IBW)) in Oosterbeek een door 120 deelnemers bezochte en drie dagen 
durendee studieconferentie over 'De culturele taak van de overheid'. De 
leidingg lag in handen van de al genoemde bestuurskundige en voormali-
gee secretaris-generaal van OK&W Van Poelje.?6 In zijn inleiding wees 
dezee op het grote belang van gemeentelijk cultuurbeleid, en aan de 
handd van auteurs als de Amerikaanse cultuurfilosoof Lewis Mumford 
(diee de mensheid waarschuwde voor 'het barbarisme en de ontmenselij-
kingg van de moderne technische beschaving') stelde hij: 'de gemeente 
zall  cultuurgemeente zijn of zij zal niet zijn'.97 Na Van Poelje werd het 
woordd gevoerd door de burgemeester van een middelgrote stad (Delft) 
enn een plattelandsgemeente (Hilvarenbeek). De keuze van deze spre-
kerss was geen toeval, want juist in dit soort gemeenten gebeurde er op 
hett terrein van het cultuurbeleid nog niet veel. 

Dee moderne stad werd volgens burgemeester D. de Loor van Delft 
gekenmerktt door grote massaliteit en een 'gemis aan ware gemeen-
schap'.?88 Gemeentebesturen zouden door middel van 'culturele plan-
ning'' de gemeenschapszin moeten bevorderen. De beste kansen hiertoe 
lagenn volgens de spreker in het onderwijs. Hier moesten jongeren de 
'omgangg met het boek, tekenen, zingen en handenarbeid' leren. Buiten 
hett reguliere onderwijs kon de muzische vorming worden gestimuleerd 
inn 'scholen voor creativiteit en vrije expressie' en in volksmuziekscho-
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len.. Maar er was meer; stadsbesturen moesten ook zorgen voor 'inscha-
kelingg van musea, de aanleg van schooltuinen, voor jeugdconcerten en 
toneel'.. En voor de ontwikkeling van openbare bibliotheken en de 
bevorderingg van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband. Ook 
moestenn er kunstopdrachten worden verstrekt: 'Buiten geplaatste beel-
denn staan voor ieder te bezien. Zij hebben een uitnemende werking, in 
hett bijzonder op de jeugd.' Voorts moest er bij nieuwbouw op worden 
gelett dat deze 'de sociale eenheid' bevorderde; dat er 'iets van vrijheid 
enn frisheid tot uiting [kwam] in de plaatsing van huizengroepen'.°9 
Tegelijkertijdd dienden steden een gedegen monumentenbeleid te voe-
renn en moesten zij oude stedenbouwkundige patronen met zorg conser-
verenn - en deze niet opofferen aan het opdringende verkeer. 

Volgenss J.P.M. Meuwese, burgemeester van Hilvarenbeek, moesten 
2688 bestuurders van kleinere gemeenten niet boven de bevolking staan, 

maarr juist aansluiten op het eenvoudige niveau van het plaatselijke cul-
turelee leven: bij de fanfare en de toneelclub.100 'Bij deze culturele arbeid 
moett men uitgaan van het gegeven, dat het gemiddelde intelligentiepeil 
niett hoger moet worden geschat dan op dat van een 13- tot 14-jarige.' 
Bestuurderss dienden in de eerste plaats belangstelling te tonen en uit-
voeringenn te bezoeken en na afloop zouden ze moeten zeggen: 'Jon-
gens,, dat hebben julli e flink gedaan.' 'Dan is het eerste doel bereikt: er is 
contact,, meeleven en men weet dat er op het huis der gemeente belang-
stellingg is.' Maar men kon verder gaan door bijvoorbeeld tekenwedstrij-
denn en tentoonstellingen te organiseren, 'waardoor men de mensen als 
hett ware met de neus op het schone drukt'. En men zou 'vendelzwaaiers 
enn volksdansgroepen' van buiten de gemeente kunnen laten optreden. 
Datt was in Hilvarenbeek ook gebeurd en met succes: 'Thans vendelen 
dee gemeentenaren zelf en zijn er drie volksdansgroepen.' Tijdens de op 
dee voordracht volgende discussie werd opgemerkt dat de burgemeester 
dee inwoners van zijn gemeente wel wat erg simpel voorstelde, maar daar 
wildee deze niets van weten: zijn beeldvorming was 'ontleend aan uit-
sprakenn van wetenschappelijke deskundigen'. En daarmee was de kous 
af:: 'Een enorm applaus beloonde de spreker. Ieder was onder de indruk 
gekomenn van het boeiend levensverhaal van een man, die niets anders 
wildee zijn dan burgervader.' 

Voorr de realisatie van de gemeentelijke culturele ambities was het 
cruciaall  dat gemeentebesturen de beschikking hadden over bekwame 
ambtenarenn voor culturele zaken. Zich hiervan terdege bewust gaven 
hett Nederlands Cultureel Contact, het Nationaal Overleg voor Gewes-
telijkee Cultuur (NOGC) en de Nederlandse Jeugdgemeenschap aan het 
beginn van de jaren zestig opdracht aan Hermen Molendijk om onder-
zoekk te verrichten 'naar de functie en opleiding van de culturele ambte-
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naarr in het Nederlandse overheidsapparaat en in semi-overheidsinstel-
lingen'.101 1 

Inn zijn eindverslag, getiteld De culturele ambtenaar ̂ ging Molendijk 
nogg eens in op de vraag waarom cultuurbeleid bij gemeenten grotere 
aandachtt zou moeten krijgen. Na de oorlog hadden vooral 'de exacte 
wetenschappenn en de ver-doorgevoerde techniek' de samenleving sterk 
beïnvloed.. De welvaart was sterk gestegen en er was sprake van een 
onstuitbaree verstedelijking, industrialisering en arbeidstijdverkorting 
-waardoorr het 'probleem van de vrije tijd' aanzienlijk was toegenomen. 
Helaas,, constateerde Molendijk, was er geen sprake van 'evenwicht van 
geestelijkee en stoffelijke waarden'; 'het beschavingsniveau is niet altijd 
meegekomenn met de verhoogde levensstandaard (...) het heeft er soms 
veell  van of wij geboren zijn om te produceren en te consumeren en dat 
err geen geestelijke en ideële waarden meer bestaan'. Om deze reden 269 
moestt er meer aandacht aan het 'welzijn' worden besteed en de over-
heidd zou hier veel actiever moeten optreden. Een belangrijke positie 
wass hierbij weggelegd voor de functionaris, die, anders dan de vroegere 
meerr uitvoerend werkzame ambtenaar, als 'beleidsmedewerker' een 
actievee rol in de verschillende fasen van het beleidsproces diende te spe-
len.102 2 

Hett rapport eindigde met de constatering dat het met de opleiding 
vann dit soort beleidsmedewerkers slecht was gesteld; in feite was er van 
eenn opleiding geen sprake. Een voorbeeld kon worden genomen aan de 
Duitsee Hochschule für Verwaltungswissenschaften, waar het onderwijs 
inn cultuurbeleid een substantieel onderdeel van het lesprogramma was. 
Tott een dergelijke opleiding - een Culturele Academie - zou het echter 
niett komen. Het cultuurbeleid zoals dat door Van Poelje en Molendijk 
vanuitt bestuurlijk perspectief werd voorgestaan vond ook nauwelijks 
eenn plek in de Scholen voor Maatschappelijk Werk (de voorlopers van 
dee Sociale Academies), en de mogelijkheden binnen het IBW en de Re-
gionalee Bestuurscholen waren door de geringe capaciteit en andere prio-
riteitenriteiten zeer beperkt. Binnen de universitaire juridische opleidingen 
(bestuursrecht),, waar van oudsher veel ambtenaren werden opgeleid, 
wass van aandacht voor moderne bestuurskundige aspecten, laat staan 
voorr de 'specialisatie cultuurbeleid', evenmin sprake.I03 In de praktijk 
trachttenn provinciale culturele raden en het Nationaal Overleg voor 
Gewestelijkee Cultuur - waarover straks - in de leemte te voorzien door 
studiebijeenkomstenn voor ambtenaren te organiseren en door, waar 
mogelijk,, het voortouw bij beleidsvoorbereiding te nemen. Dit had 
zekerr resultaat, maar van een opleiding zoals Molendijk die wenste was 
tochh geen sprake. 
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DeDe provincies: 'cultuur in de gewesten' 

Zoalss gezegd werd direct na de oorlog in gemeenten en provincies de 
krachtigee centralisatietendens op rijksniveau met lede ogen aangezien. 
Bijj  'de lagere overheden' groeide de overtuiging dat juist gemeenten -
enn niet het rijk - de belangrijkste bestuurslaag voor cultuurbeleid zou-
denn moeten zijn. Daar lag de basis voor de 'levende en levenwekkende 
gemeenschap'' waar burgemeester In 't Veld in 1946 over sprak. Veel 
gemeenten,, vooral kleinere, dienden in dit streven te worden gestimu-
leerdd en ondersteund - en dat was een taak die goed bij de provincies 
zouu kunnen passen. In dit verband zou de - op historische gronden zeer 
beperktee - rol van het provinciaal bestuur moeten worden vergroot. IO4 

Eenn bijkomende stimulans voor meer culturele activiteiten 'in de 
2700 gewesten' kwam voort uit de hier groeiende weerstand tegen de grote 

invloedd van 'het Westen' op de nationale cultuur. Cultuur was meer dan 
watt er in enkele grote Hollandse steden gebeurde. Regio's hadden hun 
eigenn culturele identiteit en deze diende te worden gerespecteerd en 
beschermd.. De provincies waren volgens velen de aangewezen overhe-
denn om 'de gewestelijke cultuur' te ondersteunen.105 Vervolgens was er 
nogg een praktische overweging om de rol van de provincies te verzwa-
ren.. Het al gauw op rijksniveau nagestreefde geografisch spreidingsbe-
leidd kon onmogelijk helemaal centraal worden geregeld; inbreng van 
zowell  provincies als gemeenten was daarbij onontbeerlijk. 

Dee taken die de provincies welhaast op het lij f kregen geschreven 
werdenn in alle gewesten aangemoedigd door particulieren die in de 
activeringg van het provinciaal bestuur mogelijkheden zagen om het cul-
turelee leven in de eigen regio te bevorderen. Een belangrijke rol daarbij 
speeldenn de provinciale culturele raden die tussen 1945 en 19 61 in alle 
provinciess tot leven kwamen.106 Het verbaast niet dat de eerste daarvan 
ontstondenn in provincies met een sterke eigen 'gewestelijke cultuur' als 
Limburgg (1945), Friesland (1945), Drenthe (1947) en Zeeland (1952). In 
dee meeste gevallen lag het initiatief tot oprichting bij particuliere orga-
nisaties,, maar vrijwel steeds was er van aanvang af een nauwe band met 
hett provinciebestuur. All e raden kregen na verloop van tijd een advise-
rendee taak ten behoeve van 'hun' provinciaal bestuur. In de praktijk 
leiddee dit regelmatig tot concrete beleidsvoorbereidende (en uitvoe-
rende)) werkzaamheden. IO7 

Opp 'nationaal' niveau werd 'de taak van de provincies' gestimuleerd 
doorr het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur (NOGC), de in 
Amersfoortt gevestigde koepel van provinciale culturele raden, en door 
hett Prins Bernhard Fonds (PBF). In 1954 publiceerde het PBF het onder-
zoekk De culturele taak van de provincie; een schets voor een meer sluitend en 
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eeneen meer fundamenteel cultuurbeleid. De provincie werd hier in beeld 
gebrachtt als bestuurlijke 'as' tussen rijk en gemeenten. In haar regio zou 
dee provincie tussen rijk en gemeenten moeten 'stimuleren, coördineren 
enn verevenen (...). De provincie concentrere zich op deze functie, dan 
heeftt zij een buitengewoon belangrijke taak van volstrekt eigen karak-
ter,, logisch passend in een groter beleidsgeheel; dan wordt zij de spil 
-- en daartoe is zij in haar bestuurlijke functie als geroepen -van het hele 
nationalee cultuurbeleid.'108 

Bijj  het rijk bestond een soortgelijke visie op de rol van de provincies, 
zijj  het dat deze in beduidend minder verwachtingsvolle bewoordingen 
werdd gesteld. In 1950 had minister Rutten laten weten geen heil te zien 
inn een 'stelselmatige decentralisatie van Overheidsbemoeiing met de 
kunstt via de provinciale besturen', maar tegelijkertijd zag hij wel iets in 
eenn coördinerende en stimulerende rol voor deze bestuurslaag.10? Dit 271 
zouu kunnen resulteren in de totstandkoming van meer 'gewestelijke 
cultuurorganisaties'' die het culturele leven in hun gebied zouden moe-
tenn bevorderen. De opvatting van de minister droeg er, samen met het 
onderzoekk van het PBF, zeker toe bij dat de provincies hun taak in de 
aangegevenn richting ontwikkelden. Waar deze nog niet bestonden, 
kwamenn voor 1962 culturele raden tot stand. Dat het hier om een 
gemeenschappelijkk - complementair - overheidsbelang ging, bleek uit 
hett feit dat het rijk zowel als provincies en 'tal van gemeenten' aan de 
financieringg ervan bijdroegen.110 

Hett voornamelijk door het rijk gefinancierde NOGC kreeg bij oprich-
tingg in 1953 een dubbele taakstelling: het stimuleren van het culturele 
levenn in de gewesten en het bevorderen van de totstandkoming van cul-
turelee raden in die provincies waar deze nog niet bestonden.111 Onder 
voorzitterschapp van de Gelderse parlementariër Bernard Verhoeven en 
vanaff  1955 onder dat van dr. W. Verkade werd het NOGC, samen met de 
afzonderlijkee culturele raden, daadwerkelijk een belangrijke 'particulie-
re'' pleitbezorger voor het culturele leven in de regio's.112 Invloed op het 
provinciaall  cultuurbeleid werd uitgeoefend door publicatie van onder-
zoek,zoek, organisatie van jaarlijkse congressen over diverse aspecten van 
cultuurbeleid,, en door, samen met andere instellingen, aandacht te 
bestedenn aan de opleiding van ambtenaren culturele zaken.11' In alge-
menee zin droegen het NOGC en de culturele raden bij tot een verbreding 
vann de horizon voor het regionale culturele leven. Zij voorkwamen dat 
dee aandacht niett te eenduidig op het 'regionaal eigene' werd geconcen-
treerd,, maar dat er tevens oog was voor meer algemene culturele ont-
wikkelingenn en de alom nagestreefde cultuurspreiding. 

Dee provinciale cultuurbudgetten stegen door het geïntensiveerde 
beleidd van 0,4 miljoen in 1946 naar 2,7 in 1954 en 8,4 in 1963."4 Dit was 
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eenn beduidend snellere groei dan die bij het rijk en de gemeenten. Hoe-
well  het provinciale budget bij lange na niet het volume van de twee 
anderee overheden haalde, kan toch niet worden gesteld dat het beleid 
vann de provincies hierbij inhoudelijk achterbleef. Voor een dergelijke 
vergelijkingg verschilden, en verschillen, de provinciale taken in veel op-
zichtenn te zeer met die van rijk en gemeenten, waar naar de aard van de 
inspanningenn veel grotere budgetten nodig zijn."5 

' H ETT V E L D ' : BEVLOGEN P A R T I C U L I E R EN EN 

KUNSTENAARS S 

InitiatievenInitiatieven en activiteiten in soorten en maten 

i'jii'ji  Wat behelsde nu het particulier initiatief dat vanaf medio 1946 door de 
rijksoverheidd voor de ontwikkeling van het culturele leven eerstverant-
woordelijkk werd gehouden? Wie traden er op de voorgrond en hoe 
zagenn hun activiteiten er eigenlijk uit? Het beeld is zeer divers. De acti-
viteitenn konden uiteenlopen van het stichten van theatergroepen en 
museaa tot inzet voor het behoud van stads- en dorpsgezichten, van ama-
teurkunstbeoefeningg binnen de zuilen tot vakbondsachtige activiteiten 
vann beroepskunstenaars, en van het opzetten van lokale historische ver-
enigingenn tot het oprichten van verzetsmonumenten. Sommige initia-
tievenn konden bogen op een lange voorgeschiedenis, andere waren 
nieuw.. Een aantal was op nationaal niveau gericht, maar de meeste 
warenn lokaal georiënteerd. Min of meer vanzelfsprekend hielden verre-
wegg de meeste initiatiefnemers zich niet bezig met de vraag van 'het pri-
maat'' - men dééd gewoon, met als resultaat dat er direct na de oorlog 
eenn immense groei van het aantal culturele activiteiten plaatsvond. 

Eenn zaak waaruit de betrokkenheid van particulieren bij het streven 
naarr cultuurspreiding opvallend naar voren kwam, betrof in de jaren 
vijfti gg de oprichting van de Stichting voor Aesthetische Vorming door 
middell  van de Radio in Woord en Beeld, beter bekend als Openbaar 
Kunstbezit.. Doel was 'de aesthetische vorming van het Nederlandse 
volkk op het gebied der beeldende kunsten, op een voor ieder bevattelij-
kee wijze' te bevorderen; men wilde 'een prikkel zijn tot eigen studie, 
museum-- en tentoonstellingsbezoek bevorderen en een aansporing zijn 
tott het verwerven van goede kunst'. Bedenker was de Larense beeld-
houwerr Johan Wertheim, die voorstelde om wekelijks op de radio een 
less uit te zenden over kunstwerken in bezit van Nederlandse musea. Ter 
ondersteuningg van de les ontvingen luisteraars/deelnemers van het te 
besprekenn werk een reproductie. Het idee was een novum. Nog niet 
eerderr was in Nederland met behulp van het moderne massamedium 
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radioo aandacht voor spreiding van beeldende kunst gevraagd. In korte 
tijdd schaarden een kleine zeventig vooraanstaanden uit de kunst- en 
onderwijswereldd (onder wie vrijwel alle hoogleraren kunstgeschiedenis 
enn directeuren van grote musea en kunstacademies) zich achter het 
idee.. Ook de omroepen waren, na enige aarzeling bij NCRV en KRO, al 
gauww enthousiast- Het rijk stelde ƒ 6000,- beschikbaar, het Prins Bern-
hardd Fonds ƒ 1500,-. 

Inn 1957 gingen de - tien minuten durende - uitzendingen van start; 
hett succes was groot. Men had voor een sluitende begroting 20.000 be-
talendee deelnemers nodig, maar al kort na het begin waren er 80.000 en 
evenn later 100.000. De aanvankelijk gewenste overheidsondersteuning 
bleekk niet nodig, en geheel in de geest van het burgerlijk particulier ini-
tiatiefwarenn de initiatiefnemers daar trots op: 'de stichting stelde er een 
eerr in de verkregen aanloopsubsidie te restitueren'."6 In 1963 startte, 273 
naastt de radio-uitzendingen, ook een televisiecursus. Maar het succes 
wass niet blijvend. Na verloop van tijd werd de samenwerking met de 
omroepenn moeizamer en er werd zodanig met de uitzendtijden gescho-
venn dat de aandacht van het publiek verflauwde. Uiteindelijk werd de in 
Amsterdamm gevestigde Stichting Openbaar Kunstbezit in 1989 opgehe-
ven. . 

Dee meer theoretische vraag waar 'het primaat' principieel diende te lig-
genn - óf bij de politiek, óf bij het particulier initiatief- leefde het sterkst 
binnenn landelijke organisaties. Ook hier ging het om heel uiteenlopen-
dee initiatieven. Enerzijds waren er die rechtstreeks aansloten op activi-
teitenn van instellingen die van oudsher tot het 'burgerlijk particulier 
initiatieff  werden gerekend. Hun activiteiten werden in belangrijke mate 
gemotiveerdd door algemene overwegingen omtrent het belang van 
'kunstt en cultuur' voor 'samenleving en beschaving' en door het 'oude 
liberalee ideaal van een democratie die gedragen werd door zelfstandige, 
geestelijkk ontplooide burgers'."7 Het 'primaat van het particulier initia-
tieff  werd bij uitstek in deze geledingen benadrukt, maar tegelijkertijd 
heerstee hier, al sinds het einde van de vorige eeuw, eveneens de opvatting 
datt de overheid hun activiteiten op grond van het 'algemeen belang' 
diendee te ondersteunen. In deze categorie zijn twee soorten organisa-
tiesties te onderscheiden: sectoraal gerichte, als bijvoorbeeld Toonkunst of 
Heemschut,, die zich als een soort koepelorganisaties op een onderdeel 
vann het culturele leven richtten, en organisaties als het Nationaal Insti-
tuutt en het Prins Bernhard Fonds of het Nederlands Cultureel Contact 
(NCC),, die een bijdrage aan de bevordering van het culturele leven in 
brederee zin wilden leveren."8 

Naastt dit soort op 'traditionele' overwegingen in het leven geroepen 
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instellingen,, ontstonden vanaf 1945 ook meer vakbewegingachtige orga-
nisatiess als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. In deze gelede-
renn werd het'primaat van het particulier initiatief eveneens onderschre-
ven,, maar tegelijkertijd gaf men daaraan een geheel eigen interpretatie. 
Hett 'algemene culturele belang van het gehele volk' stond hier dan wel 
voorop,, en de overheid diende hiervoor onbekrompen financiële mid-
delenn beschikbaar te stellen, maar in de praktijk moesten professionele 
kunstenaarss bij de nadere bepaling van dit 'algemene culturele belang' 
(enn bij de verdeling van de gelden) de hoofdrol vervullen.n? De in deze 
kringg levende visies op de positie van de kunst en de rol van kunstenaars 
inn de samenleving sloten over het algemeen nauw aan bij opvattingen 
diee hieromtrent in zowel communistische als sociaal-democratische 
geledingenn konden worden vernomen.120 

22 74 

HetHet Nationaal Instituut en het Prins Bernhard Fonds 

Dee initiatiefnemers tot het Nationaal Instituut, de leraar klassieke talen 
P.. A. Verburg en de sociaal-geograaf J.HenrickMulder, waren tijdens de 
oorlogg in de ban geraakt van de grote saamhorigheid die het gevolg was 
vann de strijd tegen de bezetters in het voordien zo verzuilde Neder-
land.1211 Na de oorlog zou deze 'diepere eenheid van de Nederlandse 
beschaving'' moeten blijven bestaan en verder worden ontwikkeld.122 De 
politiekk en daarmee de overheid, die vóór de oorlog de onderlinge tegen-
stellingenn zo vaak had aangewakkerd, zouden hierbij geen rol moeten 
spelen.. De vergroting van het nationaal bewustzijn, de vaderlandsliefde 
enn de saamhorigheid moest, overeenkomstig traditionele opvattingen 
daaromtrent,, 'uit het volk zelf komen.12? 

Vlakk na dee oorlog, op 12 en 13 oktober 1945, werd vanuit deze gedach-
tee in Amsterdam, in het bijzijn van minister Van der Leeuw en onder 
voorzitterschapp van de al genoemde Zaanse sociaal-democratische bur-
gemeesterr In 't Veld, het Nationaal Instituut opgericht. Een maand 
laterr werd bekend dat Prins Bernhard 'het actieve voorzitterschap' op 
zichh zou nemen. Het Nationaal Instituut moest in het land gaan funge-
renn als de 'Centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bewust-
zijnn en tot versterking van de nationale saamhorigheid'.124 En aange-
zienn nationaal besef en cultuur in de ogen van de initiatiefnemers van 
hett Instituut zeer nauw met elkaar waren verbonden, stond aandacht 
voorr het culturele leven, de volkscultuur in het bijzonder, centraal op de 
agenda.. Het Instituut moest op landelijke schaal een nieuwe, niet-ver-
zuilde,, culturele ordening vormgeven. Door bevordering van 'goede 
gemeenschapsbevorderendee kunst' als volksmuziek en volksdans moest 
eenn dam worden opgeworpen tegen de uit Amerika overwaaiende 'ver-
vlakkendee massacultuur'. 
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Ministerr Van der Leeuw was aanvankelijk erg ingenomen met het 
Instituutt dat, op corporatieve grondslag geordend en met doorbraak-
idealenn bezield, zo goed bij zijn vormingsidealen leek te passen. Maar al 
gauww bleek dat er over de uitwerking van de doelstellingen fundamen-
teell  verschillende en praktisch onverenigbare opvattingen bestonden. 
Binnenn het Instituut klonken van aanvang af bezwaren tegen Van der 
Leeuwss etatisme.12*  De overheid moest wel bijdragen aan de financie-
ringg van het Instituut, maar mocht zich vervolgens nauwelijks met de 
bestemmingg van dat geld bemoeien. Nadat ook nog duidelijk werd dat 
hett Instituut er in de praktijk niet in slaagde zijn grootse visies in con-
cretee daden om te zetten en dat het 'in de provincie' door velen als een 
instrumentt van 'westerse bemoeizucht' werd gezien, bekoelde de be-
langstellingg van de minister snel. Toen het Instituut in het voorjaar van 
19466 bij hem aanklopte voor een ondersteuning van ƒ625.000,- gaf hij 275 
niett thuis. De instelling raakte vervolgens in grote financiële proble-
menn en moest noodgedwongen haar hoog gestelde ambities herover-
wegen.126 6 

Inn dit moeilijke parket werd door het Instituut geopperd om het in 
19400 als 'Spitfirefonds' in het leven geroepen Prins Bernhard Fonds tot 
eenn nationaal cultuurfonds om te vormen.12? Aldus geschiedde. Prins 
Bernhardd werd beschermheer en de Leidse rector magnificus R.P Cle-
veringaa werd voorzitter van het nieuwe, naar de Nederlandse verhou-
dingenn breed samengestelde bestuur.128 Mede omdat de zeer actieve 
voormaligee oprichter en mededirecteur van het Nationaal Instituut, 
Henrickk Mulder, aantrad als algemeen secretaris, werd het PBF de be-
langrijkstee erfgenaam van het Nationaal Instituut en het daar levende 
gedachtegoed.12?? Doel van het in november 1946 opgerichte PBF werd 
'dee zelfwerkzaamheid van het Nederlandse volk op het gebied van 
wetenschap,, kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen, alsmede 
dee Nederlandse cultuur in de Overzeese Gebieden en in het buitenland 
uitt te dragen'. Deze doelstelling zou moeten worden bereikt 'door het 
verlenenn van financiële steun aan personen of organisaties voor al de 
zodanigee arbeid, die de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse 
volkk kan versterken'.1'0 

Omm de onduidelijkheid die rond het Nationaal Instituut had gehan-
genn te vermijden gaf het PBF kort na oprichting een brochure uit met de 
titell  Wat is, wil, doet, vraagt het Prins Bernhard Fonds. Hierin werd de 
doelstellingg uitgewerkt in vier taken: men wilde bijdragen aan de cultu-
relee wederopbouw van het land, de versterking van nationale gevoelens 
enn de geestelijke weerbaarheid van het volk. Tegelijkertijd wilde men 
weerstandd bieden aan de vervlakking die volgens talrijke historici en 
cultuursociologenn het gevolg was van de voortgaande industrialisatie en 
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verstedelijkingg en het daarmee samenhangende moderniseringsproces 
datt onder 'de massa' tot een groot verlies aan normbesef leidde. 

Inn het eerste jaarverslag (1946) ging Mulder in op de 'betekenis en 
plaats'' van het PBF. Hij zette hier uiteen dat de grote afstandelijkheid en 
zuinigheidd van de overheid van voor de oorlog er mede oorzaak van 
warenn dat er een 'ongrijpbare massa' was ontstaan die niet meer door 
arbeiders-- en jeugdorganisaties kon worden bereikt en die 'steeds meer 
eenn willoze prooi [werd] van de winzucht der surrogaat-cultuur bren-
gendee exploitanten'.^1 Het was dringend noodzakelijk dat de overheid 
dee inmiddels hiertoe ontwikkelde initiatieven met kracht zou bevorde-
ren.. Maar dit alleen was niet genoeg. Naast, of liever, tussen de overhe-
denn en het bestaande (sectorale en lokale) particulier initiatief zou het 
PBFF moeten staan 'als geconcentreerde offervaardigheid van het Neder-
landsee volk. (...) Door goed georganiseerde offervaardigheid van arbei-
der,, boer en ondernemer van stad en platteland [zou] het PBF hetRocke-
fellerfondsv&nfellerfondsv&n Nederland moeten worden.' 

Wijss geworden door de ervaringen met het Nationaal Instituut, dat 
mett zijn verheven pretenties zowel bij de overheid als onder particuliere 
instellingenn nogal wat weerstand had opgeroepen, waren de ambities 
vann het PBF gematigd en overzichtelijk. Anders dan het Nationaal Insti-
tuutt wilde het PBF zelf geen activiteiten ontwikkelen, maar deze alleen 
alss (mede)financier stimuleren. Ook zag het PBF ervan af een actieve rol 
tee spelen in de vormgeving van een 'nieuwe, niet-verzuilde culturele 
ordening',, zoals het Nationaal Instituut dat had gewild. De ervaringen 
mett het Instituut zullen zeker ook de oorzaak zijn geweest van de opval-
lendd gewijzigde waardering van het overheidshandelen. Waar de over-
heidd eerder op het terrein van de cultuur, behalve als financier, geen 
taakk was toebedeeld, werd nu in lovende bewoordingen gesproken over 
hett beleid van Van der Leeuw, die net als zijn vroegere adviseurs Marti-
nuss Nijhoff en Eduard Reeser, in het bestuur van het PBF zitting had 
genomen. . 

Desondankss bleef de houding van het PBF tegenover de overheid am-
bivalent.. Het PBF wierp zich in discussies over het cultuurbeleid 
gewoonlijkk op als vertegenwoordiger van het 'traditionele particulier 
initiatief'' (dat in deze kringen gewoonlijk 'vrije arbeid' werd genoemd) 
enn bleef huiverig voor overheidsbemoeienis.1?2 De overheid moest geld 
beschikbaarr stellen, maar tegelijk 'op afstand' blijven. Bijdragen van het 
PBFF aan de gedachtevorming over cultuurspreiding en de daarmee ver-
bondenn taakverdeling tussen overheid en particulier initiatief werden in 
sterkee mate door deze stellingname gekleurd. Als tegenwicht voor het 
gevreesdee etatisme en het daarmee samenhangende centralisme pleitte 
hett PBF in de discussie over cultuurspreiding voor decentralisatie van 
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hett beleid. De culturele taak van de provincies zou hiertoe moeten wor-
denn opgewaardeerd.^ Hoewel dit niet tot daadwerkelijke decentralisa-
tiee van rijkstaken leidde, was de boodschap van het PBF er toch mede 
oorzaakk van dat de aandacht voor cultuur(beleid) in de provincies sterk 
toenam. . 

Inn het verlengde van de bemoeienis met de cultuurspreiding en de daar-
toee benodigde 'culturele planning' leverde het PBF een opvallende bij-
dragee aan de ontwikkeling van het Nederlandse cultuursociologisch 
onderzoek.. In 1950 werd binnen het PBF, door toedoen van algemeen 
secretariss Mulder en Fred L. Polak, hoogleraar aan de Nederlandse 
Economischee Hogeschool en tevens adjunct-directeur van het Centraal 
Planbureau,, de Commissie Cultuursociologische Onderzoekingen in 
hett leven geroepen. Hierin werd een groot deel van de fine fleur van de 277 
toenmaligee Nederlandse (cultuursociologie bijeengebracht.'34 Naar de 
aardd van de sterk kwantitatief georiënteerde moderne sociologie kreeg 
dee commissie als opdracht een globale culturele kaart van Nederland op 
tee stellen. 

Inn de praktijk werd onder auspiciën van de commissie onderzoek ver-
richtt naar de stand van zaken binnen enkele sectoren (beeldende kunst en 
hett orkestwezen) en binnen enkele geografisch afgebakende gebieden 
(Noord-Hollandd en Noord-Groningen).1^ Meer algemene onderzoe-
kenn betroffen De cultuur-financiering in Nederland (1953) en De culturele 
taaktaak van de provincie (1954). Opvallend was dat in vrijwel alle onderzoe-
kenn het tekort aan overheidssteun als zwakke plek in het Nederlandse 
culturelee leven werd aangemerkt.^6 Om aan te geven wat er in de prak-
tijkk zou moeten gebeuren, beperkten de onderzoeken zich gaandeweg 
minderr tot het verzamelen van feiten en werden steeds vaker concrete 
beleidsvoorstellenn geformuleerd. 

Medee omdat instellingen als het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS,, 1899) en het Centraal Planbureau (CPB, 1947) geen of weinig aan-
dachtt aan de culturele sector besteedden, voorzagen de onderzoeken van 
hett PBF in een behoefte. Minister Cals verwees in het parlement meer-
malenn naar PBF-onderzoeken die hem bij zijn beleidsvoorbereiding als 
bronn van informatie dienden.1^ Desondanks leidden de onderzoeksac-
tiviteitenn binnen het PBF tot kritiek. Sommige bestuursleden zagen de 
cultuursociologischee activiteiten vooral als een hobby van algemeen 
secretariss (en sociaal-democraat) Mulder en vroegen zich na verloop 
vann tijd steeds nadrukkelijker af of deze wel onder de vlag van het fonds 
moestenn geschieden. Wellicht zal eveneens van invloed zijn geweest dat 
dee onderzoeken toch te veel de rol van de overheid benadrukten en dat 
dee onderzoekswerkzaamheden in de praktijk leidden tot een betrokken-
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heidd bij de Vormgeving van de culturele ordening' die men bij oprich-
tingg van het PBF juist had willen vermijden. Het antwoord op de vraag 
off  het PBF zelf onderzoek moest (laten) verrichten was uiteindelijk 
negatief,, en daarmee kwam, ongeveer tegelijk met het afscheid van Mul-
derr als algemeen secretaris in december 1959, een einde aan de cultuur-
sociologischee werkzaamheden. 

Tochh waren de inspanningen zeker niet voor niets geweest. Omdat 
elderss nog nauwelijks aandacht aan op nationale schaal uitgevoerd en 
beleidsondersteunendd cultuursociologisch onderzoek werd besteed, 
kunnenn de PBF-onderzoeken als een eerste belangrijke bijdrage hiertoe 
wordenn beschouwd. Zij voorzagen onmiskenbaar in 'beleidsrelevante' 
informatie,, en bovendien werd er een weg naar de toekomst gewezen 
toenn Mulder voorstelde om onderzoek en onderwijs te bundelen en te 
structureren.. Volgens hem deden de 'in omvang en diepte toegenomen 
problemenn van kunst, kunstenaar en samenleving, de bemoeienis van de 
overheidd met het culturele leven (...) in toenemende mate behoefte 
gevoelenn aan doordrenking van de gerezen geestelijke en praktische 
problemen'.^88 Dit onderzoek, onderwijs en 'de vorming van culturele 
managers'' zouden in een apart 'Instituut voor de sociologie van Kunst 
enn Cultuur' moeten worden ondergebracht. Zover kwam het niet. Wel 
werdd Mulder in 1964 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de 
'sociologiee der beeldende kunsten' aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten. . 

Dee beëindiging van het cultuursociologisch onderzoek paste ten 
slottee in een ontwikkeling die het PBF in de jaren vijfti g doormaakte. 
Vanwegee het doorbraakkarakter en de betrokkenheid bij de vooral in 
sociaal-democratischee kring beleden wenselijkheid tot 'culturele plan-
ning'' werd het PBF, hoewel de bestuursleden nadrukkelijk uit alle gele-
dingenn van de Nederlandse samenleving waren gekozen, aanvankelijk 
doorr velen toch als een nogal 'linkse' organisatie gezien. Dit veranderde 
inn de jaren vijfti g toen onder invloed van de koude oorlog, in het bijzon-
derr door de Russische inval in Hongarije (1956), stemmen opgingen om 
communistenn uit het PBF te weren. Eind 1956 wees het PBF-bestuur de 
communistee en leidster van De Werkschuit - waarover straks - Brecht 
vann denMuijzenberg-Willemse de deur. Uit protest hiertegen verlieten 
ookk de marxistische historicus Jan Romein, de directeur van het 
Amsterdamsee Stedelijk Museum Willem Sandberg en de voorzitter van 
dee Federatie J. (Bob) Bruijn het PBF. De relatie tussen het PBF en de 
'linkse'' Federatie bekoelde door dit incident sterk.'39 In kringen van de 
Federatiee gold het PBF na 1956 'definitief als een 'rechtse burgerlijke' 
organisatie.. Enn net als in de politiek, waar tegen het einde van de jaren 
vijfti gg de eerste barsten in de harmonieuze samenwerking tussen 'links' 
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enn 'rechts' verschenen, liepen nu ook binnen het particuliere culturele 
'veld'' de verhoudingen verder uiteen. Het waren vroege tekenen van 
eenn polarisatie die in de loop van de jaren zestig tot volle ontwikkeling 
zouu komen. 

DeDe Federatie van Kunstenaarsverenigingen 

Nett als het Nationaal Instituut kwam de Federatie van Kunstenaarsver-
enigingenn rechtstreeks uit het verzet voort.1* 0 Gedurende de oorlog 
haddenn twee groepen uit het kunstenaarsverzet, één in Den Haag en 
éénn in Amsterdam, zich gebogen over de vraag hoe na de oorlog 'de 
functiee van de kunst in de samenleving' vormgegeven zou moeten wor-
den.1*11 In de Haagse groep speelden 'kunstminnende burgers' - in het 
bijzonderr de latere directeur-generaal voor Kunsten en Wetenschap- 279 
penn Hendrik Jan Reinink en de hoogleraar Nederlands Nico Donker-
sloott - een centrale rol. In de Amsterdamse groep, die voornamelijk uit 
professionelee kunstenaars bestond en die zich verzamelde rond het blad 
DeDe Vrije Kunstenaar, was een hoofdrol weggelegd voor de communisti-
schee architect Jaap Bot. De plannen van beide groepen, die vanaf eind 
19433 met elkaar in contact stonden, kwamen in hoofdlijnen overeen - er 
moestenn een federatieve beroepsvereniging van kunstenaars en een 
Raadd voor de Kunst komen -, maar tegelijkertijd waren er grote ver-
schillen. . 

Dee Amsterdamse plannen gingen uit van een links-utopische maat-
schappijvisiee waarin 'het kapitalisme met zijn stuurloosheid, zijn wan-
ordee (...) moest worden beteugeld'.14*  Het cultuurbeleid, waarin ruime 
aandachtt aan de sociale positie van kunstenaars diende te worden 
geschonken,, moest worden vormgegeven door een Raad voor de Kunst 
waarinn kunstenaars - leden van de Federatie - een meerderheid hadden. 
Dee Amsterdamse plannenmakers beschouwden zich als 'radicaal demo-
cratisch';; kunst was Voor heel het volk, want de mensen hebben daar 
rechtt op', en kunstenaars moesten daarbij de weg wijzen.1^ De houding 
tegenoverr de rijksoverheid was, net als in het Amsterdamse stadsbe-
stuurr tijdens het interbellum, zeer argwanend.144 De plannen binnen de 
Haagsee groep waren, vergeleken met de Amsterdamse, gouvernemen-
teier,, pragmatischer en autoritairder. Waar 'Amsterdam' zich op het 
standpuntt stelde dat 'het kunstenaarschap' criterium voor lidmaatschap 
vann de beroepsvereniging zou moeten zijn, wilde 'Den Haag' kwali-
teitseisenn stellen. Tevens realiseerde de Haagse tak zich dat de overheid 
nooitt zou toestaan dat professionele kunstenaars het bij de vorming van 
hett cultuurbeleid voor het zeggen zouden krijgen. 

Naa de oorlog werd al gauw duidelijk dat de Amsterdamse plannen op 
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hett ministerie weinig weerklank vonden. Het departement trok met 
zijnn nieuwe 'zware beleidsafdeling' allerlei taken naar zich toe die de 
Federatiee een Raad voor de Kunst had toebedacht. Reinink, die direct 
naa de oorlog de 'hoogste cultuurambtenaar' op het ministerie was ge-
worden,, stelde van het begin af pogingen in het werk om een Neder-
landsee Kunststichting van de grond te krijgen, waarin kunstenaars een 
minderheidspositiee zouden innemen.r45 Sandberg, de uiterst links-idea-
listischee jonkheer uit 'een stijf calvinistisch geslacht van bestuurders' 
diee in september 1945 directeur van het Stedelijk Museum van Amster-
damm was geworden en die naast Bot bij uitstek als een vertegenwoordi-
gerr van de Federatie gold, was hierover zeer verontwaardigd. H6 Met 
wrevell  constateerde hij dat Reinink 'in zijn hoogverheven ministerie, 
meerr (bleek) te voelen voor een afwachtend cultuurbeschouwend li -

2800 chaam, waarin de nette burgerij een belangrijke vinger in de pap heeft'.'47 
Tegelijkertijdd moest de Federatie vaststellen dat haar ideeën onder 

collega-kunstenaarss in het land weinig enthousiasme opriepen. H8 I n de 
ogenn van velen was zij te 'Amsterdams', artistiek te pretentieus, te links 
enn te veel van het eigen gelijk overtuigd.H9 Veel kunstenaarsorganisa-
ties,, met samen veel meer leden dan de Federatie, weigerden lid te wor-
denn en verzetten zich fel tegen de 'arrogante nieuwlichters' die zich als 
enigee gesprekspartner van de overheid opwierpen.I5° Tekenend voor de 
beeldvormingg was dat de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Toonkunstenaarss Vereniging de Federatie 'de culturele sectie van de 
CPN'' noemde.1*1 

Internn liep het bij de Federatie aanvankelijk ook niet goed. Er was 
geenn werkplan, waardoor men bleef steken 'in algemeenheden, vrome 
wensenn en vaak ook wereldvreemde ideeën'.̂2 Bovendien was er een 
chronischh gebrek aan geld - het rijk weigerde te subsidiëren. Van er-
kenningg als enige gesprekspartner van de overheid was ook geen sprake. 
Opp het departement kreeg de Federatie nauwelijks een poot aan de 
grond,, en toen in de zomer van 1946 de katholieke minister Gielen 
aantradd was duidelijk dat er van een monopoliepositie voor de Federatie 
nietss terecht zou komen. De Federatie leek op een dood spoor te belan-
den.. Zij ontplooide weinig inspirerende initiatieven en haar idealen 
blekenn door velen niet te worden gedeeld. De zo idealistisch bevlogen 
instellingg leek zich te hebben 'opgesloten in een vesting van onwerkelij-
kee claims'.I53 Ondanks deze problemen behaalde de Federatie in 1947 
tochh een eerste succes toen de Voorlopige Raad voor de Kunst in het 
levenn werd geroepen. Zij had daarop heel weinig invloed gehad en de 
Raadd was 'een karikatuur' van het instituut dat de Federatie voor ogen 
hadd gestaan, maar toch was nu het idee van een apart advieslichaam 
voorr de kunsten - een van de twee belangrijkste doelen van de grond-
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leggerss van de Federatie - gerealiseerd. Langzaam begon tot het Fede-
ratiebestuurr door te dringen dat men het niet alleen voor het zeggen 
konn hebben, dat men moest functioneren in een 'land van minderhe-
den'.. Als men niet verder wilde worden gemarginaliseerd, moest naar 
consensuss worden gestreefd en zou er moeten worden gelobbyd. 'De 
revolutiee was uitgebleven. De mars door de instituties begon.'r54 

Eenn complicerende factor was daarbij dat, net toen de Federatie zich 
inn 1948 meer instelde op het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar-
binnenn men moest opereren, door de communistische staatsgreep in 
Tsjecho-Slowakijee de koude oorlog oplaaide. De aanvankelijk vrij grote 
steunn voor het communisme in Nederland verdween hierdoor als 
sneeuww voor de zon.1^ Hoewel de Federatie zich bij haar lobbyactivitei-
tenn niet als een politieke groepering profileerde - voor de buitenwacht 
gingg men het liefst voor apolitiek door - bleef zij voor velen als een 281 
uiterstt linkse organisatie gelden. Zo ook bij belangrijke medespelers op 
hett terrein van de cultuurpolitiek als het PBF en het ministerie van 
OK&W .. Toch werd de Federatie zeker niet genegeerd. Binnen het 'har-
monie-denken'' paste het niet dat afwijkende opvattingen en daarmee 
verbondenn groepen werden buitengesloten. Beide houdingen - die van 
dee Federatie die meer probeerde te communiceren en die van 'de ande-
ren'' die bereid waren de Federatie als medespeler te accepteren - leid-
denn ertoe dat het geluid van de Federatie ondanks alle moeilijkheden 
duidelijkk bleef klinken en dat zij toch haar invloed kon laten gelden. 

Eenn fenomeen waarmee de Federa-
tietie de openbaarheid zocht waren de 
'kunstenaarscongressen'' waarvan de 
eerstee in 1948 in Arnhem werd geor-
ganiseerd.. Zorgvuldig werden hierbij 
sprekerss van verschillende signatuur -
zoalss oud-minister Bolkestein en de 
katholiekee kunsthistoricus J.B. Knip-
ping-uitgenodigd.. Publicitair belang-
rijkk en zeer welkom om het commu-
nistischee imago van de Federatie af te Prinses Wilhelmina op het eerste kunstenaars-
zwakkenn was de aanwezigheid van congres in Arnhem, 1948. 
prinsess Wilhelmina, die lid van de 
'vakgroepp kunstschilders' was geworden. 'Haar foto verscheen op de 
frontpagina's,, zij zat naast vice-voorzitter Bot - de Federatie had het 
zichh niet beter kunnen wensen.'1^6 Het tweede congres, in 1949 in Den 
Haag,, was ter verbetering van het draagvlak wellicht nog belangrijker. 
Dee bijeenkomst vond plaats in de prestigieuze Koninklijke Schouwburg 
enn werd afgesloten in de Ridderzaal. Ook ditmaal weer in het bijzijn van 
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Wilhelminaa opende minister Rutten de bijeenkomst. Als sprekers tra-
denn onder meer de algemeen secretaris van het PBF, Henrick Mulder, 
enn het katholieke Tweede-Kamerlid Bernard Verhoeven op. Het rijk, 
dee stad Den Haag en het PBF verleenden subsidie. 

Dee congressen droegen onbetwist bij aan de acceptatie van de Fede-
ratiee als vertegenwoordiger van links georiënteerde professionele kun-
stenaars.. Daarbij was het tevens van groot belang dat de Federatie in de 
persoonn van Jan Kassies van aanvang af over een medewerker beschikte 
diee uitstekend in staat was om het binnen de organisatie levende ge-
dachtegoedd in woord en geschrift uit te dragen.l57 Sterker, Kassies gaf 
vanaff  de jaren vijfti g in hoge mate persoonlijk richting aan de ontwikke-
lingg van binnen de Federatie levende opvattingen. Voortgaand op de 
lij nn van leermeester Sandberg bleef het 'vernieuwingsbegrip' - de notie 

2822 dat vernieuwende kunst een belangrijke bijdrage aan toekomstige maat-
schappelijkee ontwikkelingen zou kunnen en 
moetenn leveren - uiterst belangrijk. De 'ver-
beeldingg moest aan de macht' en progressieve -
vernieuwendee - kunstenaars moesten daarbij 
dee weg wijzen. In links-progressieve kringen 
groeidee de uit een gereformeerd Gronings boe-
renmilieuu afkomstige Kassies uit tot de belang-
rijkstee cultuurideoloog.1* 8 

Tweee zaken speelden bij de verdere ontwik-
kelingg van de Federatie een belangrijke rol. 
Nadatt Sandberg in 1950 het voorzitterschap 
hadd neergelegd werd er een veel zwaarder ac-
centt op haar rol als vakorganisatie gelegd."59 
Tenn tweede had de Federatie een behoorlijke 
inbrengg in de in 1949 ingestelde commissie die 
dee komst van een definitieve Raad voor de 
Kunstt (1955) moest voorbereiden. Resultaat 
daarvann was dat de Raad niet alleen beduidend 
meerr mogelijkheden kreeg om zijn invloed te 
doenn gelden - of in elk geval: zijn mening te 

gevenn -, maar ook 'dat de vertegenwoordiging van kunstenaars in de 
Raadd nu beter geregeld was en dat de kunstenaars en hun organisaties 
ookk enige zeggenschap in de samenstelling hadden verkregen'.100 'Voor 
hett eerst is aan de kunstenaars medezeggenschap in de kunstpolitiek 
gegeven',, meldde Kassies in 1956.l6: Nog belangrijker voor de invloed 
vann de Federatie en tevens een bewijs daarvan was dat Kassies in 1958 
algemeenn secretaris van de Raad voor de Kunst werd. De 'mars door de 
instituties'' begon vruchten af te werpen. 
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Eenn jaar eerder had het derde kunstenaarscongres (Amsterdam 1957) 
aangetoondd dat de Federatie door de overheid inmiddels als de belang-
rijkstee gesprekspartner namens de kunstenaars werd beschouwd. Mi -
nisterr Cals, die de aanwezigen toesprak, liet daarover geen twijfel be-
staan.. Toch hadden de inmiddels veel praktischer opstelling van de 
Federatiee en de altijd diplomatiek-vriendelijke belangstelling die Cals 
daarvoorr toonde niet tot gevolg dat de Federatiedenkbeelden op het 
ministeriee nog meer invloed kregen. Daarvoor bleven de kunstenaars-
idealenn toch meestal te hoog gegrepen en speelden 'koude-oorlogsge-
voelens',, zoals in 1956 bij de uittocht van vooraanstaande Federatiele-
denn uit het bestuur van het PBF was gebleken, een te grote rol. Ondanks 
pogingenn van de Federatie om zich zo apolitiek mogelijk op te stellen en 
dee zaak - 'de kunsten in de samenleving' - zo praktisch mogelijk te 
benaderen,, bleven er fundamentele verschillen tussen 'Den Haag' en de 283 
Federatiee bestaan.102 En ondanks de diplomatieke toon die onder in-
vloedd van Kassies in de adviezen van de Raad voor de Kunst werd aange-
slagen,, slaagde de algemeen secretaris er niet in om de bevoegdheden 
vann de Raad en de worteling in de kunstenaars-achterban te versterken. 

Hett uitblijven van wezenlijke invloed leidde in het bijzonder bij de 
(bijj  de Federatie aangesloten) Beroepsvereniging van Beeldende Kun-
stenaarss tot wrevel. Vooral hier bestonden uitgesproken opvattingen 
overr de rol die kunstenaars in de samenleving zouden dienen te vervul-
len.. Zij zouden door de overheid in staat moeten worden gesteld om 
'nuttigg en zinvol werk [te] kunnen verrichten voor grote groepen men-
senn in de samenleving'.l63 Op die manier zouden ze kunnen bijdragen 
aann de verwezenlijking van hooggestemde idealen omtrent een betere 
wereld.l644 Om de inzet van kunstenaars bij de verbetering van de sa-
menlevingg te bevorderen zou de overheid hen vanuit cultuurpolitieke 
overwegingenn financieel in staat moeten stellen om de latent aanwezige 
behoeftee aan kunst te wekken, bewust te maken en te bevredigen. l65 
Naastt ideologische waren er ook materiële motieven die in BB K-krin-
genn de onvrede aanwakkerden. Door de grotere opleidingscapaciteit 
wass het aantal beeldende kunstenaars sterk gegroeid. Omdat de maat-
schappelijkee vraag naar beeldende kunst echter relatief gering was en 
bleeff  raakten veel kunstenaars, bij een stijgende algemene welvaart, in 
eenn financieel moeilijke positie.166 De invoering van de Beeldende Kun-
stenaarss Regeling (BKR) in 1949 en verschillende beleidsactiviteiten (als 
dee invoering van de 'percentageregeling', meer aankoop van eigentijdse 
kunstt en marktstimulerende maatregelen voor particuliere kunstko-
pers)) veranderden dit niet.l6? 

Naarmatee Kassies meer aandacht vestigde op 'de sociale aspecten 
[vann kunst] voor de mensen' en in BB K-kringen de nadruk op de 'educa-
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tieve'tieve' rol die kunstenaars in de samenleving zouden moeten vervullen 
sterkerr werd, leek de ministeriële bereidheid om zich voor deze gedach-
tenn open te stellen alleen maar te dalen.168 Hier werd een steeds nadruk-
kelijkerr voorkeur voor het 'kwaliteitsbeginser en 'de kunst met een 
grotee K' aan de dag gelegd. De vanaf het einde van de jaren veertig toe-
genomenn invloed van de Federatie leek tien jaar later wat tot stilstand te 
komen.. En net als in de vanaf 1958 in de oppositie verkerende PvdA, 
waarr de geluiden van de Federatie gewoonlijk goed doordrongen, ont-
stondd in de Federatie het gevoel dat zij binnen de bestaande machtsver-
houdingenn haar invloed weinig verder meer zou kunnen uitbreiden. l69 
Inn de tweede helft van de jaren zestig en daarna zou blijken dat er van 
eenn 'stilte voor de storm' kon worden gesproken. 

Tochh nam de Federatie in 1961 nog een belangrijk initiatief. Tijdens 
hett derde lustrum werd aangekondigd dat er een wetenschappelijk in-
stituutt in het leven zou worden geroepen dat zich 'zou bezighouden 
mett vraagstukken betreffende de verhouding tussen kunst en samen-
levingg en de kunstpolitiek'.^0 Nadat het PBF een startsubsidie van 
ƒ20.000,-- beschikbaar had gesteld (er was ƒ37.200,- gevraagd), werd op 
99 december 1963 door de Federatie de Dr. E. Boekmanstichting opge-
richt.. I7I Voorzitter van het curatorium werd de Groninger econoom Jan 
Pen.. Een maand voor de officiële oprichting werd W. Zweers als direc-
teurr aangesteld. Voor het eerste jaar stelde het rijk, overigens pas in 
19655 en na uitgesproken positief advies van de Raad voor de Kunst, een 
bijdragee van ƒ8000,- beschikbaar. Met het initiatief tot oprichting van 
dee Boekmanstichting zorgde de Federatie ervoor dat het aanvankelijk 
bijj  het PBF tot ontwikkeling gebrachte 'particuliere' kunstsociologisch 
onderzoekk een voortzetting kreeg. Directe betrokkenheid van H.M. 
Langeveldd en J.H. Mulder, die in de jaren vijfti g grote invloed op de 
PBB F-onderzoeken uitoefenden, en de benoeming van Zweers, een oud-
studentt van de in het PBF actieve Utrechtse socioloog Groenman, zorg-
denn ervoor dat er op het 'PBF-onderzoeksnetwerk' kon worden voort-
gebouwd.1?2 2 

GROEII  VA N DE G E S U B S I D I E E R DE ' C U L T U R E LE 

I N F R A S T R U C T U U R' ' 

Dee ontwikkelingen rond het PBF en de Federatie schiepen duidelijkheid 
inn de relatie tussen 'het veld' en de overheid. De hooggespannen ver-
wachtingenn omtrent de zelfregulerende en zelfdragende kracht van het 
particulierr initiatief van tijdens en vlak na de oorlog werden in korte tijd 
tott reële proporties teruggebracht. De overheid Het daarbij in woord en 
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geschriftt het 'primaat' aan particulieren, maar in werkelijkheid bepaal-
dee zij als beheerder van de openbare financiën de ontwikkelingen en Het 
zijj  het 'primaat van de politiek' ondubbelzinnig intact. Het particulier 
initiatieff  kon hiermee in financieel opzicht bij lange na niet concurre-
ren.. Hoezeer het PBF ook een beroep op de bevolking en het bedrijfsle-
venn deed, en wat voor plannen er ook werden bedacht, het hielp weinig. 
Inn verhouding met de overheidssubsidies kwamen bijdragen van het PBF 
nooitt boven de één procent daarvan. *73 

Gezienn de aard van de instelling was de relatie tussen het rijk en de 
Federatiee anders dan die tussen het rijk en het PBF, maar toch was ook 
hierr sprake van een vergelijkbaar patroon. Op grond van de brede poli-
tiekee consensus over de ontwikkeling van het cultuurbeleid werd de 
Federatiee in feite slechts een uiterst bescheiden inbreng toegestaan. Zij 
ontvingg geen subsidie en haar 'succes' met de instelling van een Raad 
voorr de Kunst moet worden genuanceerd, omdat de opvattingen van de 
Federatiee hierbij niet richtinggevend waren.1?* In plaats daarvan was op 
grondd van politieke-bestuurlijke overwegingen een oplossing gezocht 
voorr een beleidsprobleem: groeiende budgetten moesten op grond van 
artistiek-kwalitatievee afwegingen over talrijke en diverse aanvragers 
wordenn verdeeld. De steeds nadrukkelijker door de Federatie uitgedra-
genn mening dat kunstenaars bij door haar gewenste maatschappelijke 
veranderingenn een centrale rol dienden te spelen, vond op het ministe-
riee geen weerklank. Daar werd onder ambtelijke leiding van de 'elitaire' 
Reininkk - maar uiteindelijk natuurlijk onder politieke verantwoorde-
lijkheidd van de minister - het accent nadrukkelijk op het 'kwahteitsbe-
ginsel'' gelegd.1?* 

Inn de kern waren de verschillen van inzicht tussen overheid en PBF en 
Federatiee terug te voeren tot fundamentele opvattingen over invloed in 
dee samenleving. Op dit niveau botsten de in aanleg liberale wensen van 
eenn afstandelijke overheid binnen het PBF en de links-utopische idealen 
vann in de Federatie verzamelde professionals met de bestuurlijke reali-
teitt van de naoorlogse consensuspolitiek. Duidelijk werd hierbij dat de 
rijksoverheidd het primaat van het particulier initiatief anders definieer-
dee dan PBF en Federatie. Dat op centraal niveau regelmatig werd ver-
kondigdd dat het primaat bij particulieren behoorde te liggen, betekende 
niett dat het rijk zijn invloed ook daadwerkelijk uit handen wilde geven. 
Integendeel,, met uitspraken over het particulier initiatief werd op rijks-
niveauu in feite eenvoudigweg bedoeld dat het cultuurbeleid zich moest 
richtenn op initiatieven die uit 'de cultuur zelf voortkwamen. In dit ver-
bandd zou er, wat de naoorlogse periode betreft, in plaats van 'het primaat 
vann het particulier initiatief beter van 'het primaat van het veld' kunnen 
wordenn gesproken. 
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Daarbijj  deed het er in de praktijk niet veel toe of de uit het veld 
komendee initiatieven werden opgepakt door particuliere initiatiefne-
merss of dat professionals uit de culturele sector het voortouw namen. 
Zoo gauw initiatieven tot oprichting van orkesten, theatergroepen, kunst-
opleidingenn en dergelijke maar uit 'het veld' kwamen en deze aan vol-
doendee kwaliteitseisen voldeden, was het wel goed. En aan dat soort 
waardevollee initiatieven ontbrak het niet. In dit perspectief nam het wat 
diffusee veld bij de naoorlogse opbloei van het culturele leven wel dege-
lij kk het voortouw en kon worden gesproken van een geweldig grote in-
brengg van zowel particulieren als professionals. Wat daarbij volstrekt 
duidelijkk werd was dat de overheid en het culturele veld in de praktijk 
geheell  van elkaar afhankelijk waren. Zonder activiteiten van particulie-
renn en professionals zou er,, omdat de overheid in principe zelf geen ini-

2866 tiatieven nam, geen sprake van cultureel leven zijn en, omgekeerd, zon-
derr overheidshulp zouden verreweg de meeste voorzieningen en activi-
teitenn niet kunnen bestaan. 

Waarinn resulteerden nu de gezamenlijke inspanningen van de over-
hedenn en het veld die tot 'spreiding van kunst' onder de bevolking 
moestenn leiden? Twee zaken treden hier op de voorgrond. Ten eerste 
dee ruime aandacht voor kunstonderwijs, en ten tweede de nadruk die er 
opp 'geografische spreiding' werd gelegd. Dit laatste paste uitstekend bij 
eenn overheid die wat de inhoud van de kunst betrof op afstand wilde 
blijven,, maar tóch aan cultuurspreiding wilde bijdragen en daarom een 
sterkk accent op 'voorwaardenscheppend beleid' legde. 

KunstonderwijsKunstonderwijs voor een nieuwe generatie 

Bijj  de aandacht voor het kunstonderwijs ging het om twee zaken: de 
groeii  van opleidingen voor toekomstige kunstenaars en de kunstzinnige 
vormingg van 'iedereen', jongeren in het bijzonder. 

Onderr invloed van in de Raad voor de Kunst doorklinkende wensen 
uitt het kunstenveld groeide het aantal door het rijk gesubsidieerde 
opleidingenn voor professionele kunstenaars in de twee decennia na de 
oorlogg sterk. Werden er in 1946 nog maar twee conservatoria gesubsi-
dieerd,, in 1965 maakte de rijksbegroting melding van twaalf over het 
helee land verspreide muziekopleidingen, waaronder zeven conservato-
ria.1?66 Het aantal toneelopleidingen groeide ook, net als het aantal 
kunstacademies.. Behalve aan 'Amsterdam' werd subsidie toegekend aan 
nieuwee toneelopleidingen in Maastricht (1953) en Arnhem (1956). Het 
aantall  (mede) door het rijk gesubsidieerde instellingen voor beeldende-
kunstonderwijss steeg van zeven naar dertien.T?7 

Opp het terrein van de kunstzinnige vorming werden de aanvankelijk 
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mett name in kringen van idealistische vernieuwers levende wensen in 
dee periode 1945-1965 tot wettelijk vastgelegd beleid. Deze ontwikke-
lingg verliep als volgt. Minister Van der Leeuw liet zich bij zijn beleid 
aangaandee de culturele vorming van jongeren stimuleren door het re-
formpedagogischee gedachtegoed, waarin veel aandacht aan de vrije ex-
pressiee van het individu werd geschonken. Opvattingen hieromtrent 
kwamenn in Nederland tot uitdrukking in de in 193̂  opgerichte en sterk 
internationaall  georiënteerde Werkgemeenschap voor Vernieuwing van 
Opvoedingg en Onderwijs (wvo), waarvan de sociaal-democraat Kees 
Boekee de drijvende kracht was.178 Het ministerschap van Van der Leeuw 
wass echter te kort om de idealen te kunnen realiseren. De reformpeda-
gogischee idealen werden daarna onder de aandacht van een breed 
publiekk gebracht door Sandberg, die rond 1950 in 'zijn' Amsterdams 
Stedelijkk Museum een aantal opzienbarende tentoonstellingen van ver-
nieuwendee beeldende kunst en van kin-
dertekeningenn organiseerde.'79 Bindend 
elementt tussen beide soorten exposities 
wass het 'primitieve expressionisme' dat 
zowell  het werk van moderne kunstenaars 
alss dat van de (nog) niet door verwerpelij-
kee 'burgerlijke normen en waarden' be-
dorvenn kinderziel kenmerkte.180 

Nett als Sandberg was ook de wvo na 
dee oorlog doortrokken van 'de gedachte 
vann de Nieuwe Mens, die scheppend en 
creatieff  bezig is in plaats van elkaar de 
hersenss in te slaan'.181 De idealen van de 
vrije-expressiebewegingg leidden in 1949 
tott oprichting van de Nutsvolksschool 
voorr Beeldende Kunsten en tot De 
Werkschuit.. Laatstgenoemde zou uit-
groeienn tot hét symbool van de vrije-
expressiebeweging.'822 De in de Amstel 
gelegenn Schuit werd financieel mogelijk 
gemaaktt door kunstenares Ina van Blaaderen, die voor dit doel uit haar 
eigenn bezit een schilderij van Cézanne aan het Stedelijk Museum ver-
kocht.. Voorzitter van het stichtingsbestuur werd de vroegere minister 
vann OK& W en 'doorbraak-liberaal' Gerrit Bolkestein. 'Leidster' werd de 
doorr communistische idealen gedreven Montessori-onderwijzeres 
Brechtt van den Muijzenberg-Willemse.l83 De initiatiefnemers 'zagen 
dee Schuit als een laboratorium waar de nieuwe methoden van de 
Reformpedagogiekk konden worden uitgeprobeerd'.l84 De publieke 

287 7 

Hett Stedelijk Museum werd een uiterst 
belangrijkee plek voor de vrije-expressie-
beweging.. Sandberg organiseerde er niet 
alleenn tentoonstellingen van door kinderen 
gemaaktt werk; ook waren er kinderwerk-
plaatsenn en werden er speciale rondleidingen 
voorr kinderen georganiseerd. 
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belangstellingg en de aandachtvan de media waren van aanvang af groot. 
Hett eerste cursusjaar werd afgesloten met een tentoonstelling in het 
Stedelijkk Museum met als titel Kinderen uiten zich. 

Geïnspireerdd door het succes van De Werkschuit won de vrije-ex-
pressiebewegingg snel terrein. Om aan de talrijke particuliere initiatie-
venn die het gevolg waren van de sterk groeiende aandacht voor de 
kunstzinnigee vorming enige samenhang te geven, werd in 1953, op aan-
drangg van de Raad voor de Kunst, de Federatie en het NCC, de Staats-
commissiee voor de Kunstzinnige Vorming in het leven geroepen.18^ 
Voorzitterr werd het voormalig hoofd van de Afdeling Kunsten van 
OK&W ,, Vroom. Vanwege de tegengestelde visies binnen het werkter-
rein,, waar het groeiende leger aanhangers van vrije expressie nogal wat 
'taaiee en conservatieve handenarbeid- en tekenleraren' tegenover zich 

2888 vond, duurde het tot 1961 voordat de commissie haar eindrapport geti-

teldd Kunstzinnige vorming van de jeugd uitbracht.'86 Vrij e expressie werd 
hierinn als 'één van de hoekstenen van de kunstzinnige vorming be-
schouwd'.'877 Het overigens niet onomstreden rapport van de commis-
sie-Vroomm leidde ertoe dat in veel gemeenten consulenten voor kunst-
zinnigee vorming werden aangesteld die ertoe moesten bijdragen dat 
'handenarbeidscholen'' zich tot moderne 'creativiteitscentra' ontwik-
kelden.. Ter stimulering en ondersteuning van het veranderingsproces 
werdd in 1965 de (door het rijk gesubsidieerde) Nederlandse Stichting 
voorr Kunstzinnige Vorming (NSKV) in het leven geroepen.'88 

Eenn vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in de andere belang-
rijkee tak van de muzische vorming, het muziekonderwijs. Hier waren de 

inn de jaren dertig voor het eerst in 
praktijkk gebrachte opvattingen van 
Willemm Gehrels richtinggevend. 
Vanaff  1947 ging het rijk aan de 
financieringg van gemeentelijke en 
regionalee muziekscholen bijdragen. 
Hoewell  het daarbij om bescheiden 
financiëlee inspanningen ging (het 
rij kk droeg maximaal eenvijfde bij 
vann het totaalbedrag dat voor het 
overigee door de gemeenten en pro-
vinciess werd opgebracht), was de 
invloedd van de rijksbetrokkenheid 

Dee opvattingen van Willem Gehrels waren aanzienlijk. Cruciaal was hier het 

richtinggevendd voor de ontwikkeling van het op t reden van de r i jksinspecteur 

muziekonderwijs.. In 1946/1947 verzorgde Gehrels voor het Muziekonderwijs die aan 
voorr de AVRO de 'Radio-VolksmuziekschooP. door het rijk te subsidiëren muziek-
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scholenn voorwaarden stelde met betrekking tot het leerplan en de oplei-
dingvann docenten. Onder invloed van de uniformerende en statusverho-
gendee bemoeienis van de inspecteur werden veel particuliere opleidin-
genn omgezet in publiekrechtelijk georganiseerde stedelijke muziek-
scholen.. Tussen 1954 en 1965 groeide het aantal Van rijkswege erkende' 
muziekscholenn van 20 naar 72.l89 

Niett alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk waren de ontwik-
kelingenn ingrijpend. In de nieuwe muziekscholen werd nu 'afgerekend 
mett de eenzijdige intellectualistische training, alsmede met "de mu-
ziekles""  als society-status voor een dunne laag van de maatschappij'.1?0 

Nadrukkelijkk afgestemd op een breed en jong publiek werd nu vanuit 
'hett nieuwe cultuurpatroon van muzikale vorming' gewerkt aan 'een 
harmonischee persoonlijkheidsontwikkeling voor ieder kind'. Als zoda-
nigg voltrok zich volgens rijksinspecteur J. Danikas vanaf eind jaren veer-
tigg een ontwikkeling 'die men tevoren als een volstrekte utopie zou heb-
benn gekenschetst'. 

Dee nieuwe ontwikkelingen bleven echter niet beperkt tot de 'buiten-
schoolsee muzische vorming'. Zij deden zich eveneens binnen het regu-
lieree onderwijs gelden. Hier werd de positie van de muzikale vorming 
aanzienlijkk versterkt vanuit het in 1947 opgerichte Gehrelsinstituut. 
Doorr deze instelling werden in het hele land 'Gehrelscursussen' aan 
onderwijzerss gegeven, die werden afgesloten met het rijkserkende 
'getuigschriftt voor de methode Gehrels'. De invloed van deze opleidin-
genn op zowel kwaliteit als kwantiteit van het muziekonderwijs op school 
wass groot. Tevens was het belangrijk dat de kunstzinnige vorming bin-
nenn de Mammoetwet (1963) een vastomlijnde plaats binnen het voort-
gezett onderwijs kreeg en dat de ontwikkeling van dit onderwijs in de 
praktijkk vooral door vrij e-expressie-idealen werd geïnspireerd. I9I Zo 
kann wellicht in het bijzonder voor het terrein van de kunstzinnige vor-
mingg worden gezegd dat de idealen van Van der Leeuw uiteindelijk 
bijnaa twintig jaar later onder de confessionele minister Cals in veel 
opzichtenn werkelijkheid waren geworden.1?2 

ResultatenResultaten van geografische spreiding 

Inn 1946 werden optredens van beroepstoneel door 5,6 miljoen mensen 
bezocht.'933 'De opluchting weer vrij te kunnen ademen en te kunnen 
spreken,, en de honger naar het toneel na jaren van onthouding veroor-
zaaktenn maandenlang een stormloop op het theater.n94 Ook was er veel 
belangstellingg voor door beroepsmusici uitgevoerde concerten (in 1946 
2,55 miljoen bezoekers) en voor musea (2 miljoen bezoekers). Het waren 
voorr politici die cultuurspreiding hoog in het vaandel hadden hoopvolle 



i 945-i965 5 

gegevens.. Men zou het aanbod maar hoeven te vergroten en de toegan-
kelijkheidd maar moeten bevorderen en de cultuur zou bijna automatisch 
dee prooi van een hier naar hongerende massa worden. 

Mett behulp van subsidies werden de mogelijkheden tot vergroting 
vann het publieksbereik aanzienlijk uitgebreid. Diverse initiatiefnemers 
-- natuurlijk lang niet alle - werden in staat gesteld om hun voornemens 
tee realiseren. Niet alleen het aanbod van muziek, theater en tentoon-
stellingenn groeide door dit subsidiebeleid aanzienlijk, ook het aantal 
accommodatiess waarin van dit aanbod kon worden genoten werd sterk 
uitgebreid.. Een nog grotere groei vertoonden het boekenbezit en het 
aantall  vestigingsplaatsen van openbare bibliotheken. 

Doorr de groei van het aanbod en de daarmee samenhangende 'cultu-
relee infrastructuur' ontwikkelde de op sommige terreinen al voor de 

2900 oorlog tot stand gekomen 'complementaire taakverdeling' tussen de 
overhedenn zich verder.195 Het rijk en de vestigingsplaatsen droegen 
daarbijj  meestal de zorg voor grote voorzieningen, en gemeenten en 
provinciess namen - zij het ieder op eigen wijze - verantwoordelijkheid 
voorr voorzieningen en activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Direc-
tee gezamenlijke betrokkenheid van de overheden spitste zich gewoon-
lij kk toe op de financiering van symfonieorkesten, theatergezelschappen, 
grote(re)) musea, bibliotheken, monumentenzorg en de bouwvan cultu-
relee accommodaties. Op deze terreinen werd het beleid van rijk en 
gemeenten,, en in een aantal gevallen ook dat van de provincies, steeds 
vakerr door 'koppelsubsidies' aan elkaar verbonden. Afhankelijk van het 
terreinn waarop de activiteiten zich richtten lag het initiatief bij particu-
lierenn of de overheid, of bij beide. In het algemeen gold dat de bemoei-
eniss met de oprichting van kunstproducerende instellingen - zoals 
theater-- of dansgezelschappen en orkesten - vrijwel altijd van het uit 
particulierenn en professionals bestaande 'veld' kwam en dat initiatieven 
inn de voorwaardenscheppende sfeer - zoals de totstandkoming van ac-
commodatiess - meestal bij de overheden lagen.I96 

Hett aantal door de overheden gesubsidieerde orkesten groeide tus-
senn 1946 en 1965 van acht naar dertien; het aantal toneelgezelschappen 
vann drie naar acht en het aantal vestigingen van openbare bibliotheken 
vann 116 naar 632.'97 In 1956 was de geografische spreiding van symfonie-
orkestenn zo ver ontwikkeld dat alle provincies, behalve Drenthe en Zee-
land,, een eigen orkest hadden. Nederland had hiermee 'de grootste 
orkestdichtheidd ter wereld' gekregen.r98 Anders dan bij de orkesten was 
err op het terrein van het toneel in 1945 nog geen sprake van geografi-
schee spreiding van gesubsidieerde gezelschappen. Daarom werd aan de 
driee kort na de oorlog door het rijk gefinancierde gezelschappen als 
voorwaardee gesteld dat zij een deel van hun voorstellingen 'in de pro-
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vincie'' zouden geven. Mede omdat dit tot grote overbelasting van alle 
inn het westen van het land gevestigde gezelschappen leidde, werden 
vanaff  1953 in de regio theatergroepen opgericht, die daar een groot deel 
vann het aanbod op het snel groeiende aantal podia moesten verzorgen. 

Hett eerste mede door het rijk gesubsidieerde repertoiregezelschap 
buitenn de randstad was Theater (Arnhem, 1953). Direct na de hier be-
sprokenn periode was de regionale spreiding van het toneelaanbod com-
pleett toen, in 1967, ten behoeve van de drie noordelijke provincies de 
Noorderr Compagnie (Drachten) in het leven werd geroepen.10^ 'De pro-
vincie'' werd nu bediend door vier in de regio gevestigde theatergroepen 
enn door de in de randstad gevestigde gezelschappen die weliswaar een 
watt mindere, maar toch nog vaak als zwaar ervaren spreidingstaak be-
hielden.2000 In 1965 werden in Nederland door dertien gesubsidieerde 
toneelgezelschappenn 3397 voorstellingen gegeven die in totaal door 291 
ruimm 1,6 miljoen toeschouwers werden bezocht.201 De voorstellingen 
vondenn plaats in 146 gemeenten, maar verreweg de meeste ervan in de 
311 (middelgrote) gemeenten waar, geadviseerd door de in 1946 door 
OK& WW in het leven geroepen Rijkscommissie van Advies voor de Bouw 
vann Schouwburgen en Concertzalen, nieuwe podia tot stand kwamen.202 

Directt na de oorlog kreeg ook de Nederlandse Opera (1939) een naar 
verhoudingg aanzienlijke bijdrage en vanaf het midden van de jaren vijf-
tigg ontvingen eveneens Opera Forum (Enschede) en de Zuid-Neder-
landsee Opera (Maastricht) subsidie.20? Vanaf 1951 werd ook subsidie 
verstrektt aan het in 1947 door de Amsterdamse musicus Felix de Nobel 
opgerichtee Nederlands Kamerkoor en vanaf 1955 aan het Nederlands 
Kamerorkest.2044 Uiteraard kregen deze instellingen eveneens opdracht 
omm bij te dragen aan de cultuurspreiding door 'in het hele land' optre-
denss te verzorgen. 

Dee subsidiëring van het ballet kwam wat langzamer op gang. Kort na 
dee oorlog werden er incidentele bijdragen verstrekt aan Het Ballet der 
Lagee Landen (Amsterdam) en het jeugdballet Scapino (Amsterdam). 
Vanaff  het midden van de jaren vijfti g kregen beide groepen jaarlijks 
subsidiee en kwam er ook een structurele bijdrage voor Het Nederlands 
Ballett (Den Haag). Vanaf het begin van de jaren zestig ontvingen (in 
plaatss van Het Ballet der Lage Landen) ook Het Nationale Ballet (Am-
sterdam)) en Het Nederlands Danstheater (dat in Den Haag Het Neder-
landss Ballet opvolgde) jaarlijkse bijdragen.20* 

Naastt genoemde 'kunstbedrijven' werden de verschillende sectoren 
vann het culturele leven ondersteund door daartoe in het leven geroepen 
instellingen.. In vrijwel alle gevallen kwamen dergelijke organisaties 
voortt uit initiatieven van particulieren of professionals. De (Voorlopi-
ge)) Raad voor de Kunst functioneerde daarbij gewoonlijk als een soort 
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middelpuntvliedendee kracht. Vanaf 1947 ontvingen het Nederlands 
Impresariaatt en het Centraal Coördinatiebureau voor het Toneel subsi-
die,, en vanaf 1949 eveneens het Documentatiecentrum Nederlandse 
Muziekk (Donemus).206 In de loop van de jaren vijfti g ontving, naast 
reedss lang gesubsidieerde instellingen als Toonkunst en Heemschut, 
eenn groeiend aantal 'spreidings- en participatie-bevorderende' organi-
satiess een bijdrage. Als zodanig kunnen worden genoemd: de Federatie 
vann Zangersbonden, de Stichting Jeugd en Muziek, de Stichting Werk 
enn Informatiecentrum voor Kunst ten dienste van het Onderwijs aan de 
Rijperee jeugd (WIKOR), de Vereniging tot bevordering van het aesthe-
tischh element bij het voortgezet onderwijs (VAEVO), de Stichting Goed 
Wonen,, de Stichting Kunst en Bedrijf en de Stichting Kunst en Gezin 
die,, nadat een samengaan met Kunst en Bedrijf op het laatste moment 

2922 niet doorging, in 1954 werd getransformeerd tot de Nederlandse 
Kunststichting.. 2°7 

Naarr de resultaten van de geografische cultuurspreiding werd het 
eerstee onderzoek verricht door W. Voster, die als souschef van de Afde-
lingg Onderzoek en Planning van het ministerie van O(K)&W nauw bij 
hett daarop gerichte beleid betrokken was geweest. Voortgaand op de 
niett volbrachte opdracht aan de Commissie Cultuursociologische On-
derzoekingenn van het PBF om een 'culturele kaart' van Nederland op te 
stellen,, promoveerde Voster in 1967 op De cultuur-geografische indeling 
vanvan Nederland. De auteur noemde zijn onderzoek een 'studie van 
-- geografisch gezien - het distributieapparaat, dat ten dienste staat van 
dee cultuuroverdracht van een algemene Nederlandse cultuur'.208 Bete-
ree kennis daarvan zou het beleid op een rationeler en daarmee weten-
schappelijkerr niveau kunnen brengen.20? 

Inn zijn onderzoek bracht Voster in beeld hoe het aantal voorzienin-
genn ten behoeve van onder meer toneel (schouwburgen), concerten 
(concertzalen)) en tentoonstellingen (expositieruimten) tussen 1945 en 
19655 was gegroeid. Daarbij werd het accent gelegd op 'centrum-
gemeenten',, zijnde middelgrote gemeenten die op grond van hun voor-
zieningenniveauu een 'bovenplaatselijke of regionale' rol zouden kunnen 
spelen.. De onderzoeker constateerde dat het beleid er in twee decennia 
toee had geleid dat 51 gemeenten wat hun culturele voorzieningenniveau 
betroff  als 'complete culturele kern' konden worden beschouwd. 

Alss de 'culturele planning' in de toekomst gerichter op de in kaart 
gebrachtee 'culturele infrastructuur' zou worden afgestemd, zou dat vol-
genss Voster de sociale spreiding zeker positief kunnen beïnvloeden. 
Wanneerr activiteiten in de culturele centrumgemeenten werden geor-
ganiseerd,, zou in ieder geval 'de kans op een redelijk bezoek' gewaar-
borgdd zijn.210 In het denken over het gewenste voorzieningenniveau 
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speeldenn deze aanbevelingen zeker een rol, maar voor het overige zou-
denn zij op de achtergrond blijven. In de sterk ideologisch beïnvloede 
opiniess omtrent de gewenste ontwikkeling van het cultuurbeleid die 
vanaff  het eind van de jaren zestig opklonken, speelden de 'materiële' 
overwegingenn van Voster nauwelijks een rol. Dit nam niet weg dat hij 
helderr aantoonde dat het geografische spreidingsbeleid in twee decen-
niaa tot aanzienlijke resultaten had geleid.211 

SocialeSociale spreiding: reden tot onvrede 

Dee door velen zo gewenste cultuurspreiding leidde tot wisselende re-
sultaten.. Ondanks alle voorwaardenscheppende activiteiten - de ver-
grotingg van het 'aanbod' en het aantal podia - hield de overweldigende 
publiekee belangstelling voor de podiumkunsten van direct na de oorlog 293 
geenn stand. Integendeel, het aantal bezoekers van het toneel daalde tus-
senn 1946 en 1965 van 5,6 naar 2 miljoen en dat van concerten van 2,5 naar 
1,77 miljoen. Toch kan op grond hiervan niet worden gezegd dat de cul-
tuurspreidingg in haar geheel mislukte, want tegenover deze daling ston-
denn in dezelfde periode een sterke groei van het aantal museumbezoe-
kerss van 2 naar 6,2 miljoen en een stijging van het aantal uitleningen bij 
openbaree bibliotheken van 7,5 naar 31,1 miljoen.212 

Hett eerste onderzoek naar de resultaten van de cultuurspreiding 
werdd in 1962 verricht door de al genoemde sociologe H.M. Langeveld. 
Zijj  kwam daarbij tot de conclusie dat door het 'sinds de Verlichting' in 
gangg gezette 'proces der cultuurspreiding' in de loop van de tijd wel de 
maatschappelijkee middengroepen voor het culturele leven waren ge-
wonnen,, maar dat de resultaten onder de arbeiders gering waren. 'De 
arbeiderss (...) wagen zich bijna niet op cultureel terrein, hoewel zij 
degenee zijn, wier cultureel welzijn van den beginne af door "volksop-
voeders""  en "cultuurspreiders" is beoogd.'2I3 Toch vond Langeveld niet 
datt om die reden de definitie van cultuur zou moeten worden verbreed 
tott 'massacultuur, volkscultuur of kitsch', waarvoor arbeiders wel 
belangstellingg toonden. Het kwalitatieve onderscheid tussen 'pseudo-
cultuur'' en cultuur moest in stand blijven.21*  De deelname van de arbei-
derr aan het culturele leven zou wel groter worden als hij in de toekomst 
inn materieel gunstiger omstandigheden zou komen te verkeren. 

Dee rijksoverheid reageerde tamelijk onverstoorbaar op de bevindin-
genn van Langeveld en de in kringen van de Federatie veel zwaarder aan-
gezettee kritiek - waarover straks. Er werd vastgehouden aan het in prak-
tijkk gebrachte geografische spreidingsbeleid. En eveneens werd voort-
gegaann met het beleid ter bevordering van de sociale spreiding, zij het 
datt dit anders gebeurde dan vanuit het sterk op de professionele kun-
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stenn afgestemde perspectief van Langeveld en de Federatie. Veel meer 
richttee het rijk in dit licht de aandacht op leesbevordering (door subsi-
diëringg van bibliotheken), amateuristische kunstbeoefening en kunst-
zinnigee vorming.21* 

Inn 1964 reageerde de toenmalige minister van OK&W , Th. H. Bot, op p 
dee kritiek aangaande de falende sociale cultuurspreiding, door te bena-
drukkenn dat initiatieven terzake toch in de eerste plaats door kunstin-
stellingenn zouden moeten worden genomen.216 Waarom werden er niet 
meerr Volksconcerten en wijkuitvoeringen' gegeven? Waarom werd er 
zoo weinig energie in 'gerichte publiekswerving' gestoken? En zouden de 
media,, naast het zeer gewaardeerde Openbaar Kunstbezit, nog niet wat 
meerr kunnen meewerken? De boodschap die hiermee aan critici werd 
gegevenn was: denk niet dat de overheid volledig in staat is om dit soort 

22 94 processen te regisseren en te sturen. De overheid kan optimale voor-
waardenn scheppen, maar de feitelijke ontwikkeling van het culturele 
levenn en de deelname van de bevolking daaraan liggen voor een aan-
zienlijkk deel buiten haar invloed. De reactie van de minister paste 
geheell  in de Nederlandse traditie, die zich op grond van ideologische 
overwegingenn altijd tegen een te sterke overheidssturing had verzet. 

Fundamenteell  anders werd er in kringen van links-geëngageerde 
kunstenaarss over de rol van de overheid gedacht. Rond het begin van de 
jarenn zestig was de onvrede hier hoog opgelopen. Kassies weet het uit-
blijvenn van een succesvolle sociale cultuurspreiding aan het feit dat de 
aandachtt veel te veel was gebaseerd op kwalitatieve voorkeuren van de 
elite.. Bovendien was de betrokkenheid volgens hem op een zeer be-
jperktee opvatting van het begrip 'kunstleven' gebaseerd.21? In zijn ogen 
wass het mislukken van de sociale spreiding het directe gevolg van het 
ontbrekenn van een adequaat overheidsbeleid. Het moest anders: kunst-
politiekk moest niet langer 'een zaak van de elite' zijn, maar zou zich op 
hett 'welzijn' van het hele volk moeten richten.218 Vanuit dit perspectief 
werdd vanaf eind jaren vijfti g door de Federatie steeds nadrukkelijker 
tegenn het overheidsoptreden geprotesteerd. 

Dee door Kassies verwoorde kritiek en zijn overtuiging dat voor 'wer-
kelijkee vernieuwing' en voor echt cultuurbeleid 'voor het volk' het roer 
radicaall  om moest, vonden vanaf het einde van de jaren vijfti g een 
steedss vruchtbaarder bodem bij linkse politieke partijen, waaronder de 
inn 1958 in de oppositie terechtgekomen Partij van de Arbeid. Het ont-
ideologiseerdee harmoniedenken werd hier als een steeds moeilijker 
opgavee ervaren. In linkse gelederen groeide nu - en na het echec van 
Vann der Leeuw opnieuw - de overtuiging dat de overheid noodzakelijk 
geachtee vernieuwingen veel nadrukkelijker zou moeten regisseren en 
daartoee zelf het heft in handen zou moeten nemen. 
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I 9 6 5 - I 9 8 2::  HET IDEAA L VAN 

DEE MAAKBAR E SAMENLEVIN G 

'Kunstbeleid'Kunstbeleid staat niet in dienst van de kunst maar van de samenleving. 295 
KunstbeleidKunstbeleid kan niet anders zijn dan onderdeel van welzijnsbeleid.' 
DiscussienotaDiscussienota kunstbeleid1 

K U N STT EN ' DE REVOLUTIE VAN DE JAREN Z E S T I G' 

Inn i960 had minister Cals laten weten dat onderwijs, jeugdvorming, 
kunstt en wetenschap 'in steeds hogere mate' zouden moeten bijdragen 
'aann het geestelijk en stoffelijk welzijn van het Nederlandse volk in al 
zijnn geledingen'.2 De formulering paste uitstekend in een tijdsgewricht 
waarinn steeds vaker werd gehoord dat naast de toegenomen materiële 
welvaartt ook 'de kwaliteit van het bestaan' moest worden verhoogd.3 
Toenn de KVP en de PvdA, de twee partijen waarin de welzijnsidealen 
zichh het sterkst ontwikkelden, na een onderbreking van zeven jaar in 
19655 weer samen gingen regeren, werd het cultuurbeleid organisatorisch 
losgemaaktt van onderwijs en wetenschappen en kwam het tot de vor-
mingg van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werkk (CRM).4 Vanaf nu werd het cultuurbeleid in het perspectief van het 
'welzijnsdenken'' geplaatst.*  Het nieuwe ministerie moest bij de realisa-
tiee van de welzijnsdoelen een voortrekkersrol vervullen en werd al gauw 
'dee proeftuin van de Nederlandse samenleving' genoemd. 

Dee overgang van OK&W naar CRM was, zo leek het aanvankelijk, niet 
eenss zo ingrijpend, want in zekere zin was de benadering 'vanuit het 
welzijn'' een kwestie van terminologie. Vanaf 1945 had het cultuurbeleid 
immerss al in het teken van 'het geestelijk welzijn van het hele volk' 
gestaan.. Minister Van der Leeuw had hier de toon gezet en vervolgens 
warenn de wensen van deze voorvechter van de 'actieve cultuurpolitiek' 
inn veel opzichten werkelijkheid geworden. Door middel van bibliothe-
kenn werd inmiddels ruime aandacht aan 'vorming en ontwikkeling' 
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besteed,, en tevens hadden de kunstzinnige vorming en artistieke ont-
wikkelingg van de hele bevolking een duidelijke prioriteit binnen het 
naoorlogsee cultuurbeleid gekregen. De eerste minister van CRM, voor-
maligg Tweede-Kamerlid en wethouder kunstzaken van Den Haag 
Maartenn Vrolij k (PvdA), ging in principe op deze koers voort.6 

Tochh was er wel degelijk ook sprake van een koersverandering. Deze 
hingg samen met de zich medio jaren zestig intensiverende discussie over 
dee falende spreiding van het inmiddels zo sterk gegroeide kunstaanbod. 
Ondankss deze groei leek de belangstelling voor kunst onder grote groe-
penn van de bevolking alleen maar af te nemen.? Volgens de Federatie 
vann Kunstenaarsverenigingen en een groeiend aantal links-progressie-
vee politici moest deze ontwikkeling worden doorbroken door de kunst 
eenn andere rol in de samenleving te geven. Het beleid moest hierop 
wordenn aangepast en in de praktijk betekende dit allereerst dat de aan-
dachtt veel nadrukkelijker op 'de kunsten' diende te worden gelegd. 
Meerr dan tot op dat moment zouden kunstenaars aan de vorming van 
dee burgers moeten bijdragen. 

Kunstt en kunstenaar moesten uit hun 'ivoren toren' komen en ter 
bevorderingg van het welzijn een veel centraler en stimulerender rol in 
dee samenleving spelen. Om de kloof tussen burger en kunst te dichten 
zouu de bevordering van 'cultuurdeelname' door middel van kunstzinni-
gee vorming nog meer nadruk dienen te krijgen. Daarbij was het niet de 
bedoelingg om 'kunstenaartjes te kweken', maar om de ontwikkeling van 
individuelee burgers tot breed gevormde persoonlijkheden te bevorde-
ren.88 Cultuurbeleid moest, overeenkomstig de idealen van de vrije-ex-
pressiebeweging,, in de eerste plaats bijdragen aan de bevordering van 
individuelee creativiteit.9 Kunst diende niet langer in de eerste plaats een 
zaakk van een elite te zijn en zich uitsluitend te richten op in 'burgerlijke 
kring'' vigerende opvattingen over 'schoonheid' en 'hogere waarden'. 
Integendeel,, volgens critici als Kassies moest de kunst geheel in het 
lichtt van 'democratisering en vernieuwing' worden gesteld. Voor velen 
werdd 'schoonheid' een 'besmet woord waarmee een tekort aan maat-
schappelijkk engagement' werd afgedekt.10 

Dee in de praktijk tamelijk eensluidende cultuurpolitieke voorkeuren 
vann KVP en PvdA in het kabinet-Cals (1965-1966) raakten wat op de 
achtergrondd toen de Nederlandse politiek in een crisis terechtkwam die 
inn belangrijke mate door de 'revolutie van de jaren zestig' werd veroor-
zaakt.""  Deze 'revolutie', die gewoonlijk als een botsing tussen de voor-
enn naoorlogse generaties wordt afgeschilderd, bracht onvrede van een 
jongee en kritische massa aan het licht. De 'protestgeneratie' constateerde 
datt 'economisch denken, industrialisatie, materialisme en techniek' het 
denkenn over maatschappelijke ontwikkelingen domineerden.12 Daaren-
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tegenn bestond veel te weinig aandacht voor 'kunst en creativiteit' als 
drijvendee krachten achter maatschappelijke ontwikkelingen. Er moes-
tenn andere prioriteiten worden gesteld. 

Dee onvrede leidde ertoe dat de maatschappelijke en politieke ver-
houdingenn verscherpten en niet bepaald zachtzinnig ter discussie wer-
denn gesteld. 'Nagenoeg alles wat in '60 nog voor iedereen onaantast-
baarr was, werd gaandeweg bestreden of minstens in twijfel getrokken: 
God,, Oranje, het huisgezin, de welvaart, de arbeidsvrede, de Auto, Rust 
&&  Orde. Provo gooide [op 10 maart 1966 bij het huwelijk van Beatrix en 
Claus,, RP] de eerste bom, en (...) nog in hetzelfde jaar kwam de jonge 
gardee in verzet tegen het politieke establishment.'^ De macht van het 
opp 'rechtse, elitaire en kapitalistische' principes gebaseerde openbaar 
bestuurr moest worden gebroken. 

Dee felle kritiek van de jonge maatschappijhervormers doorkruiste 297 
hett op pacificatiepolitiek berustende naoorlogse harmoniemodel en 
markeerdee het begin van een nieuwe politieke polarisatie. Idealen ge-
richtt op 'vernieuwing' gekoppeld aan hoge verwachtingen omtrent 
'maakbaarheidd van de samenleving' deden met kracht hun invloed gel-
den.. Daarbij moest de macht in de samenleving 'aan de basis - bij het 
volk'' worden gelegd. 'Niet de Hoge Heren in Den Haag moesten 
beslissen,, maar de provincies, gemeentes en wijkraden moesten kunnen 
bepalenn wat er op lokaal nivo stond te gebeuren.'J4 

Voorr de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid was het belang-
rijkk dat de verlangens van de geruchtmakende nieuwe generatie nauw 
aanslotenn bij idealen en opinies die in voorgaande decennia links-
progressievee kunstenaars hadden bezield. In deze gelederen had men 
zichh al vanaf direct na de oorlog sterk tegen het door 'de elite' bepaalde 
cultuurbeleidd en de daarmee verbonden 'schoonheidslegitimatie' ver-
zet.. In plaats daarvan zou kunst veel 'maatschappelijker' moeten func-
tionerenn en zouden kunstenaars een belangrijke en richtinggevende rol 
bijj  maatschappelijke veranderingen moeten spelen. Het leek wel alsof 
dee door Sandberg en Kassies beleden en in verschillende opzichten zo 
sterkk 'vernieuwende' idealen nu door een hele opkomende generatie 
werdenn omarmd. Hun al zo vaak verwoorde wensen en meningen slo-
tenn uitstekend aan bij de nieuwe 'tegencultuur' onder invloed waarvan 
dee Nederlandse politiek 'een ruk naar links' maakte. 

Inn belangrijke mate gestuurd en beïnvloed door een groeiend aantal 
professionelee medewerkers in dienst van culturele organisaties vonden 
dee nieuwe opvattingen gemakkelijk hun weg in de media en de publieke 
opinie.1^^ Daardoor nam de aandacht voor kunst en creatieve activiteiten 
alss panacee voor maatschappelijke onvolkomenheden sterk toe. De 
kunstenaarr werd 'een psychiater in algemene dienst, waarbij de patiënt 
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steevastt in kansarme buurten of kale nieuwbouwwijken werd gesitu-
eerd'.166 De nieuwe idealen vonden bij de zittende gezagsdragers een 
gewilligg oor. 'Zo overtuigden politieke, religieuze en andere culturele 
elitess elkaar er van dat het juist en noodzakelijk was te breken met vroe-
gerr beleid. Om het evenwicht te bewaren moesten er veel vernieuwin-
genn worden doorgevoerd.''7 

Opp praktisch politiek niveau werden de verhoudingen tussen door 
vernieuwingsdrangg aangestoken politici en 'conservatieve machtheb-
bers'' sterk beïnvloed door de 'nacht van Schmelzer', waardoor op 14 
oktoberr 1966 het kabinet-Cals viel en het toch al wankele vertrouwen 
tussenn PvdA en KVP een geweldige deuk opliep.18 Na 'Schmelzer' raakte 
dee PvdA, onder invloed van door Nieuw Links (1966) verwoorde 
idealen,, steeds meerr in de ban van de overtuiging dat slechts op funda-
mentelee vernieuwing gericht handelen de bestaande bestuurlijke en 
maatschappelijkee verhoudingen kon doorbreken. Een terrein waarop 
ditt verlangen sterk zou doorklinken was dat van het cultuurbeleid en in 
hett bijzonder het kunstbeleid. 

DeDe kus van Klompé en de 'Discussienota kunstbeleid'' 

Dr.. M. A.M. - Marga - Klompé trad op als minister van CRM in de cen-
trumrechtsee kabinetten-Zijlstra (1966-1967) en -De Jong (1967-1971). 
Zee was in 1941 gepromoveerd in de wis- en natuurkunde en had van 
19488 tot 1956 en van 1963 tot 1966 voor de KVP in de Tweede Kamer 
gezeten.. In de zeven jaar daartussen was ze - als eerste vrouwelijke 
ministerr in Nederland - minister van Maatschappelijk Werk geweest. 
Iederr overheidshandelen beschouwde ze 'als gericht op het welzijn van 
dee bevolking'.r9 Tolerant en openstaand voor vernieuwing kon ze, met 
Cals,, tot de Kvp'ers worden gerekend die de gevolgen van de Nacht van 
Schmelzerr betreurden en er in hun hart de voorkeur aan gaven om met 
dee PvdA te regeren. In dit licht verbaasde het niet dat ze kort na haar 
aantredenn liet weten zich goed in het beleid van haar voorganger te 
kunnenn vinden en dit voort te zullen zetten.20 Zij bevond zich in een 
gecompliceerdee positie, omdat ze zich als minister in kabinetten die 
'niett onmiddellijk de geest van een radicale tijd vertegenwoordigden' 
enn die steeds meer onder vuur kwamen te liggen van een groeiende 
links-progressievee oppositie, tegelijkertijd juist tot aspecten van het 
progressievee gedachtegoed aangetrokken voelde.21 

Hierr kwam bij dat de oppositie zich tijdens haar ministerschap be-
paaldd niet tot het politieke milieu beperkte. De gevestigde orde werd, 
misschienn vooral wel op het terrein van de kunsten, aangesproken door 
eenn generatie die nadrukkelijk eiste dat er rekening met haar opvattin-
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genn en verlangens werd gehouden. Het 
hieruitt voortkomende kunstenaarsprotest 
was,, afgezien van het 'tegengeluid' van een 
enkelee oudere smaakmaker als Kassies, 
overwegendd een zaak van jonge professio-
nelee kunstenaars die op de vleugels van 
nieuwee ideologische oriëntaties de geves-
tigdee orde en het daardoor gevoerde cul-
tuurbeleidd scherp bekritiseerden.22 Hoog-
tepuntenn van deze protesten vonden in 
19699 plaats in Amsterdam, waar beeldende 
kunstenaarss de Nachtwachtzaal van het 
Rijksmuseumm bezetten en jonge musici 
enn toneelspelers tot respectievelijk de 
'actiee Notenkraker' en de 'actie Tomaat' 
kwamen.. Maar in feite waren deze gebeur-
tenissenn niet meer dan veel aandacht trek-
kendee voorvallen in een bredere maal-
stroomm van een door linkse idealen ge-
drevenn 'culturele revolutie'.2? 

Anderss dan van een minister uit een 
'conservatief'' kabinet kon worden ver-
wachtt wekten de protesten bij 'juffrouw 
Klompé',, zoals ze zich tot aan haar dood in 
19866 liet noemen, geen openlijke woede 
enn verontwaardiging. Integendeel, 'ze 
bleef,, zelfs onder de kunstenaars die de 
zaall  van de Nachtwacht bezetten, bekend 
staann om haar bijna onbeperkte begrip. In 
19699 liet zij duidelijk merken sympathiek 
tee staan tegenover de protesten en zei dat 
zee alleen gericht waren tegen een materia-
listischee maatschappij, al keurde ze de me-
thodenthoden die werden gebruikt soms af.'24 

Dee tolerantie van de minister, maar ui-
teraardd ook de in overheidskringen gel-
dendee traditie om zich afhoudend op te 
stellenn als het om de inhoud van kunst 
gaat,, leidden ertoe dat diverse spraakma-
kendee en tegen het establishment ageren-
dee vernieuwers subsidie ontvingen. Zo 
wass er bijvoorbeeld financiële ondersteu-

Veell  publiciteit kreeg in 1969 de bezetting 
vann de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum 
doorr een groep van 60 a 70 beeldende 
kunstenaars.. Volgens de ANP-tekstbij deze 
fotoo wilden dezen 'de zaal niet (...) verlaten 
voordatt de ministervan CRM zou zijn 
gearriveerd'. . 

'Notenkrakers'' in protest bijeen; links 
Reinbertt de Leeuw, achter de microfoon 
Peterr Schat, die, volgens het onderschrift 
bijj  de foto, pleit voor 'een radicale en 
democratischee vernieuwing van het 
muziekleven'. . 
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ningg voor - in het licht van internationale Oost/West-spanningen rond 
'Praagg 1968'-politiek beladen voorstellingen als die van de opera Recon-
structiestructie van onder anderen Peter Schat en Harry Mulisch, waarin de 
Cubaansee revolutie werd geheroïseerd en de Amerikaanse politiek werd 
aangeklaagd.255 Ook werd een reisbeurs uitgereikt aan een destijds om-
stredenn auteur als Jan Cremer en werd- in een tijd waarin de koude oor-
logg nog in volle gang was - een opdracht gegeven aan de orthodox-
communistischee filmer Joris Ivens. Op het terrein van het toneel werd 
hett budget voor 'vernieuwing en experiment' opvallend verhoogd.26 

Vanaff  1967 ontving de 'workshop' Mickery subsidie en vanaf 1970 even-
eenss de in de jaren zeventig veel aandacht trekkende vormingstheater-
groepenn Proloog en Het Werktheater. 

Opzienn baarde in 1969 de uitreiking van de P.C. Hooftprijs voor lite-
3000 ratuur aan G.K. van het Reve, waarbij de overhandiging van de oorkon-

dee met een kus van de minister gepaard ging. Waar Cals nog op morele 
grondenn had geweigerd om Van het Reve een reisbeurs te verlenen, er-

kendee Klompé de kwaliteiten van 
dezee auteur niet alleen door het uit-
reikenn van de (in 1947 ingestelde) 
Nederlandsee staatsprijs voor letter-
kunde,, maar ook door een persoon-
lij kk gebaar, dat 'een eerbewijs bete-
kendee voor een schrijver die van zijn 
homoseksualiteitt geen geheim maak-
tee en zijn religieuze gevoelens onder-
werpp zag van een aanklacht wegens 
godslastering'.277 De gebeurtenis kreeg 
niett alleen veel publiciteit, maar gaf 

Hett onderschrift bij deze foto luidde: 'Na de ook aanleiding tot enkele kritische 
uitreikingg werd de schrijver door de minister Kamervragen over de door de min is-

beloondd met een kusje.' t e r j n ha ar beleid gehanteerde nor-
menn en waarden. 

Eenn jaar eerder had Klompé over dit onderwerp nog van gedachten 
gewisseldd met senator H. Algra (ARP). Daarbij noemde zij als algemeen 
uitgangspuntt dat haar beleid 'de kunstenaar en zijn kunst (...) in contact 
mett de samenleving moest kunnen brengen'. Hierbij moest aan kunste-
naarss openheid worden geboden, opdat 'nieuwe vormen' konden ont-
staan.. Ook als deze zouden choqueren of kwetsen zou de overheid ze 
niett moeten bestrijden, omdat het in 'onze turbulente en pluriforme 
maatschappij'' onmogelijk was algemene normen te stellen; 'want er zijn 
altijdd groepen, die geschokt of gekwetst zullen zijn'. Dat zij persoonlijk 
hieromtrentt aarzelde, bleek uit het feit dat ze meermalen aangaf 'ont-
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zettendd met dit probleem te worstelen'; 'het is een van de problemen 
waaroverr ik nogal eens wakker lig'.28 Ook hier bevond Klompé zich in 
eenn tegenstrijdige positie. Enerzijds leidden haar stellingnames tot een 
imagoo van stevigheid: 'Voor pressie zwichtte zij nooit.'29 Anderzijds 
werdd zij bekend als een kampioen van de 'repressieve tolerantie'; het 
wass 'moeilijk om tussen de gezagsdragers binnen het Nederlandse cul-
turelee landschap een welwillender persoon te vinden dan Marga 
Klompé'.3° ° 

Onderr druk van de oppositie in het parlement en het veld die, 
gesteundd door een invloedrijk deel van de pers, bleven benadrukken dat 
hett beleid een duidelijke visie ontbeerde - waarbij in de eerste plaats 
werdd gedacht aan de 'rol van de kunst bij de gewenste fundamentele, 
voorall  culturele verandering van de maatschappij' -, zegde Klompé bij 
dee begrotingsbehandeling voor 1970 toe een kunstennota op te stellen.31 301 
Niett van harte overigens, want, zo merkte Kassies op: 'Er was een be-
zettingg van de Nachtwachtzaal en veel rumoer in de kunstwereld voor 
nodigg om haar tot het inzicht, althans de belofte te brengen, een kunst-
notaa op te stellen.'32 

Klompéé maakte het resultaat van haar toezegging niet meer als mi-
nisterr mee. In 1972, een jaar na haar aftreden, verscheen onder verant-
woordelijkheidd van minister P. J. Engels (KVP) de Discussienota kunstbe-
leid.^leid.  ̂Anders dan oorspronkelijk bedoeld was het geen 'echte' nota maar 
eenn 'discussienota' geworden. Als verklaring hiervoor liet de minister 
wetenn dat de zich voordoende 'ontwikkeling naar een meer democrati-
schee en meer open wijze van besluitvorming die zich gedurende de laat-
stee jaren heeft voorgedaan' een andere voorbereiding vergde. Geheel in 
dee geest van de tijd stelde hij dat beleid niet van boven af moest worden 
opgelegd,, maar dat het moest worden voorafgegaan door 'een brede 
discussiee over de doelstellingen van het beleid'.34 Toch werd er in het 
stukk een duidelijke richting aangegeven. Kunst en overheid zouden 
elkaarr slechts kunnen ontmoeten 'waar kunst in een directe relatie tot 
dee samenleving staat. Kunstbeleid staat niet in dienst van de kunst maar 
vann de samenleving. Kunstbeleid kan niet anders zijn dan onderdeel van 
eenn welzijnsbeleid.'̂ Helderder kon de voorwaarde van 'maatschappe-
lijk ee relevantie', waarop een belangrijk deel van de discussie rond het 
kunstbeleidd zich zou toespitsen, niet worden gesteld. 

DeDe rol van Kassies, de Federatie en de BBK 

Hoee in de Federatie vanaf het midden van de jaren zestig over het cul-
tuurbeleidd werd gedacht blijkt uit geschriften van Kassies die, nadat hij 
inn 1966 als algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst was terugge-
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treden,, nog hetzelfde jaar in zowel het dagelijks bestuur van de Federa-
tiee als in de Dagelijkse Raad van de Raad voor de Kunst plaatsnam.36 

Kassiess weet het mislukken van het naoorlogse cultuurspreidingsbeïeid 
aann de veel te beperkte definitie die door de overheid aan het begrip cul-
tuurr werd gegeven. Die definitie was volgens hem sinds de vorige eeuw 
uitsluitendd op de 'burgerlijke cultuur' afgestemd geweest en omvatte 
alleenn de op burgerlijke normen en waarden gebaseerde 'subcultuur' 
vann de 'heersende klasse'.37 'Men is gevangen onder een stolp van bur-
gerlijkee zekerheden en waarden.'38 Het werd tijd voor 'de definitieve 
afbraakk van de ivoren torens'. Ter bevestiging van deze opvatting werd 
Leninn aangehaald, die had benadrukt dat 'in het kapitalisme (...) de cul-
tuurr slechts toegankelijk voor een minderheid' was en had voorspeld 
datt 'de volgende sociale revolutie (...) de kentekenen (...) van een cultu-

3022 rele revolutie zou dragen'.39 Kunstenaars zouden bij dit proces in staat 
zijnn 'ons waarnemingskader' te doorbrekend0 'Misschien zijn ze wel 
eerderr dan economen in staat om de diagnose te stellen dat het tijdperk 
vann ons huidige maatschappelijk bestel ten einde loopt. Het is mogelijk 
(...)) dat maatschappelijk bestel als het ware "op te rollen", open te bre-
ken.' ' 

Naa 'Parijs '68' was Kassies er volledig van overtuigd dat het gedaan 
wass met 'het tijdperk van de burgerlijke cultuur die de voedingsbodem 
wass voor het cultuurbeleid en aan dat beleid doel en grenzen stelde'. Hij 
steldee de Parijse gebeurtenissen op gelijke hoogte met de revolutie van 
1795,, die in Nederland een fundamentele en blijvende ommekeer in de 
samenlevingg tot gevolg had gehad: 'In de eerste revolte heette het (...) 
datt het de plicht is van de maatschappij verlichting en beschaving te 
brengenn onder hare leden. De tweede omwenteling is gaande; haar 
kreett luidt: de verbeelding aan de macht. '41 

Hiertoee moest het cultuurbegrip veel breder worden gedefinieerd en 
wordenn afgestemd op wat 'de massa' aansprak. 'De grote maatschappe-
lijk ee verschuivingen leiden tot nieuwe vormen van activiteiten die wij 
tott de cultuur moeten rekenen. De Beatles zijn niett meer dan een eerste 
beginn geweest.'42 Bij de gewenste bredere definiëring moest niet alleen 
wordenn gezocht naar 'wat aan de basis van de samenleving' leefde, maar 
ookk naar kunst die kon bijdragen aan de emancipatie van de 'beneden-
laag'' en kon helpen 'de huidige, onrechtvaardige, op sociale ongelijkheid 
gebaseerdee maatschappij' te veranderen.43 Bij het 'ontgrenzingsproces' 
vann de cultuurdefinitie werd, teneinde het beweerde te legitimeren, 
nadrukkelijkk verwezen naar de in de sociale wetenschappen gehanteerde, 
veell  bredere definitie van het cultuurbegrip.44 Vertaald in politiek-
bestuurlijkee termen was Kassies het er geheel mee eens dat cultuurbeleid 
deell  van een veel bredere en politiek gemotiveerde 'welzijnspolitiek' 
moestt zijn.45 
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Dee verwantschap in opvattingen levend bij de politiek-maatschappe-
lijk ee oppositie en de Federatie zorgde ervoor dat het in de Federatie 
levendee gedachtegoed veel aandacht in de media kreeg en dat haar ge-
luidd nadrukkelijker dan voorheen tot het openbaar bestuur door-
drong.466 Gesteund door kunstenaars die met luide trom en vaak met 
woedee en verontwaardiging hun verlangens uitten, leek de door de 
Federatiee gewenste grotere invloed op het cultuurbeleid eindelijk wer-
kelijkheidd te worden. De Federatie regisseerde 'op afstand de kunste-
naarsrevolte'' en Kamerleden kwamen steeds vaker bij haar op bezoek 
omm de mening van het veld over cultuurpolitieke kwesties te peilen.*? 
'Officiëlee erkenning' van deze rol kwam in 1969 onder Klompé, toen zij 
besloot,, teneinde de belangenbehartigingsfunctie naast de adviesfunc-
tiee van de Raad voor de Kunst een duidelijker plaats te geven, de Fede--
ratiee ten behoeve van haar 'informatieve taken' subsidie te verlenen.48 303 
Hett ministerie betaalde vanaf dit jaar tachtig procent van de kosten van 
dee instelling.4? 

Hoee zelfverzekerd de Federatie haar taak in het begin van de jaren 
zeventigg inschatte, bleek onder meer toen Kassies de Discussienota 
kunstbeleidkunstbeleid becommentarieerde. Over daarin verkondigde opvattingen 
zeii  hij: 'Die ideeën hebben nog onvoldoende samenhang en missen 
enkelee dimensies. De vormgeving kan in opzet en stilistisch beter. (...) 
Tott het schrijverscollectief [waarmee de beleidsmedewerkers van CRM 
werdenn bedoeld, RP]: wacht, vergeet en laat herschrijven-'*° Wie dat 
laatstee het best zou kunnen doen, liet zich raden. 

Welkee beleidsontwikkelingen binnen de Federatie als de meest wen-
selijkee werden gezien, bleek vervolgens uit de door haar nog in hetzelf-
dee jaar als de 'Discussienota Engels' uitgebrachte kunstnota Met verbeel-
ding.ding. De toonzetting in het aan minister Engels gerichte stuk was 
karakteristiekk voor het onbeperkte geloof in eigen gelijk. 'De krisis van 
dee kuituur (...) is thans een openbaar feit. We staan nu vlak voor het 
eindee van de weg die de westerse wereld enige eeuwen geleden is inge-
slagen.. Dat einde heet: zelfvernietiging. Zelfvernietiging als uiterste 
konsekwentiee van een kuituur van de macht (...).' In het bijzonder ging 
hett hierbij om 'de kuituur van de ekonomische macht' - het kapitalisme 
-- die de mens had beroofd Van de mogelijkheden aan zijn aktiviteiten 
eenn vrije, menselijke zin te geven'. Dit uiterst verwerpelijke systeem -
oorzaakk van oorlogen, vernietiging en atoombommen - moest nu 
onderr druk van de 'tegenkultuur' worden afgelost door 'een kuituur van 
ontplooiing,, respekt, verwondering en verbeelding'.51 Kunst en kunste-
naarss moesten een oplossing bieden aan een maatschappij waarvan 
ondankss de hoge welvaart onvrede met het bestaande een wezenlijk 
kenmerkk was. 
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Hoewell  de Federatie-idealen de tijdgeest mee hadden, kwam het in 
dee praktijk toch niet steeds tot een effectieve oppositie. Daarvoor waren 
dee opvattingen vaak te radicaal en realiseerde men zich - net als vlak na 
dee oorlog - te weinig dat over de plaats van de kunst in de samenleving, 
voorzoverr onderwerp van overheidsbemoeienis, uiteindelijk wordt be-
slistt binnen de spelregels van de parlementaire democratie. Deze waren 
dann wel veranderd - 'links en rechts' stond scherper tegenover elkaar -
maarr van een op handen zijnde revolutie, waar men bij de Federatie van 
uitging,, was toch geen sprake. 

Naastt deze onjuiste inschatting van de politieke realiteit werd de 
effectiviteitt van de oppositie nog eens geremd door onderlinge onenig-
heid.. De grootste problemen werden hierbij veroorzaakt door leden 
vann de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), die zich 

3044 vanaf 1967 zowel binnen als buiten de Federatie met 'permanente 
aksies'' het radicaalst opstelden. BBK-leden wensten 'principiële erken-
ningg van het recht op zelfbeheer van het kultuurbeleid door kunste-
naars'.. 52 Om de eisen kracht bij te zetten werd het toenmalige hoofd van 
dee afdeling Beeldende Kunsten van CRM, Theo van Velzen, op 8 okto-
berr 1969 in café De Posthoorn in Den Haag een doodskop aangeboden 
enn werd op luide toon ƒ50.000,- geëist. Het Federatiebestuur vond dit 
tee ver gaan en schorste de bij de actie betrokken leden. Bovendien werd 
overwogenn de BBK te royeren.̂  Tot dit laatste kwam het uiteindelijk 
niet,, maar wel leidden conflicten binnen de BBK tot afsplitsingen van de 
BBK'699 (1969) en de Bond van Beeldende Kunst Arbeiders (1973).54 

Leiddee de oppositie van de Federatie lang niet altijd tot de gewenste 
resultaten,, met betrekking tot een aantal fundamentele onderwerpen 
alss de relatie van de kunst tot het welzijnsbeleid en de positie van de 
kunstenaarss in de Raad voor de Kunst was haar invloed onmiskenbaar. 
Opp aandrang van de Federatie kwam het in 1969 tot de toezegging van 
dee minister dat er een kunstnota zou komen. En in 1971 leidde de 
oproepp van de Federatie aan haar leden om de vertegenwoordiging in 
dee Raad voor de Kunst te staken tot de toezegging van het ministerie 
datt er bij de reorganisatie van de Raad beslist rekening met haar wensen 
zouu worden gehouden. 

OpvattingenOpvattingen binnen de Raad voor de Kunst 

Dee door de Federatie geuite kritiek klonk ook helder door in de Raad 
voorr de Kunst. Al in 1961 had de jurist H.Th. J. E van Maarseveen bij het 
eerstee lustrum van de 'definitieve Raad' het functioneren van dit advies-
lichaamm bekritiseerd.̂ Hij omschreef het als een log, star en beperkt 
functionerendee instelling die niet alleen veel te weinig openbaar ope-
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reerde,, maar waarin tevens de aandacht voor vernieuwende kunst veel 
tee gering was. De meeste leden behoorden tot de gevestigde orde, waar-
doorr de Raad niet de 'schakel tussen kunst en volk' was geworden waar-
vann minister Cals bij de instelling had gesproken.*6 

Dee Raad kwam in een nieuwe fase terecht toen Philip J. Idenburg in 
19655 Cals als voorzitter opvolgde. Idenburg was direct na de oorlog on-
derr minister Van der Leeuw directeur-generaal van het directoraat 
Onderwijss geweest en nadien was hij, zowel binnen als buiten de Partij 
vann de Arbeid, een van de weinige pleitbezorgers van de cultuurpolitie-
kee opvattingen van zijn vroegere politieke baas gebleven.*? De nieuwe 
voorzitterr vond dat de Raad zich veel te veel met artistieke deelproble-
menn bezighield. Om het 'frustrerende isolement' van de kunsten te 
doorbrekenn moest het werkterrein worden uitgebreid naar het sociaal-
cultureell  werk.*8 De Raad voor de Kunst diende hiertoe te worden 305 
omgevormdd tot een 'Sociaal-Culturele Raad' met niet alleen adviseren-
de,, maar ook uitvoerende bevoegdheden. Bovendien zou het werk van 
dee Raad veel meer openbaar moeten zijn en zou hij 'een tegengeluid' 
moetenn kunnen laten horen, 'een stem die opkomt voor de mens en zijn 
innerlijkee vervulling'.w 

Dee rol die Kassies zowel in de Federatie als de Raad voor de Kunst 
speeldee droeg ertoe bij dat de kritiek van beide instellingen in deze 
periodee vaak een opvallende gelijkenis vertoonde.60 Sympathie voor de 
avant-gardee ging vanaf 1965 ook binnen de Raad gepaard met funda-
mentelee kritiek: 'In een maatschappij, waarin ongeveer alle prioriteiten 
verkeerdd liggen, zal de strijdpositie de Raad bij de vervulling van zijn 
taakk niet bespaard blijven', stelde Idenburg in 1970.61 

Ondankss deze gelijkluidende maatschappijkritiek leidde de groeien-
dee invloed van de Federatie binnen de Raad tot openlijke verschillen 
vann mening. Tegen het einde van de jaren zestig kwam de 'brede wel-
zijnsoriëntatie'' van Idenburg steeds scherper te staan tegenover de 
Federatie-idealen,, waarin de belangen van het professionele-kunsten-
veldd een veel grotere plaats innamen. Waar Idenburg nadrukkelijk 'de 
culturelee toekomst van ons volk in haar geheel' voor ogen wilde hou-
den,, ontwikkelde de Federatie zich in toenemende mate tot een belan-
genorganisatiee die wilde voorkomen dat de in eigen gelederen levende 
voorkeurenn op het tweede plan kwamen. 

Dezee 'eenzijdige belangenbehartiging' hoorde volgens Idenburg niet 
inn de Raad voor de Kunst thuis en vanaf het eind van de jaren zestig leid-
dee dit steeds nadrukkelijker tot het streven om bij de Raad de advies-
functiee van 'kunst- en kunstenaarsbelangen' te scheiden.62 Met de (door 
dee Raad bepleite) subsidiëring van de Federatie kwam deze scheiding in 
19699 een stap verder. Idenburg stelde: 'Raad en Federatie krijgen nu 



I965-I982 2 

duidelijkk een eigen terrein'; hierdoor 'zullen de verhoudingen zuiverder 
zijnn dan zij tot dusverre waren'. En dat was nodig omdat de Raad moest 
adviserenn vanuit 'de belangen van diverse bevolkingsgroepen\63 Daarin 
kondenn politici zich over het algemeen goed vinden.64 

Ministerr Klompé aarzelde echter over Idenburgs ideeën, waarin in 
PvdA-kringenn levend gedachtegoed onmiskenbaar de boventoon voer-
de.. Hoewel zij het kunstbeleid eveneens in een welzijnsperspectdef zag, 
reageerdee ze aanvankelijk gereserveerd op de opvattingen van de 
Raadsvoorzitter.. In 1970 leek dit echter te veranderen toen ze onder in-
vloedd van de kunstenaarsprotesten een commissie instelde die zich on-
derr leiding van de jurist prof. mr. T. Koopmans moest beraden over 'de 
noodzakelijkee wijzigingen in de taak, structuur en werkwijze van de 
Raad'.6**  De commissie kwam in 1971, tegen de wens van Idenburg in, tot 
dee conclusie dat een rigoureuze verbreding van het werkterrein van de 
Raadd op korte termijn niet wenselijk was, omdat dan 'de belangen van 
dee kunstwereld' in de knel zouden kunnen komen.66 Een breuk met de 
bestaandee situatie werd afgewezen, maar wel zou de Raad veel meer in 
dee openbaarheid moeten opereren. 

Idenburgg was teleurgesteld over het advies. De door hem benadrukte 
tegenstellingg in de Raad tussen kunst- en welzijnsbelangen werd er niet 
doorr opgelost, en leek in plaats daarvan juist groter te worden. In 1971 
wass Idenburg geïrriteerd over de Federatieboycot en in 1972, toen in 
kunstenaarskringenn de bezwaren tegen 'zijn' welzijnsorièntatie nog 
sterkerr werden, toonde hij zich wederom onaangenaam getroffen door 
hett gedemonstreerde wantrouwen. Bij zijn afscheid als voorzitter in 
19722 verzuchtte hij: 'Waarom heeft zo menigeen, vooral in het kamp dat 
zichh progressief noemt, plotseling moeite met de idee dat de steun voor 
dee kunst zou komen en gaan naar de mate, waarin er met die kunst een 
samenlevingsbelangg gemoeid is?'67 

Dee verzuchting toonde aan dat in progressieve kringen al voor het 
aantredenn van het kabinet-Den Uyl in 1973 een verwijdering was ont-
staann tussen het professionele-kunstenveld en het milieu van sociaal-de-
mocratischee politici, die beide nadrukkelijk vanuit een op 'vernieuwing' 
gerichtee gemeenschapsgedachte het kunstbeleid wilden veranderen. 
Aanvankelijkk waren de verschillen van mening over de praktische reali-
satiee van dit ideaal diffuus geweest, maar naarmate de tijd verstreek 
werdd steeds duidelijker dat over de verwezenlijking van de gewenste 
veranderingenn vrijwel onoverbrugbare interpretatieverschillen beston-
den.. De strijd tussen de door Kassies c.s. verwoorde 'kunstenaars-
idealen'' en de door Idenburg gepersonifieerde 'welzijnsoriëntatie' werd 
voortgezett tijdens het ministerschap van Van Doorn, die, geheel in lijn 
mett de bestaande politiek-bestuurlijke opvattingen, koos voor een kop-
pelingvann het cultuurbeleid aan een 'breed' welzijnsbeleid. 



HETT KABINET-DE N UYL 

Opp grond van het advies van de commissie-Koopmans werd besloten 
dee Raad meer in de openbaarheid te laten opereren en om hem niet tot 
eenn Welzijnsraad om te vormen. Tegelijkertijd werd er nadrukkelijk 
voorr gewaakt dat de 'belangen van de kunstwereld' binnen de Raad niet 
nogg meer ruimte kregen, want bij de wetswijziging van 1977 die de Raad 
voorr de Kunst-nieuwe-stijl in het leven riep, werd het recht van voor-
drachtt door kunstenaarsorganisaties veranderd in een recht van aanbe-
veling.. In de Tweede Kamer heerste een gelijkgestemde zienswijze over 
dee kunstenaarsinvloed in de Raad, want tijdens de behandeling van de 
wett werd een motie aangenomen waarin werd benadrukt dat de belan-
genbehartigingg van kunstenaars niet in de Raad thuishoorde. In plaats 
daarvann zou dit een zaak van overleg tussen kunstenaarsorganisaties, 
werkgeverss en regering moeten zijn. Het accent in de Raad-nieuwe-stijl 
zouu minder op vertegenwoordiging en meer op deskundigheid moeten 307 
komenn te liggen.68 

Ondankss de interne verschillen van inzicht over de hoofdlijnen van 
hett te realiseren beleid, had de Raad op de ontwikkeling van het kunst-
beleidd op concreet niveau vanaf 1965 een ontegenzeggelijk grote 
invloed.. De advisering betrof niet alleen arristiek-kwalitatieve aangele-
genheden;; ook werden er regelmatig (al dan niet gevraagde) adviezen 
verstrektt over aangelegenheden op vrijwel alle deelterreinen van het 
kunstbeleid.. In veel gevallen waren deze sterk richtinggevend voor ver-
deree beleidsontwikkeling. Eveneens droeg de Raad er sterk aan bij dat 
dee aandacht voor 'kunstbeleid' in de periode 1965-1982, in verhouding 
tott het 'brede' cultuurbeleid, sterk werd vergroot. 

H ETT K A B I N E T - D E N UYL : ' DE VERBEELDING AA N 

DEE M A C H T ' 

TussenTussen politieke idealen en kunstenaarsbelangen 

Opp 11 mei 1973 trad het kabinet-Den Uyl aan. Van de zestien ministers 
kwamenn er tien uit progressieve en zes uit confessionele partijen. Voor 
hett eerst sinds 1946 was er weer een kabinet waarin een meerderheid 
vann progressieve politici een stempel op het openbaar bestuur zou kun-
nenn drukken. In de regeringsverklaring legde de nieuwe minister-presi-
dentt grote nadruk op nivellering en democratisering; er diende 'een 
rechtvaardigerr verdeling van inkomen, bezit, kennis en macht' te 
komen.. De groei van de welvaart moest meer op het welzijn van alle 
Nederlanderss dan op particuliere consumptie worden gericht. Over-
eenkomstigg vanouds bekende sociaal-democratische noties daarom-
trentt moesten kunst en kunstbeleid bij de zo noodzakelijk geachte vor-
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Joopp den Uyl, minister-president van 
19733 tot 1977. 

Harryy van Doorn, minister van CRM 
inn het kabinet-Den Uyl. 

mingg van 'de nieuwe mens' een belangrijke rol 
spelen.699 De verwachtingen van velen waren 
hooggespannen;; het kabinet zou 'de verbeel-
dingg aan de macht' brengen. 

Ministerr van CRM werd mr. H.W. van Doorn 
(PPR),, onder wiens voorzitterschap de KRO in de 
tweedee helft van de jaren zestig een veel kriti -
scherr houding tegenover de rooms-katholieke 
kerkk en de KVP had aangenomen. De voormalig 
officierr van justitie Harry van Doorn - 'de goe-
roee van Baarn' - streefde in zijn beleid nadruk-
kelijkk naar vernieuwing. Natuurlijk ging het 
hierr niet om kunst-inhoudelijke vernieuwing -
daarr wist hij naar eigen zeggen niets van -, maar 
omm vernieuwend beleid.70 Het feit dat zijn voor-
gangerr niet verder dan een discussienota was 
gekomenn kwam hem ongetwijfeld goed van pas. 
Hett gaf hem de kans een royaal aandeel te 
nemenn in de 'notacultuur' die het kabinet-Den 
Uyll  kenmerkte. 

Nett als Kassies vond Van Doorn dat het cul-
tuurbeleidd ten onrechte nog steeds was afge-
stemdd 'op het 19e eeuwse cultuurbegrip, dat zich 
beperktee tot de schone kunsten, en (...) slechts 
opp een kleine elite gericht was'.?1 'In een zich in 
allee opzichten ontwikkelende samenleving' was 
dezee grondslag niet meer te handhaven. Om 
veranderingenn te bewerkstelligen sloot Van 
Doornn aan bij bevindingen van de UNES co-

Wereldconferentiee over cultuurbeleid die in 
19700 in Venetië had plaatsgevonden en die 'als 
grotee verrassing (...) een internationale consen-
suss over de noodzaak tot hantering van een 
nieuw,, breder en dynamisch cultuurbegrip als 
basiss voor beleidsvorming' had opgeleverd. 

Hieropp voortgaand was aan het slot van de 
vervolgconferentiee in Helsinki (1972) geconclu-
deerdd 'dat de regeringen de plicht hebben maat-
regelenn te treffen, die de uitoefening van dit 
rechtt mogelijk maken, zodat alle sectoren van 
dee bevolking vorm kunnen geven aan hun eigen 
cultuur,, hieraan kunnen deelnemen en zichzelf 
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kunnenn uitdrukken op de manier die hun 't best past'. Op initiatief van 
Vann Doorn werd vervolgens in 1974 in Lunteren onder auspiciën van de 
Nationalee UNES co-Commissie een discussie georganiseerd over het 
themaa 'De toepassing van het brede begrip cultuur en de doorwerking 
daarvann in het cultuurbeleid sedert 1970'.72 Uitkomsten daarvan beves-
tigden,, in de ogen van Van Doorn, de juistheid van de ontwikkelingvan 
cultuurbeleidd als onderdeel van een breed welzijnsbeleid. 

Ondankss de gezamenlijke afkeer van 'burgerlijke legitimaties' voor 
cultuurbeleidd bleek overigens al gauw dat het optreden van Van Doorn 
inn kringen van links-progressieve kunstenaars niet aan de verwachtin-
genn voldeed. Net als eerder in de Raad voor de Kunst was gebleken, 
bestondd er een nauwelijks te overbruggen kloof tussen politieke idealen 
enn de visies en belangen van progressieve professionele kunstenaars. 
Tijdenss de voorbereiding van de kunstnota verliep de communicatie 309 
moeizaam.. Het ministerie overlegde wel met 'belanghebbenden uit het 
veld',, maar Kassies vond de bijeenkomst die hij bijwoonde 'tamelijk maf 
enn dat schijnt geen uitzondering te zijn geweest'.73 In de eerste helft van 
1976,, het jaar waarin de nota het licht zou zien, bereikte de wrevel tus-
senn veld en ministerie een hoogtepunt. Belangrijke aanleidingen waren 
verschillenn van mening over door het ministerie voorgestelde bezuini-
gingen,, de toekomst van de BKR en het voornemen van Van Doorn om 
dee Boekmanstichting op te heffen.74 Uit protest tegen de bezuinigings-
plannenn organiseerde het 'Anti Cultuur ReM Comité' op 29 mei 1976 in 
Amsterdamm een spraakmakende demonstratieve manifestatie tegen de 
'afbraakpolitiek'' van de regering onder de leuze 'Eenheid in de strijd, 
democratischh kunstbeleid'.75 

DeDe nota 'Kunst en kunstbeleid' 

Inn de loop van het zo conflictrijk begonnen jaar 1976 verscheen de lang-
verwachtee nota Kunst en kunstbeleid, kort daarna gevolgd door de sec-
tornota'ss Toneelbeleid, Orkestenbestel en Naar een nieuw museumbeleid. 
Watt de basisuitgangspunten betrof verschilde Kunst en kunstbeleid nau-
welijkss van de discussienota uit 1972: kunstbeleid moest welzijnsbeleid 
zijn.. Hierbij zou alleen die kunst door de overheid moeten worden 
gesteundd die de samenleving diende. Centrale doelen van het beleid 
werdenn de stimulering van 'de maatschappelijke werking van kunst' en 
dee bevordering van 'de participatie van de bevolking aan kunst'.?6 Met 
namee door het eerstgenoemde werd het thema 'maatschappelijke rele-
vantie'' het onderwerp waarop de meningsvorming zich bij uitstek con-
centreerde.. 'Er brak "een brede maatschappelijke discussie" los over 
kunstbeleidd die nog niet eerder had plaatsgevonden.'?7 
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Dee inhoud van Kunst en kunstbeleid onderstreepte dat de overheid aan 
dee kunsten bij gewenste maatschappelijke ontwikkelingen een belang-
rijkee rol toebedacht. 'Voor het eerst wilde de overheid niet alleen iets 
vóórr de kunst, maar ook iets mèt de kunst.'?8 In de nota werden vanuit 
eenn samenhangende beleidsvisie drie doelstellingen geformuleerd: (1) 
hett ontwikkelen en in stand houden van kunst en cultuur (de cultuur-
conserverings-- en cultuurontwikkelingsdoelstelling); (2) het toeganke-
lij kk maken van kunst en cultuur (de cultuurspreidingsdoelstelling) en (3) 
hett bevorderen van de mogelijkheid voor de bevolking om actief aan 
culturelee activiteiten deel te nemen (de cultuurparticipatiedoelstelling). 
Kortt gezegd: behoud en vernieuwing, spreiding en participatie zouden 
dee doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid moeten zijn. 

Dee reactie van de Federatie was uiterst gereserveerd. Kassies merkte 
3100 zuinig op dat de discussienota uit 1972 'eigenlijk veel aardiger' was ge-

weest.. Die ging volgens hem tenminste nog grotendeels over de kunst. 
Helaass kon dit van Kunst en kunstbeleid niet worden gezegd. De aan-
dachtt werd hier naar zijn mening vrijwel uitsluitend geconcentreerd op 
dee bureaucratische organisatie van het cultuurbeleid als onderdeel van 
welzijnsbeleid,, en op de daarmee samenhangende verandering van de 
bestuurlijkee verantwoordelijkheden. Juist als product van een links ka-
binett stelde het stuk hem teleur. Naar zijn smaak bouwde de nota, in 
plaatss van op fundamenteel andere uitgangspunten, veel te veel voort 
opp de normen en waarden van de burgerlijke cultuur. Met het hier voor-
gesteldee beleid werd geen bijdrage geleverd aan de bestrijding van 'de 
huidige,, onrechtvaardige, op sociale ongelijkheid gebaseerde maat-
schappijj  '.79 In de uitgave Kunst... wat is dat? concretiseerde de Federa-
tiee haar bezwaren. De nadrukkelijke inbedding in het welzijnsbeleid, de 
'ambtelijkee benadering', de te nadrukkelijke rol van de overheid, het 
gebrekk aan steun voor en visie op kunstenaarsbeleid - 'inkomensbeleid 
voorr kunstenaars' - en een gevreesde kostenstijging (door de met 
beleidsplanningg gepaard gaande bureaucratisering) waren de belang-
rijkstee punten van kritiek. 

Heell  anders was de beoordeling in het parlement. In de Tweede Ka-
merr kreeg de nota waardering omdat de inhoud ervan verstarde verhou-
dingenn doorbrak en er voorstellen in werden gedaan om vernieuwing in 
dee kunsten een kans te geven.8° Bovendien was er waardering voor het 
feitt dat het cultuurbeleid eindelijk eens vanuit een samenhangend per-
spectieff  was neergezet, hetgeen volgens velen illustreerde dat kunst nu 
eenn belangrijk onderwerp van aandacht van de regering was geworden. 
Hoewell  de doelstellingen in het algemeen werden onderschreven werd 
dee nota echter niet in haar geheel aangenomen, want over een aantal 
punten,, zoals de plaats van de 'commerciële wancultuur', het begrip 
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'maatschappelijkee relevantie' en de financiering van het beleid, waren 
enn bleven de meningen verdeeld. 

Groteree onenigheid bestond er over de nadrukkelijke 'welzijnsop-
tiek'' en het daarmee samenhangende voornemen van de overheid om 
zelff  een actief en initiërend beleid te voeren. Dit laatste botste volgens 
velenn met de sinds Thorbecke algemeen onderschreven stelling dat 
politicii  zich niet met de inhoud van kunst zouden moeten bemoeien. In 
hett bijzonder volgens de liberale oppositie waren de gevaren van 
'staatskunst'' en aantasting van de 'autonomie van de kunsten' bij de uit-
voeringg van het in de nota voorgestelde beleid levensgroot aanwezig. 
Maarr de bezwaren beperkten zich niet alleen tot het liberale kamp, want 
tijdenss de behandeling van de nota trad naast de VVD ook de CPN - zij 
hett uiteraard vanuit sterk verschillende motieven - in het krij t voor de 
beschermingg van de vrijheid van de kunsten. 311 

Inn zijn reactie op de bezwaren tegen een te intensieve overheidsbe-
moeieniss beklemtoonde Van Doorn dat het begrip 'maatschappelijke 
relevantie'' niet zo strikt moest worden opgevat. Het was immers onver-
mijdelijkk dat de overheid bij haar beleid uit het vrijwel onbeperkte aan-
bodd keuzen moest maken. Wie moesten er bij de beperkte beschikbaar-
heidd van financiële middelen subsidie krijgen en wie niet? Het belang 
vann het aangebodene voor de samenleving zou hierbij toch een we-
gingsfactorr moeten zijn. Tegelijkertijd zwakte de minister dit laatste 
weerr enigszins af door te stellen dat de overheid bij haar beoordelingen 
uiterstt terughoudend moest zijn, en dat zij zich daarbij zou moeten 
latenn leiden door adviezen omtrent artistieke kwaliteit door 'deskundi-
ge,, gekwalificeerde adviseurs'. Uiteindelijk - en daarmee benadrukte 
hijj  het primaat van de politiek - bleef de overheid echter eerstverant-
woordelijk.. Zij moest goed naar haar adviseurs luisteren, maar ten slotte 
zelff  beslissen en haar verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.81 

Hett afsluitende parlementaire debat over Kunst en kunstbeleidVond in 
junii  1978 plaats onder minister M.H.M. E Gardeniers-Berendsen (CDA/ 
KVP).. Vlak na haar aantreden met het kabinet-Van Agt (december 1977) 
hadd zij laten weten zich in grote lijnen met de inhoud van Kunst en 
kunstbeleidkunstbeleid en de daarbij behorende sectornota's te kunnen verenigen.82 

Overr het begrip maatschappelijke relevantie was ze echter zeer gereser-
veerd;; 'ze vond dat kunst terdege nut heeft, maar geen politiek uit-
gangspuntkonn zijn'.83 Op grond daarvan diende de artistiek-kwalitatie-
vee beoordeling van subsidieverzoeken volgens haar volstrekte voorrang 
tee hebben. Bij een herschikking van de middelen moesten 'de plurifor-
miteitt van het aanbod' en extra aandacht voor scheppende kunst de 
belangrijkstee indicatoren zijn. 

Naderee studie (op verzoek van de minister uit te voeren door de Ver-
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enigingg van Nederlandse Gemeenten) moest duidelijk maken in hoe-
verree de in Kunst en kunstbeleidVoorgestelde bestuurlijke decentralisatie 
opp het kunstbeleid kon worden toegepast, en hoe de 'harmonisatie van 
financieringsstromen'financieringsstromen' haar beslag zou kunnen krijgen.84 Ten slotte 
werdd wat de decentralisatie van het beleid betrof besloten om pas in een 
laterr stadium, bij de invoering van de Kaderwet specifiek welzijn, de-
finitieffinitief  te beslissen of de cultuursector - 'de kunsten' in het bijzonder -
daarvann daadwerkelijk deel zou gaan uitmaken. 

GroeiendGroeiend verlangen naar een zelfstandig cultuurbeleid 

Ondertussenn waren de bedenkingen tegen opname van het kunstbeleid 
inn het welzijnsbeleid onder kunstenaars en hun vertegenwoordigers 

3122 alleen maar toegenomen. Steeds meer werd hier gevreesd dat op lokaal 
niveauu de kunsten tegen lantarenpalen en gymnastieklokalen zouden 
wordenn afgewogen. Om dit laatste te voorkomen was vanuit de kunst-
wereldd in de loop van het decennium in toenemende mate de vrijheid 
vann de kunst benadrukt. 85 Dichter-criticus Gerrit Komrij noteerde in 
eenn van zijn tirades tegen het op welzijn georiënteerde kunstbeleid: 
'kunstenaarss zijn zwanen, geen ezels die pakjes dragen'.86 

Dee nadruk op de autonomie van de kunsten was een opvallende ac-
centverlegging,, waardoor in het kunstenveld levende opinies en die van 
dee liberale oppositie tegen het kabinet-Den Uyl een onverwachte ver-
wantschapp kregen. In liberale gelederen was de wens van Den Uyl c.s. 
omm 'de kunsten een rol te laten vervullen in het proces van sociale en 
politiekee ontwikkelingen' een gruwel.8? Aan wat voor soort eenzijdig 
ideologischh beladen kunst hierbij moest worden gedacht bleek in de 
ogenn van de liberalen bijvoorbeeld uit de wijze waarop minister Van 
Doornn opkwam voor Proloog, 'het paradepaard van het vormingsto-
neell  in de jaren zeventig'.88 Daarbij werd duidelijk hoe verschillend het 
begripp Vernieuwing' kon worden geïnterpreteerd, en vooral waar links-
progressievee bestuurders in de praktijk hun 'maatschappelijk relevante' 
voorkeurenn pleegden te leggen. 

Tegenn het einde van de jaren zeventig begon de kritiek zich boven-
dienn steeds meer te richten op de kloof die er bleef bestaan tussen de tij -
denss het kabinet-Den Uyl ingezette beleidslijn en de volgens een groei-
endd leger critici teleurstellende praktische resultaten daarvan.89 De 
publiekee opinie werd hierbij vaak heftig beroerd. De 'affaire Schiedam' 
(1979),, gevolg van een voorstel van twee PvdA-wethouders om 'de 
Cobra-collectiee van het plaatselijk museum maar te verpatsen en het 
geldd in buurthuizen te steken', groeide in dit licht uit tot een rel op 
nationalee schaal.9° De Schiedam-affaire werd door velen, zowel binnen 
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alss buiten de PvdA, als een zorgwekkende gebeurtenis beschouwd. De 
HaagseHaagse Post schreef over 'cultuurbarbarisme' in de PvdA.91 Den Uyl 
haasttee zich vervolgens bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan 
Remcoo Campert aandacht aan de relatie tussen socialisme en cultuur te 
besteden,, waarbij 'Schiedam' als een betreurenswaardig incident werd 
neergezet.922 Het kon de gemoederen niet bedaren. De Volkskrant vroeg: 
'heeftt het socialisme van de late jaren zeventig nog een visie op cultuur-
politiek?? '93 

Naa drie maanden heftige discussie concludeerden Kassies en PvdA-
cultuurspecialistt Joop Voogd dat 'Schiedam' geen incident was ge-
weest.944 Van de door de PvdA gewenste verregaande decentralisatie 
vann het kunstbeleid was weinig te verwachten. 95 Kassies toonde hierbij 
eenn stuk minder vertrouwen in de resultaten van de tien jaar eerder 
doorr hem verwelkomde 'culturele revolutie'. De bestaande 'maatschap- 313 
pelijkee structuren' waren, naar hij nu vond, veel taaier dan destijds voor-
zien.. Behalve dat zij tot de nodige commotie leidde, versterkte de dis-
cussiee vooral de opvatting dat kunstbeleid niet als onderdeel van 
welzijnsbeleidd naar 'het dichtst bij de bevolking staande bestuursniveau* 
-- de gemeenten - zou moeten worden gedecentraliseerd. 

Voorr het al dan niet opnemen van de kunsten in het welzijnsbeleid 
wass het tevens cruciaal dat in liberale kring heel anders tegen de plaats 
enn de functie van kunst in de samenleving werd aangekeken. Hoewel de 
belangstellingg voor dit onderwerp binnen de VVD opvallend gering was, 
werdd in VVD-verkiezingsprogramma's wel degelijk aandacht aan cul-
tuurbeleidd geschonken.96 De hier gelegde accenten sloten nauw aan bij 
dee liberale, sterk door Thorbecke en het gedachtegoed van de Vrijzin-
nigg Democratische Bond beïnvloede traditie. Centraal stond de bevor-
deringg van 'de culturele ontwikkeling van ons volk (...) zonder dat in 
enigg opzicht een cultuurpatroon wordt opgelegd' (1971). Dirigistisch 
staatsoptredenn diende te worden vermeden; waar nodig moesten ge-
richtee subsidies worden verstrekt. Ter bescherming van de autonomie 
enn de vrijheid van de kunst diende de overheid zich terughoudend op te 
stellenn en zich in eerste aanleg te beperken tot voorwaardenscheppend 
beleid.. De instandhouding en verdere ontwikkeling van het culturele 
levenn moesten zo veel mogelijk door particulieren worden gedragen. 
Tegelijkertijdd werd de waarde van amateuristische kunstbeoefening en 
kunstzinnigee en culturele vorming, in het bijzonder in het onderwijs, 
volmondigg onderschreven. 

Dee liberale opvattingen vormden een scherp contrast met de voor-
keurenn van de zo sterk door 'de revolutie van de jaren zestig' beïnvloede 
links-progressievee politici. In tegenstelling tot de PvdA benadrukten de 
liberalenn dat subsidies uitsluitend mochten worden verstrekt op grond 
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vann 'objectieve normen van kwaliteit en kunstwaardering' en niet op 
grondd van sociale overwegingen en maatschappijvernieuwende idea-
len.977 Kritisch was ook de houding tegenover de zich sinds 1969 zo 
nadrukkelijkk manifesterende kunstenaarsoppositie. Hoewel deze 'een 
duidelijkee functie' werd toegekend, werd benadrukt dat de hier uitge-
dragenn idealen niet alléén richtinggevend konden zijn. 'De belangen 
vann hen die zich in de bestaande cultuurvormen thuis voelen en niet 
protesteren'' mochten niet uit het oog worden verloren (1971). 

Aanvankelijkk versterkte dit soort statements het onder Wiegel groei-
endee 'conservatief-burgerlijke' imago van de VVD. Maar naarmate on-
derr geëngageerde kunstenaars de afkeer van de door links-progressieve 
politicii  gepredikte welzijnsoriëntatie toenam, ontstond in deze kring 
meerr waardering voor (delen van) de liberale opinies. Vooral toen bij de 

3144 Kamerbehandeling van Kunst en kunstbeleid bleek dat de VVD de vrijheid 
vann de kunst stelde boven de wens om kunstbeleid verregaand te decen-
traliseren. . 

Dee groeiende weerstand die in het kunstenveld en in liberale kring 
tegenn de welzijnsoriëntatie opklonk en de nadruk die in deze gelederen 
opp de autonomie van de kunsten werd gelegd, bleven niet zonder weer-
klank.. In 1978 had de twijfel over de wenselijkheid tot opname van de 
kunstenn in het welzijnsbeleid onder minister Gardeniers al tot uitstel 
vann een beslissing in dezen geleid. En in 1982 ging A. van der Louw 
(PvdA),, die van september 1981 tot mei 1982 minister van CRM in het 
kabinet-Vann Agt 11 was, nog een stap verder door aan de Harmonisatie-
raadd Welzijnsbeleid opdracht te geven te bestuderen of het kunstbeleid 
onderr de reikwijdte van de Kaderwet specifiek welzijn zou moeten val-
lenn of dat hiervoor aparte wetgeving was gewenst.98 

D EE PRAKTIJK: K U N S T B E L E I D, P A R T I C I P A T IE EN 

S P R E I D I NG G 

Hoewell  'de brede maatschappelijke discussie' over de grondslagen van 
hett cultuurbeleid in veel opzichten nogal abstract was, beïnvloedde zij 
well  degelijk het concreet gevoerde beleid. De nadruk die bij de gedach-
tevormingg in plaats van op het 'bredere' cultuurbeleid op het 'specifie-
ke'' kunstbeleid werd gelegd, had tot gevolg dat de budgetten voor enke-
lee onderdelen van 'de kunsten' naar verhouding het sterkst stegen.99 En 
omdat,, op grond van door kunstenaars nadrukkelijk onderschreven ver-
wachtingen,, door het toneel en de beeldende kunsten belangrijke bij-
dragenn aan 'de maatschappelijke werking van kunst' konden worden 
geleverd,, groeiden de posten voor deze sectoren het sterkst.100 Tevens 
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maakte,, ter bevordering van de zo gewenste 'participatie van de bevol-
kingg aan kunst', het beleid op het terrein van de amateurkunstbeoefe-
ningg en de kunstzinnige vorming (AKKV ) een opvallende groei door. De 
wenss tot 'spreiding van kennis' had tot gevolg dat ook de aandacht voor 
hett bibliotheekbeleid sterk toenam. Hieraan ten grondslag liggende 
educatievee doelstellingen waren eveneens van invloed op de relatief 
grotee belangstelling voor musea.101 

DeDe 'Actie Tomaat'; nieuw engagement in het theater 

Dee stijging van het kunstenbudget was voor een belangrijk deel het 
gevolgg van de wens om meer ruimte aan vernieuwende en Vormende' 
kunstuitingenn te geven. Naar verwachting van velen bood het theater de 
bestee mogelijkheden daartoe. Een keerpunt in het toneel en het daarop 315 
gerichtee beleid werd veroorzaakt door de actiegroep Tomaat, die op 
99 oktober 1969 de aandacht op zich vestigde door na een voorstelling 
vann de Nederlandse Comedie met tomaten te gooien.102 Tomaat keerde 
zichh tegen de bestaande toneelpraktijk, die naar haar mening slechts 
voorr een kleine elite functioneerde en in het geheel niet bijdroeg aan 
socialee spreiding. 'De nieuwe generatie tonelisten is van mening, dat 
hett vermolmde Nederlandse toneel moet kiezen voor maatschappelijk 
engagement.. Toneel mag niet alleen tijdverdrijf voor de bourgeoisie 
zijn,, maar kan bredere bevolkingslagen bewust maken van hun achter-
gesteldee situatie. (...) Een dergelijk engagement zal dan vanzelf resulte-
renn in artistieke vernieuwing.'IO3 

Inn de nota Toneelbeleid (1976) van minister Van Doorn werd nauw bij 
dee door Tomaat verwoorde opinies aangesloten. Het 'burgerlijke' to-
neell  - 'bolwerk van het establishment' - had afgedaan. 'Men wil (...) 
niett langer toneel dat mooi is, dat ontroert. Men wil toneel dat veran-
dertt (...) dat bijdraagt aan het bereiken van een maatschappelijk 
doel.'10**  Als eerste hiervan werd genoemd: 'het doorbreken van sociale 
begrenzingenn die mensen in hun maatschappelijke situatie gevangen 
houdenn en beknotten'. In het ene geval leidde dit tot toneel 'dat de 
mensenn in algemene zin wil vormen en hen bewust maken van hun 
maatschappelijkee situatie', en in het andere 'tot politiek toneel, dat een 
nieuwee samenleving nastreeft en dat daarbij oproept tot de daad'. In het 
lichtt van het nieuwe engagement diende, in plaats van geografische 
spreiding,, sociale spreiding ('het bereiken van bevolkingsgroepen die 
tott nog toe van toneel verstoken waren gebleven') het belangrijkste 
beleidsdoell  te zijn. 

Zowell  in het parlement als in het kunstenveld oogstte de nota, vooral 
vanwegee haar sterk politieke karakter en de daarmee verbonden nadruk 
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opp 'maatschappelijk relevant' toneel, veel kritiek. Tijdens de Kamerbe-
handelingg vond J. Wolff (CPN) 'de posthume tomaat-cultus in de nota 
eenn karikatuur die niet serieus genomen mag worden'.IO*  En AJ. Even-
huiss ( W D) bekritiseerde het historische gedeelte van de nota; volgens 
hemm was hier sprake van 'geschiedvervalsing om zodoende nieuwe 
geschiedeniss te maken'. Vanuit het veld waren de protesten eveneens 
'kritischh tot zeer negatief kritisch'. Bovendien bestonden hier, net als bij 
anderee deelterreinen van de kunsten, grote bezwaren tegen de in de 
notaa verwoorde decentralisatieplannen. Volgens de Kamer kon de nota 
geenn blauwdruk voor nieuw beleid zijn. Alvorens tot nieuwe beleids-
voorbereidingg over te gaan moest de Raad voor de Kunst om advies 
wordenn gevraagd. 

Ondertussenn hadden zich bij het toneel grote veranderingen voltrok-
3166 ken, en in de praktijk was het beleid hier min of meer vanzelfsprekend 

opp aangepast. Kern van de veranderingen was dat vanaf 1969 naast het 
regulieree 'repertoiretoneel' veel kleinere, op vernieuwing gerichte thea-
tergroepenn tot leven waren gekomen. Een groot deel van het sinds de 
jarenn zestig sterk gegroeide aantal jonge professionele acteurs vond hier 
emplooi.1066 Naast dit nieuwe toneelaanbod kwamen in grotere steden 
diversee kleinere accommodaties als het Shaffytheater in Amsterdam en 
Dee Toneelschuur in Haarlem tot stand. De nieuwe groepen en theaters 
vormdenn een veel aandacht trekkend 'alternatief circuit'. De opkomst 
vann het hier opererende 'vormings-, jeugd- en margetheater' leidde be-
halvee tot een veel gevarieerder theateraanbod en een sterk toenemend 
aantall  producties en voorstellingen tot een opvallende groei van het aan-
tall  gesubsidieerde groepen. In het seizoen 1969/1970 subsidieerde het 
rijkk elf gezelschappen; in 1980/1981 ging het om 29 gezelschappen.IO? 

Inn de praktijk leidde het nieuwe toneelaanbod tot wisselende waarde-
ringen.. Enerzijds werd de periode 1970-1985 'door velen (...) be-
schouwdd als een periode van grote bloei', waarin 'het meest gevarieerde 
theateraanbodd van de wereld' werd geboden.108 Aan de andere kant 
leiddee het grotere aanbod niet tot meer bezoekers en daarmee tot de 
doorr Tomaat en Van Doorn zo gewenste verbeterde spreiding van 
toneell  onder brede lagen van de bevolking.10? De sinds het midden van 
dee jaren vijfti g ingezette daling van het bezoekersaantal kwam zelfs in 
eenn versnelling terecht. Het alternatieve circuit trok zeker een nieuw, 
voorall  jong en door 'de geest van de jaren zestig' aangeraakt publiek, 
maarr uiteindelijk was het resultaat van het publieksbereik toch opval-
lendd negatief. Tussen 1965 en 1982 daalde het jaarlijkse aantal bezoekers 
vann voorstellingen van gesubsidieerde toneelgezelschappen van 1,42 
naarr 0,9 miljoen.110 

Nadatt onder Gardeniers - die weinig op had met maatschappelijke 
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relevantiee en vormingstoneel, maar wel 'heilig geloofde in de betekenis 
vann kunst voor de samenleving' - het in stand houden en bevorderen 
vann de 'artistieke verscheidenheid' van het bestel het belangrijkste be-
leidsdoell  was geworden, groeide er rond 1980 kritiek.111 De grote en nog 
steedss toenemende 'pluriformiteit van het aanbod' zou te veel tot ver-
snipperingg van geld, talent, aanbod en publiek leiden. De dalende be-
zoekersaantallenn werden nu geweten aan de verminderde identificatie-
mogelijkhedenn van het publiek met 'steeds weer van samenstelling 
wisselendee groepen', het te grote aantal voorstellingen en het naar ver-
houdingg te grote aantal artistiek-kwalitatief matige voorstellingen."2 

Eenn voortdurend toenemend aantal optredens werd voor een steeds 
kleinerr wordend publiek opgevoerd. 

BeeldendeBeeldende kunst lin dienst van de gemeenschap ',• kunstuitleen, 
omgevingsvormgevingomgevingsvormgeving en de BKR 

Dee groei van uitgaven op het terrein van de beeldende kunsten werd 
voornamelijkk veroorzaakt door de opkomst van de kunstuitleen en de 
inschakelingg van beeldende kunstenaars bij de vormgeving van de ge
bouwdee omgeving, alsmede door de sterke groei die de Beeldende Kun
stenaarss Regeling (BKR) vanaf 1965 doormaakte.n3 

Vann de kunstuitleen werd verwacht dat hij zowel zou bijdragen aan 
spreidingg van kunst onder de bevolking als aan de werkgelegenheid 
voorr kunstenaars en het gebruik van de groeiende hoeveelheid BKR-
werkk in overheidsbezit. De eerste Nederlandse kunstuitleen, in 1955 in 
Amsterdamm door beeldend kunstenaar Pieter Kooistra in het leven 
geroepen,, bleef de enige tot het midden van de jaren zestig. "4 Nadat de 
BBKK in 1971 het concept van artotheken had gelanceerd en in 1974 een 
ArtoteeknotaArtoteeknota het licht had doen zien, kwam kunstuitleen op de politieke 
agenda.. "5 Ter bevordering van dit nieuwe instrument voor spreiding 
vann kunst werd door het rijk een subsidieregeling in het leven geroepen. 
Dee resultaten waren opvallend: binnen enkele jaren groeide het aantal 
kunstuitlenendee instellingen naar tachtig (in 1982)."6 

Nett als de opvattingen van de BBK omtrent het artoteekmodel was 
ookk de inschakeling van beeldende kunstenaars bij de totstandkoming 
vann de gebouwde omgeving verbonden met een duidelijke ideologische 
motivatie.11?? Onder invloed van de Franse utopistische architecten en 
hett werk van de beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuis, die in 
19655 met zijn tentoonstelling Nieuw Babylon in het Haags Gemeente
museumm de aandacht op de stad en de daarin 'spelende mens' richtte, 
groeidee onder beeldende kunstenaars de aandacht voor 'omgevings
vormgeving'."88 Het was bij uitstek de 'Arnhemse School' die op de 
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vleugelss van de nieuwe oriëntaties een eigentijdse invulling aan het al 
oudee begrip van de 'gemeenschapskunst' gaf."9 

Dee in 1951 met de percentageregeling geformaliseerde inbreng van 
beeldendee kunstenaars bij bouwactiviteiten (die in de praktijk in veel 
gevallenn leidde tot 'autonome' toevoegingen van kunstenaars aan ge-
bouwen)) werd door de nieuwe 'omgevingskunstenaars' als volstrekt 
onvoldoendee beschouwd. Er zou veel intensiever en gelijkwaardiger 
mett andere vormgevers van de openbare ruimte moeten worden samen-
gewerkt.. En dat was hard nodig, want de activiteiten van de naoorlogse 
architecten,, stedenbouwkundigen en planologen hadden volgens velen 
voorall  geleid tot 'vervreemding' in de moderne gebouwde omgeving.120 

Beeldendee kunstenaars zouden nu het speelse en creatieve element in 
moetenn brengen, waaraan het in de naoorlogse ontwerppraktijk zo sterk 

3188 ontbrak.121 Ter legitimatie werden met succes allerlei argumenten ont-
leendd aan in zwang zijnde disciplines als psychologie, filosofie, sociolo-
giee en politicologie. De centrale boodschap was daarbij: 'omgevings-
kunstenaarss hebben een unieke expertise in het oplossen van sociale en 
psychischee problemen waar andere deskundigen geen raad mee we-
ten'.122 2 

Nadatt de in 1973 in het leven geroepen Rijksadviescommissie voor de 
beeldendee vormgeving in relatie tot architectuur en ruimtelijke orde-
ningg - 'de commissie met de lange naam' - zich over de materie had 
gebogen,, kreeg in 1977 het Overleg Coördinatie Beleidsmiddelen 
opdrachtt om 'de voorwaarden (...) voor het optimaliseren van de resul-
tatenn van de omgevingsvormgeving' in kaart te brengen.I23 De werk-
zaamheden,, die gepaard gingen met scherpe verschillen van mening 
tussenn de deelnemers aan het overleg, leidden in 1980 tot een nota (De 
zorgzorg voor de vormgeving) en een voorstel (Kunst in het bouwproces).ll*  Het 
resultaatt was dat nog hetzelfde jaar met behulp van subsidie de Stich-
tingg Praktijkbureau Beeldende Vormgeving in het leven werd geroe-
pen.12^^ Succes bleef niet uit, want de subsidiekraan was inmiddels voor 
dezee nieuwe 'kunst in een maatschappelijke context' ruim openge-
draaid;; 'met name Arnhemse omgevingskunstenaars wisten van de on-
gekendee mogelijkheden te profiteren'.126 

Verrewegg de grootste stijging van de overheidsuitgaven voor de beel-
dendee kunsten was echter het gevolg van de sterke groei van het aantal 
kunstenaarss dat van de Beeldende Kunstenaars Regeling gebruikmaak-
te.. I27 Niet in de laatste plaats als gevolg van de steeds grotere belang-
stellingg voor het beeldende-kunstonderwijs liep dit aantal tussen 1965 
enn 1982 op van 365 naar 3377.I28 De regeling richtte zich op de sociaal-
economischee positie van beeldende kunstenaars en was als zodanig een 
vormm van 'kunstenaarsbeleid'. Uitgevoerd door het ministerie van So-
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cialee Zaken (en gemeentelijke sociale diensten) voltrok de ontwikkeling 
vann de BKR zich vrijwel volledig buiten het ministerie van CRM om. Dit 
namm niet weg dat de regeling een belangrijk stempel op de talrijke dis-
cussiess over het door CRM te voeren beleid drukte. 

Dee BBK wilde de regeling in plaats van bij het ministerie van Sociale 
Zakenn bij CRM onderbrengen, omdat zij daarmee onderdeel van het 
kunstbeleidd zou worden.I29 Anders dan het ministerie van CRM was de 
BBKK daarbij van mening dat kunstenaarsbeleid onderdeel van kunstbe-
leidd diende te zijn.'3° Tegenover dit geluid stelde CRM tegen het einde 
vann de jaren zeventig steeds nadrukkelijker de kwaliteitseis; bij kunstbe-
leidd diende het te gaan om de artistieke kwaliteit van kunst en niet om 
dee sociaal-economische positie van de kunstenaar.1?1 Het geld van de 
BKRR was bij CRM van harte welkom, 
mitss dit volgens door de overheid vast-
gesteldd (en door CRM geformuleerd) 
beleidd kon worden aangewend. Na 1978 
werdenn de meningsverschillen over de 
BKRR tussen de BBK en de rijksoverheid 
verscherptt doordat zowel minister 
Gardenierss als staatssecretaris van So-
cialee Zaken L. de Graaf zich negatief 
overr de regeling uitlieten. Laatstge-
noemdee ging daarbij het verst: hij 
achttee de BKR onhoudbaar en pleitte 
voorr afschaffing ervan. In 1980 besloot 
dee ministerraad te laten nagaan hoe de 
BKRR kon worden ingeperkt. Het Insti-
tuutt voor Arbeidsvraagstukken (IVA ) 
-- onderzoeksinstituut van de Katholie-
kee Universiteit van Ti lburg-kreeg op-
drachtt het onderzoek uit te voeren. 

iHpfï i i 
^3 3 
^vv  . 

££ ÊÊ 
Anderss dan beeldende kunstenaars wilden, 
weigerdee minister Gardeniers om 'sociaal 
kunstenaarsbeleid'' bij haar kunstbeleid te 
betrekken.. Tegenover de kunstenaars legde 
zijj  sterke nadruk op 'de kwaliteit' van kunst. 
Hierr discussieert de minister op het departe-
mentt met een ktmstenaarsdelegatie. 

Participatie:Participatie: amateurkunst en kunstzinnige vorming 

Onderr invloed van tegenvallende resultaten van cultuurspreiding was al 
eerder,, in het begin van de jaren zestig, geconcludeerd dat er veel meer 
aandachtt voor amateurkunst en kunstzinnige vorming zou moeten zijn. 
Tenn gevolge daarvan was in 1964 een sectorale regeling, de Rijksrege-
lingg subsidiëring amateuristische kunstbeoefening, tot stand gekomen, 
waarmeee landelijke organisaties op het terrein van de AKK V konden wor-
denn gesubsidieerd.'32 In 1965 kreeg het beleid een impuls door het aan-
tredenn van minister Vrolijk . Hij oriënteerde zich op het gedachtegoed 
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vann minister Van der Leeuw (1945/1946), waarin de AKK V een centrale 
plaatss innam. Een belangrijk gegeven was daarbij dat met de instelling 
vann het ministerie van CRM het rijks-AKKV-beleid werd gesplitst. 'Bui-
tenschoolsee kunstzinnige vorming' en amateurkunst werden onderge-
brachtt bij CRM; de verantwoordelijkheid voor kunstzinnige vorming 
binnenn het onderwijs bleef bij het ondeiwijsministerie.̂ 

Tochh leidde de toegenomen belangstelling voor de AKK V niet direct 
tott fundamentele veranderingen. Bestaande subsidies groeiden niet 
opvallendd en bleven voornamelijk beperkt tot de welhaast traditionele 
bijdragenn aan Van rijkswege erkende' muziekscholen en instellingen als 
dee Federatie van Zangersbonden, Jeugd en Muziek, het Schoolconcert, 
hett WIKOR en de VAEVO.1^ Hier was sinds het midden van de jaren 
zestigg wel een aantal actieve organisaties als het Nederlands Centrum 

3200 voor Amateurtoneel (NCA), de Vereniging voor Creatdviteitsontwikke-
lingg (vco) en de Stichting Overleg Muziekschoolinstellingen (SOM) bij-
gekomen,, en ook was er een begin gemaakt met de subsidiëring van 
creativiteitscentra,, maar toch ging het volgens de in 1965 in het leven 
geroepenn Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV) te 
langzaam.J355 In 1973 verzuchtte dit zo vernieuwingsgezinde en spraak-
makendee instituut dat de rijksoverheid de kunstzinnige vorming nog 
steedss niet hoog in het vaandel had: 'grote woorden, kleine daden'.*36 

Omm de ontwikkelingen een impuls te geven presenteerde de NSKV 
eindd 1973 de notitie Ontwerp van een beleid, waarin rechtstreeks werd 
aangeslotenn bij de inhoud van de Discussienota kunstbeleid (1972) en de 
ambitiess van het kabinet-Den Uyl. Cultuurbeleid moest worden gezien 
alss een onderdeel van welzijnsbeleid: 'kunst is geen doel in zichzelf, 
maarr krijgt pas betekenis in relatie tot mensen en hun samenleving'.x37 
Kunstenaarss moesten 'dienstbaar willen zijn aan de rekreatie en eduka-
tiee van mensen en de vormgeving van hun leefwereld. Zij zullen zich 
dann minder eenkennig oriënteren op de kwaliteit van hun produkten en 
zichh meer met anderen begeven in processen die de kwaliteit van het 
bestaann van mensen willen verbeteren.' Op die manier zouden zij een 
bijdragee moeten leveren aan de vorming van de Nederlanders tot kriti -
schee en mondige individuen. Met behulp van gerichte leerplannen zou 
dee kunstzinnige vorming moeten bijdragen aan 'maatschappelijke ver-
anderingen'' en aan 'het opheffen van ongelijkheden', alsmede aan de 
permanentee educatie van het individu.'38 

Vanwegee de alom erkende mogelijkheden om bij te dragen aan het 
welzijnn van de bevolking kreeg de AKKV in Kunst en kunstbeleid een be-
langrijkee plaats toebedeeld. Zowel inhoudelijk als organisatorisch moest 
hett beleidsterrein worden verbeterd. Een te ontwikkelen 'verzorgings-
structuur'' moest de beleidssamenhang vergroten en het aanbod meer 
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toegankelijkk maken. Resultaat was in 1979 de nota Verzorgingsstructuur 
kunstzinnigekunstzinnige vorming, waarvan de doelstellingen uiteraard volledig op 
KunstKunst en kunstbeleid aansloten. *39 Bij kunstzinnige vorming diende het 
niett alleen te gaan om 'kunstgenot en vrije expressie, maar ook om per-
soonlijkheidsvorming,, vormgeving aan de eigen leefsituatie en vergro-
tingg van de maatschappelijke weerbaarheid'.1'*0 Kunstzinnige vorming 
wass daarmee 'niet alleen doel in zichzelf, maar tevens een middel voor 
hett bereiken van andere doeleinden: de kunst biedt middelen aan voor 
vormingg en ontwikkeling'. Wat het kunstbeleid betrof, was het rond 
19800 nog niet definitief duidelijk of dit nu al dan niet onderdeel van wel-
zijnsbeleidd moest zijn. Over de AKKV bestond deze twijfel niet; in 1979 
werdd het AKKV-beleid, vooruitlopend op de Kaderwet specifiek welzijn, 
alvastt tot onderdeel van het welzijnsbeleid gemaakt. 

Dee politiek-maatschappelijke visie op de rol en functie van de AKKV 321 
leiddee na 1972 niet alleen tot een veel nadrukkelijker overheidsbemoei-
enis,, maar ook tot een stijging van budgetten en tot professionalisering 
vann de instellingen.I4I Het AKKV-budget van de rijksoverheid steeg tus-
senn 1972 en 1982 van 2,6 naar 16,7 miljoen, dat van provincies van 3,7 
naarr 21,7 en dat van gemeenten van 55,3 naar 243,4 miljoen.1'*2 De stij-
gingg van de gemeentelijke budgetten was weliswaar het opvallendst, 
maarr dit was voor een aanzienlijk deel het directe gevolg van rijksdecen-
tralisatiebeleidd zoals dat vanaf 1979 door middel van 'bijdrageregelin-
gen'' vorm kreeg. Deze regelingen zorgden niet alleen voor een sterk 
verbeterdee organisatie van de instellingen, maar maakten ook de bouw 
vann veel nieuwe muziekscholen mogelijk. Het resultaat was dat vooral 
inn het noorden, oosten en zuiden van het land uitstekend gehuisveste 
voorzieningenn tot stand kwamen.1^ De verhoogde inspanningen leid-
denn er onder meer toe dat het aantal muziekscholen tussen 1965 en 1982 
toenamm van 72 naar 165; in laatstgenoemd jaar volgden meer dan 
310.0000 leerlingen er lessen. Het aantal creativiteitscentra was in 1982 
opgelopenn tot ongeveer 95.144 

BibliothekenBibliotheken voor permanente educatie 

Nett als het aantal muziekscholen was het aantal openbare bibliotheken 
inn de jaren vijfti g en zestig explosief gegroeid. In 1945 waren er 119 ves-
tigingen,, twee decennia later 632 en in 1982 956.̂  De toename vond 
vanaff  de jaren zestig vooral plaats op het platteland. Een belangrijke rol 
speeldenn daarbij de vanaf 1961 gesubsidieerde Provinciale Bibliotheek-
centraless die ervoor zorgden dat ook voor plattelandsbibliotheken uit-
gebreidee collecties beschikbaar kwamen. Naarmate de geografische 
spreidingg vorderde werd de aandacht verlegd naar het bereiken van een 
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zoo groot mogelijk publiek. Er moesten meer en vooral nieuwe lezers 
wordenn bereikt. 

Grotee invloed op het denken over de rol van openbare bibliotheken 
inn de samenleving en daarmee op het bibliotheekbeleid hadden de door 
internationalee organen als de Raad van Europa en de UNESCO gepropa-
geerdee opvattingen over permanente educatie. Daarbij ging het om een 
eigentijdsee vertaling van het oude begrip 'volksontwikkeling', waarbij 
werdd benadrukt dat het proces van vorming en ontwikkeling niet 
beperktt diende te blijven tot de jeugd maar dat dit gedurende het hele 
levenn van de mens een centrale rol moest spelen. Openbare bibliothe-
kenn werden daarbij als uiterst belangrijke instrumenten gezien. Het 
ideee van de permanente educatie en de daardoor benadrukte rol van 
bibliothekenn in de 'verzorgingsstaat' droegen er tegelijkertijd toe bij dat 
dee verzuiling van het bibliotheekstelsel een halt werd toegeroepen. In 
19722 leidde dit proces tot de oprichting van één koepelorganisatie, het 
inn Den Haag gevestigde Nederlandse Bibliotheek en Lectuur Centrum 
(NBLC),, waarin de grootste verzuilde landelijke organisaties samengin-
gen.. '46 

Tekenendd voor de prioriteiten die door het kabinet-Den Uyl werden 
gelegdd was wellicht dat in 1975 de Wet op het Openbare Bibliotheek-
werk,, waaraan al vanaf het begin van de jaren zestig was gewerkt, werd 
aangenomen.. Staatssecretaris Wim Meijer, een van de belangrijkste 
theoreticii  van het welzijnsbeleid, benadrukte in discussies rond de nieu-
wee wet het grote belang van openbare bibliotheken voor het scheppen 

vann 'nieuwe kennisverhoudingen 
(...)) en gelijke kansen voor ieder-
een'.. Beide achtte hij van cruciaal 
belangg voor het versnellen van 'het 
democratiseringsproces'.1^^ En het 
sprakk voor zich dat de nieuwe wet 
tee zijner tijd in de voor te bereiden 
Kaderwett specifiek welzijn werd 
opgenomen. . 

Mett behulp van een aanzienlijk 
hogeree rijksbijdrage werd de aan-
dachtt nu nog meer op het platte-
landd en op het bereik van jongeren 
gelegd.. Nieuwe vestigingen en 
voorzieningenn kwamen vrijwel uit-
sluitendd nog buiten de steden tot 
stand,, en voor het bereik van dun-
bevolktee gebieden werd intensief 

Omm zo veel mogelijk lezers in dunbevolkte gebieden 
opp het platteland te bereiken werden in de jaren 
zeventigg steeds vaker 'bibliobussen' ingezet. 
Hierr de bus voor het gebied Achtkarspelen-
Dantumadeel. . 
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vann (overigens al langer bestaande) bibliobussen gebruikgemaakt. Het 
beleidd had succes; 'met name door het ontbreken van contributie voor 
dee jeugd stroomden de nieuwe gebruikers in groten getale binnen'.1* 8 

Niett in de laatste plaats hierdoor steeg tussen 1965 en 1982 het aantal 
abonneess van openbare bibliotheken van 0,8 naar 4,3 miljoen.1^ 

OverOver de maatschappelijke functie van musea 

Dee museumwereld was in het begin van de jaren zeventig sterk auto-
noom.. Van enige overheidsregie was gedurende het groeiproces van 
'hett museumbestel', zoals de verzamelde Nederlandse musea en de 
daarmeee verbonden instellingen in de loop van de jaren zeventig wer-
denn genoemd, nauwelijks sprake geweest. De overheden verstrekten 
subsidies,, maar voorwaarden werden daaraan niet of nauwelijks verbon- 323 
den.. In 1972 verklaarden de directeuren van rijksmusea 'in alle tevre-
denheidd "dat zij vrijwel onafhankelijk hun beleid konden bepalen"'.1* 0 

Ditt bleef niet zo, want onder invloed van de discussie over het cul-
tuurbeleidd die in het begin van de jaren zeventig losbrandde werd in 
politiek-bestuurlijkee kring nadrukkelijk de vraag gesteld in hoeverre 
museaa een bijdrage aan de realisatie van de gestelde welzijnsdoelen en 
dee daarmee samenhangende permanente educatie zouden kunnen leve-
ren.. Gevolg was dat in de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) de 
musea,, net als andere onderdelen van het cultuurbeleid, volledig in een 
'welzijnskader'' werden geplaatst. Op grond hiervan ging de overheid 
voorwaardenn stellen: 'instellingen, zeker wanneer zij door de overheid 
werdenn gefinancierd, werden geacht voor iedereen te functioneren en 
bovenall  moesten ze maatschappelijk nuttig zijn'.1*1 

Dee inhoud van de nota werd door de museumdirecties, die zeer op 
hunn zelfstandigheid waren gesteld, bepaald niet van harte verwelkomd. 
'Dee eerste reactie van de museumwereld (...) was afwijzend, het bestuur 
vann de Nederlandse Museumvereniging betreurde het ten zeerste dat 
dee musea in politiek vaarwater terecht waren gekomen.'1* 2 In de praktijk 
hadd de politiek-bestuurlijke belangstelling grote invloed op de ontwik-
kelingg van 'de museumdiscussie' die in de loop van de jaren zeventig 
rondd de musea werd gevoerd.1*}  De in dit debat aan de orde gestelde 
vragenn hadden in wezen allemaal betrekking op kwesties van legitimatie 
enn 'maatschappelijke relevantie', maar in het bijzonder spitste de aan-
dachtt zich toe op 'de publieksfunctie' van musea en de in dit perspectief 
tee ontwikkelen educatieve activiteiten. 

Inn het openbaar debat over 'de democratisering van het museum' of 
'dee vermaatschappelijking van het museum' waren twee partijen te 
onderscheiden.. Eén groep deskundigen stelde het verzamelen, conser-
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verenn en bestuderen van de collecties als museale taak centraal. Ande-
renn zagen daarentegen het optimaliseren van de toegankelijkheid van 
dee collecties voor het publiek als de belangrijkste taak. Net als veel eer-
deree discussies over de musea verwees de controverse naar het klassieke 
dualismedualisme in de taakstelling van musea.'̂ 

Zoalss te verwachten leidde de discussie niet tot pasklare antwoorden. 
Maarr dit nam niet weg dat er binnen de musea in de jaren zeventig veel 
meerr aandacht voor educatieve activiteiten ontstond. Onder invloed 
vann de discussie en de tegelijkertijd sterk toenemende publieke belang-
stellingg groeide in de musea het aantal medewerkers van educatieve 
dienstenn van 'enkele tientallen' in 1967 naar 322 in 1982.'̂  Nog belang-
rijkerr was het wellicht dat de musea, nadat zij in de jaren zeventig een 
veell  centralere plaats binnen het cultuurbeleid hadden gekregen, daar-

3244 na nadrukkelijk in de aandacht van politiek en bestuur zouden blijven. 
Ditt zou het museumbestel sterk gaan beïnvloeden. 

BEGINN JAREN TACHTIG: ONBEANTWOORDE VRAGEN 

Dee intensieve discussie die in de jaren zeventig over 'de rol van de kunst 
inn de samenleving' was gevoerd, had anno 1980 niet tot een fundamen-
teell  ander cultuurbeleid geleid. Tijdens het debat was duidelijk gewor-
denn dat de interpretatie van vernieuwingsidealen en de verbreding van 
hett cultuurbegrip in politiek-bestuurlijke kringen tot andere uitwerkin-
genn leidden dan in kunstenaarskring. De aanvankelijk vrij eensgezinde 
alliantiee van progressieve politici en kunstenaars was onder invloed 
daarvann al in een pril stadium uiteengegroeid. 

Inn politiek-bestuurlijke kringen bestond weliswaar brede steun voor 
dee algemene doelstellingen van het beleid als in Kunst en kunstbeleid 
geformuleerd,, maar daar bleef het bij. De vragen hoe deze doelstellin-
genn zouden moeten worden geconcretiseerd en hoe het kunstbeleid als 
onderdeell  van een breed welzijnsbeleid zou moeten worden gedecen-
traliseerd,, stelden fundamentele kwesties in het daglicht, waarbij het 
voorall  ging om de 'afstand' die de overheid tegenover de kunst in acht 
diendee te nemen. Tegenover de actieve, initiërende rol van de overheid 
enn de nadruk op 'maatschappelijke relevantie' van kunst legden met 
namee liberale politici de nadruk op de autonomie van de kunsten en op 
hett tegengaan van 'staatskunst' door concentratie op Voorwaarden-
scheppendd beleid'. 

Dee 'bedreigde' vrijheid van de kunsten was ook in het kunstenveld 
eenn belangrijk gegeven. Hier werd gevreesd dat de kunsten te veel zou-
denn worden onderworpen aan een ambtelijk, bureaucratisch gediri-
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geerdd welzijnsbeleid, waarin binnen de kunsten vigerende waarden, 
normenn en belangen gemakkelijk konden ondersneeuwen. Angst daar-
voorr werd aan het eind van de jaren tachtig versterkt door de 'affaire 
Schiedam',, die aantoonde dat op gemeentelijk niveau - onder invloed 
vann welzijnslegitimaties - de kunsten heel onwelgevallige keuzen kon-
denn worden gemaakt. Aan het einde van het over de affaire gevoerde 
publiekee debat concludeerde Kassies dat de 'culturele revolutie' niet 
hadd gebracht wat hij aanvankelijk had gehoopt. De bestaande maat-
schappelijkee structuren (waarmee het complex van bestaande culturele 
instellingenn en het daarop afgestemde beleid zullen zijn bedoeld) waren 
tee taai gebleken. 

Zoo kon rond 1980 worden vastgesteld dat de 'culturele revolutie' wel-
iswaarr niet van de grond was gekomen, maar dat er wél veel was veran-
derd.. In het bijzonder was het beleid aangaande de kunsten, AKKV , 325 
bibliothekenn en musea sterk door de tijdgeest beïnvloed. Het belang-
rijksterijkste was echter wellicht dat er een 'ontzuilde' consensus was ontstaan 
overr het belang van cultuurbeleid. All e partijen in het parlement waren 
nuu eenstemmig van mening dat 'kunst moest'. Twee elementen dienden 
bijj  nadere invulling van die wens richtinggevend te zijn: er moest wor-
denn gedecentraliseerd en er moest binnen het beleid ruimte worden 
geschapenn voor artistiek-inhoudelijke vernieuwing. Het criterium waar-
aann dit laatste moest worden getoetst was rond 1980 geen vraag meer: in 
plaatss van sociale of welzijnscriteria zou dit bij uitstek de 'artistieke 
kwaliteit'' van de kunst moeten zijn. Daarmee kan worden geconclu-
deerdd dat tijdens de zo'n tien jaar durende discussie over het te voeren 
beleid,, op hoofdlijnen weliswaar duidelijkheid over de aard en de in-
houdd daarvan was geschapen, maar dat van een samenhangende imple-
mentatiee van die uitgangspunten nog geen sprake was. Een groeiend 
aantall  politici en bestuurders raakte er nu steeds meer van overtuigd dat 
hett tijd werd eindelijk eens tot daden over te gaan. 





XX A. • 

I982-I999: : 
NIEUW EE ZAKELIJKHEI D 

''Grote''Grote woorden over volksverheffing, schoonheidsbeleving, culturele 327 
ontplooiingontplooiing en welzijn, die in de begrotingstoelichtingen stonden tijdens 
dede groeiperiode 1950-1980, raken in de jaren tachtig op de achtergrond? 
EvanPuffelen1 1 

B R I N K M A N :: NAAR EEN ' I N T E G R A A L C U L T U U R B E L E I D ' 

Vanaff november 1982 waaide met het aantreden van het eerste kabinet-
Lubberss (CDA/VVD) een nieuwe wind door politiek Den Haag. Centraal 
doell van het kabinet was dat het tot grote hoogte gestegen financie
ringstekortt onverwijld zou worden teruggedrongen. In het beleid 
moestt meer oog zijn voor marktwerking en efficiency. Bovendien zou 
'eenn terugtredende overheid' zich minder met allerlei zaken moeten be
moeien.. Waar mogelijk zouden samenlevingsaangelegenheden door 
particulierenn of door 'het maatschappelijk middenveld' moeten worden 
geregeld.. De overheid diende zich daarbij te beperken tot het vanouds 
bekendee 'voorwaardenscheppende beleid'. Voor een aanzienlijk deel 
werdd hiermee afstand genomen van idealen die in de jaren zeventig 
richtinggevendd waren geweest. Maar dit gold lang niet voor alles, want 
dee politieke wens tot decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijk
hedenn bleef vrijwel onverminderd, evenals de behoefte om beleid in 
wettenn te verankeren. 

Ministerr van het nieuwe departement van Welzijn, Volksgezondheid 
enn Cultuur in de kabinetten-Lubbers 1 en 11 werd de bij zijn aantreden 
34-jarigee voormalige topambtenaar mr. drs. L.C. (Elco) Brinkman 
(CDA).22 Kabinet en parlement verwachtten van hem dat hij het cultuur
beleid,, na zoveel jaar gediscussieer, krachtig zou aanpakken en dat hij 
mett concrete voorstellen zou komen. Het was koren op de molen van de 



1982-1999 9 

Elcoo Brinkman, minister 
vann Welzijn, Volksgezond 
heidd en Cultuur van 1982 
tott 1989. 

uiterstt energieke Brinkman die, als zoon van een gere-
formeerdd burgemeester uit de in cultureel opzicht ver 
vann Amsterdam gelegen Alblasserwaard, een zelfverze-
kerdd en spraakmakend lid van Lubbers' no-nonsense-
kabinett werd. Kort na zijn aantreden viel het besluit om 
hett cultuurbeleid geen onderdeel van een breed wel-
zijnsbeleidd te laten zijn. De Kaderwet specifiek welzijn, 
waaraann inmiddels meer dan tien jaar was gewerkt, zou 
niett worden ingevoerd. 

Inn kunstenaarskringen en linkse gelederen werd de 
jongee 'kill e manager' van aanvang af met argusogen 
bekeken.33 Toen hij zich kort na zijn aantreden afvroeg 
off  er wel 'allerlei dingen' zouden moeten worden ge-
subsidieerdd 'die je met moeite tot de grauwe middel-
maatt kunt rekenen', en hij tevens liet weten dat de over-
heidd zich op het terrein van de professionele kunsten bij 
uitstekk op kwaliteit - op 'topkunst' - zou moeten con-

centreren,, werd daarover luid geschamperd.^ Evenmin maakte hij zich 
populairr met de kort na zijn aantreden ingezette reorganisaties van het 
'podiumkunstenbestePP en 'de afschaffing van de Beeldende Kunste-
naarss Regeling', die veel ophef veroorzaakten. In het voorjaar van 1985 
zorgdee Brinkmans weigering om de P.C. Hooftprijs, de staatsprijs voor 
literatuur,, aan Hugo Brandt Corstius toe te kennen voor veel opwin-
ding.. De minister weigerde de prijs uit te reiken aan een auteur die 'sys-
tematischh personen, instellingen, het koningshuis en levensbeschou-
wingenn kwetste'.5 

Dee diverse meningsverschillen droegen er ongetwijfeld toe bij dat 
Brinkmanss beleidsvoorkeuren in het kunstenveld weinig warme gevoe-
lenss losmaakten. De toezegging dat de kunsten bij bezuinigingen 'rela-
tieff  zouden worden ontzien' veranderde hieraan niets. Het door Brink-
mann voorgestelde beleid werd niet alleen oppervlakkig gevonden, ook 
dee verwijzingen naar de relatie tussen de economie, het culturele leven 
enn het Nederlandse imago in het buitenland - waar sommigen uit op-
maaktenn dat de regering cultuur als 'glijmiddel' voor de economie en de 
internationalee betrekkingen wilde gebruiken - leidden onder kunste-
naarss en in linkse kringen tot heftige verontwaardiging. Ook in het par-
lementt was de kritiek vaak niet mis te verstaan. Bij de PvdA speelde 
daarbijj  onbetwist een rol dat Brinkman hier werd beschouwd als degene 
diee de in deze partij zo gekoesterde grote welzijnsidealen uit de jaren 
zeventigg definitief om zeep had geholpen. 

Gezienn de krachtige tegenwind is het opvallend dat Brinkman in de 
loopp van zijn twee zittingsperioden een ingrijpende en fundamentele 
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herstructureringg van het cultuurbeleid tot stand wist te brengen. Na 
zijnn aftreden in 1989 bleek hoezeer hij de koers voor de toekomst had 
uitgezet-- Ook binnen de PvdA, nu regeringspartij, bleken anno 1989 
tegenn de door Brinkman aangegeven trends geen weerstanden meer te 
bestaan.. In 1993 werd onder minister D'Ancona de Wet op het specifiek 
cultuurbeleidd aangenomen. Zonder enige twijfel kan Brinkman daarvan 
alss de belangrijkste architect worden aangemerkt. 

enkeleenkele koerscorrecties'' 

Algemenee uitgangspunten voor zijn beleid verwoordde Brinkman tij -
denss zijn eerste ambtsperiode (1982-1986) in een Discussienota (1983) en 
inn de Notitie Cultuurbeleid (1985).6 Het grote verschil met de voorgaan-
dee nota Kunst en kunstbeleid (1976) was dat hierin geen beroep meer op 329 
bredee welzijnsidealen werd gedaan. De concepties waren bescheidener 
enn vooral praktischer. Bij het in hoge mate autonome 'proces van cul-
tuurvorming'' moest de overheid niet dirigeren, maar voorwaarden 
scheppenn voor 'een bloeiend artistiek en cultureel leven'.7 

Ondankss een fundamenteel verschil in toon en ambitie zette Brink-
mann zich niet tegen Kunst en kunstbeleid af. Integendeel, wat de doelstel-
lingenn van het beleid betrof werd zelfs nauw aangesloten bij de daarin 
genoemdee drieslag: behoud en vernieuwing van culturele waarden, het 
toegankelijkk maken daarvan, en het bevorderen van cultuurdeelname 
doorr de bevolking. Wel werden 'enkele koerscorrecties' noodzakelijk 
geacht. . 

Inn de eerste plaats was volgens Brinkman in Kunst en kunstbeleid, on-
derr invloed van een sterke lobby van professionele kunstenaars, de aan-
dachtt te exclusief op 'de kunsten' geconcentreerd geraakt en was tevens 
'hett vernieuwende' te veel als vervangend criterium voor 'kwaliteit' 
gaann fungeren. Dit was niet terecht, want bij cultuurbeleid diende het 
omm méér te gaan dan om vernieuwende activiteiten in de kunstensector. 
Meerr aandacht voor minder spraakmakende beleidsonderdelen was 
gewenst.. Conform de maatschappelijke verscheidenheid moest er in 
hett beleid naar een grotere 'culturele pluriformiteit' worden gestreefd. 
DaarbijDaarbij moest de vraag wat wel en wat geen overheidssteun zou kunnen 
krijgenn worden bepaald door het 'primaat van het kwaliteitsbeginsel'. 

Eenn ander punt waarop de minister verandering nodig vond betrof 
dee relatie tussen kunst en publiek. Op het terrein van de kunsten was de 
beoordelingg van subsidieverzoeken in de loop van de tijd naar Brink-
manss mening te exclusief op de kwaliteit van 'het aanbod' geconcen-
treerdd geraakt, en was de aandacht voor publieke belangstelling te veel 
naarr de achtergrond verdwenen.8 Het kon toch niet de bedoeling zijn 
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datt 'juist het uitblijven van respons van de zijde van het publiek (...) als 
zekeree indicatie voor kwaliteit' werd beschouwd: 'Als dit ooit in ernst 
verdedigdd is (...) dan ligt die tijd nu wel definitief achter ons.'9 Kunst-
producentenn zouden meer 'met de factor van de publieke belangstel-
ling'' rekening moeten houden. De benadrukte relatie tussen cultuur en 
publiekk gold overigens niet alleen de kunsten. Om meer mensen te be-
reikenn diende het beleid in het bijzonder te worden gericht op instru-
mentenn die ertoe zouden bijdragen dat 'de artistieke en culturele com-
petentiee van de bevolking' op peil werd gehouden. Daarbij moest het 
media-- en bibliotheekbeleid nadrukkelijker op het cultuurbeleid wor-
denn afgestemd en zou meer aandacht aan amateurkunstbeoefening en 
kunstzinnigee vorming moeten worden besteed. 

Eenn derde correctie op Kunst en kunstbeleid betrof de tempering van 
3300 verwachtingen die daarin omtrent 'decentralisatie en democratisering' 

warenn gewekt en waarop van aanvang af, in het bijzonder vanuit het 
kunstenveld,, veel kritiek was geweest. Wensen in deze richting moesten 
dee verwezenlijking van 'een samenhangend stelsel van voorzieningen' 
niett in de weg staan. Om te voorkomen dat de autonomie van de lagere 
overhedenn de ontwikkeling van het stelsel zou blokkeren, zouden de 
overhedenn - en natuurlijk werd hier in de eerste plaats het rijk bedoeld -
hunn taak zo moeten vormgeven 'dat elk overheidsniveau in principe ge-
staltee kon geven aan zijn verantwoordelijkheden zonder daarbij afhan-
kelijkk te zijn van de andere niveaus'. 

Onderr invloed van de voortgaande internationalisering vroeg Brink-
mann ten slotte bijzondere aandacht voor de nationale culturele identi-
teit.. Deze zou weliswaar geen aanleiding moeten geven tot chauvinisme 
enn 'gidsland-pretenties', maar een zeker zelfbewustzijn met betrekking 
tott het 'cultureel eigen gezicht van ons land' zou toch niet misstaan. Dit 
zouu kunnen leiden tot grotere aandacht voor het eigen culturele pro-
ductt (tegenover de soms 'al te dominante invloed van buitenlandse cul-
tuur-industrieën').. Tegelijkertijd zou een nadrukkelijker presentatie 
vann de Nederlandse cultuur in het buitenland aldaar belangstelling 
ervoorr kunnen opwekken. 

Bijj  de behandeling van de Notitie Cultuurbeleid in de Tweede Kamer 
kwamm de kritiek vooral van PvdA-woordvoerder Frits Niessen, die 
Brinkmann eerder in het jaar over de P.C. Hooft-affaire stevig de oren 
hadd gewassen.10 Het oppositielid vond dat de minister er weinig van 
terechtt had gebracht. 'Zelden nog zag men zo'n fraaie collectie open 
deurenn tegelijk ingetrapt als in deze notitie.'" Met weemoed dacht 
Niessenn terug aan de 'onvolprezen nota "Kunst en kunstbeleid" van mi-
nisterr Van Doorn'. Vooral de 'overheersende teneur van marktgericht-
heid'' en de 'gedwongen publiekswerving' werden scherp afgewezen. 
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Brinkmann werd verzocht 'snel van deze heilloze weg terug te keren'. 
Dee reactie van de regeringspartijen was, zoals te verwachten, positie-

ver.. Maarten Beinema (CDA) waardeerde de notitie als 'een duidelijke en 
evenwichtigee tussenbalans'. Hans Dijkstal (VVD) was weliswaar kritisch 
-- 'Als beleidsstuk heeft zij weinig inhoud en toont zij weinig visie en 
weinigg nieuwe ideeën' -, maar tegelijkertijd maakte zijn betoog duide-
lij kk dat de strekking van de notitie wat de hoofdlijnen betrof goed op 
liberalee visies aansloot. In algemene zin was de spreker tevreden: '(...) 
tott nu toe kan ik tot mijn grote genoegen zeggen dat de VVD-fractie 
waarderingg heeft voor wat er tot stand is gekomen'. Ook D'66 was ge-
matigdd positief: 'De notitie is een niet onverdienstelijke verdediging 
vann bestaand beleid, opgeschreven met een zekere nuchterheid.' 

Brinkmann vatte de beoordeling samen als 'mild'. Commentaar op het 
ontbrekenn van 'brede visies op het cultuurbegrip' verklaarde hij door te 331 
benadrukkenn dat hij zo concreet mogelijk wilde zijn. Om die reden was 
vanuitt 'een zeker realiteitsbesef het accent in het stuk gelegd bij het 
beleidd waarvoor hij als minister directe verantwoordelijkheid droeg: er 
wass een beschrijving gegeven 'van het cultuurbeleid en niet van de cul-
tuur'.. Het tijdperk van de grote idealen en weidse visies leek definitief 
voorbij. . 

DecentralisatieDecentralisatie in soorten: taakverdeling en fondsen 

Nadatt in september 1983 was besloten om van de invoering van de Ka-
derwett specifiek welzijn af te zien, werd de vraag urgent hoe er aan de 
algemenee wens tot decentralisatie kon worden voldaan. Een goede mo-
gelijkheidd tot actie bood het in opdracht van minister Gardeniers ver-
richtee onderzoek Kunstbeleid en decentralisatie (1981), waarmee tot op dat 
momentt nauwelijks iets was gedaan. Hierin werd benadrukt dat er in 
hett bestaande kunstbeleid van een afgewogen taakverdeling tussen de 
driee overheden geen sprake was. Juist het tegenovergestelde was het ge-
val.. Het kunstbeleid van de verschillende overheden was in het verleden 
autonoomm gegroeid. Er was geen enkele wettelijke verdeling van taken 
enn bevoegdheden en daardoor waren zowel rijk, provincies als (grotere) 
gemeentenn 'zonder enige vooraf bepaalde systematiek of werkverde-
ling'' tot invulling van hun kunstbeleid gekomen.12 

Tochh hing, volgens de onderzoekers, het door de drie overheden ge-
voerdee beleid minder als los zand aan elkaar dan wel kon worden ver-
wacht.. Samenhang was in de praktijk gegroeid door het gebruik van 
koppelsubsidies,, het systeem dat al zo lang met succes was gebruikt en 
waarbijj  het erom ging dat verschillende overheden aan de instandhou-
dingg van culturele voorzieningen meebetaalden. *3 Anno 1981 gaven 
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dezee koppelsubsidies naar de mening van de onderzoekers echter vooral 
aanleidingg tot problemen en onduidelijkheid.1^ Net als minister Van 
Doornn in de jaren zeventig stelden ze dat dergelijke subsidies de ge-
wenstee artistieke vernieuwing in de weg stonden, en dat zij voor de in-
stellingenn tot het probleem leidden dat deze 'meerdere heren moesten 
dienen'.'55 In plaats van koppelsubsidies zou er een heldere en samen-
hangendee taakverdeling tussen de overheden moeten komen. Brinkman 
namm de belangrijkste aanbevelingen over: koppelsubsidies zouden wor-
denn afgeschaft en er zou werk worden gemaakt van een nieuwe - 'com-
plementaire'' - taakverdeling. Als eerste stap daartoe zouden het podi-
umkunstenbestell  en het museumbestel bij wijze van 'harmonisatie' 
wordenn gereorganiseerd. 

Mett de concentratie op een nieuwe taakverdeling kon aan twee zaken 
3322 recht worden gedaan. Ten eerste bood het de mogelijkheid om een ze-

keree invulling te geven aan het verlangen naar decentralisatie. En ten 
tweedee kon rekening worden gehouden met de vooral in het veld (maar 
zekerr ook op het departement) levende angst voor een rigoureuze terri-
torialee decentralisatie van het beleid, waarbij maar moest worden afge-
wachtt of op de 'decentrale niveaus' de zorg voor de tot voor kort geza-
menlijkk gefinancierde 'culturele infrastructuur' het niet zou afleggen 
tegenn andere prioriteiten. 

Kernvraagg bij de tot stand te brengen taakverdeling was hoe deze in 
tee vullen zonder dat de in het beleid aanwezige samenhang verloren 
ging.. In de Notitie Cultuurbeleid was Brinkman op de materie ingegaan 
enn had hij benadrukt dat de belangrijkste regie - 'de verantwoordelijk-
heidd voor de nodige samenhang in het beleid' - bij het rijk zou moeten 
blijvenn liggen. Voor het overige zou de taakverdeling, gezien de grote 
onderlingee verschillen, per sector moeten worden geregeld. Toch wa-
renn er wel een paar algemene vuistregels te geven. Zo zou het rijk ver-
antwoordelijkk moeten zijn voor het 'landelijk aanbod' en voor op 'lan-
delijkee schaal' functionerende instellingen en voorzieningen. Hiernaast 
zoudenn de gemeenten (met uitzondering van de vier grootste steden 
waarmeee aparte 'bestuursovereenkomsten' zouden worden gesloten) 
zichh moeten richten op de 'afname van het aanbod' en op de huisvesting 
enn exploitatie van plaatselijke voorzieningen als schouwburgen, con-
certzalen,, musea, archieven en bibliotheken.16 De provincies zouden 
tenn slotte 'tussen rijk en gemeenten' op deelterreinen (als die van de 
beeldendee kunsten) taken aangaande 'spreiding, coördinatie en onder-
steuning'' moeten vervullen.1? 

Voorr het vervullen van de wens tot decentralisatie was het verder 
belangrijkk dat de mogelijkheden hiertoe zich niet beperkten tot het 
creërenn van een complementaire taakafbakening (waarmee, althans in 
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theorie,, inhoud aan een zekere vorm van territoriale decentralisatie 
werdd gegeven). Een alternatief om aan de decentralisatie wens te vol-
doenn betrof de 'functionele decentralisatie'. Bij deze variant kon een 
aantall  tot op dat moment door het rijk uitgevoerde taken worden afge-
stotenn naar daarvoor gecreëerde instellingen. Op het gebied van de 
kunstenn was hiertoe in 1981 de Fondsenwet scheppende kunsten tot 
standd gebracht. Voor deze manier van decentralisatie waren in het 
beginn van de jaren tachtig diverse argumenten voorhanden die zowel 
hett kunstenveld als politici op rijksniveau konden bevredigen. 

Hett kunstenveld vond in de 'fondsenconstructie' een goede gelegen-
heidd om, in plaats van invloed af te staan, deze te vergroten, doordat de 
mogelijkhedenn tot bescherming van de eigen sectorale belangen in 
fondsenn per definitie aanzienlijk groter waren. In politiek-bestuurlijke 
kringenn bood functionele decentralisatie het voordeel dat hierdoor tóch 333 
aann de wens tot decentralisatie tegemoet kon worden gekomen. Tegelij-
kertijdd kon door met (in stichtingen ondergebrachte) fondsen te werken 
wordenn voldaan aan de bestuurlijke wensen tot 'een terugtredende 
overheid',, 'afslanking van departementen' en 'besturen op hoofdlijnen'. 
Bovendienn sloot het concept van de functionele decentralisatie uitste-
kendd aan bij de vanouds in confessionele kringen bestaande voorkeur 
voorr een corporatistische maatschappelijke ordening.18 Ondanks al 
dezee argumenten was Brinkman voorzichtig met het instellen van fond-
sen.. Hun takenpakket moest beperkt en overzichtelijk blijven. Te veel 
'beleidsruimte'' voor diverse fondsen zou de samenhang in het totale 
beleidd kunnen bemoeilijken, een nieuw soort verkokering in de hand 
kunnenn werken en politieke verantwoordelijkheid uithollen.l9 

NaarNaar cultuurwetgeving; het Kunstenplan 1988-1992 

Omm te bezien hoe het na het afblazen van de Kaderwet specifiek welzijn 
verderr moest met de al zo lang gewenste wettelijke regeling van het cul-
tuurbeleid,, was het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in juni 1984 
omm advies gevraagd. Als resultaat werd in september 1986 het Advies cul-
tuurwetgeving;tuurwetgeving; cultuurbeleid in historisch, beleidsanalytisch en juridisch per-
spectiefspectief gepresenteerd.20 Voorgesteld werd om het cultuurbeleid op 
hoofdpuntenn in wetgeving vast te leggen. Op het ministerie was daarop 
inmiddelss al vooruitgelopen, want om wat ervaring met op wetgeving 
gebaseerdee beleidsplanning op te doen was voor het uitbrengen van het 
scp-adviess reeds besloten om een meerjarig beleidsplan voor de kun-
stensectorr op te stellen. Het ging daarbij om meer dan een proef, want 
dee planning bood tevens goede mogelijkheden om na diverse sectorale 
reorganisatiess - waarover straks - nog bestaande onevenwichtigheden 
tussenn verschillende deelterreinen bij te stellen. 
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Terr voorbereiding van het Kunstenplan werd de Raad voor de Kunst 
inn november 1986 aan de hand van een Brief over bet kunstbeleid om ad-
viess gevraagd. In dit schrijven noemde Brinkman drie centrale onder-
werpenn die elk voor zich rechtstreeks bij zijn eerdere Notitie (maar nu 
NotaNota genoemde) Cultuurbeleid aansloten. Het waren: de verdeling van 
hett totale budget over de verschillende disciplines, 'kwesties met be-
trekkingg tot de relatie tussen aanbod en participatie', en het vraagstuk 
vann de geografische spreiding over het land 'gerelateerd aan overwegin-
genn van kwaliteit en kosten'.21 De Raad werd gevraagd om aan de hand 
vann deze drie punten een aantal binnen deelsectoren levende proble-
menn 'budgettair neutraal' op te lossen. Een aantal deelterreinen zou 
daarbijj  een extra impuls moeten krijgen. Genoemd werden: film, lette-
renn en 'kunstuitingen van migranten'. 

3344 De aard van de reactie van de Raad illustreerde dat de relatie tussen 
hett vroeger vaak zo kritische advieslichaam en het ministerie nogal was 
veranderd.. De Raad stond nu onder voorzitterschap van het voordien in 
dee kunstwereld onbekende CDA-lid H.J. Viersen, die in 1984 de voor-
maligee Federatiemedewerker en Amsterdams PvdA-cultuurwethouder 
W.. Sinnige was opgevolgd. Kritiek op ministeriële voornemens werd 
nuu veel rustiger dan voorheen geuit en van een rol van de Raad als 'artis-
tiekk oppositieleider' was geen sprake meer. In plaats van zelf beleidsont-
wikkelingenn te initiëren beperkte de Raad zich nu tot reacties op minis-
teriëlee initiatieven.22 In grote lijnen werd met de door de minister 
gesteldee prioriteiten ingestemd. De invulling van het concrete kunsten-
plann zag de Raad 'met belangstelling, maar ook met enige spanning 
tegemoet'.. 23 

Inn oktober 1987 werd het Plan voor het kunstbeleid 1988-1992 gepre-
senteerd.. De door de minister genoemde prioriteitsterreinen werden 
daarinn bevoordeeld ten nadele van vooral de symfonieorkesten. Protest 
klonkk uit de sectoren waarin bezuinigingen werden voorgesteld. Grote 
onvredee was er voorts in de niet-randstedelijke provincies, waar voor-
zieningenn als gevolg van de nu nagestreefde 'geconcentreerde spreiding' 
onderr druk kwamen te staan. In de Tweede Kamer leidde de hiermee 
gepaardd gaande commotie eveneens tot stevige kritiek, maar desondanks 
werdenn daar tegen het systeem van het kunstenplan geen fundamentele 
bezwarenn geuit.24 En dat was cruciaal: met het plansysteem kwam een 
beleidsinstrumentt tot stand met behulp waarvan het kunstenveld niet 
alleenn in zijn geheel kon worden bezien en in onderlinge samenhang 
gewogen,, maar waarbij tevens veel meer mogelijkheden openstonden 
voorr een krachtige centrale regie en een centrale aansturing van de 
gesubsidieerdee instellingen. Niet gehinderd door vroegere medefinan-
cierss kon het ministerie nu heldere en eenduidige boodschappen uit-
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zenden.. En tegen deze algemene, op politiek-bestuurlijke gronden ge-
kozenn berichten: meer publiek, zakelijker handelen en eigen verant-
woordelijkheid,, werden in het parlement nog nauwelijks bezwaren ge-
hoord. . 

Gesteundd door het se p-advies en aangespoord door het feit dat een 
gewijzigdee Provincie- en Gemeentewet vanaf 1989 'specifieke uitkerin-
gen'' onmogelijk zou maken, was inmiddels besloten om daadwerkelijk 
tott wetgeving over te gaan. In februari 1987 had Brinkman de Tweede 
Kamerr laten weten een 'Wet op het cultuurbeleid' te zullen gaan voor-
bereiden.2^^ Naast bestaande en nog te ontwikkelen sectorale wetgeving 
zouu de nieuwe wet het hele cultuurbeleid omvatten.26 Als belangrijkste 
middell  hiertoe zou deze 'kaderwet' voor de hele culturele sector elke 
vierr jaar een cultuurnota voorschrijven waarin het beleid zo inzichtelijk 
mogelijkk diende te worden geschetst. Brinkman: 'Het grote voordeel 335 
vann een dergelijke nota acht ik daarin gelegen dat het cultuurbeleid in al 
zijnn geledingen geïntegreerd aan de orde komt, in plaats van versnip-
perd,, al dan niet in deelnota's verwoord.'2? Het was een fundamentele 
keuze;; in de toekomst zouden alle onderdelen van het cultuurbeleid 
principieell  in samenhang met de hele sector worden bezien. Ervaringen 
opgedaann bij de voorbereiding en uitvoering van het Kunstenplan zou-
denn bij de verdere uitwerking van de 'plansystematiek' tot lering moe-
tenn strekken. 

D ' A N C O N A:: ' C U L T U U R B E H O U D' EN 'EUROPA' 

Kortt nadat de sociaal-geografe, voormalig cabaretiè-
ree en europarlementariër Hedy d'Ancona in novem-
berr 1989 namens de Partij van de Arbeid minister 
vann wvc in het kabinet-Lubbers 111 was geworden, 
gaff  zij blijk van een onbevangen visie op het kunst-
beleid.288 Uit onvrede over de 'wildgroei' van com-
missiess en werkgroepen rondom de Raad voor de 
Kunst,, die in tamelijke anonimiteit over de verde-
lingg van het kunstenbudget adviseerden, stelde zij 
voorr om in de toekomst de adviesbevoegdheid bij 
één,, jaarlijks wisselend persoon te leggen.29 Met 
haarr voorstel keerde de minister zich tegen het hei-
ligee huisje dat de overheid zich niet met de inhoud 
vann kunst mocht bemoeien, en dat het recht om 
hieroverr te oordelen in de praktijk exclusief was 
weggelegdd voor in de Raad voor de Kunst verzamel-

Hedyy d'Ancona, minister van 
Welzijn,, Volksgezondheid en 
Cultuurr van 1989 tot 1994. 
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de,, overwegend professionele, deskundigen. Nog meer dan Brinkman, 
diee net als zijn hoogste cultimrambtenaar Riezenkamp vond dat een mi-
nisterr 'niet te schijterig moet zijn om zijn mening te geven', was D'An-
conaa van mening dat de discussie over de kwaliteit van de kunst veel 
meerr onderwerp van openbaar debat moest zijn.3° 'Iedereen moet zich 
kunnenn mengen in het debat over kwaliteit in de kunst: de kunstenaars 
zelf,, de organisaties, de politici. En ikzelf, vond ze. De autonomie van 
dee kunsten mocht volgens de minister niet zo ver gaan dat de onder-
steuningg van de kunst door de overheid zich aan elke politieke en maat-
schappelijkee legitimering kon onttrekken. 

Continuïteit;Continuïteit; de Wet op het specifiek cultuurbeleid 

3366 Hoewel het niet tot aanstelling van de door D'Ancona gesuggereerde 
'Rijkskunstmeesters'' kwam, was het een opvallende opvatting van de 
nieuwee minister, want in de PvdA was de autonomie van de kunsten, na 
dee moeilijkheden rond het begrip 'maatschappelijke relevantie' ten 
tijdee van Kunst en kunstbeleid, een welhaast vaststaand gegeven gewor-
dend11 Het was niet de enige opinie waarmee D'Ancona afweek van in de 
jarenn tachtig door de PvdA ingenomen standpunten. Hadden de soci-
aal-democratenn in 1985 nog harde kritiek op Brinkmans opvattingen 
overr marktwerking en publieksbereik gehad, anno 1990 was hier weinig 
meerr van te merken, want ook D'Ancona legde in haar beleid op beide 
aspectenn even zware, zo niet zwaardere accenten.32 En net als haar voor-
gangerr twijfelde zij over het in het kunstenveld gewoonlijk benadrukte 
belangg van vernieuwing als kwaliteitscriterium: 'vernieuwing op zich-
zelff  zegt mij niets'.33 

Inn haar beleid legde zij dezelfde prioriteiten als Brinkman (film, 
vormgeving,, architectuur en AKKV ) en eveneens was zij van mening dat 
hett met de uitgaven voor de podiumkunsten - de symfonieorkesten in 
hett bijzonder - wel wat minder kon. Ook hadden beiden gelijkluidende 
opvattingenn over de veel grotere rol die de media bij de cultuursprei-
dingg zouden moeten spelen en over het belang van de intensivering van 
hett 'internationale cultuurbeleid'. Ten slotte bestond er tussen hen ook 
all  geen verschil van mening over het te hanteren beleidsinstrumentari-
um.. 'Veel is goed voor elkaar en dat moet zo blijven', vond D'Ancona, 
alss lid van een CDA-PvdA-kabinet blijkbaar wars van de in voorgaande 
decenniaa zo vertrouwde polariserende PvdA-geluiden.34 De voortzet-
tingg en de waardering van het door Brinkman ingezette beleid gaven 
aann hoezeer de tijden waren veranderd en hoe de grote politieke partij-
enn op het terrein van het cultuurbeleid in de loop van de jaren tachtig 
naarr elkaar toe waren gegroeid.35 
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Tochh was er tussen beide ministers ook een opvallend verschil, want 
anderss dan Brinkman, die de sectoren van het cultuurbehoud financieel 
bepaaldd niet had ontzien, gaf D'Ancona juist een duidelijke prioriteit 
aann deze beleidsterreinen. Onder de naam Deltaplan voor bet cultuurbe-
houdhoud werd vanaf 1992 tot en met 1995 jaarlijks ruim veertig miljoen be-
schikbaarr gesteld om een begin te maken met het wegwerken van grote 
achterstandenn in behoud en beheer van de talrijke collecties, die samen 
'dee Collectie Nederland' werden genoemd.*6 Hiermee kwam een eind 
aann het onder Brinkman regel geworden 'nieuw voor oud'-beleid (waar-
bijj  niet meer geld voor nieuw beleid beschikbaar kwam dan er op oud 
beleidd werd bezuinigd). De grotere aandacht voor cultuurbehoud beïn-
vloeddee ontegenzeglijk de verhouding tussen de verschillende sectoren 
binnenn het cultuurbeleid.*7 

Nogg betere mogelijkheden tot integrale afweging van het cultuurbe- 337 
leidd bracht de in april 1993 in werking tredende Wet op het specifiek 
cultuurbeleid,, waarvan D'Ancona de voorbereiding in hoog tempo had 
voortgezet.388 Hoewel zij nog wel enkele wijzigingen aanbracht, bleef de 
globalee strekking van de wet dezelfde.39 Over de ministeriële taak stelt 
artikell  2: 'Onze minister is belast met het scheppen van voorwaarden 
voorr het instandhouden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden 
off  anderszins verbreiden van cultuuruitingen; hij laat zich daarbij leiden 
doorr overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid.' En zoals van aan-
vangg af de bedoeling was geweest, verplicht de wet de minister eens per 
vierr jaren een cultuurnota aan het parlement voor te leggen. In dit 'be-
leidsdocument'' moet een overzicht worden geboden van het tot op dat 
momentt gerealiseerde beleid en moeten de hoofdlijnen van het beleid 
inn de komende vierjarige planperiode worden beschreven. Voorts is het 
vann cruciaal belang dat de wet het de minister mogelijk maakt om 'spe-
cifiekee uitkeringen' aan 'lagere overheden' te blijven doen en om ten be-
hoevee van beleidsuitvoering 'privaatrechtelijke rechtspersonen' (meest-
all  in stichtingen ondergebrachte fondsen) in het leven te roepen. 

1993-1996:1993-1996: 'Investeren in cultuur' 

Zowell  in het kunstenveld als in de media en de Tweede Kamer leidden 
dee niet meer naadloos op links-progressieve idealen uit voorgaande de-
cenniaa aansluitende beleidsvoorkeuren van D'Ancona tot nogal wat op-
hef.. Een nadrukkelijke demonstratie hiervan speelde zich af rond de 
voorbereidingg van de Nota Cultuurbeleid 1993-1996. Investeren in cul-
tuur,tuur, de eerste nota waarin de deelterreinen van de hele sector daadwer-
kelijkk in samenhang werden behandeld. De kritiek spitste zich niet al-
leenn toe op de nadruk die daarin op de publieksfactor en op het begrip 
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marktwerkingg werd gelegd (in welk licht podiumkunstinstellingen wer-
denn gedwongen om vijftien procent van hun budget via eigen inkomsten 
binnenn te halen), maar ook op de veel grotere invloed die de minister 
volgenss velen op de kunsten wilde uitoefenend0 Steve Austen, voorma-
ligg directeur van het Nederlands Theater Instituut, klaagde: 'de soeve-
reiniteitt van de kunstwereld is doorbroken', en journaliste Lien Hey-
tingg vond: 'Nooit eerder heeft een minister zoveel persoonlijke invloed 
opp het kunstbeleid willen uitoefenen.'41 Honderdvijfendertig kunstin-
stellingenn verenigden zich onder leiding van de directeur van het Ko-
ninklijkk Conservatorium Frans de Ruiter in de protestbeweging 'Kun-
stenn '92', en De Volkskrant noemde de nota 'een gotspe (...) omdat kunst 
hierr met economisch gedachtegoed wordt benaderd'.42 Op hoge toon 
werdd de minister verweten dat zij 'het klassieke model' aantastte vol-

3388 gens welk de overheid, zoals Thorbecke in 1862 had gesteld, 'geen oor-

deelaarr van wetenschap en kunst' diende te zijn. 
Maarr er waren ook andere geluiden, zoals die van Pim van Klink, de 

voormaligee wvc-ambtenaar die in 1985 in dienst van de gemeente Gro-
ningenn was getreden en die tevens als voorzitter van de Vereniging van 
Schouwburg-- en Concertgebouwdirecties (VSCD) optrad. Van Klink 
behoordee tot de economen die in de loop van de jaren tachtig op de 
vleugelss van het meer marktgerichte denken naam in het kunstbeleid 
haddenn gemaakt. Hij vond dat de minister ten onrechte aan de schand-
paall  werd genageld. Volgens hem was het anno 1992 niet meer reëel dat 
dee overheid bij kunstdisciplines waarbij 'circa negentig procent van de 
totalee inkomsten door haar geleverd wordt', niet het recht zou hebben 
omm aan deze geldstromen richting te geven. De 'stellingvan Thorbecke' 
wass volgens hem tot 'mythische proporties' opgeblazen en ten onrechte 
'tott taboe verheven'. Het getuigde volgens Van Klink juist van politieke 
moedd om 'het platgetreden adagium van Thorbecke ter discussie te 
stellen'.43 3 

Bramm Kempers, hoogleraar sociologie van de kunst aan de Universi-
teitt van Amsterdam, stelde het nog scherper door even later te constate-
renn dat het kunstbeleid het beter zonder Thorbecke kon stellen. Vol-
genss hem werd het in de loop van ruim 130 jaar versimpelde en uit zijn 
verbandd gerukte principe in de tegenwoordige praktijk vooral gebruikt 
omm het probleem te versluieren waarop het eigenlijk niet van toepassing 
was,, namelijk dat er subsidie wordt verstrekt aan door deskundigen aan-
bevolenn kunst waaraan belastingbetalende burgers nauwelijks of geen 
boodschapp hebben.44 

Hoewell  de minister door commotie in de regio en de Tweede Kamer 
werdd gedwongen om enkele van haar bezuinigingsvoorstellen bij de 
podiumkunstenn terug te draaien en om in plaats van instellingen op te 
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heffenn de 'kaasschaafmethode' te hanteren, was zij niet onder de indruk 
vann alle publiciteit: 'Er wordt in deze sector hard gebruld en het komt 
gemakkelijkk in de krant.'45 En in niet mis te verstane bewoordingen ver-
dedigdee zij zich tegen de beschuldiging uit de hoek van het gesubsi-
dieerdee toneel dat zij de beoordeling van de autonome kunsten op 'kijk-
cijfer-niveau'' wilde brengen. 'Als mevrouw Witteman [zakelijk leidster 
vann het Theater van het Oosten, RP], die een zaalbezetting heeft waarbij 
tweee van de drie stoelen onbezet zijn, als die gaat roepen dat de minister 
haarr degradeert tot het Joop van den Ende niveau, dan denk ik: waar 
hebbenn we het hier eigenlijk over? (...) Die hovaardij, alsof zich in het 
vrijee circuit alleen maar shit afspeelt, dat vind ik dus geen opstelling. '46 

Evenn kenmerkend, maar minder publiciteitsgevoelig, was de aan-
dachtt die in Investeren in cultuur aan het 'internationale cultuurbeleid' 
werdd besteed. Daarbij werd nadere 'afstemming van het beleid op de 339 
internationalee context een evidente noodzakelijkheid' gevonden. Ook 
moestt er intensiever aan 'het internationale forum' worden deelgeno-
men.477 Hier aanwezig te zijn en mee te tellen zou 'misschien wel de 
voornaamstee (...) drijfveer voor het voeren van een internationaal cul-
tuurbeleid'' moeten zijn. Hoe serieus D'Ancona deze taak nam bleek in 
19911 toen op haar initiatief in het Verdrag van de Europese Gemeen-
schapp een 'culturele paragraaf werd opgenomen. Concreet diende het 
internationaall  cultuurbeleid er in eerste aanleg op te zijn gericht dat 
Nederlandsee kunstenaars en kunstinstellingen zich goed in het buiten-
landd konden presenteren en optimaal aan internationale netwerken 
kondenn deelnemen. In plaats van uit het ministerie moest dit stimule-
rendee en voorwaardenscheppende beleid waar mogelijk vanuit de fond-
senn en instellingen worden geregeld. Om aan te geven in welke richting 
hett gedecentraliseerde beleid zich in de praktijk diende te ontwikkelen, 
werdd in Investeren in cultuur per afzonderlijke sector aangegeven waar 
opp uitvoerend niveau de belangrijkste accenten moesten liggen en bij 
welkee bestaande internationale activiteiten zou moeten worden aange-
haakt. . 

DeDe Raad voor Cultuur 

Passendd bij de trend van verzakelijking en 'heroverweging van beleid' 
wass in de jaren tachtig een discussie over rol en functie van 'externe ad-
viesorganen'' op gang gekomen. Algemeen was de opvatting dat het 
aantall  van dit soort instellingen moest worden teruggebracht en dat 
dee adviseurs meer 'vanuit het perspectief van de politiek' dienden te 
functioneren.488 Anders gezegd: adviseurs dienden meer rekening te 
houdenn met het primaat van de politiek en werden niet langer geacht 
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hett voortouw in de beleidsontwikkeling te nemen, laat staan dat zij, 
zoalss in het verleden wel was gebeurd, vooropgingen in protest tegen 
hett beleid. 

Zoalss al ter sprake kwam, waren de gevolgen van de nieuwe opvattin-
genn over het functioneren van advieslichamen inmiddels niet onge-
merktt aan de Raad voor de Kunst voorbijgegaan. De in 1990 door het 
kabinett ingezette Grote Efficiency Operatie bracht de discussie over de 
externee adviesorganen in een stroomversnelling. Besloten werd dat 
dezee zouden worden 'versoberd' en waar mogelijk gebundeld.49 per 
departementt zou in principe één adviesorgaan moeten volstaan. In het 
lichtt van de reorganisatieplannen zal het geen toeval zijn geweest dat 
hett voormalige hoofd van het Stafbureau Kunsten van wvc, Adzo Ni-
colaï,, in 1990 tot algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst werd 

3400 benoemd. 
Gevolgg van de reorganisatie was dat de Raad voor de Kunst, de Raad 

voorr het Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Raad van Advies voor 
Bibliotheekwezenn en Informatieverzorging (RABIN) moesten fuseren.^0 

Mett ingang van 1996 werden zij samengevoegd in de Raad voor Cultuur 
waarinn het aantal leden aanzienlijk was teruggebracht. Tegenover de 
vroegeree ongeveer 275 leden telt de nieuwe Raad maximaal 25 leden (die 
tenn behoeve van de advisering op deelterreinen kunnen worden aange-
vuldd met 35 'commissieleden'). Waar voorheen kandidaten door de 
Raadd voor de Kunst zelf werden geworven en voorgedragen, worden 
dezee nu voorgedragen door een onder het ministerie ressorterende be-
noemingscommissie,, waarvan de directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureauu als voorzitter fungeert. 

Bijj  het afscheid van de Raad voor de Kunst op 19 december 1995 
voerdee oud-minister Brinkman het woord. Hij gaf daarbij nog eens aan 
watt in kringen van politiek en openbaar bestuur in het verleden de be-
langrijkstee problemen met de Raad waren geweest. Bijzondere aan-
dachtt in zijn betoog kregen motieven die - naast de algemene klacht 
overr 'wildgroei' van de adviesorganen - een rol hadden gespeeld bij de 
wenss om de Raad op te heffen. Hij verwees naar de 'klaagzangen' die 
'publiekelijk'' regelmatig waren aangeheven over het feit dat de advie-
zenn van de Raad over het algemeen 'elitair, afstandelijk en eenzijdig' 
warenn geweest, en sloot aan bij het inmiddels opmerkelijk gegroeide 
aantall  critici dat vond dat de Raad in zijn adviezen 'te veel vernieuwing' 
hadd gestopt en dat er te weinig oog voor de vraag van het publiek was 
geweest.*1 1 

Nett als D'Ancona stelde ook Brinkman op grond hiervan het 'dictaat 
vann de artisriek-inhoudelijke zwijgzaamheid', dat Thorbecke de over-
heidd had opgelegd, ter discussie, en pleitte hij voor een grotere bestuur-
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lijk ee invloed op vooral het kunstbeleid. Hij benadrukte daarbij dat de 
overheidd niet, zoals in de jaren zeventig het geval was geweest, de rich-
tingg van de kunst moest willen aangeven. Wel diende de ondersteuning 
vann kunst meer vanuit het openbare belang te worden gewogen en niet 
vanuitt het groepsbelang van de kunstprofessionals, die steeds zo sterkin 
dee Raad voor de Kunst vertegenwoordigd waren geweest. D'Ancona zal 
zichh goed in de woorden van haar voorganger hebben kunnen vinden, 
enn ook haar opvolger, staatssecretaris Nuis, toonde zich tevreden bij het 
afscheidd van de Raad voor de Kunst, waarvan hij vroeger lid was ge-
weest.. Naar zijn zeggen had hij de Raad toen soms meer als 'een actie-
groepp dan [als] een evenwichtig adviseur van de regering' ervaren.*2 

Dee eerste vuurproef onderging de nieuwe Raad in 1996 bij de voor-
bereidingg van de Cultuurnota 1997-2000. Pantser of ruggengraat. Het 
veld,, in het bijzonder het deel ervan dat door de Raad nogal kritisch was 341 
beoordeeld,, toonde zich ongelukkig met het nieuwe advieslichaam. 
Sommigenn betichtten het van 'een te brave en volgzame opstelling' 
tegenoverr het ministerie en verweten het er 'te weinig eigen visie' op na 
tee houden. Daarmee legden de critici de vinger op de plek waar het de 
reorganiserendee overheid juist om te doen was geweest. Vanuit de poli-
tiekk moesten de lijnen worden uitgezet. Aan een Raad met te veel eigen 
mening,, die zich als actiegroep tegenover het openbaar bestuur opstel-
de,, was anno 1996 bij de overheid geen behoefte meer. 

NUIS:: CULTUUR ALS MAATSCHAPPELIJK BINDMIDDEL 

1997-2000:1997-2000: 'Pantser of ruggengraat' 

Inn het 'paarse' kabinet-Kok, dat in augustus 1994 aan-
trad,, werd A. (Aad) Nuis (D'66) binnen het nieuwe mi-
nisteriee van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als 
staatssecretariss verantwoordelijk voor het cultuurbe-
leid.. Net als zijn voorgangster had de literator-politico-
loogg Nuis, die zijn partij vanaf 1981 in het parlement 
vertegenwoordigde,, een duidelijke binding met de cul-
turelee sector.53 Begonnen als redacteur van Propria 
CuresCures had hij zich ontwikkeld tot literair criticus van De 
HaagseHaagse Post. Vanaf het midden van de jaren zestig was 
hijj  in brede kring bekend geworden toen hij met onder 
meerr W.F. Hermans in een welhaast eindeloze pole-
miekk over het oorlogsverleden van W. F. Weinreb ver-
zeildd raakte.54 

Bijj  de behandeling van de Wet op het specifiek cul-

Aadd Nuis, staatssecretaris 
vann Cultuur van 1994 tot 
1998. . 
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tuurbeleidd was afgesproken dat de 'verantwoordelijke bewindspersoon' 
voortaann ruim voor een nieuw uit te brengen cultuurnota met het parle-
mentt over de uitgangspunten en implicaties daarvan zou spreken. Op 
grondd hiervan presenteerde Nuis ter voorbereiding van de Cultuurnota 
1997-20001997-2000 in juli 1995 het eerste deel van Pantser ofruggengraat, waarin 
zijnn Uitgangspunten voor cultuurbeleiduiteen werden gezet. 

Nuiss begon met de vraag wat cultuur voor de mens zou kunnen bete-
kenen.. Verwijzend naar de relatie tussen cultuur en 'grote zingevings-
systemenn als taal en religie, moraal en wetenschap' werd geconcludeerd 
datt 'in het algemeen (...) een grondige en gevarieerde culturele vor-
mingg mensen in staat [zal] stellen zich meer eigen te maken [van] wat de 
wereldd te bieden heeft' .55 Vervolgens werd opgemerkt dat cultuur in de 
samenlevingg op heel verschillende wijzen kan functioneren. 'Wie cul-

3422 tuur vooral gebruikt als onderscheidingsteken (...) als middel om het 
verschill  te markeren tussen de eigen groep en de anderen, kan gemak-
kelijkk terechtkomen in een onvruchtbaar defensief. Cultuur verwordt 
dann tot een pantser tegen een als vijandig ervaren buitenwereld (...).' 

Daarentegenn kunnen 'culturele verworvenheden' functioneren 'als 
eenn innerlijke zekerheid, een steun in de rug die in staat stelt tot welwil-
lendee omgang met andersdenkenden zonder angst voor identiteitsver-
lies'.. Zo opgevat kan cultureel bewustzijn in plaats van tot een afwerend 
pantserr leiden tot een stevige ruggengraat en een open zelfbewustzijn. 
'Eenn samenleving vol gepantserden drijft in argwaan uiteen; een maat-
schappijj  van mensen met cultuur als ruggengraat kan groeien naar een-
heidd in verscheidenheid.'Juist in een samenleving waarin de samenstel-
lingg van de bevolking door migratie snel verandert en waarin zich 
tegelijkertijdd een 'revolutie in de informatievoorziening' voltrekt, zou 
dee overheid de ontwikkelingvan de 'culturele ruggengraat' naar vermo-
genn moeten bevorderen. 

Inn de Tweede Kamer kreeg de Uitgangspunten-notitie, die volgens 
oppositiewoordvoerderr Maarten Beinema (CDA) 'in een persoonlijke, 
veelall  fraaie en soms zelfs bevlogen stijl' was geschreven, ruime onder-
steuning.566 Vervolgens werd de Raad voor Cultuur om advies gevraagd. 
Hoezeerr anno 1996 andere criteria naast de reguliere artistiek-kwalita-
tievee beoordeling een rol waren gaan spelen, bleek uit de nadruk waar-
meee de Raad werd gevraagd om bij de advisering aspecten mee te wegen 
diee te maken hadden met het functioneren van kunst en cultuur in de sa-
menleving.. Aangelegenheden als cultuurspreiding, educatie, het regio-
naall  functioneren van instellingen en dergelijke dienden bij de advise-
ringg volwaardig te worden meegewogen.57 In mei 1996 presenteerde de 
Raadd zijn meer dan duizend pagina's tellende advies getiteld Een cultuur 
vanvan verandering. Advies Cultuurnota 1997-2000. Op basis van de nu 
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beschikbaree stukken werd vervolgens de Cultuurnota 1997-2000. Pant-
serser of ruggengraat opgesteld. Op 17 september 1996 (Prinsjesdag) werd 
dezee aan de Tweede Kamer aangeboden. 

CultuurCultuur in een multiculturele samenleving 

Nett als in de Uitgangspunten werd in de Cultuurnota een aantal punten 
genoemdd waarin de algemene doelstelling van het beleid ('cultuur als 
ruggengraat')) werd geconcretiseerd.*8 Hieruit bleek dat de beleids-
intentiess sinds 1982 een opvallende ontwikkeling hadden doorgemaakt. 
Waarr Brinkman zich nog op het bescheiden standpunt stelde dat zijn 
beleidd moest bijdragen aan 'een bloeiend artistiek en cultureel leven', 
enn D'Ancona vooral de band tussen de kunsten en het publiek op grond 
vann klassieke spreidingsidealen wilde verbeteren, ging Nuis verder. Bij 343 
hemm moest het inmiddels in overzichtelijke regels geordende 'integrale' 
cultuurbeleidd vooral bijdragen aan het besef van nationale identiteit en 
alss zodanig aan de cohesie en solidariteit in een multiculturele samenle-
ving. . 

Inn dit kader werd benadrukt dat Nederland altijd bijzonder open had 
gestaann voor culturele invloeden van buitenaf. Juist nu het land door 
migratiee met de komst van verscheidene nieuwe culturen te maken had 
moestt aan deze kwaliteit aandacht worden geschonken. De diverse cul-
turelee tradities zouden geen geïsoleerd bestaan moeten leiden, maar 
zichh juist moeten openstellen voor een 'vruchtbare onderlinge wissel-
werking'.. Slechts op die manier 'kan uit een zwwtóculturele een inter-
culturelee samenleving groeien, waarin de verscheidenheid de eenheid 
versterktt en culturele ontmoeting en confrontatie tot het delen van er-
varingg en tot nieuwe inspiratie leiden'. Om deze reden zou het intercul-
tureell  onderwijs moeten worden versterkt en zou door culturele instel-
lingen,, het muziekonderwijs, de musea en de media meer aandacht aan 
interculturelee aspecten moeten worden besteed. 

Bijj  het bieden van houvast in een multiculturele samenleving werd 
hett ook van groot belang geacht om de wortels en tradities van het land 
tee kennen. Nuis schetste Nederland hier als een 'vrijhaven'; als 'een 
natiee die zich door taal, geschiedenis en karakter markant van haar 
omgevingg onderscheidt, zonder in isolement te vervallen'. Dit 'open 
naarr de wereld' gelegen land zou zich van oudsher kenmerken door 
'vrijheidd van geest, woord en gedrag, van relatieve tolerantie en een 
egalitairee gezindheid, alles in een context van ordelijke vreedzaamheid 
enn degelijke gematigdheid die zeker vroeger als een soort wereldwon-
derr is beschouwd. In dit beeld was Nederland een vrijhaven (...) voor 
mensenn uit de hele wereld.'59 Ook heden ten dage zou Nederland zich 
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alss zodanig in de wereld moeten doen kennen. Speciale aandacht diende 
inn dit licht te worden besteed aan 'een verblijfsprogramma voor buiten-
landsee kunstenaars, internationale festivals en internationaal georiën-
teerdee opleidingen hier te lande*. Tevens zou Nederland op het terrein 
vann het cultuurbeleid aanwezig moeten zijn in 'enkele knooppunten in 
internationalee netwerken' (zoals de Europese Unie, de Raad van Euro-
paa en UNESCO). Ook werd het belang onderstreept van samenwerking 
mett aangrenzende landen. 

Dee grote betekenis die de historische identiteit van Nederland in 
dezee beeldvorming kreeg, bracht met zich mee dat de tijdens D'Ancona 
all  vergrote aandacht voor het cultuurbehoud diende te worden geconti-
nueerdd en uitgebreid. Vanuit de stelling 'Het verleden is niet dood. Het 
leeftt meer dan ooit' werd benadrukt dat cultuurhistorische objecten 

3444 niet alleen moeten pronken in vitrines, maar dat hun maatschappelijke 
betekeniss - 'de vitale functie (...) voor de samenleving' - zou moeten 
wordenn verstevigd. Concreet werd voorgesteld om het Deltaplan voor 
hethet cultuurbehoud in aangepaste vorm voort te zetten (en daarbij de aan-
dachtt in het bijzonder op archieven, archeologie en filmconservering te 
richten),, en om extra geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van 
achterstandenn in de monumentenzorg. 

Terr versterking van het nationale identiteitsbesef werd ook de waar-
dee van de Nederlandse taal benadrukt. 'Een sterke, levende taal heeft 
haarr wortels op straat, in de reclame, in de journalistiek en in schriftu-
renn waarin denk- en verbeeldingskracht samengaan met creatief taalge-
bruik.'' Om deze reden zou 'zorg voor verbetering van de taal- en 
schrijfvaardigheid',schrijfvaardigheid', vooral voor jonge mensen en in het bijzonder voor 
dee tweede en derde migrantengeneraties, van groot belang moeten zijn. 
Constaterendd dat 'de vanzelfsprekendheid van het gebruik van het Ne-
derlandss aan slijtage onderhevig is', werden 'zorgvuldigheid en waak-
zaamheidd bij het instandhouden en het gebruik van het Nederlands (...) 
inn het belang van de hele samenleving' geacht.60 De overheid zou daar-
bijj  het goede voorbeeld moeten geven en ervoor moeten zorgen dat het 
Nederlandss in het onderwijs, het openbaar bestuur en de rechtspraak 
gehandhaafdd bleef. Binnen de Europese Unie zou moeten worden ver-
medenn dat het aantal werktalen wordt beperkt, waardoor op dat niveau 
niett langer in het Nederlands zou kunnen worden gecommuniceerd. 
Enn net als in de vorige planperiode zou de succesvolle promotie van ver-
taaldee Nederlandstalige literatuur worden voortgezet. 

Watt betreft de 'cultuurvorming' werd vervolgens speciale aandacht 
gevraagdd voor de mogelijkheden die de nieuwe elektronische media 
voorr diverse aspecten van kunst en cultuur kunnen hebben. Tevens 
werdd hier de bijzondere waarde van het 'cultureel stadsleven' bena-
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drukt.. In steden komt - in musea, bibliotheken, theaters, concertzalen 
enn archieven - het culturele leven werkelijk tot leven. Het zijn 'broed-
plaatsenn van cultuur' waarin onder meer interculturele ontwikkelingen 
eenn vruchtbare voedingsbodem vinden.61 Om deze reden zou de over-
heidd het stedelijk cultureel leven nadrukkelijk moeten bevorderen. Juist 
inn dit verband was een goede onderlinge afstemming van het door de 
driee overheden gevoerde cultuurbeleid van groot belang. 

Omm ervoor te zorgen dat bovengenoemde elementen en opvattingen 
optimaall  onder de aandacht van de Nederlanders zouden komen werd 
voorgesteldd in het onderwijs het vak 'cultuureducatie' in te voeren. 
Hierdoorr zouden jongeren 'in het eigen zadel' geholpen moeten wor-
den.. Zij zouden daarbij uit het 'overstelpende aanbod' moeten leren 
'kiezenn wat nuttig is en wat niet'. Met dit voorstel tot invoering van het 
vakk cultuureducatie bleek de invloed van het samengaan van cultuur en 345 
onderwijss in één ministerie. De door minister J. Ritzen (PvdA) gestimu-
leerdee afstemming van beide beleidsterreinen werd in de praktijk extra 
benadruktt doordat, ter verduidelijking van de bedoelingen, Nuis en 
staatssecretariss T. Netelenbos (PvdA) van Onderwijs tegelijkertijd met 
dee Cultuurnota de notitie Cultuur en school uitbrachten. 

EenEen ander perspectief, maar dezelfde continuïteit 

Volgenss sommige critici was de nota van Nuis een toonbeeld van poli-
tiekee pretenties die de autonomie van het culturele leven danig in ge-
vaarr brachten.62 Door politieke doelstellingen - in het bijzonder het 
werkenn aan een multiculturele samenleving - tot de centrale beleidsle-
gitimatiee te verheffen, zou de in de jaren zeventig zo scherp bekritiseer-
dee maatschappelijke relevantie voor het cultuurbeleid alsnog richting-
gevendd zijn geworden. Toch was er met Pantser of ruggengraat veel 
minderr sprake van een breuk met het voorgaande dan wel werd veron-
dersteld.. Uiteraard waren er verschillen. Zo was het opvallend dat het 
beleidd voor het eerst niet meer primair vanuit de verschillende sectoren 
enn de daarin vigerende verhoudingen en belangen werd benaderd, maar 
datt het in het kader van een brede politiek-bestuurlijke doelstelling 
werdd geplaatst. Toch ging het hier slechts om een ogenschijnlijke ver-
andering,, want deze beeldvorming sloot rechtstreeks aan op de al 
decennialangg bij de overheid groeiende behoefte om beleid in politiek-
bestuurlijkee termen te verwoorden. In dit licht gezien symboliseert de 
aanpakk van Nuis, althans op papier, de 'definitieve' terugkeer in het cul-
tuurbeleidd van het 'primaat van de politiek'. 

Eenn tweede verandering betrof de nu veel krachtiger afstemming van 
'cultuur'' op zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Hiermee 
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werdd een ontwikkeling in gang gezet waarbij de 'kunstzinnige vakken', 
diee na de invoering van de Mammoetwet (1963) binnen het onderwijs 
eenn enigszins geïsoleerd bestaan waren gaan leiden, onderdeel van een 
(veell  meer dan 'de kunsten' omvattend) vak 'cultuureducatie' zouden 
worden.. Daarbij zou de cultuuroverdracht op verschillende manieren 
vormm worden gegeven. De inhoud van het onderwijs zou niet meer al-
leenn op 'de verworvenheden van kunst en cultuur' worden afgestemd; 
ookk zou ernaar worden gestreefd om de samenwerking tussen scholen 
enn culturele instellingen te intensiveren. En eveneens zou er meer na-
drukk worden gelegd op de eigen woon- en leefomgeving waarin 'allerlei 
aspectenn van onze cultuur zichtbaar zijn'.63 Concreet leidden de voor-
nemenss er inmiddels toe dat 'de verworvenheden van kunst en cultuur' 
alss een kerndoel voor de basisvorming werd aangemerkt en dat in HAVO 

enn vwo het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is ingevoerd. 
Datt beide kenmerken - het 'primaat van de politiek' en de afstem-

mingg op 'onderwijs' - op relatief weinig weerstand stuitten, kan voor 
eenn aanzienlijk deel worden verklaard doordat - ondanks de 'eigentijd-
se'' motivatie van het beleid - tegelijkertijd op legitimaties uit zowel het 
'verre'' als het 'recente' verleden werd teruggegrepen. 64 

Dee aansluiting op het 'verre' verleden sloot goed aan bij in brede 
kringg - en wellicht bij uitstek in liberale gelederen - levende gedachten 
overr de nationale identiteit. Het gaat hier om het historische beeld van 
Nederlandd als een open, tolerante en vredelievende natie waarin diverse 
culturenn in harmonie kunnen samenleven en waarin, ondanks de ver-
scheidenheid,, toch sprake is van een door eigen taal en karakter gedra-
genn cultuur. Gepaste trots op dit beeld was te rechtvaardigen, en op 
grondd daarvan zou het land zich in de wereld als zodanig moeten doen 
kennen.. Vanuit dit historische gezichtspunt noemde Nuis als belang-
rijkstee taak van de overheid met betrekking tot de cultuur: 'het handha-
venn van de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van de verbeel-
ding'.6* * 

Watt het 'recente' verleden aanging sloot Nuis, hoewel hij daar in zijn 
notaa weinig naar verwees, op praktisch niveau nauw aan bij bestaande 
beleidsontwikkelingen.. Het ging hier om een voortzetting van het in de 
jarenn tachtig door Brinkman ingezette en daarna door D'Ancona verder 
ontwikkeldee beleid, dat zich in belangrijke opzichten onderscheidde 
vann de manier waarop in de jaren zeventig 'de verbeelding aan de macht' 
zouu worden geholpen. Als belangrijkste elementen van deze 'nieuwe 
zakelijkheid'' golden de begrippen decentralisatie, marktwerking, pu-
blieksbereikk en pluriformiteit. De continuïteit van het beleid beperkte 
zichh echter niet uitsluitend tot deze trends, want ook werden vrijwel alle 
anderee eerder in gang gezette beleidsontwikkelingen gecontinueerd. 
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Concreett betrof dit onder meer de aandacht voor amateurkunstbeoefe-
ning,, het behoud van het culturele erfgoed, de samenwerking met steden 
enn provincies, de internationale aspecten van het beleid en de ontwikke-
lingg van een zeker 'kunstenaarsbeleid', waarover door vorige bewinds-
liedenn mett enige regelmaat was gesproken, maar waaromtrent nog nau-
welijkss daden waren gesteld. 

OverOver kunstvakonderwijs en kunstenaarsbeleid 

Inn Pantser of ruggengraat liet Nuis weten dat het 'scholen, ondersteunen, 
aanmoedigen,, coachen, kortom het scheppen van ruimte voor kunste-
naarss om zich artistiek te ontwikkelen (...) een integraal onderdeel van 
hett kunstbeleid' zou moeten zijn.66 Vooral de positie van beginnende 
kunstenaarss zou moeten worden verbeterd. Dit kon door, ten eerste, 347 
hett kunstonderwijs beter af te stemmen op de vraag; ten tweede door 
voorr kunstenaars een voorziening in het leven te roepen die hen in staat 
zouu stellen om een begin met een eigen beroepspraktijk te maken; en, 
tenn derde, door reeds bestaande voorzieningen (voornamelijk fondsen) 
tenn behoeve van het kunstenaarschap te versterken.̂ 

Dee aandacht voor het kunstvakonderwijs was niet nieuw. Voor de in 
aantall  al vóór 1965 sterk gestegen opleidingen was de belangstelling 
sindss de 'revolutie van de jaren zestig' opvallend toegenomen.68 Tussen 
19700 en 1985 verdubbelde het aantal kunststudenten van ca. 9500 naar 
ca.. 2o.ooo.69 In 1982 deed minister A. Pais van Onderwijs een poging 
omm het aantal muziekopleidingen en -studenten te verminderen. En in 
19877 probeerde minister W. Deetman hetzelfde met betrekking tot het 
helee kunstvakonderwijs. Beide pogingen bleven zonder resultaat. De 
opleidingenn verzetten zich met succes tegen de plannen; hun aantal 
bleeff  gelijk en het aantal studenten stabiliseerde zich tussen 1987 en 
19922 rond de 21.000. 

Nadatt onderwijs en cultuur weer in één ministerie waren verenigd, 
werdd in 1996 met het Hoger Onderwijs Onderzoeks Plan een nieuwe 
reorganisatiepogingg ondernomen. Binnen het kunstonderwijs moesten 
hett rendement omhoog en de kosten omlaag. Tevens zouden de oplei-
dingenn beter op de arbeidsmarkt en de beroepspraktijk dienen te wor-
denn afgestemd en zou de kwaliteit ervan strenger moeten worden be-
waakt.. Medio 1997 besprak Nuis zijn voorstellen hieromtrent in de 
Tweedee Kamer.?° De plannen, die niet alleen voorzagen in verminde-
ringg van het aantal opleidingen en studenten, maar eveneens in een 
meerr op de hedendaagse praktijk gerichte afstemming van het gehele 
kunstvakonderwijs,, werden in grote lijnen geaccepteerd. Kort daarna 
werdd een Projectorganisatie Kunstvakonderwijs in het leven geroepen, 



1982-1999 9 

diee onder leiding kwam te staan van de voormalige directeur Kunsten 
vann het ministerie, Stevijn van Heusden.?1 

Inmiddelss loopt het aantal studenten bij de kunstvakopleidingen 
terug;; in 1997 zijn het er een kleine 17.500. De bezwaren van de oplei-
dingenn richten zich vooralsnog met name tegen de voorgenomen be-
zuinigingenn (van jaarlijks 25 miljoen) die met de reorganisatie gepaard 
gaann en sinds 1997 gedeeltelijk in praktijk worden gebracht.?2 Kort na 
zijnn aantreden gaf staatssecretaris Van der Ploeg te kennen niet voor de 
bezuinigingenn weg te willen lopen, en in maart 1999 liet hij weten dat 
hijj  deze vanaf 2001 volledig zou gaan doorvoeren. De opleidingen 
warenn ontsteld, maar Van der Ploeg had zo zijn bedenkingen: 'Mij n 
indrukk is dat het kunstonderwijs veel doelmatiger kan worden georga-
niseerd.'73 3 

Inn juni 1999 verzond de staatssecretaris de nota Zicht op kwaliteit naar 
dee Tweede Kamer, waarin hij aansloot bij de belangrijkste aanbevelin-
genn van het rapport Beroep Kunstenaar (mei 1999) van de Projectorgani-
satiee Kunstvakonderwijs. Voorgesteld werd de versnippering van het 
kunstvakonderwijss tegen te gaan door zes regionale 'clusters' te vormen 
waarinn meerdere opleidingen zijn ondergebracht. Voor de hiermee ge-
paardd gaande herstructurering was al in een eerder stadium 50 miljoen 
beschikbaarr gesteld. Heel tolerant liet de staatssecretaris weten de her-
structureringg niet op te willen leggen; als opleidingen zelfstandig wil-
denn blijven kon dat, maar zij zouden daarvoor dan wel de 'financiële en 
bestuurlijkee verantwoordelijkheid' moeten dragen.?4 De Tweede Ka-
merr ondersteunde in september 1999 de plannen van de staatssecretaris, 
maarr vond toch dat het met de voorgenomen kortingen wel wat minder 
kon.. In een motie werd erop aangedrongen om de bezuinigingen vanaf 
20011 geen 25, maar 15 miljoen te laten zijn. 

Hett tweede aspect in de 'kunstenaarszorg', de ondersteuning bij de 
beroepspraktijk,, was urgent geworden nadat het bekendste facet van 
hett naoorlogse 'kunstenaarsbeleid', de BKR, in 1987 was afgeschaft. Men 
vondd dat kunstenaars, behalve op algemeen geldende sociale voorzie-
ningen,, ook in het 'post-BKR-tijdperk' op een speciaal op de beroeps-
groepp afgestemde ondersteuning zouden moeten kunnen rekenen. Een 
dergelijkee voorziening zou niet tot beeldende kunstenaars beperkt 
moetenn blijven, maar voor alle kunstenaars dienen te gelden en, tenein-
dee 'blijvende afhankelijkheid' te voorkomen, een tijdelijk karakter moe-
tenn hebben. Hierin voorzag de onder Nuis tot stand gekomen maar 
onderr verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken vallende 
Wett Inkomensvorming Kunstenaars (WIK) die op 1 januari 1999 werd 
ingevoerd.?**  Samen met de voorgenomen 'herstructurering' van het 
kunstvakonderwijss zal de WIK ertoe moeten bijdragen dat het aantal 
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kunstenaarss in de bi jstand-dat in 1998 is opgelopen tot rond de 14.000-
drastischh omlaag gaat.?6 

VANN DER PLOEG: CULTURELE DIVERSITEIT 

Rickk van der Ploeg, staats-
secretariss van Cultuur vanaf 
1998. . 

Inn augustus 1998 trad prof. dr. F. (Rick) van der Ploeg 
inn het tweede kabinet-Kok aan als staatssecretaris van 
Cultuur.. In 'Paars 1' was hij voor de PvdA fractie-
woordvoerderr financiën geweest. Anders dan zijn 
tweee voorgangers had hij geen culturele achtergrond, 
maarr had hij al op jonge leeftijd carrière in de weten-
schapp gemaakt. Na studies wis- en natuurkunde was 
hijj  als onderzoeker aan de Universiteit van Cam-
bridgee en aan de al even prestigieuze London School 
off  Economics and Political Science verbonden. Op 
29-jarigee leeftijd was hij benoemd tot hoogleraar in 
dee kwantitatieve economie aan de Katholieke Uni-
versiteitt Brabant, en vijfjaar later werd hij hoogleraar 
inn de staathuishoudkunde aan de Universiteit van Am-
sterdam.. Anders dan sommige critici zag de nieuwe 
staatssecretariss geen wezenlijke tegenstelling tussen 
economiee en het beleidsterrein waarvoor hij verant-
woordelijkk was: 'veel mensen denken dat economie 
overr geld gaat, maar in feite gaat het over waarde. Net 
alss cultuur.'77 

Gelijkk D'Ancona in 1989 trok de nieuwe bewindsman kort na zijn 
aantredenn met enkele prikkelende uitlatingen de aandacht.78 Volgens 
hemm moest er een einde komen aan de overheersing van de 'aristocrati-
schee cultuur'. Er zou een omslag moeten komen naar een 'democracy of 
culture'' met veel meer plaats voor vernieuwende kunstuitingen van jon-
gerenn en allochtonen. Waarom wel veel subsidie voor opera en niets 
voorr jonge, met nieuwe media werkende kunstenaars die veel dichter bij 
dee jongerencultuur staan? En waarom bepaalt een kleine, selecte groep 
inn raden, fondsen en commissies geconcentreerde 'kunstpausen' waar 
hett geld naar toe gaat en bestaan de besturen van kunstinstellingen voor 
hett merendeel uit 'blanke mannen van rond de 55 jaar' - zoals een steek-
proeff  onder Amsterdamse instellingen van de Mondriaan Stichting uit-
wees?79 9 

All  deed alle publiciteit anders vermoeden: de uitspraken van Van der 
Ploegg waren niet nieuw. De kritiek op de 'elitecultuur' sloot nauw aan 
bijj  van oudsher in socialistische kring levende opvattingen hieromtrent, 
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enn argwaan tegenover de gevestigde orde in het culturele leven kan als 
eenn onderdeel hiervan worden beschouwd. Op continuïteit duidde even-
eenss de nadruk die de staatssecretaris legde op trends die al vanaf 1982 in 
sterkee mate de discussie over het cultuurbeleid bepalen: markt, publiek 
enn pluriformiteit. Of zoals hij het verwoordde: 'Ik wil dat cultureel on-
dernemerschapp en het aanspreken van een nieuw, jonger publiek een 
rodee draad wordtt in mijn beleid.'80 Een belangrijk gegeven was tegelij-
kertijdd dat de staatssecretaris eraan gehouden was dee uitvoering van de 
CultuurnotaCultuurnota 1997-2000 te continueren. Voor fundamentele beleidsver-
anderingenn was daardoor in feite geen plaats. Maar waarschijnlijk zal 
datt ook geen probleem zijn geweest, want de in de nota genoemde prio-
riteitenn (jongeren, allochtonen, markt, publiek, cultuureducatie, inter-
nationalisering)) leken stuk voor stuk nauw bij zijn voorkeuren aan te 

3500 sluiten. 
Inn de praktijk werd de continuïteit van het beleid in november 1998 

bevestigdd toen de staatssecretaris de Tweede Kamer schriftelijk infor-
meerdee over de vraag hoe hij de in het regeerakkoord aangekondigde 
'Beleidsintensiveringenn Cultuur' vorm wilde geven. De 15 miljoen die 
hijj  vanaf 1999 jaarlijks extra te besteden kreeg zouden volgens hem 
moetenn worden aangewend voor de podiumkunsten, de Nederlandse 
film,film,  'jonge kunstenaars en vernieuwende kunstvormen', conservering 
vann audiovisuele collecties, 'Cultuur en School', nieuwe media en ar-
cheologie.. De bij het verdelingsplan gebruikte begrippen en argumen-
tenn klonken vertrouwd: 'bevordering van de multiculturele samenle-
ving',, 'wervend communiceren met een breed publiek', nadruk op 
'marktmechanismen'' en 'prioriteit bij jongeren en nieuwe publieks-
groepenn - allochtonen in het bijzonder'.81 

Dezelfdee overwegingen vormden eveneens de basis voor de in mei 
19999 uitgebrachte nota Ruim baan voor Culturele Diversiteit en de een 
maandd later gepresenteerde uitgangspuntennotitie voor de cultuur-
planperiodee 2001-2004: Cultuur als confrontatie. In beide nota's wordt 
inn het bijzonder de verbreding van zowel het aanbod als het publiek 
centraall  gesteld. Voorgesteld werd om subsidieaanvragers in dit ver-
bandd (mede) te toetsen aan het criterium van 'maatschappelijk bereik'. 
Omm dit laatste te bevorderen zouden culturele instellingen en kunste-
naarss veel meer als ondernemer dienen te functioneren. Hoe dat zou 
moetenn werd vervolgens aangegeven in de nota Een ondernemende cul-
tuur.tuur. 'Cultureel ondernemerschap', liet de staatssecretaris daarin 
weten,, 'is allereerst een houding die erop is gericht zoveel mogelijk 
kunstzinnig,, artistiek-cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement 
tee halen uit culturele voorzieningen.'82 

Concreett leidden de in Cultuur als confrontatie gestelde doelen tot het 
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'Actieprogrammaa Cultuurbereik', waarin vijf thema's werden genoemd 
diee in de nieuwe planperiode bijzondere aandacht zullen krijgen: ver-
sterkingg van de programmering (van de podiumkunsten); culturele 
diversiteit;; jeugd; cultureel vermogen (collectiebeheer en culturele pla-
nologiee (waarbij het gaat om samenhang tussen archeologie, monu-
mentenzorg,, stadsontwikkeling en dergelijke). 

Nett als bij het begin van eerdere kunstenplanperioden waren de 
reactiess in het veld en de pers op de uitgangspuntennotitie heftig. En 
ookk nu concentreerde de aandacht zich daarbij vooral op 'de kunsten'. 
Hett meest werd nog te hoop gelopen tegen Van der Ploegs voornemen 
omm culturele instellingen, op straffe van een subsidiekorting, te ver-
plichtenn drie procent van hun budget aan te wenden voor het bereiken 
vann jongeren, allochtonen en ander 'nieuw publiek'. Vanwege dit voor-
nemenn en door zijn nadruk op het 'maatschappelijk bereik' van de kun- 351 
stenn werd de staatssecretaris verweten een nieuwe poging te doen om 
cultuurbeleidd tot welzijnsbeleid te maken en de autonomie van de kun-
stenn te veronachtzamen. Naast deze op historische gronden herkenbare 
geluidenn was het opvallend dat er direct na de presentatie ook al princi-
piëlee kritiek van coalitiegenoten werd vernomen. Net als in 1976, toen 
dee liberalen zich tegen de 'welzijnsoriëntatie' van het kabinet-Den Uyl 
verzetten,, liet WD-cultuurwoordvoerder Nicolaï weten dat Van der 
Ploegg in zijn ogen in 'onaanvaardbare mate' geloof hechtte aan 'de maak-
baree samenleving met van bovenaf opgelegde normen en regels'. 83 Alles 
duiddee erop dat er voor de aanname van Cultuur als confrontatie nog heel 
watt gediscussieerd zou moeten worden. 

Schijnn bedroog echter, want nadat Van der Ploeg onder druk van een 
motiee zijn 'drieprocentsnorm' had laten vallen, kwamen zijn voorne-
menss in november 1999 vrijwel ongeschonden door de Tweede Ka-
mer.. 84 Critici in de Kamer werden door de bewindsman gerustgesteld 
doorr te benadrukken wat ook al in zijn nota stond, namelijk dat bij de 
subsidieverdelingg voor de komende planperiode 'de kwaliteit' uiteraard 
hett 'leidende subsidiecriterium' zou blijven.8*  Vertegenwoordigers van 
hett kunstenveld waren niet erg gerustgesteld. Jack Verduyn, directeur 
vann de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, klaagde: 'Die man zit 
voll  politieke trucs.'86 Van der Ploegs voorgangster Hedy d'Ancona, 
inmiddelss voorzitter van het bestuur van vier culturele instellingen, 
bestreedd deze kritiek. Natuurlijk was Van der Ploeg niet van plan om de 
autonomiee van de cultuur aan te tasten en evenmin wilde hij het aanbod 
vann 'kwalitatief hoogstaande cultuur' om zeep helpen. 'Welnee, dat ge-
beurtt zo maar niet. Er mogen in Nederland genoeg mensen meepraten 
omm te voorkomen dat er echt iets geks gebeurt. '8? Van der Ploeg leek 
evenminn onder de kritiek uit het veld te lijden: 'Kij k als staatssecretaris 
benn je vaak de pispaal. Dat is helemaal niet erg.'88 
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Beleidsplanning Beleidsplanning 

Vann alle beleidsveranderingen die 'sinds Brinkman' tot stand kwamen is 
dee invoering van een wettelijk verankerde 'integrale' beleidsplanning 
wellichtt de meest ingrijpende. Het voeren van beleid op basis van plan-
ningg kent een lange voorgeschiedenis die kan worden teruggevoerd 
naarr de tijd voor de Tweede Wereldoorlog (en in het bijzonder naar het 
denkenn van de socioloog Karl Mannheim). Na 1945 kwamen op diverse 
beleidsterreinenn verschillende vormen van planning tot ontwikkeling. 
Activiteitenn op het terrein van de ruimtelijke ordening kunnen hier als 
voorbeeldd dienen, maar ook op deelterreinen van het cultuurbeleid 
werdd planning in de loop van de tijd - vooral waar het voorzieningen als 

3522 theaters en bibliotheken betrof - een wezenlijk element in de beleids-
voering.. Direct van invloed op het planningsdenken binnen het cul-
tuurbeleidd in de jaren tachtig waren echter de ervaringen die in het vo-
rigee decennium waren opgedaan bij de voorbereiding van de Kaderwet 
specifiekk welzijn. Een belangrijk gegeven was dat de planning zich daar-
bijj  uitstrekte over het gehele beleidsterrein, en niet beperkt bleef tot 
onderdelenn ervan. 

Zoalss gezegd betekende het afblazen van de Kaderwet specifiek wel-
zijnn niet dat de daarbij beoogde planningssystematiek werd verworpen. 
Integendeel,, een dergelijke werkwijze bood Brinkman goede mogelijk-
hedenn om verschillende wensen te vervullen. Zo kon een 'cultuurbrede' 
planningg niet alleen bijdragen aan een grotere beleidspluriformiteit en 
aann een zekere herziening van tussen bepaalde sectoren ontstane scheve 
verhoudingen,, ook kon er door periodieke beoordelingen een grotere 
dynamiekk in het beleid worden gebracht waardoor beter dan vroeger 
konn worden voorkomen dat verhoudingen op grond van 'verworven 
rechten'' al te zeer vastroestten. Bovendien bood beleidsplanning Brink-
mann de mogelijkheid om een aantal nog niet goed binnen de diverse 
sectoralee reorganisaties opgeloste problemen te verhelpen. En ten slot-
te,, maar niet in de laatste plaats, bood een heldere beleidsplanning het 
rijkk de mogelijkheid om op het terrein van het cultuurbeleid (ten op-
zichtee van zowel 'het veld' als de 'lagere' overheden) een duidelijke 
regieroll  voor zichzelf te creëren. 

Dee invoering van planperioden zorgde in de praktijk tot langzamer-
handd bekende patronen en rituelen. Op basis van voortschrijdend in-
zichtt werd het planningssysteem nader ingevuld. Onvermijdelijk in een 
publiciteitsgevoeligee sector als die van de cultuur ging dit regelmatig 
mett nogal wat ophef gepaard. Bij de voorbereiding van het eerste plan 
inn 1987 kreeg Brinkman het stevig aan de stok met 'de regio's', die de 
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ministerr ervan betichtten 'de Randstad' voor te trekken. En D'Ancona 
beleefdee in 1992 roerige tijden toen ze bij de voorbereiding van het eer-
stee 'integrale' cultuurplan de communicatie met zowel het parlement 
alss de lagere overheden en het veld wat lichtvaardig opvatte. 

Ondankss alle kritiek en rumoer leed het planningssysteem echter 
geenn schipbreuk. In het parlement bleef een breed draagvlak aanwezig 
mett als resultaat dat het systeem van de vierjarige cultuurplannen in 1993 
inn de Wet op het specifiek cultuurbeleid werd verankerd. De kans op 
problemenn met het parlement werd vervolgens verminderd door de af-
spraakk dat de Tweede Kamer door middel van een 'uitgangspuntennoti-
tie'' in een vroeg stadium bij de voorbereiding van toekomstige cultuur-
plannenn zou worden betrokken. Daarnaast werden dreigende proble-
menn met 'de regio's' teruggedrongen door afspraken met deze gebieden 
vooraff  in 'convenanten' neer te leggen. Als beleidsmethode staat het 353 
plansysteemm op politiek-bestuurlijk niveau tot op heden volstrekt niet 
terr discussie. In navolging van het rijk zijn vrijwel alle provincies en 
(grotere)) gemeenten inmiddels eveneens tot een vierjarige cultuurbe-
leidsplanningg overgegaan, en in Europees verband wordt de hier ge-
hanteerdee methode met belangstelling gevolgd en in bepaalde opzich-
tenn als een navolgenswaardig voorbeeld beschouwd.8? 

Dee onvrede die desondanks vooral in het veld is blijven bestaan, kan 
voorr een deel worden verklaard uit de discrepantie die er nu eenmaal 
bestaatt tussen de aard van de politiek-bestuurlijke besluitvorming en de 
inschattingg van veranderingsmogelijkheden binnen het kunstenveld. 
Mett name verwachtingen in de kunstensector zijn regelmatig hoger ge-
stemdd dan door een democratisch openbaar bestuur kan worden waar-
gemaakt.. Zo bleven de klachten bestaan dat er voor 'echt' nieuw beleid 
uiteindelijkk veel minder geld beschikbaar kwam en dat de verhoudingen 
binnenn het nieuwe podiumkunstenbestel nog steeds scheef zijn. Zo'n 
tienn jaar na de grote reorganisatie van deze sector was dit (bij de voorbe-
reidingg van het Cultuurplan 1997-2000) niet anders. Ook toen werd er 
geprotesteerdd tegen het feit datt er te veel geld bij de structureel gesubsi-
dieerdenn terechtkwam.90 Het bewijst de taaiheid van bestaande en ge-
leidelijkk gegroeide structuren die snelle veranderingen in de weg staan, 
maarr die het bestel tegelijkertijd een zekere en in verschillende opzich-
tenn wenselijke stabiliteit geven. 

PluriformiteitPluriformiteit en kwaliteit 

Omdatt volgens Brinkman de aandacht binnen het cultuurbeleid in de 
jarenn zeventig te eenzijdig op 'de kunsten' gericht was geraakt, streefde 
hijj  in zijn beleid nadrukkelijk naar een grotere 'pluriformiteit'.91 Een 
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directt gevolg daarvan was dat in verschillende sectoren de aandacht 
minderr eenzijdig op gevestigde belangen werd gericht. Op het terrein 
vann het muziekbeleid bijvoorbeeld kwam, naast de bestaande aandacht 
voorr de orkesten en de vernieuwende 'serieuze' muziek (waarvoor 'de 
notenkrakers'' zo nadrukkelijk aandacht hadden gevraagd), nu ook be-
leidd tot stand ten behoeve van pop- en jazzmuziek en voor 'muziekuitin-
genn van minderheden'. 

Tevenss leidde het streven naar meer pluriformiteit ertoe dat de be-
langstellingvoorr sectoren als amateurkunst, kunstzinnige vorming, cul-
tuureducatie,, film, vormgeving en architectuur vanaf het begin van de 
jarenn tachtig sterk toenam. En 'sectorbreed' had het tot gevolg dat in de 
loopp van de tijd zowel het mediabeleid en de AKKV als het bibliotheek-
beleidd onderdeel van het cultuurbeleid werden. Tegelijkertijd werd ver-

3544 groting van de pluriformiteit echter vaak afgeremd, of zelfs onmogelijk 
gemaakt,, door gebrek aan geld. Teneinde de uitgaven te beheersen kon-
denn gewenste veranderingen in (delen van) de sectoren slechts worden 
gerealiseerdd als er op andere werd bezuinigd. 

Sectorbreedd gezien droeg de Wet op het specifiek cultuurbeleid op 
tweee manieren bij aan het bevorderen van de pluriformiteit. Ten eerste 
doordatt de wet voorschreef dat de minister zich bij het cultuurbeleid 
niett alleen door 'kwaliteit' maar ook door 'verscheidenheid' moest laten 
leiden.. En ten tweede doordat zowel 'de kunsten', 'cultuurbeheer' als 
'media,, letteren en bibliotheken' onderwerp van 'integrale beleidsplan-
ning'' werden. Binnen het wettelijke kader kunnen de verschillende be-
leidsonderdelenn sinds de invoering van de wet gemakkelijker in on-
derlingg verband worden geïnterpreteerd en gewogen. De in de wet ver-
ankerdee periodieke beoordelingen bevorderen daarbij zonder meer de 
pluriformiteit.. Situaties waarin nieuwe initiatieven geen subsidie kun-
nenn ontvangen vanwege 'verworven rechten' van andere komen nu in 
principee niet meer voor. 

Staatssecretariss Nuis gaf het streven naar pluriformiteit vervolgens 
nogg een extra dimensie door te benadrukken dat het daarbij niet om een 
minn of meer toevallige beleidskeuze gaat. Op grond van de openheid en 
vrijheidd die het land van oudsher kenmerken is pluriformiteit volgens 
hemm zelfs een van de meest wezenlijke kenmerken van de Nederlandse 
cultuur.. Om deze reden zou het beleid er blijvend op moeten zijn ge-
richtricht om dit aspect als een belangrijke nationale verworvenheid te waar-
deren,, te profileren en waar mogelijk te promoten. 

Tegelijkk met zijn pleidooi voor een grotere pluriformiteit had Brink-
mann het 'kwaliteitsprobleem' weer in het centrum van de aandacht ge-
plaatst.. Zijn pleidooi voor 'topkunst' droeg er, ondanks de vele kritiek, 
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zonderr twijfel toe bij dat 'het primaat van het kwaliteitsbeginsel' bij sub-
sidietoekenningenn opnieuw geheel centraal werd gesteld.92 Criteria als 
'dee sociale positie van de kunstenaar', die in de jaren zeventig vooral op 
hett terrein van de beeldende kunsten nog op welwillende aandacht kon-
denn rekenen, verdwenen nu vrijwel achter de horizon. Tegelijkertijd 
werdd door Brinkman het criterium van 'het vernieuwende' als rem-
placantt voor het kwaliteitsbegrip ter discussie gesteld. 

D'Anconaa en Nuis handhaafden de nadruk op het kwaliteitsbeginsel. 
Hett was en bleef het centrale criterium bij het verstrekken van subsi-
dies.. Toch veranderde er ook iets, want in toenemende mate werden nu, 
naastt de artistieke kwaliteit, het maatschappelijk functioneren van cul-
turelee instellingen en hun verscheidenheid als 'kwaliteitsaspecten' mee-
gewogen.. Hiermee lijk t zich een synthese te ontwikkelen tussen twee 
'kwaliteitsinterpretaties'' die in het verleden vaak op gespannen voet 355 
mett elkaar stonden. Enerzijds gaat het hier om 'de stelling van Thor-
becke',, die vaak is gebruikt om de absolute autonomie van de kunsten te 
rechtvaardigen,, en anderzijds om de legitimatie van overheidshande-
len.. Oftewel om de vraag welke 'kwaliteit' in de samenleving door het 
opp grond van politieke overwegingen geformuleerde beleid wordt be-
vorderd. . 

Decentralisatie Decentralisatie 

Brinkmann gaf met zijn streven naar een nieuwe taakafbakening tussen 
dee overheden en met de erkenning van de mogelijkheid om een deel van 
dee beleidsuitvoering bij fondsen te leggen richting aan de verdere ont-
wikkelingg van het 'decentralisatieproces'. In de loop van zijn minister-
schapp verschaften diverse sectorale reorganisaties - waarover straks -
meerr duidelijkheid. Toch waren de resultaten niet eenduidig, omdat de 
uitkomstenn van de reorganisaties onderling grote verschillen vertoon-
den.. Zo werd er bij de podiumkunsten in plaats van te decentraliseren 
juistt opvallend gecentraliseerd, terwijl op de terreinen van de AKKV en 
dee bibliotheken het beleid sterk gedecentraliseerd was en bleef. Hoewel 
bijj  alle sectorale reorganisaties taakverdelingen op hoofdlijnen werden 
voorgesteld,, was er toch meer voor nodig om het beleid zodanig af te 
stemmenn dat met recht van een logisch samenhangende en comple-
mentairee taakverdeling kon worden gesproken.93 Belangrijk voor de 
verderee ontwikkeling van de taakverdeling was dat het rijk de (later in 
dee Wet op het specifiek cultuurbeleid vastgelegde) mogelijkheid be-
hieldd om met 'specifieke uitkeringen' bepaalde beleidstaken aan lagere 
overhedenn te delegeren.94 

Ministerr D'Ancona droeg aan de verdere ontwikkeling van de taak-
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verdelingg bij door in de Nota Cultuurbeleid igg^-iggózzn te dringen op 
hett ontstaan van 'een driehoeksnetwerk'. Hierin zouden de drie over-
heden,, in plaats van te streven naar een strikte taakverdeling (zoals aan-
vankelijkk de bedoeling was), hun 'gezamenlijke verantwoordelijkheid 
enn beleidsafstemming' kunnen regelen.95 In 1993 werd met de voorbe-
reidingg van deze 'bestuursovereenkomsten' of'convenanten' een begin 
gemaakt.. In overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Ver-
enigingg van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd vervolgens aan de 
totstandkomingg van acht convenanten gewerkt waarin (in evenveel geo-
grafischh geordende clusters) rijk, provincies en achttien grote gemeen-
tenn hun onderlinge afspraken en gezamenlijke inzet voor de cultuur-
planperiodee 1997-2000 'opmaat' neerlegden.?6 

Veell  minder dan Brinkman aarzelde D'Ancona om bij wijze van 
functionelee decentralisatie taken aan fondsen over te dragen. In 1990 
liett zij de Tweede Kamer weten dat ze meer tot fondsvorming wilde 
overgaan,, omdat daardoor een 'doelmatige en doeltreffende' beleids-
uitvoeringg mogelijk was.97 Dat de overheid daarbij wat meer 'op af-
stand'' stond was in haar ogen geen probleem, omdat subsidies op het 
terreinn van de cultuur traditioneel nu eenmaal aan de hand van adviezen 
vann onafhankelijke deskundigen worden verstrekt. Een niet al te nauwe 
overheidsbetrokkenheidd daarbij hoefde volgens haar geen nadeel te 
betekenen.. Het gevolg was dat de fondsen wat betreft hun aantal, mid-
delenn en taken na het aantreden van D'Ancona aanzienlijk werden ver-
sterkt. . 

Inn 1995 kwam het functioneren van de fondsen in de belangstelling 
toenn de Algemene Rekenkamer gewag maakte van 'wildgroei' van 'zelf-
standigee bestuursorganen', waartoe fondsen in het openbaar bestuur 
wordenn gerekend. Brinkmans eerdere bezwaren leken hierbij te worden 
bewaarheid,, want bij het functioneren ervan zou veel te weinig politieke 
aansturingg en controle mogelijk zijn.98 Naar aanleiding van de ontstane 
opheff  werd vervolgens door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
onderzoekk verricht. Op het terrein van het cultuurbeleid werden elf 
fondsenn en andere als zelfstandige bestuursorganen te definiëren instel-
lingenn onderzocht. 99 Anders dan critici hadden gewenst werden in het 
onderzoekk echter nauwelijks of geen conclusies getrokken. Men be-
perktee zich tot de constatering dat het onderzoek op de departementen 
hadd bijgedragen aan 'een brede herbezinning (...) over de vraag hoe om 
tee gaan met op afstand functionerende diensten en de invulling van de 
ministeriëlee verantwoordelijkheid'.100 

Staatssecretariss Nuis bleek niet erg onder de indruk van de beden-
kingen.. Hij maakte de onder het vorige kabinet aangekondigde bezui-
nigingenn op fondsen ongedaan, en het Fonds voor de Podiumkunsten 
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werdd in Pantser of ruggengraat een flinke uitbreiding van het budget in 
hett vooruitzicht gesteld.101 Bovendien werd de jaarlijkse subsidiëring 
veranderdd in toekenningen voor vierjaarlijkse perioden, waarmee de 
fondsenn aan andere 'majeure culturele instellingen' werden gelijkge-
steld.. De kritiek op de zelfstandige bestuursorganen indachtig drong 
Nuiss erop aan dat de fondsen meer aandacht zouden besteden aan 'het 
transparantt maken van de keuzen die zij maken en de beslissingen die zij 
nemen'.1022 Zij zouden 'het debat over hun werk' moeten opzoeken, uit-
lokkenn of zelf moeten organiseren: 'Bij de relatieve autonomie waarin 
dee fondsen werken, hoort publieke verantwoording', stelde de staatsse-
cretaris. . 

Bijj  de voorbereiding van de planperiode 1997-2000 kwam er meer 
zichtt op het functioneren van de fondsen. De tot dan nogal in stilte ope-
rerendee instellingen roerden zich nu danig in de publieke opinie. Daar- 357 
bijj  profileerden zij zich als ambitieuze behartigers van de belangen die 
mett de uitvoering van hun taken waren verbonden. Kern van hun bood-
schapp was gewoonlijk: 'wij willen meer geldV°3 Het fonds dat zich 
sindsdienn het nadrukkelijkst in de openbaarheid roerde is het Fonds 
voorr Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Het is echter de 
vraagg of het dit op eigen initiatief doet of onder drukvan buitenaf. Dit 
laatstee lijk t waarschijnlijk, omdat de subsidieverstrekking op het terrein 
vann de beeldende kunsten - waarover verderop - vanaf het midden van 
dee jaren negentig steeds meer onder druk is komen te staan door kritiek 
vann bijvoorbeeld de auteur-beeldend kunstenaar Riki Simons, de politi-
coloogg Hans Blokland en de econoom-beeldend kunstenaar Hans Ab-
bing.IQ4 4 

Zijj  betichtten het fonds van marktvervalsing, het creëren van smaak-
monopoliess en het functioneren voor een relatief kleine groep van 
'staatskunstenaars'.10**  'De manier waarop subsidies worden verdeeld is 
discriminerend,, vervalst de concurrentie, verstoort het marktmechanis-
me.'1066 Zoals te verwachten verweerde de (door zijn opponenten 'subsi-
diepaus'' en 'kunstregent' genoemde) toenmalige directeur van het 
Fonds,, Geert Dales, zich fel tegen de aantijgingen.IO7 Voorlopig is de 
uitkomstt van het debat nog niet helder. Maar dat de 'markt- en smaak-
argumenten'' die door Simons c.s. met betrekking tot kunstsubsidiëring 
wordenn gehanteerd een gevoelige snaar raken, moge duidelijk zijn uit 
dee felle toon waarop voor- en tegenstanders elkaar bestrijden. Om die 
redenn is de discussie niet alleen voor de beeldende kunsten, maar ook 
voorr de positie van andere fondsen van belang. 

Inn de Tweede Kamer leidden de groeiende mogelijkheden voor de 
fondsenn en de nog steeds aanwezige twijfels omtrent ruimte voor poli-
tiekee aansturing en controle, alsmede het democratisch gehalte van de 
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fondsen,, eind 1997 tot een motie waarin om een evaluatie van 'de fond-
senstructuurr in z'n totaliteit' werd verzocht.108 Het resultaat van het 
doorr de Raad voor Cultuur uitgevoerde en in april 1998 gepresenteerde 
onderzoekk was positief en gaf geen aanleiding tot grotere twijfels op po-
lii  tiek-bestuurlijk niveau.IO9 De Raad constateerde dat de fondsen anno 
19988 op het terrein van de subsidieverstrekking hebben bijgedragen aan 
'eenn grotere mate van aanspreekbaarheid, herkenbaarheid, flexibiliteit, 
effectiviteitt en efficiency'. Daarbij wordt vastgesteld dat de fondsen 'in 
dee praktijk over het algemeen goed [blijken te] functioneren'.110 

MarktMarkt en publiek 

Kortt na zijn aantreden had Brinkman beklemtoond dat de grote idealen 
3588 van de sociale cultuurspreiding, die decennialang de belangrijkste legi-

timatiee voor het beleid waren geweest en die in de jaren zeventig nog 
zoveell  politici hadden begeesterd, niet of nauwelijks tot resultaten had-
denn geleid.1" In plaats van meer werd, met name op het terrein van de 
podiumkunsten,, juist steeds minder publiek bereikt. Bovendien leek het 
alsoff  de kunsten steeds meer 'op zichzelf geconcentreerd raakten, en 
datt daarbij de relatie met het publiek uit het oog was verloren. De neer-
waartsee spiraal moest worden doorbroken door 'kunstproducenten' za-
kelijkerr te benaderen en hen nadrukkelijker op hun publieke taak aan te 
spreken.. Wilde de legitimatie voor financiering uit de openbare midde-
lenn geloofwaardig blijven, dan moest er meer publiek worden getrok-
ken.. Teneinde hier serieus werk van te maken, diende het ideaal van de 
socialee cultuurspreiding te worden vervangen door een gerichte 'markt-
strategie'' ten behoeve van een groter 'publieksbereik'.112 

Aanvankelijkk werd vanuit de Partij van de Arbeid scherp tegen de 
'overheersendee teneur van marktgerichtheid' en 'gedwongen publieks-
werving'' geprotesteerd.11' Maar toen minister D'Ancona aantrad bleek 
vann deze kritiek niets meer over. Hoewel zij vooral op het terrein van de 
museaa nog een accent op 'het bereiken van bevolkingsgroepen met een 
culturelee achterstand' legde (en daarmee de oude sociaal-democrati-
schee cultuurspreidingsidealen niet verloochende), werd de trend van 
'marktt en publiek' door haar onverminderd voortgezet en in verschil-
lendee opzichten zelfs versterkt. Goede mogelijkheden kreeg zij hiertoe 
doordatt de sectorale reorganisaties en de in 1988 ingevoerde plansyste-
matiekk haar in de gelegenheid stelden om gesubsidieerde instellingen 
dwingenderr voorwaarden omtrent zakelijk management en publieksbe-
reikk te stellen. In het veld leidden de hiertoe geformuleerde eisen soms 
tott scherpe protesten: de 'soevereiniteit van de kunstwereld' zou erdoor 
wordenn aangetast. Hier stond echter tegenover dat een groeiend aantal 
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meerr vanuit economische kaders denkende kunstmanagers zich goed in 
dee toegenomen aandacht voor markt en publiek kon vinden. Dit laatste 
goldd ook voor staatssecretaris Nuis, tijdens wiens bewind een fors aantal 
voormaligee rijksinstellingen -waaronder ruim twintig musea - tot 'zelf-
standigee culturele ondernemingen' werden getransformeerd. "4 

Bijj  al deze aandacht voor 'marktprincipes' moet overigens worden 
gerealiseerdd dat het hier niet gaat om een stringente toepassing van de 
'wett van vraag en aanbod' op grond waarvan subsidiëring van culturele 
voorzieningenn achterwege zou kunnen blijven. Hoewel er sinds het 
middenn van de jaren negentig door economen als de Rotterdamse 
hoogleraarr Arjo Klamer en critici als Riki Simons wordt aangedrongen 
opp een intensievere marktwerking, zijn hierover politiek de meningen 
nauwelijkss verdeeld.11*  Cultuur geldt in politiek-bestuurlijke kring 
onverkortt als een 'merit-good' op grond waarvan wordt vastgehouden 359 
aann de breed gedragen en historisch verankerde overtuiging dat 'de ver-
schillendee vitale onderdelen van onze cultuur' tegen 'het vrije spel van 
dee markt' moeten worden beschermd."6 Juist deze opvatting geeft het 
'marktdenken'' binnen het cultuurbeleid een bijzondere betekenis. 
'Marktwerking'' slaat in dit verband op de gedachte dat culturele instel-
lingenn vooral efficiënt en zakelijk moeten handelen en dat zij zich er 
bewustt van moeten zijn dat zij - ondanks de door de subsidie geboden 
beschermingg - functioneren in een markt met verschillende 'aanbie-
ders',, waarmee zij in een zekere concurrentieverhouding staan. 

Inn de praktijk heeft de 'marktwerking' geleid tot een eenduidiger en 
transparanteree verhouding tussen de overheid en 'het veld'. Zo goed als 
allee door het rijk gesubsidieerde culturele instellingen zijn 'verzelfstan-
digd'' en kregen in hun taakomschrijving heldere opdrachten met be-
trekkingg tot efficiency, openbaarheid en publieksbereik. Anders dan in 
hett verleden worden de instellingen nu op grond van werkplannen 
(vooraf)) en resultaten (achteraf) periodiek beoordeeld. 'Verzakelijking' 
iss hier het belangrijkste sleutelwoord. De directies van de door middel 
vann 'budgetsubsidies' gefinancierde 'culturele ondernemingen' moeten 
dezee zo zakelijk mogelijk 'managen'. Het gaat hier om een fundamente-
lee koerswijziging die zowel voorr de instellingen (de 'producenten' van 
'aanbod'),, de samenleving (de 'consumenten' of 'participanten') als de 
politiekk en het openbaar bestuur ingrijpende consequenties heeft. In 
plaatss van 'voor de eeuwigheid' en op grond van eenmaal 'verworven 
rechten'' subsidie te ontvangen, worden alle instellingen nu periodiek 
opp hun bijdrage aan de realisatie van op basis van politiek-bestuurlijke 
overwegingenn geformuleerde (en op méér dan alleen 'artistieke of 
inhoudelijkee kwaliteit' afgestemde) doeleinden getoetst. "7 

Dee politiek-bestuurlijke aandacht voor het publieksbereik heeft 



1982-1999 9 

medee tot gevolg dat er in het veld daadwerkelijk meer oog voor 'het pu-
bliek'' ontstond. De concentratie op 'het aanbod van de cultuurprodu-
centen'' werd minder eenzijdig; in toenemende mate wordt er tegen-
woordigg met 'de publieksvraag' rekening gehouden. Het gaat hier om 
eenn verhoging van het bewustzijn dat overheidssubsidies ook op het ter-
reinn van de cultuur, naast artistieke of inhoudelijke overwegingen, in de 
eerstee plaats hun legitimatie vinden in de betekenis van het gesubsidi-
eerdee voor de samenleving. Opvallend is daarbij dat men de politiek-
bestuurlijkk gewenste aandacht voor 'het publiek' binnen verschillende 
sectorenn gaandeweg als minder 'verwerpelijk' is gaan zien. Tekenend is 
inn dit kader wellicht dat anno 1997 de 'amusementsondernemer' Joop 
vann den Ende werd ingeschakeld bij de programmering van het Hol-
landd Festival. 

33 60 Hoezeer de aandacht voor het publiek in het culturele veld is toege-
nomenn kan tevens worden opgemaakt uit de verhoogde inzet bij cultu-
relee instellingen om door middel van actieve voorlichting over hun acti-
viteitenn met het publiek te 'communiceren' en dit zo aan zich te binden. 
Hoee groot de invloed van het inmiddels sterk gegroeide markt- en 
publieksbewustzijnpublieksbewustzijn bij culturele instellingen is, blijkt uit de grote aan-
dachtt die tegenwoordig in literatuur en onderzoek aan marketing en 
publieksbereikk wordt besteed."8 Tegelijkertijd kan echter worden ge-
constateerdd dat de nadruk op het marktdenken vanaf de jaren negentig 
aanleidingg tot aanhoudende kritiek geeft.11? 

Internationalisering Internationalisering 

Hett buitenlands 'cultureel beleid' zoals dat zich vanaf 1945 ontwikkel-
de,, werd decennialang in de eerste plaats als een onderdeel van het bui-
tenlandss beleid gezien.120 Het cultuurbegrip werd in dit verband breed 
gedefinieerdd en het belangrijkste doel van het beleid was dat het de 
'goodwill'' van Nederland in het buitenland bevorderde. Het cultuurmi-
nisteriee was gewoonlijk bij het zich nogal ad hoc ontwikkelende beleid 
betrokken,, maar de coördinatie ervan lag welhaast vanzelfsprekend bij 
hett ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1967 was daar de Coördina-
tiecommissiee Internationale Culturele Betrekkingen (CICB) onderge-
bracht,, waarvan de ambassadeur voor Internationale Culturele Samen-
werkingg als voorzitter fungeerde. In de loop van de tijd groeide er 
binnenn het cultuurministerie echter weerstand tegen het primaat van 
Buitenlandsee Zaken. Begin jaren tachtig raakte men er hier van over-
tuigdd dat er een 'eigen', buitenlands cultuurbeleid zou moeten worden 
gevoerd. . 

Naa het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers werd er een hogere 
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prioriteitt aan het buitenlands cultuurbeleid gegeven. Binnen het minis-
teriee van Buitenlandse Zaken werd de functie van ambassadeur voor In-
ternationalee Culturele Samenwerking op 'directeursniveau' geplaatst, 
enn bij wvc werd in 1984 een aparte Directie Internationale Betrekkin-
genn geformeerd.121 Vanuit wvc benadrukte minister Brinkman het be-
langg van een intensiever buitenlands cultuurbeleid: 'De combinatie van 
eenn zekere nationale signatuur, internationale verstaanbaarheid en pres-
tigee maakt dat de cultuur zich zeer goed leent voor de manifestatie van 
eenn land in het internationale verkeer.'122 Er was echter nog een andere 
redenn voor een intensiever buitenlands cultuurbeleid. Daarbij ging het 
omm niets meer of minder dan om de bescherming van de Nederlandse 
cultuurr tegen al te grote buitenlandse invloeden. Voorkomen moest 
wordenn dat het land, nog meer dan al het geval was, werd overspoeld 
'doorr de producten van buitenlandse cultuur-industrieën'.12? 361 

Binnenn wvc leidden de ambities daadwerkelijk tot een 'eigen' bui-
tenlandss cultuurbeleid. Hierbij wilde men, zoals de toenmalige ambas-
sadeurr voor Internationale Culturele Samenwerking Maarten Mourik 
watt zuur opmerkte, niet gehinderd worden door 'bemoeizucht (...) van 
hett ministerie van Buitenlandse Zaken'. I24 Concreet leidde het vanuit 
wvcc ontwikkelde beleid onder meer tot een intensievere promotie van 
Nederlandsee beeldende kunst, film en literatuur in het buitenland. Ook 
werdenn de mogelijkheden tot internationale contacten en uitwisselin-
genn vergroot. 

Inn 1987 werd in het door de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd uitgevoerde onderzoek Cultuur zonder grenzen aangedron-
genn op een strikte scheiding tussen cultuurpolitieke en buitenlands-po-
litiekelitieke doelstellingen. I25 Als belangrijkste doelstelling van buitenlands 
cultuurbeleidd werd genoemd 'de versterking (...) van de internationale 
positiee van de cultuurbeoefening in Nederland, als deel van het algeme-
nee cultuurbeleid'.126 Daarmee werd afstand genomen van de opvatting 
datt het primaat in het buitenlands cultuurbeleid bij het ministerie van 
Buitenlandsee Zaken diende te liggen.I2? Bij de regering leidde het on-
derzoekk ertoe dat het door wvc voorgestane 'buitenlands cultuurheXeid' 
naastt het 'buitenlands cultuurbeleid' een hogere en zelfstandiger priori-
teitt kreeg.128 Binnen deze nieuwe verhoudingen zouden de twee depar-
tementenn aan een nieuwe taakverdeling moeten werken.I29 

Probleemlooss ging dit niet. In de praktijk bleven contrasterende op-
vattingenn over het 'primaat' de verhoudingen beïnvloeden. Zo nu en 
dann nam de discussie hierover zelfs de vorm 'van een heuse richtingen-
strijd'' aan.^0 Pogingen om een gereorganiseerde CICB nieuw leven in te 
blazenn mislukten doordat er in Investeren in cultuur voor werd gekozen 
hett internationaal cultuurbeleid op decentraal niveau (door 'de fond-
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sen')) te laten uitvoeren. Nog grotere belemmeringen voor een 'nieuwe' 
CICBB waren het gevolg van de nota Herijking van het buitenlandbeleid 
(1995),, waarin het hele beleid van het ministerie van Buitenlandse Za-
kenn werd herzien en afgestemd op de sinds de val van de Muur in 1989 
ingrijpendd gewijzigde internationale verhoudingen. Uiteindelijk wer-
denn de activiteiten van de CICB geheel stilgelegd en moesten de interde-
partementalee verhoudingen voor de zoveelste keer worden herzien. In 
19977 werd besloten de CICB op te heffen. 

Dee internationalisering van het cultuurbeleid werd eveneens sterk be-
invloedd door ontwikkelingen op het Europese vlak. De meeste invloed 
gingg hier uit van de (vanaf 1993 Europese Unie genoemde) Europese 
Gemeenschap,, waarvan de besluiten directe gevolgen voor het door de 
afzonderlijkee leden gevoerde beleid kunnen hebben.^1 Aanvankelijk 
wass er binnen de primair op economische samenwerking gerichte EG 
geenn aandacht voor cultuurbeleid geweest, maar dit was in de loop van 
dee jaren zeventig veranderd toen de opvatting terrein won dat er in 
Europeess verband meer oog voor immateriële waarden diende te zijn. 
Alss Europa voor zijn burgers wilde gaan leven en als dezen zich 'Euro-
peaan'' zouden moeten gaan voelen, diende er een grotere nadruk op de 
culturelee samenhang en daarmee op de 'Europese identiteit' te worden 
gelegd.^2 2 

Dee Europese invloed op het Nederlandse cultuurbeleid manifesteert 
zichh op drie manieren. Ten eerste zijn er de gevolgen van de algemene 
Europesee regelgeving, die ervoor moet zorgen dat er daadwerkelijk een 
vrijee Europese markt ontstaat. Ten tweede is er de invloed op de defi-
niëringg van de Nederlandse cultuur binnen de Europese context, en ten 
derdee zijn er de gevolgen van de 'communautaire actie' in de culturele 
sectorr die sinds 1977 vanuit Brussel op gang is gekomen. 

Cruciaall  voor het streven naar een vrije Europese markt was het in 
19877 genomen besluit dat de toenmalige Europese Gemeenschap zou 
wordenn omgevormd tot een Europese Unie, die zowel een economi-
schee en monetaire unie als een Europese politieke unie zou omvatten. 
Eenn van de belangrijkste doelstellingen zou (eind 1992) de voltooiing 
vann één interne markt zijn.^3 Van aanvang afwas duidelijk dat dit stre-
venn ingrijpende gevolgen voor het omroepbeleid zou hebben, maar 
voorr de andere sectoren waren de consequenties minder helder.1^ In 
onderzoekk werd benadrukt dat een inschatting van de gevolgen van de 
Europesee eenwording op het nationale cultuurbeleid op dat moment 
nogg niet mogelijk was.1^ Wel werd geadviseerd om te komen tot een 
concretee afbakening tussen nationale bevoegdheden en Europese be-
moeienis,, waardoor de uitsluitende toetsing van het nationale cultuur-
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beleidd aan louter economische criteria zou worden begrensd. Duide-
lijkheidd was hier geboden, want als er niets gebeurde zouden diverse 
subsidieregelingenn en beschermende steunmaatregelen niet meer mo-
gelijkk zijn, waardoor aanzienlijke delen van het cultuurbeleid zouden 
moetenn vervallen, met alle gevolgen van dien.J36 

Dee noodzaak om tot een duidelijke afbakening van bevoegdheden 
vann de EU en de lidstaten te komen, leidde tot een voorstel van minister 
D'Anconaa om in het EG-Verdrag (zoals het inmiddels aangevulde en als 
Grondwett van Europa beschouwde Verdrag van Rome uit 1957 is gaan 
heten)) een 'culturele paragraaf op te nemen. Het resultaat was dat tij -
denss de topontmoeting van de Europese Raad in Maastricht (december 
1991)) een dergelijke paragraaf in het EG-Verdrag werd opgenomen. De 
tekstt ervan bestond uit twee delen: een nieuw artikel 128, dat de culture-
lee autonomie van de lidstaten moet waarborgen, en een uitbreiding van 
artikell  92, waardoor nationale steunmaatregelen (subsidies) op het ter-
reinn van de cultuur worden toegestaan.'37 

Eenn direct gevolg van de opvatting dat de Europese identiteit en 
samenhangg zouden moeten worden benadrukt is dat sindsdien ook op 
nationaall  niveau intensiever wordt nagedacht over 'de aard en het we-
zen'' van de Nederlandse cultuur. Hierover lopen de meningen uiteen. 
Volgenss sommigen worden door de Europese eenwording zowel het 
karakterr van de nationale Nederlandse cultuur als het daarop afgestem-
dee cultuurbeleid bedreigd. Spraakmakende vertegenwoordigers van 
dezee opvatting zijn de Rotterdamse emeritus hoogleraar staatsrecht 
S.. W. Couwenberg en de al genoemde M. Mourik, die 'de handhaving 
enn versterking van de eigen culturele identiteit (...)' als belangrijkste 
doelstellingg van het buitenlands cultuurbeleid ziet.1} 8 

Heell  anders luidt de mening van de Rotterdamse kunstsocioloog (en 
voormaligg wvc-ambtenaar) Ton Bevers. Uitgaand van een veel smalle-
ree definitie van cultuur (die vrijwel uitsluitend de kunsten omvat) stelt 
hijj  dat de cultuursector in de loop van de tijd een zelfstandig domein is 
gewordenn en dat - ook buitenlands - cultuurbeleid zich op grond daar-
vann moet richten op bevordering van deze 'autonome' cultuur. In zijn 
ogenn is de 'mondialisering' van de cultuur thans zover voortgeschreden 
datt het beschermen of uitdragen van de 'nationale culturele identiteit' 
eenn achterhaald streven is.I39 Wat voor nationale identiteit valt hier 
eigenlijkk te verdedigen, zo lijk t hij zich af te vragen. Binnen de weten-
schapp leidde het vraagstuk van de Nederlandse cultuur in Europees ver-
bandd inmiddels tot een grootscheeps en door de Nederlandse Organi-
satiee voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gecoördineerd project 
getiteldd 'Nederlandse Cultuur in Europese Context'. 

Opp regeringsniveau leidde de 'identiteitsdiscussie' aanvankelijk tot 
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behoedzamee standpunten. Vermeden moest worden dat men van 'eng 
nationalisme'' zou kunnen worden beticht, maar tegelijkertijd kon toch 
ookk niet worden ontkend dat er van een eigen nationale culturele iden-
titeitt sprake was. Brinkman pleitte in dit licht voor een groter cultureel 
zelfbewustzijnn tegenover de maar steeds toenemende dominantie van 
Amerikaansee audiovisuele producten. En D'Ancona concentreerde 
zich,, teneinde 'wezenlijke elementen van onze cultuur' te beschermen, 
inn het bijzonder op 'taalgebonden cultuuruitingen'.1* 0 Maar tegelijker-
tijdd benadrukte zij, meer dan haar voorganger, dat de Nederlandse cul-
tuurr in plaats van nationaal 'juist internationaal, zelfs kosmopolitisch 
vann karakter' is.1*1 Hoeveel belang D'Ancona aan dit internationale 
perspectieff  hechtte bleek uit het feit dat ze 'de culturele identiteit' en 
hett 'internationale cultuurbeleid' in Investeren in cultuur als twee (van 
dee drie) 'centrale beleidsthema's' noemde. Net als Bevers zag ze daarbij 
'geenn inhoudelijke gronden aanwezig voor het idee dat er een grote 
nationalee inspanning geboden zou zijn om de Nederlandse culturele 
identiteitt in de wereld geforceerd uitte dragen'.'42 

Onderr staatssecretaris Nuis bleef de bijzondere aandacht voor het 
internationalee cultuurbeleid geheel overeind. Anders dan D'Ancona 
echterr gaf Nuis vanuit een zeer brede, veel meer dan 'de kunsten' om-
vattendee optiek invulling aan de Nederlandse culturele identiteit. Waar 
D'Anconaa zich terughoudend opstelde, plaatste Nuis dit aspect in zijn 
visiee juist centraal. Het ging hier om het concept van het 'Beeldmerk 
Nederland'' met behulp waarvan Nederland zijn imago van een open, 
tolerantee samenleving - als 'internationale culturele vrijhaven' - in de 
wereldd zou moeten versterken.1^ Het concept vloeide rechtstreeks 
voortt uit de in Pantser of ruggengraat genoemde prioriteiten waarbij 
Nederlandd nadrukkelijk was neergezet als een open samenleving waarin 
vann oudsher tal van identiteiten een plaats vinden, en die zich al eeu-
wenlangg 'tamelijk markant van de directe omgeving' onderscheidt 
'doorr taal, geschiedenis en karakter zonder zich daarbij ooit te isole-
ren'.. '44 'Uit cultureel oogpunt bekeken levert dit een beeld op van vrij -
heidd van geest, woord en gedrag, van relatieve tolerantie en egalitaire 
gezindheid,, en dat alles in een context van ordelijke vreedzaamheid en 
degelijkee gematigdheid.'145 

Hett derde gevolg van de Europese eenwording op het internationale 
cultuurbeleidd was het resultaat van de 'communautaire actie' die 'vanuit 
Brussel'' op gang kwam. Grote invloed hierop had het in de loop van de 
jarenn tachtig op gang gekomen overleg tussen de ministers van Cultuur, 
datt de Raad van Cultuurministers (of EU-cultuurraad) wordt genoemd. 
Inn dit gremium werden (en worden) 'meerjarenprogramma's van priori-
tairee acties' ontwikkeld die vervolgens richting gaven (en geven) aan het 
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handelenn van de Europese Commissie. Belangrijke aandachtspunten in 
dezee programma's zijn de verbetering van de sociaal-economische posi-
tietie van kunstenaars, de bevordering van een Europese 'cultuurindustrie' 
(dee 'audiovisuele sector' in het bijzonder) en (voortgezette) beroepsop-
leidingenn op cultureel terrein. 

Tevenss wordt er bijzondere aandacht geschonken aan activiteiten 'ter 
verbeteringg van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschie-
deniss van de Europese volkeren'; aan de instandhouding en bescher-
mingg van cultureel erfgoed van Europees belang; culturele uitwisselin-
gen;; en samenwerking in (vooral) de Raad van Europa.146 Resultaten 
vann samenwerking op het terrein van 'beleid en informatie' blijken uit 
dee sinds 1986 onder auspiciën van de Raad van Europa verrichte verge-
lijkendee studies naar het cultuurbeleid van de Europese landen, en uit 
dee informatie-uitwisseling tussen de diverse Europese culturele onder-
zoekscentraa (die zich hebben verenigd in 'Circle' - Cultural Informa-
tionn and Research Centres Liaison in Europe).147 Sinds 1995 subsidieert 
hett ministerie van oc&w de Boekmanstichting om in het Circle-net-
werkk een rol te spelen. Het eerste resultaat van de hier geleverde in-
spanningenn was de publicatie van Cultural research in Europe 1996.148 

Concreett resulteerden de meerjarenprogramma's van de Europese 
Commissiee in een drietal programma's: 'Raphael' (gericht op de in-
standhoudingg van het culturele erfgoed), 'Ariadne' (gericht op 'boek en 
lezen',, in het bijzonder op conservering van teksten en literaire ver-
talingen)) en 'Caleidoscope-2000' (concerten, poëziefestivals en cultu-
relee evenementen). Eind 1998 beoordeelde de Raad voor Cultuur het 
programmaa 'Cultuur 2000' waarin de Europese Commissie haar cul-
tuurbeleidd voor de komende vijfjaren had neergelegd. De bevindingen 
warenn kritisch. De verschillende projecten zouden 'een hoog smoking-
gehalte'' hebben en de nadruk zou te veel op prestige en representatie 
liggen.. Bovendien was de aanpak volgens de Raad voor Cultuur veel te 
centralistischh en zouden de culturele instellingen zich te veel naar de 
plannenn (en de omvangrijke bureaucratie) van de Commissie moeten 
richten.. De staatssecretaris werd geadviseerd ervoor te zorgen dat -
overeenkomstigg de Nederlandse traditie - het principe van 'de overheid 
opp afstand' meer aandacht zou krijgen.14? 

Tijdenss de bijeenkomst van de Eu-Cultuurraad vond Van der Ploeg 
gehoorr bij zijn collega-bewindslieden. Het programma werd bijgesteld 
enn binnen de diverse onderdelen zou meer nadruk op jongeren, sociale 
randgroepenn en culturele diversiteit worden gelegd. Tevens werd, naar 
Vann der Ploegs wens, de erkenning van 'de sector cultuur als bron van 
werkgelegenheidd en als factor van sociale integratie' benadrukt.'5° Des-
ondankss bleven er aarzelingen, want als enige lidstaat wilde Nederland 
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hett budget voor het hele (vijfjarige) programma bevriezen op totaal 100 
miljoenn euro, terwijl de overige veertien lidstaten het budget wilden 
verhogenn naar 167 miljoen euro - een bedrag dat door de Nederlandse 
Raadd voor Cultuur niet meer dan 'een fooi' was genoemd. Uiteindelijk, 
enn nadat voor een belangrijk deel aan zijn kritiek tegemoet was geko-
men,, was Van der Ploeg medio 1999 bereid om de Nederlandse bijdrage 
opp te hogen naar het door de andere lidstaten gewenste bedrag. Inmid-
delss was door de Europese cultuurministers besloten om Rotterdam en 
Portoo in 2001 culturele hoofdsteden van Europa te laten zijn. 

Zowell  de vanuit Brussel aangedragen programma's als het beeld van 
'Nederlandd als vrijhaven' uit Pantser of ruggengraat openden voor de 
samenwerkingg tussen oc&w en BZ nieuwe mogelijkheden. Hoe een en 

33 66 ander zijn beslag zou moeten krijgen werd uiteengezet in de notitie In-
tensiveringtensivering buitenlands cultuurbeleid, die de staatssecretarissen M. Parijn 
enn Nuis in maart 1997 naar de Tweede Kamer stuurden. Hierin wordt 
benadruktt dat de in gang gezette decentralisatie naar fondsen en andere 
instellingenn zal worden voortgezet. Enigszins daarmee vergelijkbaar 
zouu ook een aantal ambassades (meer) ruimte voor de uitvoering van 
culturelee activiteiten en programma's krijgen. 

Naastt dit gedecentraliseerde gedeelte van het beleid is er echter ook 
(opnieuw)) ruimte voor gemeenschappelijke projecten en programma's 
diee elk voor zich het gewenste 'Beeldmerk Nederland' in het buitenland 
kunnenn versterken, en waarvoor extra financiële middelen beschikbaar 
zijnn gesteld.1*1 Als mogelijke soorten programma's worden genoemd 
'activiteitenn die Nederland als vrijhaven kunnen profileren', activiteiten 
inn 'prioriteitslanden of -gebieden (waaronder Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk,, Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen, Tsjechië, Hongarije, 
Indonesië,, Suriname, Zuid-Afrika, Turkije, Marokko, de Verenigde 
Staten,, Canada en Japan), grote manifestaties als de Peter de Grote Ma-
nifestatiee (1997) en de herdenking van de Vrede van Munster (1998), en 
extraa ondersteuning van de taak van een aantal ambassades bij de uit-
voeringg van het beleid. 

Concreett kreeg de nieuwe samenwerking tussen oc&w en BZ in 1998 
opnieuww gestalte met de instelling van de 'Homogene Groep Interna-
tionalee Samenwerking', waarvan het jaarlijkse budget in de begroting 
vann Buitenlandse Zaken is opgenomen. Uit het 'HGis-cultuurfonds' (16 
miljoen)) worden instellingen in de gelegenheid gesteld om internatio-
nalee activiteiten te organiseren. Het kan daarbij gaan om zeer uiteenlo-
pendee zaken als optredens, presentaties, uitwisselingen, coproducties, 
festivalss en workshops, maar ook om bijvoorbeeld kennisoverdracht en 
beleidsontwikkeling.. In zijn Uitgangspunten voor het internationale cul-
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tuurbeleidtuurbeleid 2001-2004 liet Van der Ploeg weten van plan te zijn het thans 
bestaandee beleid te continueren. Instellingen die tot op heden HGIS-

subsidiess hadden ontvangen werden daarbij gewaarschuwd voor auto-
matismen.. 'Het is bepaald niet vanzelfsprekend dat deze middelen voor 
dezelfdee doelen bij dezelfde instellingen opnieuw beschikbaar zullen 
komen.. (...) Er mag geen voorschot genomen worden op eventuele 
aanvullendee subsidiëring ten laste van het HGis-cultuurprogramma.'152 

ONTWIKKELINGENN BINNEN DE AFZONDERLIJKE 
SECTOREN N 

Muziek Muziek 

Dee eerste grote reorganisatie van Brinkman betrof die van het orkes-
tenbestel.. In de jaren zestig waren bezwaren gerezen tegen het grote 
beslagg (in 1966: 81 procent) dat de grote orkesten op het muziekbudget 
legden.. Bovendien zagen veel jonge musici en componisten, die sinds 
hunn protest in 1969 wel 'de notenkrakers' werden genoemd, de orkesten 
alss statische en in zichzelf gekeerde bolwerken van behoudzucht. Van 
Doornn had in zijn nota Orkestenbestel (1976) voorgesteld de situatie te 
veranderenn door de veertien (mede) door het rijk gesubsidieerde orkes-
tenn onder te brengen in vijf regionale muziekcentra, waarbinnen ze een 
brederee taakstelling zouden krijgen.1^ De voorstellen hadden het niet 
gehaald,, maar wel was de discussie over een noodzakelijke reorganisatie 
vann het orkestenbestel (en in het verlengde daarvan: van het hele po-
diumkunstenbestel)) voortgezet. I*4 

Inn 1980 publiceerde de Federatie van Kunstenaarsverenigingen het 
rapportt Symfonieorkesten in Nederland, bezetenheid in dienstverband, waar-
inn de grote orkesten zwaar op de korrel werden genomen. Ze zouden 
allemaall  ongeveer hetzelfde 'ijzeren repertoire' spelen en 'het eeuwig-
durendd dienstverband van orkestmusici' zou elke poging om de beroeps-
mogelijkheidd voor musici afwisselender te maken in de kiem smoren.1** 
Kortt na publicatie kregen de auteurs, Hans Onno van den Berg en Sytze 
Smit,, nu als medewerkers van het Amsterdamse onderzoeksbureau 
Cenarioo opdracht van CRM om advies uit te brengen over de toekomsti-
gee bespeling van het in aanbouw zijnde Amsterdamse Muziektheater. In 
19822 stelden beide adviseurs voor om, teneinde de bespeling van het 
Muziektheaterr optimaal te laten zijn, de helft van de te vaak voor weinig 
publiekk spelende provinciale orkesten op te heffen en de omvang van de 
randstedelijkee orkesten te beperken. 

Hoewell  het saneringsvoorstel veel stof deed opwaaien nam Brink-
mann het over. In januari 1983 stelde hij voor de subsidiëring van vijf pro-
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vincialee orkesten te beëindigen. '56 Dit 
viell  slecht. Niet alleen de Tweede Kamer 
wass tegen, maar ook bij de orkesten en in 
hunn speelgebieden leidde het voorne-
menn tot heftige emoties. Een krachtige 
lobby,, aangevoerd door Commissarissen 
derr Koningin, burgemeesters, wethou-
derss en gedeputeerden, trok tegen de 
plannenn ten strijde. De reactie demon-
streerdee hoezeer vanuit de Amsterdamse 
situatiee geformuleerde visies konden af-
wijkenn van in de provincies levende sen-
timenten.. Het uiteindelijke resultaat van 
dee 'opstand van de regio's' was dat de 
ministerr zijn voorstellen introk. De pro-
vincialee orkesten mochten wat hem be-
treftt blijven bestaan, al betreurde hij dat 
err daardoor geen geld voor de gewenste 
vernieuwingg van het 'muziekbestel' zou 
komenn - wat op haar beurt weer in de 
jazz-- en popwereld betreurd werd. 

Opp aandrang van de Kamer werd vervolgens de Landelijke Werk-
groepp Orkestenbestel ingesteld die naar haar voorzitter de commissie-
Sutherlandd werd genoemd.'5? In juni 1983 adviseerde deze om provin-
cialee orkesten niet op te heffen, maar om ze af te slanken. Met het 
hierdoorr vrijgekomen geld zou nieuw beleid kunnen worden gefinan-
cierd.. Het 'koppelsubsidieprobleem' zou kunnen worden opgelost door 
eenn taakverdeling in te voeren waarbij het rijk in de vorm van zoge-
noemdee budgetfinanciering de productiekosten voor zijn rekening zou 
nemenn en de gemeenten de kosten van de accommodaties.'58 Wat het 
aantall  orkesten aanging werd voorgesteld om het Gewestelijk Orkest 
Zuid-Hollandd in de toekomst niet meer te financieren en om het 
Amsterdamss Philharmonisch Orkest, het Utrechts Symfonie Orkest en 
hett Nederlands Kamer Orkest ten behoeve van de bespeling van het 
Muziektheaterr in Amsterdam samen te voegen tot het Nederlands Phil-
harmonischh Orkest. 

Bestuurlijkk zorgde het door de minister en de Tweede Kamer aan-
vaardee advies voor een opvallende en fundamentele verandering. Zoals 
all  lang vanuit de kunstenwereld werd benadrukt maakte het op prak-
tischh niveau duidelijk dat, als het om harmonisatie en inhoudelijke af-
stemmingg van beleid ging, van territoriale decentralisatie weinig te ver-
wachtenn viel. Sentimenten 'in de provincie' kleurden ontwikkelingen 

Vanaff  het begin van de jaren tachtig werden 
pogingenn ondernomen om het orkestenbestel 
tee saneren. De druk op met name de grote 
orkestenn in de regio bleef aanhouden nadat 
dee reorganisatie achter de rug was. Hier 
protesteertt het Frysk Orkest tegen de voor-
genomenn samenvoeging met het Noordelijk 
Filharmonischh Orkest. Tevergeefs, want in 
hett begin van de jaren negentig gingen beide 
orkestenn op in het Noord Nederlands Orkest. 
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anderss dan vanuit een nationale bestuurlijke optiek en kunstinhoudelij-
kee overwegingen voor wenselijk werd gehouden. Op grond van dit 
inzichtt trad nu een omgekeerd proces in werking. Met een 'vereve-
ningsoperatie'' werd een einde aan de koppelsubsidiëring van de provin-
cialee orkesten gemaakt, door vanaf 1985 uit het Provincie- en Gemeen-
tefondss 56 miljoen (het bedrag dat provincies en gemeenten jaarlijks 
aann de podiumkunsten bijdroegen) naar het rijkspodiumkunstenbudget 
overr te hevelen.*59 Gevolg van deze centralisatie was dat de beleidsregie 
vann het orkestenbestel geheel bij het rijk kwam te liggen, hetgeen -
tegenn de decentralisatietrend in - niet meer of minder dan een 'specta-
culairee wending in het beleid' betekende.100 

Uiteindelijkk leverde de hele operatie in 1986, mede doordat er voor 
dee bespeling van het dat jaar geopende nieuwe Muziektheater in Am-
sterdamm extra geld nodig was, toch niet meer dan zeven miljoen voor 369 
nieuww beleid op. Met het resultaat van de hele operatie was niemand 
helemaall  tevreden of ontevreden. Bij Brinkman overheerste de onvre-
de.. Hij sprak van een 'nederlaag' en zijn 'eerste Waterloo' en voelde 
zichh het slachtoffer van oncontroleerbare emoties.161 De vraag hoeveel 
orkestenn Nederland nodig had en hoe de scheve verhoudingen binnen 
hett muziekbeleid konden worden opgeheven was onbeantwoord geble-
ven.. 'Door de politieke constellatie gedwongen is Brinkman toch te veel 
dee zachte heelmeester geweest', concludeerde Cas Smithuijsen, voor-
maligg Federatiemedewerker en sinds 1987 directeur van de Boekman-
stichting.162 2 

Ondankss de tegenvallende resultaten van de reorganisatie van het 
orkestenbestell  kan niet worden ontkend dat de aandacht voor andere 
genress en activiteiten binnen het muziekbeleid sinds het optreden van 
'dee notenkrakers' aanzienlijk is toegenomen. In het Cultuurplan 1997-
20002000 wordt niet meer het grootste deel van het muziekbudget aan de 
symfonieorkestenn besteed. De uitgaven hiervoor beslaan zo'n 44 pro-
cent,, die voor 'muziektheater' ca. 40 procent en die voor 'overige acti-
viteiten'' ca. 16 procent. 

Watt het nieuwe, niet op symfonische muziek gerichte beleid betreft 
iss het welhaast ironisch dat, terwijl de jonge opstandige musici in de 
jarenn zestig de aanval met name op 'de burgercultuur' richtten, het 
grootstee deel van het voor 'nieuw beleid' beschikbare budget aan het 
eindee van de jaren negentig naar de opera gaat - een sector die van 
oudsherr juist tot de 'burger-elitecultuur' wordt gerekend. Een bijzon-
deree stimulans voor het sterk in populariteit gestegen muzikaal drama 
gingg uit van de opening van het nieuwe Muziektheater in Amsterdam 
(1986)) waar de Nederlandse Opera zijn thuisbasis kreeg.l63 Ten behoeve 
vann het opera-aanbod 'in het land' worden in de 'planperiode 
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I997- 2 0 0 0'' de in Enschede gevestigde Nationale Reisopera (voorheen 
Forum)) en de in Maastricht gehuisveste 'productiekern' Opera Zuid 
gesubsidieerd. . 

Tegenoverr de grote 'nieuwe sector' van het muziektheater blijkt dat 
dee instellingen en voorzieningen van 'het moderne circuit', waar de 
notenkrakerss zich voor inzetten, weliswaar een vaste plaats hebben ver-
worven,, maar dat de destijds beoogde 'muzikale revolutie' is uitgeble-
ven.1^^ In plaats van te integreren in het 'brede' muziekbestel heeft de 
voormaligee avant-garde zich ontwikkeld tot 'een hecht establishment' 
waarvoorr van de kant van het publiek relatief weinig belangstelling be-
staat.16**  Ook bij de grote orkesten, de 'oude vijanden' van de 'modernis-
ten',, is het enthousiasme voor werk van eigentijdse Nederlandse com-
ponistenn gering, zoals bijvoorbeeld bleek toen staatssecretaris Nuis de 

3700 orkesten op straffe van een boete verplichtte om jaarlijks zeven procent 
vann hun repertoire aan Nederlandse muziek te besteden. Bij de orkesten 
werdd (en wordt) de 'Nuis-norm' als een verwerpelijke en autonomie-
aantastendee bemoeizucht ervaren. Tegelijkertijd illustreert de weerzin 
bijj  de orkesten echter het geringe enthousiasme dat hier voor - in het 
bijzonder:: moderne - Nederlandse componisten wordt opgebracht. 

Naastt ondersteuning van eigentijdse muziek (waaraan onder meer 
viaa het Fonds voor de Scheppende Toonkunst wordt bijgedragen) voor-
ziett het beleid tegenwoordig ook in subsidiëring van onderling sterk 
verschillendee voorzieningen, activiteiten en genres (waaronder pop, 
jazzz en wereldmuziek). Al deze onderdelen hebben gemeen dat zij van 
bijzonderee waarde zijn voor het Nederlandse muziekleven en dat zij 
zonderr overheidssteun niet kunnen functioneren. Juist dit laatste vormt 
eenn complicerende factor bij de ondersteuning van popmuziek, waar-
voorr immers ruime publieke belangstelling bestaat. Toch wordt de pop-
muziekk op verschillende manieren gesubsidieerd. De centrale voorzie-
ningg op dit terrein is het Nationaal Pop Instituut, dat in 1998 zijn 
deurenn opende aan de Prins Hendrikkade 142, waar eerder (vanaf 1967) 
hett eerste Nederlandse poppodium Fantasio was gehuisvest.166 

Toneel Toneel 

Onderr invloed van Tomaat waren het toneel en het daarop gerichte 
beleidd in de jaren zeventig sterk veranderd, maar rond 1980 was er 
opnieuww kritiek ontstaan. In oktober 1983 constateerde de Raad voor de 
Kunstt dat er sprake was van een artistieke malaise die tot gevolg had dat 
diversee gemeenten en provincies hun subsidies inkrompen of beëindig-
den.. Bovendien leefde er al jaren onvrede over het feit dat er binnen de 
rijkstoneelbegrotingg te weinig ruimte was voor 'nieuwe initiatieven'.l67 
Geadviseerdd werd het toneelbestel te herzien.168 
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Omm hieraan richting te geven riep Brinkman de 'Commissie Lande-
lij kk ToneelbesteF in het leven, die naar haar voorzitter de commissie-
Dee Boer werd genoemd.16? Het in mei 1984 afgeronde advies liet er 
geenn twijfel over bestaan waar in het land de regie over het bestel diende 
tee liggen. Aangezien de Nederlandse toneelcultuur een samenhangend 
geheell  was, kon er slechts sprake zijn van één voorzieningengebied -
hett hele land - en van één samenhangende beleidsopvatting. Binnen dit 
beleidd moest ruimte worden geboden zowel aan vernieuwing als aan 
'continuïteit,, voortzetting van de traditie en ontwikkeling van het 
ambacht'.1700 De ontvangst van het advies was, ook in het veld, overwe-
gendd positief. Nadat Brinkman en de Kamer ermee hadden ingestemd 
werdd het de basis voor het te voeren beleid. Het nieuwe bestel trad in 
19855 in werking en ging, net als bij het muziekbeleid, gepaard met een 
'vereveningsoperatie',, waardoor structureel 14,5 miljoen aan het Pro- 371 
vincie-- en Gemeentefonds werd onttrokken. Het rijk werd nu, behalve 
inn de drie grootste steden, de enige subsidiënt van het toneelbestel. 

Sindss de invoering van het nieuwe beleid worden ten behoeve van het 
repertoiretoneell  in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam door het rijk 
enn de drie betrokken stadsbesturen 'vaste' gezelschappen in stand 
gehouden:: Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Toneel en het Ro 
Theater.1711 Daarnaast worden in het noorden, oosten en zuiden van het 
landd ten behoeve van een basisaanbod in de regio 'voorzieningen' 
gesubsidieerd.1722 Deze zes 'repertoiregezelschappen' ondergaan, net als 
eenn aantal 'kleine' toneelgroepen, festivals en ondersteunende organi-
satiess (zoals het Theater Instituut Nederland en het Muziek en Theater 
Netwerk),, om de vier jaar een beoordeling van de Raad voor Cultuur. 
Aann de hand daarvan besluit de minister vervolgens of en hoe de subsi-
diëringg wordt voortgezet. Naast de rechtstreeks door het ministerie 
gesubsidieerdee instellingen en voorzieningen is er een budget voor ad-
hocsubsidiess beschikbaar dat sinds 1993 door het Fonds voor de Podi-
umkunstenn onder aanvragers wordt verdeeld.17? Ten slotte subsidieert 
hett rijk vijf toneelopleidingen op HBO-niveau. 

Naa de invoering van het nieuwe bestel raakte het beleid in rustiger 
vaarwater.. Als er sprake is van problemen liggen deze vooral op het uit-
voerendee vlak. Door het systeem van de periodieke beoordelingen con-
centreertt de aandacht zich in het bijzonder op de advisering en de daar-
opvolgendee ministeriële besluiten die aan een nieuwe planperiode 
voorafgaan.. Steeds leidt de beoordeling van het aanbod tot veel com-
motie,, uiteraard het meest bij die instellingen die op grond van een 
negatieff  oordeel buiten de subsidieboot (dreigen te) vallen. Tijdens de 
planperiodee 1997-2000 worden behalve de zes repertoiregezelschap-
penn zo'n zeventig 'theatervoorzieningen' (waaronder productiehuizen, 
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jeugd-,, mime- en objecttheatergroepen) rechtstreeks door oc&w ge-
subsidieerd.. In totaal gaat het bij het toneelbudget (inclusief het Fonds 
voorr de Podiumkunsten) om ongeveer 93 miljoen. 

Hett grootste probleem sinds de invoering van het nieuwe bestel be-
treftt wellicht de voortgaande daling van de bezoekersaantallen bij het 
gesubsidieerdee 'grootschalig toneelaanbod'. Deze tendens wordt door 
sommigenn als des te alarmerender ervaren omdat 'vrije producenten', 
diee vanaf de jaren zeventig de functie van het vroegere repertoiretoneel 
grotendeelss overnamen, er in de loop van de tijd wel in slaagden een 
groeiendd publiek aan zich te binden. J?4 In 1987, toen de bezoeken aan 
gesubsidieerdd toneel voor de zoveelste keer waren teruggelopen (tot 
ietss meer dan een half miljoen bezoekers per jaar), sprak Brinkman van 
eenn dramatische daling. !?5 Bij voortzetting van deze trend zou volgens 

3722 hem de belangrijkste grondslag voor de subsidiëring van het repertoire-
toneell  vervallen. Als een van de verklaringen voor de tanende publieke 
belangstellingg noemde hij dat het grootschalig repertoiretoneel zich te 
veell  had willen vernieuwen en daardoor het grote publiek van zich zou 
hebbenn vervreemd.1?6 Bij de concentratie op de artistieke kwaliteit en 
dee vrijwel uitsluitend door professionals uitgevoerde beoordeling daar-
vann leek de publieksvraag te veel uit het oog verloren geraakt.1?? Deze 
kwestiee houdt sindsdien de gemoederen regelmatig bezig.1?8 

Terr bestrijding van de tanende belangstelling werd in opdracht van 
hett ministerie onderzoek verricht naar de 'mogelijkheden om de vraag 
naarr kunst en cultuur' met marketingtechnieken te stimuleren. '79 In 
19922 was de nog steeds teleurstellende publieke aandacht voor minister 
D'Anconaa reden om van de gezelschappen te eisen efficiënter te opere-
renn en minimaal vijftien procent eigen inkomsten te verwerven. Nog 
nadrukkelijkerr dan haar voorganger vroeg zij zich daarbij af'of de te eli-
tairee en te eenzijdig gerichte artistieke opstelling van kunstinstellingen 
niett tot een gebrek aan publieksinteresse had geleid'.l8° Uit het gesubsi-
dieerdee bestel klonk heftige verontwaardiging, maar daarbuiten werd 
weinigg kritiek vernomen. Staatssecretaris Nuis gaf de marketingoriën-
tatiee vervolg door het managementconsultantsbureau Berenschot op-
drachtt te geven een 'toekomstverkenning' voor de podiumkunsten uit 
tee voeren. Geheel in lijn met het voorgaande werd hierin aanbevolen 
hett beleid in plaats van op het door professionals gestuurde aanbod 
meerr op de publieke vraag af te stemmen.18' Voorlopig leidde dit stre-
venn nog niet tot de gewenste resultaten. Na een lichte opleving van de 
publiekee belangstelling meldde het CBS dat in het seizoen 1995/1996 het 
aantall  bezoekers voor de zoveelste keer was gedaald.182 Voorlopig moet 
wordenn afgewacht of de in september 1998 ingevoerde BTw-verlaging 
naarr zes procent invloed op de bezoekersaantallen zal hebben. In het 
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seizoenn 1997/1998 steeg het theaterbezoek onverwacht met acht pro-
cent.. Oorzaak hiervan was echter niet een opleving van het gesubsi-
dieerdee toneel, maar de opvallend toegenomen populariteit van cabaret 
enn moderne dans. 

Dans Dans 

Anderss dan op het gebied van muziek en toneel was de danssector aan-
vankelijkk nauwelijks door 'de geest van de jaren zestig' aangeraakt. In 
'1968'' stond er geen grote groep jonge professionele dansers te trappe-
lenn om het bestel omver te werpen. Mogelijk hing dit samen met de 
aardd en de omvang van de discipline, maar ook was het een feit dat de 
ontwikkelingg van het 'dansbestel' zich anders had voltrokken dan die 
vann de andere twee podiumkunsten. Vanaf het midden van de jaren vijf-
tigg ontvingen enkele groepen een structurele rijksbijdrage. In 1968 ging 
hett om het Scapino Ballet (Amsterdam, thans Rotterdam), het Nationa-
lee Ballet (Amsterdam) en het Nederlands Danstheater (Den Haag). In 
totaall  was er een bedrag van 2,1 miljoen mee gemoeid. Daarmee werd 
ongeveerr zestig procent van de kosten gedekt; het resterende tekort 
werdd gewoonlijk door de standplaatsgemeenten voor hun rekening ge-
nomen. . 

Wéll  overeenkomstig de sectoren muziek en toneel liep de ontwikke-
lingg dat er naast de grote gezelschappen in de jaren zeventig en tachtig 
eenn groot aantal kleinere dansgroepen ontstond. In het kader van de 
reorganisatiee van het podiumkunstenbestel werd de danssector in 1985 
onderzochtt door de Landelijke Werkgroep Dansbestel, die naar haar 
voorzitterr ook wel de commissie-Reehorst werd genoemd. In haar rap-
portt Ruimte voordans constateerde de commissie (net als in diverse eer-
deree onderzoeken van de Raad voor de Kunst het geval was) dat de dans, 
inn vergelijking met de andere sectoren van de podiumkunsten, zich in 
'eenn structurele achterstand' bevond.l83 

Dee aanbevelingen droegen ertoe bij dat het voor dans beschikbare 
rijksbudgett van 19,3 miljoen in de eerste planperiode (1988-1992) werd 
verhoogdd naar 40,3 miljoen in de periode 1997-2000. Hiervan gaat 
ruimm meer dan de helft (25,7 miljoen) naar bovengenoemde vier instel-
lingen.. Daarnaast worden aan negen gezelschappen of 'productieker-
nen'' en drie festivals (het Holland Dance Festival, Springdance en Gro-
ningenn Dansstad) meerjarige subsidies verstrekt. Voor ad-hocactivitei-
tenn en (maximaal tweejarige) projecten worden bijdragen verstrekt 
doorr het Fonds voor de Podiumkunsten. Ten slotte subsidieert het rijk 
vijff  dansvakopleidingen op HBO-niveau.l84 
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BeeldendeBeeldende kunst 

Beginn 1983 ondervond Brinkman aan den 
lijv ee hoe groot de afkeer van de in het re-
geerakkoordd aangekondigde 'aantasting 
vann de BKR ' onder sommige kunstenaars 
wass geworden. In de Nieuwe Kerk in 
Amsterdamm duwde een oververhitte de-
monstrantt hem een taart in het gezicht. 
Hett weerhield Brinkman er niet van om 
-- samen met staatssecretaris L. de Graaf 
vann Sociale Zaken - voor te stellen de 

Kortt na zijn aantreden kreeg minister regeling af te schaffen. Anders dan het 

Brinkmann van een oververhitte beeldend Instituut voor Arbeidsvraagstukken, dat 
kunstenaarr een taart in zijn gezicht. in opdracht van het rijk de werking van 

dee BKR had onderzocht, stelden de be-
windsliedenn voor het grootste deel van het BKR-budget van het ministe-
riee van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te hevelen naar dat van 
wvc.l855 Met dit geld zou daar een op artistiek-kwalitatieve criteria ge-
baseerdd beeldende-kunstbeleid moeten worden ontwikkeld.'86 Het re-
sultaatt was dat de BKR tussen 1984 en 1987 daadwerkelijk werd afge-
schaftt en dat het beeldende-kunstbudget van wvc vanaf 1987 met 80 
miljoenn werd verhoogd. 

Di tt nieuwe geld werd bij wvc niet alleen aangewend voor de 'auto-
nome'' beeldende kunst. Op basis van in Brinkmans Discussienota (1983) 
enn de Notitie Cultuurbeleid (1985) neergelegde overwegingen werden 
tevenss mogelijkheden voor de bouwkunst en vormgeving geschapen.l87 
Bijj  de ontwikkeling van het nieuwe beleid werd getracht aan de hand 
vann de begrippen aanbod (of productie), presentatie (of spreiding of dis-
tributie)) en afname (of consumptie of participatie) de gewenste orde-
ningg en samenhang in het beleid aan te brengen.188 Tevens werden 
'waardevollee elementen van de BKR' gehandhaafd. Daarbij ging het om 
faciliteitenn die erop gericht waren kunstenaars 'bij onvoldoende inko-
menn op tijdelijke basis in staat te stellen de beroepsuitoefening te conti-
nueren'.18?? Voorts werden, niet in de laatste plaats om aan de wens tot 
decentralisatiee te voldoen, delen van het beleid 'functioneel' (bij fond-
sen)) en 'territoriaal' (bij provincies en gemeenten) ondergebracht. 

Dee belangrijkste instrumenten voor de functionele decentralisatie 
vann het beeldende-kunstbeleid werden het in 1988 ingestelde Fonds 
voorr Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB ) en 
dee in 1994 in het leven geroepen Mondriaan Stichting, waar taken wer-
denn ondergebracht die aanvankelijk bij het ministerie en de Rijksdienst 
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Beeldendee Kunst werden uitgevoerd.1?0 De activiteiten van het Fonds 
BKVBB laten zich rangschikken onder het begrip 'aanbod'. Als de twee 
belangrijkstee taken gelden de uitvoering van de regeling individuele 
subsidiess en die van de regeling basisstipendia. De activiteiten van de 
Mondriaann Stichting kunnen onder 'presentatie en afname' worden ge-
rangschikt.. Belangrijkste taken zijn hier de stimulering en ondersteu-
ningvann manifestaties en projecten, 'kunstenaarsinitiatieven', opdrach-
ten,, aankopen van moderne beeldende kunst, 'beeldende kunst in het 
buitenland'' en de bemoeienis met de 'kunstaankoopregeling'.1?1 Een 
belangrijkk onderscheid tussen het Fonds BKVB en de Mondriaan Stich-
tingg is voorts dat het Fonds subsidies aan individuele kunstenaars toe-
kent,, terwijl de Mondriaan Stichting uitsluitend bijdragen aan rechts-
personenn verstrekt. 

Dee territoriale decentralisatie kreeg gestalte door voor het te voeren 375 
beeldende-kunstbeleidd vanaf 1988 jaarlijks 35 miljoen aan de twaalf pro-
vinciess en de vier grootste steden beschikbaar te stellen.1?2 Deze 'decen-
tralee geldstroom' was van aanvang af in principe op vrijblijvende leest 
geschoeid.. Er werden nauwelijks voorwaarden gesteld, waardoor pro-
vinciess en gemeenten in hoge mate vrij waren hun beleid naar eigen 
inzichtenn te ontwikkelen. Desondanks bleek in de praktijk dat zowel 
provinciess als steden vergelijkbare activiteiten gingen ondersteunen en 
datt de rijksoverheid op de ontwikkeling daarvan wel degelijk invloed 
uitoefende.. Zo werd vanaf het begin, terwijl het rijk besloot om de sub-
sidiëringvann kunstuitleen te beëindigen, door provincies en gemeenten 
juistt een aanzienlijk deel van het budget - gemiddeld ongeveer een 
derdee - aan kunstuitleen beschikbaar gesteld. Tevens was van invloed 
datt op rijksniveau werd bepaald dat de lagere overheden met de bijdrage 
vanaff  1993 geen 'kunstenaarsbeleid' meer mochten voeren. J93 Ook werd 
hett provinciale beleid beïnvloed doordat het Interprovinciaal Overleg 
enn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder druk van de 
Tweedee Kamer) in een 'convenant' neerlegden dat een deel van het 
budgett (eveneens ongeveer een derde) vanaf 1993 aan 41 middelgrote 
gemeentenn beschikbaar zou worden gesteld. Met het resterende budget 
voerenn de provincies en de vier steden een beleid waarbij in alle gevallen 
aandachtt is voor aankopen, opdrachten, manifestaties en projecten. 

Bijj  de voorbereiding van de Cultuurnota 1997-2000 bleek uit ver-
schillendee onderzoeken en evaluaties dat het sinds medio jaren tachtig 
ontwikkeldee beeldende-kunstbeleid tot een over het algemeen positief 
gewaardeerdee structuur van regelingen, subsidies, fondsen en instellin-
genn had geleid. ̂ 4 Hoewel er in bepaalde opzichten sprake is van enige 
overlapp en versnippering en er wordt geklaagd dat er een 'voor buiten-
staanderss vaak moeilijk te vatten stelsel van maatregelen en regelingen 
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iss ontstaan', is er toch een op hoofdlijnen samenhangend beleid tot 
standd gekomen. Hoofdkenmerken ervan zijn: centrale financiering, de-
centralee beleidsvoering en 'toenemende centrale controle op de pro-
ductii  viteitsbevordering'.195 

Tochh groeide er rond het midden van de jaren negentig ook kritiek. 
Zoalss de spraakmakende kunstenaar-auteur Diederik Kraaipoel com-
mentaarr heeft op het functioneren van musea voor moderne beeldende 
kunst,, zo beschuldigen kunstcritica Riki Simons en de economen Ab-
bingg en Velthuis het Fonds BKVB ervan bij te dragen aan het creëren en 
inn stand houden van een soort 'staatskunst' waarvoor in werkelijkheid 
geenn markt en - buiten een relatief kleine groep ingewijden - geen 
belangstellingg zou bestaan.1?6 In 1999 voedde Geert Dales bij de aan-
kondigingg van zijn vertrek als directeur van het Fonds BKVB de twijfels 
doorr te stellen dat de bestaande praktijk van subsidiëring door het 
Fondss 'tekenen van slijtage' begon te vertonen. Volgens hem is er een 
typee beeldende kunstenaars opgestaan 'die niet meer automatisch bij de 
overheidd aanklopt voor subsidie, maar liever zelf aan de weg timmert 
omm gelden voor zijn werk te verwerven'.'97 Zijn uitspraak was op feiten 
gebaseerd:: in 1992 werden er vijfduizend aanvragen bij het Fonds inge-
diend;; in 1998 was dit aantal tot de helft gedaald.'98 

Vormgeving Vormgeving 

Eenn andere opvallende ontwikkeling binnen het beeldend e-kunstbeleid 
betreftt de sinds 1984 toenemende aandacht voor Vormgeving'. Het 
gaatt hierbij om veel meer dan de 'toegepaste kunsten' waarop ten tijde 
vann De Stuers en, later, Berlage de aandacht was gevestigd. Vormgeving 
omvatt nu naast toegepaste kunst nadrukkelijk ook interieurvormge-
ving,, mode, grafische vormgeving en industrieel ontwerpen. In 1990 
verscheenn de concept Beleidsnota Vormgeving waarin als doelstellingen 
werdenn genoemd: 'de bevordering van de kwaliteit van de vormgeving, 
dee stimulering van de belangstelling voor vormgeving en de aanmoedi-
gingg van de discussie over het vak'. Het 'definitieve' beleid werd in 1992 
neergelegdd in de Brief over het vormgevingsbeleid. Een centrale rol kreeg 
hett Nederlands Vormgevingsinstituut (1993). Individuele vormgevers 
kunnenn een beroep doen op het Fonds BKVB; incidentele subsidies voor 
manifestatiess en publicaties worden verstrekt door de Mondriaan Stich-
ting.. Sinds 1992 functioneert de Jan van Eyck Academie in Maastricht 
alss 'center of excellence' onder de vormgevingsopleidingen. 

Hett in het voormalige pand van Museum Fodor aan de Keizersgracht 
inn Amsterdam gevestigde Vormgevingsinstituut is bedoeld voor alle 
vormgevingsdiscipliness - van architectuur tot mode en van sieraden tot 
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grafischh ontwerpen - en dient ter promotie, documentatie, presentatie 
enn tot het bevorderen van kennis van het vak. Het instituut zou, zo was 
bijj  aanvang de bedoeling, moeten gaan functioneren als 'een brandpunt 
vann activiteiten op het brede terrein van de vormgeving'.'99 De Britse 
directeurr John Thackara slaagde er echter niet in deze droom op korte 
termijnn te verwezenlijken.200 Al gauw spraken critici van 'een heel een-
zijdige,, elitaire instelling' en van een 'gesloten bolwerk'.201 Verontruste 
vormgeverss vreesden dat de instelling zou uitgroeien tot een 'Instituut 
voorr Niemand'. Wim Crouwel, de in vormgeversland alomtegenwoor-
digee vroegere directeur van Museum Boymans-van Beuningen en oud-
voorzitterr van de Bond van Nederlandse Ontwerpers, was het met deze 
kritiekk oneens: 'Ik vind het een prachtinstituut. Het richt zich vooral op 
dee toekomst (...). Daardoor ontstaat een hoger abstractieniveau (...) en 
datt is uitstekend.' Eind 1999 bleken de problemen echter niet opgelost. 377 
Tussenn bestuur en directie ontstond een zodanig verschil van mening 
overr het nieuwe beleidsplan van het instituut, dat directeur Thackara én 
zijnn adjunct G. Staal hun functie neerlegden. 

Bouwkunst Bouwkunst 

Mett de hernieuwde aandacht voor bouwkunst kwam een eind aan de 
meerr dan een halve eeuw durende periode waarin het 'kunstenministe-
rie'' zich nauwelijks met architectuur bemoeide. 'De zorg voor de eigen-
tijdsee gebouwde omgeving' was vrijwel uitsluitend overgelaten aan de 
sindss 1945 onder de 'bouwministeries' ressorterende Rijksgebouwen-
dienstt en de gemeenten, waar sinds de invoering van de Woningwet 
(1901)) 'welstands- of schoonheidscommissies' over de architectonische 
kwaliteitkwaliteit waken.202 Onder invloed van de sinds Kunst en kunstbeleid ge-
groeidee aandacht voor een ruimere inbreng van de beeldende kunsten 
bijj  'de totstandkoming van de gebouwde omgeving', steeg het verlan-
genn om vanuit het kunstbeleid de aandacht voor de bouwkunst te ver-
sterken.. Met de financiële mogelijkheden die de afschaffing van de 
Beeldendee Kunstenaars Regeling bood werd deze wens in daden omge-
zet,, en werden de contacten met het ministerie van VROM (en vervol-
genss ook met Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Verkeer en Wa-
terstaat)) aangehaald. 

Alss bewijs van toenadering tussen wvc en VROM geldt de gezamenlij-
kee verantwoordelijkheid voor de in 1991 uitgebrachte Nota Architectuur-
beleid.beleid. Ruimte voor architectuur. Hierin stelden de gezamenlijke minis-
terss zich ten doel 'het algemene architectuurklimaat' te bevorderen. 
Hett rijksbouwen zou daarbij een 'voorbeeldfunctie' moeten vervullen. 
Vervolgenss werd in 1996 in de Nota over het architectuurbeleid; De archi-



1982-1999 9 

tectuurtectuur van de ruimte (die eveneens door de ministeries van Landbouw, 
Natuurbeheerr en Visserij, en Verkeer en Waterstaat werden onderte-
kend)) het perspectief nog eens verbreed doordat daarin 'de zorg voor de 
ruimtelijkee ingreep in het landelijk gebied' tot centraal aandachtspunt 
werdd verklaard. Het aanvankelijk op 'individuele gebouwen' geconcen-
treerdee architectuurbeleid ontwikkelde zich zo tot de 'integrale' zorg 
voorr 'heel Nederland (...) als opgave voor vormgeving'. Grote ruimte-
lijk ee ingrepen als de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en de Tweede 
Maasvlaktee moeten daarbij nadrukkelijk als 'een culturele opgave' wor-
denn gezien.2°3 

Concreett leidden de bemoeienissen met 'het bouwen' tot verschil-
lendee nieuwe voorzieningen. Een centrale rol bij de bevordering van 
hett architectuurklimaat en de publieke betrokkenheid daarbij kreeg het 

3788 in 1993 in Rotterdam geopende Nederlands Instituut voor Architectuur 
enn Stedebouw (kortweg Nederlands 
Architectuurinstituutt of NAi) dat als 
'centraall  kennisinstituut' moet func-
tioneren.. 2°4 

Voortss werden delen van het be-
leidd bij wijze van functionele decen-
tralisatiee bij fondsen ondergebracht. 
Subsidiess aan individuele architec-
tenn worden toegekend door het 
Fondss B KVB , en bijdragen aan rechts-
personenn (ten behoeve van onder 
meerr onderzoek, publicaties, mani-

Hett Nederlands Architectuurinstituut. festaties en tentoonstellingen) door 
hett in 1993 opgerichte Stimulerings-
fondss voor Architectuur. Voorts is 

terr coördinatie van hetgeen in opdracht van het rijk wordt gebouwd het 
Architectuurplatformm in het leven geroepen, waarin het 'bouw-' en het 
'kunsten'-ministeriee permanent zijn vertegenwoordigd. Tevens is, ter 
bevorderingg van de 'Kwaliteit van lokaal architectuurbeleid en ge-
meentelijkk opdrachtgeverschap' het Platform Architectuur Lokaal in-
gesteld.20^^ Ten slotte wordt ter stimulering van de kwaliteit van het 
architectuuronderwijss het in 1990 op initiatief van de Technische Uni-
versiteitt Delft en de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam in het 
levenn geroepen Berlage Instituut ondersteund. Het gaat hier om een 
postdoctoralee 'werkplaats-opleiding' voor 'bijzonder talentvolle archi-
tectenn uit binnen- en buitenland'.206 

Alhoewell  er waardering was voor de verbetering van 'het architec-
tuurklimaat'' bleef kritiek niet uit. De aandacht spitste zich hierbij deels 
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toee op de rol van het rijk als bouwopdrachtgever. Een oorzaak van de 
onvredee was het feit dat de kerntaak van de Rijksgebouwendienst in de 
loopp van de jaren tachtig van 'bouwen' in 'huisvesten' was veranderd.20? 
Directt gevolg daarvan was dat er sindsdien steeds vaker tot 'lease-con-
structies'' werd overgegaan en dat de overheid zich steeds minder vaak 
alss zelfstandig en zelfbewust opdrachtgever van grote bouwwerken 
manifesteerde.2088 Van de beoogde voorbeeldfunctie kon hierdoor nog 
nauwelijkss sprake zijn. Bram Kempers stelt dat door deze ontwikkeling 
minn of meer geruisloos gebroken wordt met de eeuwenoude traditie 
vann 'het overheidsmecenaat inzake bouwkunst'.200 

Maarr het bleef niet bij deze kritiek. De geïntensiveerde bemoeienis 
mett de architectuur leidde eveneens tot een confrontatie tussen twee 
opvattingenn die in het verleden vaker botsten. Aan de ene kant staan 
hierr 'modernistische' architecten die weigeren om in hun werk rekening 379 
mett de omgeving te houden, en aan de andere kant de 'postmodernen' 
diee juist aansluiting bij de historische omgeving zoeken.210 Opmerkelijk 
groterr dan in het recente verleden is bij de discussie de inbreng van mo-
numentenzorgen.. De door hen gevraagde aandacht bij bouwactivitei-
tenn voor de historische omgeving wordt ingegeven door de groeiende 
nadrukk op 'een integrale benadering' van de monumentenzorg, waarbij 
dee aandacht voor 'zelfstandige objecten' verschuift naar het geheel van 
dee gebouwde omgeving.211 

Tegelijkertijdd wordt de aandacht voor de historische omgeving gesti-
muleerdd door de praktijk waarin er steeds nadrukkelijker voor wordt 
gekozenn om de bestaande omgeving op (grootschalige) bouwactivitei-
tenn van invloed te laten zijn. Voor Nederlandse architecten is het daar-
bijj  een moeilijk te verteren punt dat de opdrachten in toenemende mate 
aann buitenlandse architecten worden gegund, omdat dezen, meer dan 
hunn Nederlandse collega's, door opdrachtgevers (waaronder overhe-
den)) in staat worden geacht om aan hun wensen te voldoen. Geheel in 
dee lij n van 'Paars', waarin vroegere ideologische barrières lijken ge-
slecht,, drong Nuis in de discussie aan op een constructieve samenwer-
kingg tussen de 'modernisten' en de 'bewakers van het erfgoed': 'Praat 
eroverr met elkaar, zoek naar raakvlakken, laten we de spits afbijten voor 
dee nieuwe alliantie.'212 

Musea Musea 

Mett de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) waren de musea 'de-
finitiefinfinitiefin  politiek vaarwater terecht gekomen'. Ongeveer tegelijkertijd 
wass in de museumwereld 'de museumdiscussie' losgebrand, waarbij het 
maatschappelijkk functioneren van de instellingen aan de orde werd ge-
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steld.. Kernvraag was of musea zich nu in de eerste plaats op wetenschap-
pelijkk verantwoord Verzamelen' dienden te richten, of dat zij primair 
eenn educatieve taak voor een breed publiek vervulden - op grond waar-
vann zij vooral moesten bijdragen aan de 'bewustwording' en 'emancipa-
tiee van achtergebleven en achtergestelde groepen in de samenleving'.2I3 
Binnenn de musea leidde hernieuwde aandacht voor 'het publiek' tot een 
opvallendee groei van thematische presentaties met een educatief karak-
ter.. 2I4 Of dit de oorzaak was van een groeiende publieke belangstelling 
iss niet te zeggen, maar opvallend was wel dat het aantal museumbezoe-
kerss tussen 1972 en 1982 steeg van nog geen 9,5 naar zo'n 14,6 miljoen. 

Afgezienn van talrijke discussies, 'nadere onderzoeken' en 'proefpro-
jecten'' leidde de museumnota Naar een nieuw museumbeleid (1976) op 
bestuurlijkk niveau tot weinig actie. Om beter tot daden te kunnen over-

3800 gaan gaf minister De Boer in oktober 1982 opdracht aan de VNG om 
mogelijkhedenn tot decentralisatie op het terrein van de musea te onder-
zoeken.2^^ Ruim een jaar later was het onderzoek gereed.216 Gedetail-
leerdee oplossingen bood het niet, maar wel werd er gepleit voor een 
duidelijkerr verdeling van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden 
tussenn de overheden, en, net als op andere terreinen, voor de afschaffing 
vann koppelsubsidies. 

Waarr bij de podiumkunsten externe adviescommissies in het leven 
warenn geroepen, legde minister Brinkman zijn beleidsvoornemens op 
hett terrein van de musea in 1985 neer in een nota.21? Wat betreft de ver-
delingg van bestuurlijke verantwoordelijkheden werden in deze Nota 
MuseumbeleidMuseumbeleid historisch gegroeide verhoudingen als uitgangspunt ge-
nomen.. Daarbij werd gememoreerd dat de rijksbemoeienis met de mu-
seaa zich tot ver in de twintigste eeuw tot een klein aantal rijksmusea had 
beperkt,, waarvan de meeste al voor 1840 tot stand waren gekomen. 
Daarnaastt waren wel veel nieuwe musea gesticht, maar vrijwel nooit 
wass het initiatief daarbij van het rijk uitgegaan. Steeds waren particulie-
renn of stadsbesturen de initiatiefnemers geweest. En hoewel het rijk in 
dee loop van de tijd medefinancier van een groeiend aantal van deze 
nieuwee musea was geworden, was zijn rol afstandelijk gebleven. Vaak 
tegenn de wens van het museumveld in was het primaat steeds principieel 
aann het particulier initiatief en de lagere overheden gelaten.218 

Hett belangrijkste verschil tussen de nota-Brinkman en de nota uit 
19766 was dat de musea nu niet meer als welzijnsinstellingen werden 
beschouwd.. Er waren echter ook belangrijke overeenkomsten. Beide 
stukkenn legden behalve op de erkenning van de klassieke conserverings-
taakk een bijzondere nadruk op educatieve activiteiten voor een breed 
publiek.. Musea waren 'niet alleen de bewaarplaatsen van de materiële 
neerslagg van de cultuur'. Musea waren voor het publiek ook een 'cul-



DEE AFZONDERLIJK E SECTOREN: MUSEA 

tuurvormendee factor van onschatbare waarde' en als zodanig was de pu-
blieksfunctiee essentieel. 'De musea legitimeren hun bestaan door hun 
publiekstaken:: hun verzamelingen krijgen pas werkelijk zin als men er, 
opp welke wijze dan ook, kennis van kan nemen', Het Brinkman weten.21? 
Hett was een stelling waarvan de geldigheid, getuige uitlatingen van 
lateree bewindslieden, alleen maar zou toenemen. 

Hoewell  het rijk zich in het verleden bewust nooit verantwoordelijk 
voorr alle Nederlandse musea had gesteld, was het anno 1985 wel bereid 
omm - in het algemeen gesproken en binnen zekere marges - 'de generale 
verantwoordelijkheidd voor het museumbestel' op zich te nemen en 
daarbijj  een beperkt aantal musea en ondersteunende instellingen ge-
heell  voor zijn rekening te nemen.220 Hier stond echter tegenover dat 
koppelsubsidiess dienden te worden afgeschaft. Op grond daarvan werd 
dee subsidiëring van 44 niet-rijksmusea met ingang van 1987 beëindigd. 381 
Dee zorg daarvoor werd met de bijbehorende 3,5 miljoen gulden naar de 
provinciess overgeheveld. Na deze 'opschoning' bleven zeventien musea 
enn vier ondersteunende instellingen onder verantwoordelijkheid van 
hett rijk vallen. 

Binnenn het museumbeleid leidde het streven naar 'ont-bureaucrati-
sering',, verzakelijking en privatisering tot de wens om de gesubsidieer-
dee rijksmusea en ondersteunende instellingen te 'verzelfstandigen'. 
Eenvoudigg was dit echter niet. Na enkele mislukte experimenten (waar-
bijj  in 1987 een voorgenomen rigoureuze privatisering van het Neder-
landss Openluchtmuseum te Arnhem onder invloed van een storm van 
publiciteitt moest worden teruggedraaid) volgde nader onderzoek van 
dee Algemene Rekenkamer, van het ministerie en van de Nederlandse 
Museumverenigingg (NMV).221 

All ee drie de onderzoeken wezen uit dat verzelfstandiging niet kon 
betekenenn dat de overheid haar financiële inspanningen voor de muse-
umsectorr zou verminderen. Integendeel, gigantische achterstanden in 
conservering,, restauratie en registratie vroegen juist dringend om aan-
vullendee budgetten. Volgens de NMV had Brinkman bij zijn reorganisa-
tiestreventiestreven veel te weinig oog voor dit soort 'specifieke museale proble-
men'.2222 Daarbij verweet de Museumvereniging de minister een veel te 
beperktee visie op het museumbestel; het ontbrak hem aan een breder 
kader,, een 'totaalbeeld voor het gehele Nederlandse museumwezen'. 
Doorr de pragmatische aanpak van de minister waren 'inhoudelijke uit-
gangspunten'' vooralsnog te veel buiten beschouwing gebleven. 

Dee in november 1989 aftredende Brinkman had geen tijd meer om 
ietss met deze kritiek te doen, maar zijn opvolgster D'Ancona liet direct 
naa haar aantreden weten meer aandacht aan de achterstanden in de 
museaa te willen schenken. Over het hoe en waarom presenteerde zij in 
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19900 de nota Kiezen voor kwaliteit, waarin werd ingegaan op verzelfstan-
digingg en publieksparticipatie, en op de bestrijding van de grote be-
houds-- en beheersproblemen bij de museale collecties.Teneinde de grote 
achterstandenn binnen de (sinds 1985 deels door de Wet tot behoud cul-
tuurbezitt beschermde) 'Collectie Nederland' terug te dringen, werd het 
DeltaplanDeltaplan voor het cultuurbehoud gelanceerd."} 

Inn 1990 ging het Deltaplan van start; in 2000 zal het (na tussentijdse 
verlengingg in 1996) worden afgesloten. In het kader van dit 'project' is 
eenn groot aantal collecties van zowel rijks- als niet-rijksmusea (en ar-
chieven)) geregistreerd, geconserveerd en gerestaureerd. De investering 
vann het rijk bedraagt hierbij zo'n 316 miljoen, waarvan rechtstreeks aan 
dee musea 122 miljoen beschikbaar werd gesteld.22! In 1996 liet D'Anco-
naa weten onder de indruk te zijn gekomen van 'de frisse wind in de mu-

3822 sea, die veel stof heeft weggeblazen'.22* 
Hett voornemen om de musea 'op grotere afstand van het ministerie' 

tee zetten, leidde tussen 1993 en 1996 tot daadwerkelijke verzelfstandi-
gingg van de rijksmusea en de ondersteunende instellingen.226 Er werd 
voorr gekozen de collecties en de huisvesting ervan in eigendom van het 
rijkk te laten, maar het beheer en de exploitatie zelfstandig te maken. In 
dee praktijk betekende dit dat de zeventien rijksmusea en de vier onder-
steunendee instellingen zelfstandige stichtingen werden, waardoor de 
directiess nu rechtstreeks rekening en verantwoording aan hun stich-
tingsbestuurtingsbestuur in plaats van aan het ministerie moeten afleggen. De 
medewerkerss zijn geen rijksambtenaar meer en hebben een eigen 'mu-
seummedee werkers-cAO'. En behalve op wetenschappelijke kwaliteiten 
wordenn museumdirecteuren nu ook op hun 'culturele ondernemer-
schap'' beoordeeld. 

Inn hun nieuwe status hebben de musea meer vrijheid van handelen 
gekregen.. Feitelijk zijn zij binnen de grenzen van hun beleidsplan vrij in 
hunn functioneren. Tegelijkertijd betekent de grotere afstand tot het 
ministeriee niet dat de musea nu verder kunnen doen en laten wat ze wil-
len,, want voor het verkrijgen van subsidie moeten de afzonderlijke in-
stellingenn om de vier jaar een beleidsplan indienen dat vervolgens door 
dee Raad van Cultuur wordt beoordeeld. Goede plannen kunnen in 
principee leiden tot meer, en slechte tot minder subsidie. 'In principe' 
moett hier voorlopig echter theoretisch worden opgevat, want bij de 
eerstee beoordeling van de beleidsplannen van de rijksmusea in 1996 was 
dee Raad voor Cultuur dermate kritisch dat hij besloot om aan de hand 
daarvann geen uitspraak over de verdeling van de beschikbare middelen 
tee doen. 

Dee Raad liet weten 'dat bepaald niet alle voorgelegde beleidsplannen 
vann de verzelfstandigde rijksmusea blijk gaven van openheid naar de 



DEE AFZONDERLIJK E SECTOREN: MUSEA 

omgevingg en van een geïnspireerde visie op de museale taken in de toe-
komst'.2277 Als belangrijk punt van kritiek gold dat veel van de beleids-
plannenn beslist nog geen 'ondernemingsplannen' konden worden 
genoemdd en dat de musea daarmee demonstreerden dat zij zich voorals-
nogg onvoldoende van hun maatschappelijke functie bewust waren. 'Er 
zijnn slechts enkele musea die er in hun plannen blijk van geven dat zij de 
verantwoordelijkheidd hebben om zich maximaal in te zetten voor de 
samenleving,, gezien het feit dat ze in hoge mate door de gemeenschap 
gefinancierdd worden.' Het viel de musea, die de afgelopen jaren de 'gro-
teree vrijheid van handelen' over het algemeen met instemming hadden 
begroet,, rauw op hun dak. 

Henkk van Os, voormalig hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijks-
universiteitt van Groningen, bekende tv-persoonlijkheid en ex-direc-
teurr van het Rijksmuseum (1989-1996), trad op als informeel woord- 383 
voerderr van de aangesproken musea. Hoewel hij zich eerder had doen 
kennenn als een groot voorstander van verzelfstandiging en 'vermaat-
schappelijking'' van musea en tevens van mening was dat het met de 
marketingg van culturele instellingen vaak 'buitengewoon treurig' was 
gesteld,, kon hij zich maar moeilijk in de kritiek van de Raad vinden.228 

Inn reactie op het advies stelde hij dat beoordeling aan de hand van 
beleidsplannenn grote nadelen had, dat de Raad te veel 'gevangen was in 
eenn politieke structuur' en er te weinig 'een eigen mening' op na 
hield.22?? Het geluid paste goed bij ook elders te beluisteren bedenkin-
genn tegen het anno 1996 onmiskenbaar toegenomen primaat van de 
politiek.. Anderzijds leek de reactie een langzamerhand verre echo van 
dee museumdiscussie die een paar decennia eerder de gemoederen zo 
sterkk had verhit en - in een wat breder perspectief- op een eigentijdse 
demonstratiee van de spanning die sinds de introductie van de centrale 
staatt de relatie tussen het culturele leven en de overheid nu eenmaal 
kenmerkt. . 

Zoalss gezegd gold de verzelfstandiging niet alleen de rijksmusea 
maarr ook de ondersteunende instellingen, waarvan er drie (de Rijks-
dienstt Beeldende Kunst, het Centraal Laboratorium en de Opleiding 
Restauratoren)) in 1997 werden samengevoegd tot het in Amsterdam ge-
vestigdee Instituut Collectie Nederland, dat daarmee 'het centrale ken-
nisinstituutt voor collectiebeleid in Nederland' werd.23° Het Rijksbu-
reauu voor Kunsthistorische Documentatie bleef in Den Haag. De 
werkzaamhedenn verbonden aan subsidiëring van 'incidentele museale 
activiteiten'' die voordien op het ministerie werden verricht, werden in 
19944 bij de Mondriaan Stichting ondergebracht. Als 'aanspreekpunt 
vann het veld' wordt de NMV door het ministerie voor ongeveer de helft 
vann de lasten gesubsidieerd. 
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Tenn slotte leidde de voortdurende nadruk op 'participatie' - zoals het 
strevenn naar publieksbereik in museumkringen vaak wordt genoemd -
tott veel discussie. Een deel daarvan concentreert zich op de wijze waar-
opp en de mate waarin musea hun activiteiten op 'de nieuwe Nederlan-
ders'' afstemmen.2} ' Een ander deel richt zich vanuit een wat breder per-
spectieff  op de vraag op welke manier de musea hun educatieve rol het 
bestee kunnen vervullen. Jan Vaessen, sinds 1990 directeur van het Ne-
derlandss Openluchtmuseum en van 1994 tot 1998 bijzonder hoogleraar 
kunstsociologiee vanwege de Boekmanleerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam,, geldt hier als een opinieleider.232 Pogingen als die van het 
Groningerr Museum om de publieke aandacht te trekken met 'opper-
vlakkigee presentaties' en sensatiewekkende 'plassex-affiches' zijn hem 
eenn doorn in het oog.233 

33 84 Kort na zijn aantreden in augustus 1998 werd staatssecretaris Van der 
Ploegg geconfronteerd met de aankoop van het in 1944 door Piet Mon-
driaann in New York geschilderde werk Victory Boogie Woogie. Het door 
dee voorzitter van de Vereniging Rembrandt, J.M. Boll, gestichte parti-

culieree Nationaal Fonds Kunstbezit was 
doorr een gift van De Nederlandsche 
Bankk in staat gesteld dit voor de Neder-
landsee cultuurgeschiedenis belangrijke 
werkk aan te schaffen. De met veel publi-
citeitt gepaard gaande aankoop en de 
daaropvolgendee overdracht aan het rijk 
veroorzaaktenn uiteenlopende reacties, 
waarbijj  de vreugde over het verworven 
bezitt werd overstemd door kritiek op de 
ondoorzichtigee en ondemocratische ma-
nierr waarop een en ander in de praktijk 
tott stand was gekomen. Volgens critici 
beweess de handelwijze duidelijk de wen-
selijkheidd van een in het regeerakkoord 
aangekondigdd en door het rijk te finan-

Dee aankoop van Victory Boogie Woogie van eieren openbaar kunstaankoopfonds voor 
Piett Mondriaan deed in 1998 veel stof de musea. Eind 1998 werd voorgesteld 
opwaaien.. o m e en dergelijk fonds jaarlijks te voeden 

mett de rente uit een budget van 100 mil-
joen.. 234 

Eenn paar maanden later benadrukte Van der Ploeg dat het gebruik 
vann de museale collecties ten behoeve van een zo breed mogelijk pu-
bliekk onverminderd als de centrale doelstelling van het museumbeleid 
moett worden beschouwd. In dit licht zou er intensiever gebruik moeten 
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wordenn gemaakt van de vele werken die zich in de kelders en depots van 
dee musea bevinden en die naar de mening van de staatssecretaris veel te 
sporadischh voor het publiek te bezichtigen zijn. De collecties dienen 
daartoee gemakkelijker toegankelijk en mobieler te zijn. Zo mogelijk 
zoudenn objecten ook buiten de musea moeten kunnen worden getoond 
opp plaatsen waar veel publiek komt. Het pleidooi voor meer 'maat-
schappelijkk rendement' op het in de musea opgeslagen 'cultureel ver-
mogen'' leidde tot de kritiek dat de staatsecretaris 'nog te veel econoom' 
was.. Volgens Carel Blotkamp, hoogleraar op het terrein van de moder-
nee beeldende kunst aan de Vrij e Universiteit, is het gevaarlijk om over 
museaa te spreken als waren het 'multinationals (...) met vermogen, ren-
tekostenn en koerswinsten. Zo spreek je ook niet over orkesten of toneel-
enn dansgezelschappen.'^ Toch misten de opmerkingen van Van der 
Ploegg hun effect niet, want geheel volgens zijn bedoeling werden 'het 
collectiebeheerr en het verzamelbeleid' van de musea onderwerp van 
eenn discussie die naar verwachting richtinggevend zal zijn bij de opstel-
lingg van de Cultuurnota 2001-2004. 

Monumentenzorg Monumentenzorg 

Dee uitvoering van de Monumentenwet 1961 leidde in de praktijk tot een 
nogall  centraal aangestuurd beleid waarbij de drie overheden gewoonlijk 
doorr middel van koppelsubsidies bijdroegen aan de instandhouding van 
opp de Rijksmonumentenlijst geplaatste objecten. Spil in de beleidsuit-
voeringg was de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), ofwel 
'Zeist',, van waaruit met autoriteit over het beheer van ruim 40.000 ob-
jectenn en zo'n 300 'gezichten' werd gewaakt.236 In de loop van de jaren 
zeventigg groeide er echter kritiek en in 1981 werd in politiek-bestuurlij-
kee kring besloten dat het beleid moest worden gedereguleerd en gede-
centraliseerd.. Bovendien diende de betrokkenheid van particulieren te 
wordenn vergroot. 237 

Inn 1984 presenteerde Brinkman zijn nota Monumentenzorg die de 
grondslagg vormde voor de Monumentenwet 1988.238 Deze thans nog 
vann kracht zijnde wet, waarin tevens de zorg voor 'archeologische mo-
numenten'' is geregeld, handhaaft de verantwoordelijkheid voor de 
selectiee van monumenten op centraal niveau, maar verplaatst het verle-
nenn van toestemming voor 'onderhoud en restauratie' naar de lagere 
overheden.2399 Aanvankelijk was het de bedoeling om vrijwel uitsluitend 
naarr gemeenten te decentraliseren, maar in 1997 werd alsnog besloten 
omm taken voor gemeenten met minder dan honderd monumenten door 
dee provincies te laten uitvoeren. In Zuid-Holland bijvoorbeeld bete-
kentt dit dat de provincie moet aangeven hoe het voor restauraties 
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beschikbaree budget over 82 van de 95 gemeenten moet worden ver-
deeld. . 

Naastt de herziening van bestaand beleid werd in de nota Monumen-
tenzorgtenzorg ook aandacht besteed aan de al langer levende wens om een 
inventarisatiee te maken van tussen 1850 en 1940 tot stand gekomen 
objectenn van 'jongere bouwkunst en stedebouw'. 24° Als resultaat werd 
inn 1987 een begin gemaakt met het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP),, dat door de provincies en zes grote gemeenten onder begeleiding 
vann de RDMZ werd uitgevoerd. Bij de afronding ervan in 1994 waren 
zo'nn 160.000 objecten in kaart gebracht. Met het Monumenten Selectie 
Projectt (MSP) is hieruit vervolgens een selectie gemaakt die ertoe zal lei-
denn dat, door middel van de Monumenten Registratie Procedure, 
ongeveerr acht procent van het geïnventariseerde bestand zal worden 
voorgedragenn om in het 'Register van beschermde monumenten' te 
wordenn opgenomen. Tevens zullen ruim 200 stads- en dorpsgezichten 
uitt de periode 1850-1940 worden beschermd. 

Omm tot de beoogde particuliere betrokkenheid te komen werden er 
(naastt het feit dat privé-eigenaren meer aan restauraties moesten gaan 
bijdragen)) krachtige pogingen ondernomen om het sterk versnipperde 
particulieree veld te bundelen.2** 1 Een centrale functie kreeg hier het in 
19722 opgerichte Nationaal Contact Monumenten (NCM) dat, als lande-
lijk ee koepel van ongeveer 350 op het terrein van de monumentenzorg 
actievee organisaties, de rol van centrale 'particuliere' gesprekspartner 
vann de overheid moest gaan vervullen.242 Tevens werd het NCM in de 
gelegenheidd gesteld om door middel van initiatieven op de terreinen 
vann studie, onderzoek en voorlichting bij te dragen aan de 'deskundig-
heidsbevordering'.. Resultaten hiervan zijn onder meer de sinds 1986 
samenn met de Rijksdienst en het Nederlands Restauratiefonds georga-
niseerdee instructiedagen 'Monumentenzorg in de praktijk' en de jaar-
lijksee uitgave van het Monumentenjaarboek waarin belangrijke actuele en 
praktischee informatie wordt geboden. In 1997 is de NCM samen met 
anderee 'erfgoedinstellingen' gehuisvest in het 'Erfgoedhuis' aan de 
Herengrachtt 474 te Amsterdam. 

Ondankss de toenemende beleidsbemoeienis ging het met concrete 
restauratieactiviteitenn in de loop van de jaren tachtig steeds moeizamer. 
Belangrijkstee oorzaak daarvan was dat het rijksbudget voor monumen-
tenrestauratiess sterk terugliep: van 222 miljoen in 1985 naar 121 miljoen 
inn 1989.H3 Omdat de noodzakelijke werkzaamheden gewoon doorgin-
gen,, ontstond door de financiële krapte een snel groeiend 'stuwmeer' 
vann nog te financieren restauraties. Eigenaren van panden waarvan de 
restauratiee reeds was goedgekeurd moesten als gevolg daarvan jaren-
langg op de hun toekomende subsidie wachten. 
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Dee zorgen werden enigszins verlicht doordat het in 1985 opgerichte 
Nationaall  Restauratiefonds ter voorfinanciering van restauraties laag-
rentendee leningen aan particulieren ging verstrekken, en doordat er 
voorr eigenaren van monumentenpanden gunstiger fiscale mogelijkhe-
denn kwamen. Tot een werkelijke oplossing van de problemen leidde dit 
echterr niet.24*  Onder invloed van toenemende ongerustheid over de 
steedss verder teruglopende restauratiebudgetten werd in 1992 vanuit de 
Tweedee Kamer op onderzoek aangedrongen. Een jaar later wees dit uit 
datt er, teneinde onherstelbaar verval te voorkomen, een aanzienlijke 
financiëlefinanciële impuls nodig was.24*  In 1993 presenteerde minister D'Anco-
naa als oplossing een 'Deltaplan voor de monumentenzorg', een Strate-
gischgisch plan voor de monumentenzorg, waarvoor gedurende tien jaar jaar-
lijk ss 140 miljoen extra nodig zou zijn. 

Eenn beslissing omtrent de financiering liet zij echter aan haar opvol-
gerr Nuis over. Deze liet in 1995 weten dat het kabinet in de cultuurplan-
periodee 1997-2000 eenmalig 275 miljoen extra voor de monumenten 
beschikbaarr zou stellen. De reactie uit het veld hierop was niet eendui-
dig.. Enerzijds was er tevredenheid omdat de noden werden erkend, 
maarr tegelijkertijd werd geconstateerd dat er voor een optimale uitvoe-
ringg van het Strategisch Plan absoluut te weinig geld beschikbaar 
kwam.. Om aan deze zorg uitdrukking te geven werd in mei 1995 door de 
NCMM in Den Haag een nationale protestmanifestatie georganiseerd, 
waarr een als Victor de Stuers optredende acteur de staatssecretaris de 
ernstt van de situatie nog eens voorspiegelde. 

Inn het rapport Monumenten in de steigers, dat Nuis in 1998 samen met 
ministerr Zalm van Financiën presenteerde, werd vervolgens becijferd 
datt er tot 2010 nog eens 840 miljoen extra nodig zou zijn om de achter-
standd weg te werken. De berekeningen leidden ertoe dat de drie paarse 
partijenn voor het volgende decennium 520 miljoen extra in het vooruit-
zichtt stelden. Concreet leidden de extra budgetten ertoe dat het rijk in 
dee periode 1997-2000 jaarlijks gemiddeld ongeveer 204 miljoen be-
schikbaarr stelt, hetgeen ondanks de 'extra inspanningen' altijd nog 
beduidendd minder is dan het in 1985 beschikbare budget.246 

Datt met de extra middelen de problemen bepaald nog niet zijn opge-
lostt bleek vervolgens uit de restauratieachterstand bij meer dan hon-
derdd grote monumenten. Bij deze 'kanjers', waaronder de Beurs van 
Berlagee en de Sint-Jan van Den Bosch, zijn soms in een relatief korte 
periodee grote bedragen nodig. Hoe nijpend de problemen hier kunnen 
zijnn bleek eind 1998 rond kasteel De Haar bij Haarzuilens. Voor een 
restauratiee die om onherstelbare problemen te voorkomen niet kon 
wordenn uitgesteld was hier op korte termijn 50 miljoen nodig. Omdat 
hett rijk niet in staat was om hieraan te voldoen werd de eigenaar ge-
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dwongenn een deel van de inventaris onder de hamer te brengen. Om 
nogg meer schade te vermijden besloot Van der Ploeg in september 1999 
uitt de 'extra middelen' die in het regeerakkoord voor de monumenten-
zorgg waren gereserveerd 100 miljoen voor de bestrijding van de 'kanjer-
problematiek'' te bestemmen. 

Archeologie Archeologie 

Opp het terrein van de archeologie waren voor de Tweede Wereldoorlog 
tweee instellingen van centraal belang: het Rijksmuseum van Oudheden 
tee Leiden en het in 1922 opgerichte Biologisch-Archeologisch Instituut 
vann de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast waren al vroeg diverse 
particulieree organisaties op archeologisch terrein actief. 247 Om versnip-
peringg te voorkomen waren al voor de oorlog plannen voor een Rijks-
dienstt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gemaakt. Bij 
ditt in 1947 opgerichte en in Amersfoort gevestigde instituut waren rond 
19800 zo'n 1600 archeologische monumenten geregistreerd, die door de 
Monumentenwett 1961 werden beschermd. 

Dee nieuwe Monumentenwet van 1988 bracht op het terrein van de 
archeologiee geen fundamentele beleidsveranderingen teweeg, maar 
tochh is sinds het begin van de jaren negentig de belangstelling van de 
overheidd voor de archeologie opvallend toegenomen. Deze werd niet 
alleenn gestimuleerd door de toenemende aandacht voor het culturele 
erfgoedd maar ook, en wellicht nog meer, door het Verdrag van Malta 
(of:: de Conventie van Valetta), waarin de Europese Unie in 1992 een 
verbandd legde tussen het ruimtelijke-ordeningsbeleid en de bescher-
mingg van het archeologisch erfgoed, zijnde een belangrijke 'bron van 
hett Europese gemeenschappelijke geheugen'.248 Met de ondertekening 
vann het verdrag verplichtte Nederland zich de inhoud daarvan in eigen 
wetgevingg te verankeren. Plannen voor grote infrastructurele werken 
alss de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn en omvangrijke woningbouw-
activiteitenn in zogenaamde viNEX-locaties maken het verdrag in ons 
landd bijzonder actueel. 

Ingrijpendee consequenties van 'Malta' zijn dat aan de archeologie 
gerelateerdee overwegingen een rol moeten spelen bij besluitvorming 
overr ruimtelijke-ordeningsactiviteiten en dat verstoorders van archeo-
logischee waarden ('bodemverstoorders') verplicht zijn daardoor nood-
zakelijkk geworden archeologisch onderzoek (mede) te financieren. 
Onderr invloed van 'Malta' steeg het (rijks)archeologiebudget tussen 
19933 en 1998 van 4,4 naar 17,4 miljoen en werd een aantal veranderin-
genn in werking gezet of voorbereid. 

Belangrijkee elementen hiervan zijn de totstandkoming van een lan-
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delijkee koepelorganisatie die namens het 'particuliere' veld dienst kan 
doenn als gesprekspartner van de overheid en die, net als het NCM op het 
terreinn van de 'gebouwde' monumenten, taken kreeg op het gebied van 
dee deskundigheidsbevordering. Voor deze taak werd de in 1979 opge-
richtee (en aanvankelijk in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
gehuisveste)) Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA) omge-
vormd.. Vanaf 1997 is ook de SNA (waarbij onder meer de Archeologi-
schee Werkgemeenschap Nederland is aangesloten) in het 'Erfgoedhuis' 
inn Amsterdam gehuisvest. Voorts werd de ROB gereorganiseerd tot 'na-
tionaall  kennis- en adviescentrum op het terrein van de archeologie'. Als 
zodanigg beheert de ROB 'Archis', de centrale databank voor archeologi-
schee vondsten. Reguliere opgravingstaken die voorheen door de ROB 
werdenn uitgevoerd of begeleid, zijn sinds 1998 ondergebracht bij het 
eveneenss in Amersfoort gevestigde Archeologisch Diensten Centrum. 

Dee meest ingrijpende verandering betreft misschien wel de stroom-
versnellingg die 'Malta' veroorzaakte in de ontwikkeling van een meer 
'integraall  rijksbeleid voor cultuurhistorie en ruimtelijke ordening' en in 
dee samenwerking die wordt nagestreefd met andere departementen, 
provinciess en gemeenten. In dit licht is oc&w inmiddels samen met de 
ministeriess van LNV, VROM en v&w het project 'Belvedere' gestart, dat 
inn de nabije toekomst antwoord moet geven op de vraag hoe 'archeolo-
gische,, bouwkundige en landschappelijke waarden in samenhang een 
beteree plaats [kunnen] krijgen in de ruimtelijke ordening, en als basis en 
inspiratiebronn [kunnen] fungeren voor de leefomgeving van de toe-
komst'.2^^ In zijn Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2001-2004 
namm Van der Ploeg de 'culturele planologie' in zijn Actieplan Cultuur-
bereikk op. 

Naastt 'Belvedere' zijn anno 1999 enkele activiteiten gestart die zich 
opp de vervulling van soortgelijke doelstellingen richten. Een belangrijk 
'project'' is hier de totstandkoming van 'cultuurhistorische waarden-
kaarten',, die bij de toekomstige ruimtelijke-ordeningsactiviteiten een 
roll  moeten gaan spelen, en die, onder begeleiding van ROB en RDMZ, op 
provinciaall  niveau worden vervaardigd. Zuid-Holland publiceerde in 
ditt kader medio 1997 het eerste deel van haar 'cultuurhistorische hoofd-
structuur'.. In de 'cultuurconvenanten' hebben de provinciale archeolo-
gischee activiteiten in 1998 een opvallende plaats gekregen. De zwaarde-
ree provinciale inzet sluit logisch aan bij de rol die deze overheidslaag 
vann oudsher zowel bij archeologie als ruimtelijk beheer speelt. 
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BibliothekenBibliotheken 25° 

Hett aantal vestigingen van openbare bibliotheken was explosief geste-
genn van 119 in 1945 naar 632 in 1965. Tijdens de hoogtijdagen van het 
welzijnsbeleidd zette de groei zich voort naar 956 in 1982. Een verschil 
mett vóór 1965 was echter dat nu veel intensievere pogingen werden on-
dernomenn om meer publiek te bereiken. Dit lukte. Onder meer door 
aann jongeren gratis abonnementen te verstrekken groeide het aantal 
bibliotheekgebruikerss tussen 1965 en 1982 van 0,8 tot 4,3 miljoen. An-
deree belangrijke veranderingen in de 'welzijnsperiode' waren dat in 
19722 met de totstandkoming van het Nederlands Bibliotheek en Lek-
tuurr Centrum (NBLC; de koepelorganisatie van alle openbare bibliothe-
ken)) een einde kwam aan de aanvankelijk zo sterke verzuiling van het 

33 90 bibliotheekwerk, en dat in 1975 de eerste bibliotheekwet, de Wet op het 
openbaarr bibliotheekwerk, tot stand kwam. 

Nadatt in 1983 was besloten niet over te gaan tot brede kaderwetge-
vingg op het terrein van het welzijn werd het bibliotheekwerk, zeer tegen 
dee zin van de bibliotheekwereld, in de (veel smallere) Welzijnswet 1987 
opgenomen.. Het betekende het einde van de Wet op het openbaar 
bibliotheekwerk,, op grond waarvan de financiële betrokkenheid van het 
rijkk bij de openbare bibliotheken zo sterk was toegenomen. Concreet 
voorzagg de Welzijnswet in een rigoureuze decentralisatie van het biblio-
theekbeleid.. Gemeenten kregen de volledige verantwoordelijkheid voor 
dee instandhouding en exploitatie van de instellingen. Ter financiering 
daarvann werd het geld dat tot dan door het rijk aan openbare bibliothe-
kenn werd besteed (en waarop in voorgaande jaren aanzienlijk was bezui-
nigd)) grotendeels naar het Gemeentefonds overgeheveld. 25* Hiernaast 
kregenn rijk en provincies de verantwoordelijkheid voor de belangrijkste 
steunfuncties,, te weten de NBLC en de Provinciale Bibliotheekcentrales 
(PBC'S). . 

All  voordat de opname van het bibliotheekwerk in de Welzijnswet 
definitieff  was geregeld benadrukte Brinkman dat de betrekkingen tus-
senn het bibliotheekbeleid en het cultuurbeleid dienden te worden geïn-
tensiveerd.2522 In de eerste plaats moest aansluiting worden gezocht bij 
hett letterenbeleid en in het bijzonder bij het zogeheten leesbevorde-
ringsbeleid.. Een ander accent gold de aandacht voor informatievoor-
ziening,, in welk licht bibliotheken door het uitlenen van 'cultureel 
waardevollee audiovisuele producten', zoals videoregistraties van thea-
ter-- en muziekproducties, een bijdrage aan de cultuurspreiding zouden 
kunnenn leveren.2^ Een gevolg van de beoogde nauwere samenwerking 
tussenn bibliotheken en 'cultuur' was dat het op het ministerie geformu-
leerdee bibliotheekbeleid in 1989 organisatorisch onder verantwoorde-
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lijkheidd van het directoraat-generaal voor Culturele Zaken werd ge-
bracht. . 

Inn 1992 presenteerde minister D'Ancona haar Notitie Openbaar Biblio-
theekwerk.theekwerk.11^  ̂ Hierin keerde zij zich tegen de inmiddels wijdverbreide 
opvattingg dat de openbare bibliotheek onder het motto van 'lees toch 
watt je lekker vindt' een 'waardevrij doorgeefluik' van informatie diende 
tee zijn.2*5 In plaats daarvan werd 'de betekenis van de cultuurpolitieke 
opdrachtt van de openbare bibliotheken' benadrukt, waardoor 'de histo-
rischee lij n van de educatieve en culturele uitgangspunten waarop het 
openbaree bibliotheekwerk stoelt' naar het heden werd doorgetrokken. 
Hett openbare-bibliotheekwerk zou zich bij uitstek moeten richten op 
zijnn 'culturele en inhoudelijk-informatieve functie'.2*6 Wat concrete 
mogelijkhedenn betreft werd aangesloten bij de al zeven jaar eerder door 
Brinkmann genoemde voorkeuren met betrekking tot leesbevordering 391 
enn 'audiovisuele' cultuurspreiding. Een nieuw element was dat aan-
dachtt moest worden geschonken aan behoud en conservering van in 
bibliothekenn aanwezige 'cultureel waardevolle papieren materialen'. 

Mett deze nadruk op het 'culturele belang' kon niet uitblijven dat het 
bibliotheekbeleidd volledig deel van het cultuurbeleid werd. In 1992 wer-
denn de bibliotheken als 'integraal onderdeel' in de Nota Cultuurbeleid 
1993-1996.1993-1996. Investeren in cultuur behandeld, en in 1994 werd het biblio-
theekwerkk in de Wet op het specifiek cultuurbeleid ondergebracht. Het 
betekendee een onmiskenbare verandering van het perspectief van waar-
uitt naar het functioneren van bibliotheken werd gekeken. Tegelijkertijd 
werdenn echter de tijdens de Welzijnswet tot stand gekomen decentrali-
satiee en de daaruit voortkomende taakverdeling tussen de overheden 
niett teruggedraaid. De situatie waarin het rijk 'op afstand' stond en het 
'werkelijke'' beleid op lokaal niveau werd gevoerd veranderde niet meer. 
Dee bibliotheken bemerkten dit min of meer tot hun schrik toen het 
bibliotheekwerkk in Pantser ofruggengraat nog nauwelijks als afzonderlij-
kee werksoort werd genoemd. Toch mocht dit niet verbazen, want vol-
genss de wet beperkt de bemoeienis van het rijk zich alleen tot 'landelijke 
voorzieningen',, en concreet betekent dit dat nog vrijwel uitsluitend het 
NBLCC door het rijk wordt gesubsidieerd. De subsidiëring van de Neder-
landsee 'oer-bibliotheek', de Koninklijke Bibliotheek, wordt - net als die 
vann andere wetenschappelijke bibliotheken - in de onderwijsbegroting 
geregeld.2*7 7 

Ondankss de hernieuwde erkenning van het cultuurpolitieke belang 
vann het openbare-bibliotheekwerk op rijksniveau is de feitelijke verant-
woordelijkheidd bij de gemeentebesturen en in mindere mate bij de pro-
vinciesvincies gebleven. Tegenwoordig worden hier de bibliotheken daadwer-
kelijkk geconfronteerd met de - al sinds de koppeling met welzijn in 
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bibliotheekkringenn gevreesde - afweging met andere bestuurlijk rele-
vantee zaken. Onder druk van deze afweging en de ook bij de lagere 
overhedenn sterk toegenomen neiging tot het bevorderen van 'de markt' 
wordenn bibliotheken steeds meer gedwongen tot efficiency en tot het 
Verhogenn van de eigen inkomsten'. Dat deze stringentere toepassing 
vann het profijtbeginsel binnen bepaalde marges mogelijk is, blijkt uit 
hett feit dat het subsidieaandeel van de inkomsten bij de openbare biblio-
thekenn tussen 1985 en 1995 is teruggelopen van 85 naar 78 procent. 258 

Behalvee door de druk vanuit de lokale overheden is de positie van de 
openbaree bibliotheken de laatste jaren ook sterk beïnvloed door een 
gestagee afname van het aantal uitleningen, hogere leenrechtvergoedin-
genn (voor 'uitgeleende auteurs') en hogere salarislasten. 259 Onder druk 
vann deze omstandigheden zijn alle bibliotheken inmiddels overgegaan 

3922 tot een aanzienlijke verhoging van de lezersbijdragen. In de praktijk ge-
beurdee dit niet alleen door verhoging van de lidmaatschapsgelden (en in 
veell  gevallen door afschaffing van de gratis jeugdabonnementen), maar 
ookk door de invoering van 'leengeld', waardoor leners naast een basis-
abonnementt een bijdrage per geleend boek moeten betalen. Inmiddels 
heeftt de toepassing van het profijtbeginsel geleid tot opvallende ver-
schillenn voor individuele leners. Zo waren de lidmaatschapstarieven in 
Frieslandd in 1995 bijna twee keer zo hoog als in Limburg. Het zijn niet 
inn de laatste plaats dit soort ongelijkheden die sinds enkelee jaren de roep 
omm een krachtiger centrale sturing weer doen toenemen.260 

Archieven Archieven 

Eenn sterke groei van het aantal archiefstukken, ontwikkelingen in de 
automatiseringg en een slechte huisvesting veroorzaakten in de archief-
wereld,, direct nadat de Archiefwet 1962 was aangenomen, grote proble-
men.. In 1968 was zelfs de algemene rijksarchivaris J.L. van der Gouw 
afgetredenn 'uit protest tegen de wijze waarop de rijksoverheid de aller-
noodzakelijkstee behoeften van de rijksarchieven jarenlang had gene-
geerd'.2011 Onderzoek volgde en in 1976 werd een commissie geïnstal-
leerdd die nieuwe perspectieven moest openen. Eenvoudig bleek dit niet, 
wantt pas in 1982 presenteerde zij haar eindrapport (de Discussienota 
Archiefbeleid).Archiefbeleid). Inmiddels waren de huisvestingsproblemen in belangrij-
kee mate verlicht door de opening van het nieuwe Algemeen Rijksarchief 
tee Den Haag. Een jaar later was ter bestrijding van de achterstanden de 
inn Winschoten gevestigde Centrale Archiefselectiedienst in het leven 
geroepen. . 

Dee discussienota vormde de basis voor de in 1985 door minister 
Brinkmann gepresenteerde Nota Archiefbeleid. Daarin werd benadrukt 
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datt archieven niet alleen onmisbaar zijn voor de rechtsstaat, 'maar dat 
zijj  bovendien een vitaal onderdeel vormen van het culturele erfgoed van 
dee natie'. Bij het bestuderen van archieven is niet alleen sprake van cul-
tuurontwikkeling;; tevens is het van groot belang dat daarbij de 'cultuur-
participatie'' wordt bevorderd. Op grond daarvan werd geaccentueerd 
datt 'de generale verantwoordelijkheid' voor de archieven bij de minister 
vann Cultuur behoort te liggen - en niet bij die van Binnenlandse Zaken, 
zoalss wel eens werd geopperd. In dit licht werd het niet nodig gevonden 
om,, bij wijze van decentralisatie, de verantwoordelijkheid voor de 
Rijksarchievenn in de provincies aan de provinciebesturen over te dra-
gen.. Na behandeling vormde de nota de basis voor de Archiefwet 1995. 

Tweee problemen beheersten de archiefwereld in de jaren negentig. 
Hett ene betrof de behouds- en conserveringsachterstanden, die door de 
verzuringg van papier steeds urgenter werden. Het Deltaplan voor het cul-
tuurbehoudtuurbehoud bracht hierin sinds 1990 verlichting, maar geen definitieve 
oplossing.2622 Het andere probleem betrof dat van de selectie, dat door 
dee verkorting van de termijn van vijfti g naar twintig jaar waarbinnen 
bescheidenn aan rijksarchieven moeten worden overgedragen, sterk toe-
nam.. De noodzakelijke selectie leidde tot scherpe meningsverschillen 
tussenn historici (van wie sommigen 'alles willen bewaren') en archief-
medewerkers,, die gedwongen zijn om streng te selecteren.26*  Deson-
dankss wordt verwacht dat in het jaar 2000 de grens van 200 strekkende 
kilometerr papier in de rijksarchieven zal zijn bereikt. Dat het niet een-
voudigg is aan de 'overbrengingstermijn' te voldoen blijkt uit het feit dat 
zelfss het cultuurministerie niet in staat is om zijn bescheiden op tijd 
overr te dragen. De op het cultuurbeleid betrekking hebbende archivalia 
vann het ministerie van OK&W (1945-1965) waren anno 1999 nog niet aan 
hett Algemeen Rijksarchief overgedragen. 

Letteren Letteren 

Hett eerste 'structurele'' letterenbeleid dateert uit 1912, toen een auteurs-
wetwerdd aangenomen die in plaats van de uitgevers de auteurs bescherm-
de.2044 Daarna werd in 1919 een post ter ondersteuning van 'behoeftige 
letterkundigen'' op de begroting geplaatst. Hieruit ontwikkelden zich 
naa 1945 twee activiteiten. Ten eerste werd, als een vorm van 'kunste-
naarsbeleid',, de verstrekking van 'eregelden' voor 'oudere auteurs (...) 
mett grote literaire verdiensten' voortgezet. Daarnaast groeide er een 
praktijkk waarin op grond van literaire kwaliteiten beurzen en aanvullen-
dee honoraria werden verstrekt. 

Tevenss ontstonden er na de oorlog nieuwe vormen van beleid. Zo 
werdd vanaf 1946 jaarlijks een bedrag voor literatuurhistorisch onder-
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zoekk beschikbaar gesteld en een jaar later werd de Nederlandse staats-
prijss voor de letterkunde, de P.C. Hooftprijs (thans de P.C. Hooft-prijs 
voorr Nederlandse letterkunde) geïntroduceerd.26*  In 1956 volgde de 
tweedee grote literaire oeuvreprijs, de Prijs voor de Nederlandse letteren, 
diee eens per drie jaar afwisselend aan een Nederlandse en een Vlaamse 
auteurr wordt toegekend.266 Tevens werd in de jaren vijfti g begonnen 
mett subsidiëring van de 'Stichting ter bevordering van de vertaling van 
Nederlandss letterkundig werk' (1954), het Nederlands Letterkundig 
Museumm en Documentatiecentrum (1954) en het Fries Letterkundig 
Museumm (1959). Ook werd toen voor het eerst bijgedragen aan de uitga-
vee van literaire tijdschriften en 'minder gangbaar literair werk'. 

Inn de jaren zestig volgden de instelling van de Staatsprijs voor Kin-
der-- en Jeugdliteratuur, de Theo Thijssenprijs (1964), en de subsidië-

33 94 ring van het Fonds voor de Letteren (1965) dat de toekenning van ere-
gelden,, beurzen en aanvullende honoraria ging verzorgen. En nadat al 
eerderr incidentele literaire manifestaties waren medegefinancierd, werd 
vanaff  het begin van de jaren zeventig bijgedragen aan het in Rotterdam 
georganiseerdee Poetry International. Ook werd toen door subsidiëring 
vann (de voorloper van) de Stichting Schrijvers School Samenleving een 
beginn gemaakt met 'leesbevorderingsbeleid'. In 1980 werd de band tus-
senn de Nederlandse en de Vlaamse letteren versterkt toen de door de 
Nederlandsee en de Belgische regering ondertekende Nederlandse Taal-
uniee tot stand kwam.26? Zo waren er in het begin van de jaren tachtig bij 
hett letterenbeleid nogal uiteenlopende zaken aan de orde. Toch ging 
hett om relatief geringe budgetten; in 1982 was voor 'letteren' 6,7 mil-
joenbeschikbaar. . 

Eenn belangrijke motivatie voor minister Brinkman om meer aan-
dachtt aan het letterenbeleid te besteden kwam voort uit de constatering 
datt er, in het bijzonder door jongeren, steeds minder werd gelezen (en 
meerr televisie gekeken). Deze 'ontlezing' moest worden tegengegaan. 
Voorall  bibliotheken zouden meer moeten bijdragen aan 'het bevorde-
renn van de leesbereidheid in het algemeen'.268 Maar er was meer nodig: 
inn het kader van het Kunstenplan werden extra middelen beschikbaar ge-
steldd voor een gericht 'leesbevorderingsbeleid' en voor ondersteuning 
vann 'het aanbod'. Dit zou onder meer tot gevolg moeten hebben dat 
klassiekee werken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis permanent 
beschikbaarr zouden zijn. De hogere prioriteit voor leesbevordering 
leiddee in 1988 tot verhoging van de subsidie voor de Stichting Schrijvers 
Schooll  Samenleving. 

Inn de Nota Letterenbeleid (1988) werd het gevoerde en te ontwikkelen 
beleidd in een samenhangend perspectief geplaatst.26? Vanuit de opvat-
tingg dat het literaire boek op verschillende manieren een belangrijke 
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culturelee functie vervult, werd voor-
gesteldd het beleid op drie hoofdza-
kenn te richten. Ten eerste zou er een 
'specifiekk letterenbeleid' moeten zijn 
waarinn de aandacht vooral zou zijn 
gerichtt op auteurs, vertalers, boek-
productiee en 'het toegankelijk ma-
kenn van het literaire erfgoed'. Ten 
tweedee zou door 'marktaanvullende 
enn marktcorrigerende maatregelen' 
(zoalss de vaste boekenprijs, een lage 
belast ingdrukk en de in 1987 inge- De Stichting Schrijvers School Samenleving 

voerdee leenrechtregeling) het 'gene- bemiddelt bij contacten tussen auteurs en het 
riekk boekbeleid' moeten worden onderwijs. Hier Joost Zwagerman op school-
gecontinueerd.27°° En ten derde zou bezoek, 
dee 'leesbevordering van literaire wer-
ken'' moeten worden geïntensiveerd. Over het algemeen waren de reac-
tiess op de nota positief, maar onder auteurs was er ook kritiek. Hier 
werdd gevreesd dat de verhoogde aandacht voor 'uitgeversbeleid' en 
leesbevorderingg ten koste van hun belangen zou gaan. 

Ministerr D'Ancona liet in haar Letterenbriefvan 9 mei 1990 weten dat 
zijj  de inhoud van Brinkmans nota in grote lijnen overnam.2?1 Omdat zij 
hett letterenbeleid echter een nog wat hogere prioriteit toekende bete-
kendee haar aantreden niet alleen voortzetting van het beleid, maar 
zekerr ook een intensivering daarvan. 'Er werden studiedagen georgani-
seerd,, projecten gestart, informatiepakketten voor scholen en ouders 
samengesteldd en advertentiecampagnes op touw gezet.'272 Als nieuw en 
(nett als het leesbevorderingsbeleid) sterk met het bibliotheekbeleid 
samenhangendd element gold de grotere aandacht voor het conserveren 
vann waardevolle boeken.273 

Dee beleidsintensivering had onder meer tot gevolg dat het letteren-
budgett steeg van 12,5 naar 19,7 miljoen en dat er enkele tamelijk ingrij-
pendee reorganisaties plaatsvonden. In 1991 werd de oude 'Vertalingen-
stichting'' vervangen door de Stichting Nederlands Literair Produktie-
enn Vertalingenfonds (NLPVF). Deze kreeg tot taak om, naast 'het tot 
standd brengen van een kwalitatief hoogstaand en breed geschakeerd 
aanbodd van oorspronkelijk Nederlands en Fries literair werk' en het 
vertalenn van Nederlandse en Friese literatuur, zorg te dragen voor de 
promotiee van de vertaalde Nederlandse literatuur in het buitenland. 
Eenn andere reorganisatie betrof in 1992 de tot dan weinig succesvol 
opererendee Nederlandse Taalunie. Belangrijk voor de leesbevordering 
wass dat de in 1987 door brancheorganisaties opgerichte en mede door 
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wvcc gesubsidieerde Stichting Lezen in 1993 werd gereorganiseerd tot 
eenn 'landelijk platform voor leesbevordering', waarin een groot aantal 
bijj  het lezen betrokken instanties samenwerken. 274 

Naastt genoemde instellingen behield het Fonds voor de Letteren een 
centralee plaats binnen het beleid. Het sinds 1978 (samen met de Vereni-
gingg van Letterkundigen en de Stichting Schrijvers School Samenle-
ving)) in het Schrijvershuis te Amsterdam gevestigde Fonds beperkt zich 
all  lang niet meer tot zijn basistaken die - overigens al kort na zijn op-
richtingg - ook op literaire vertalers van toepassing waren verklaard. Een 
recentee aandachttrekkende activiteit betreft subsidiëring van 'schrij-
versbiografieën'.. In dit kader verstrekte toelagen droegen inmiddels bij 
aann de publicatie van alom gewaardeerde biografieën over onder ande-
renn Frederik van Eeden (Jan Fontijn) en Herman Heijermans (Hans 
Goedkoop).. Onderzoek naar de inkomenspositie van 'Fondsgebrui-
kers'' in 1988 leidde ertoe dat het Fondsbudget werd verhoogd. Van 
ƒ300.000,-- bij oprichting van het Fonds in 1965 steeg het budget naar 
ongeveerr 9,5 miljoen in 1997. Hieruit werd in dat jaar aan ruim 650 lite-
rairee auteurs en vertalers een bijdrage verstrekt.27* 

Dee sinds D'Ancona geïntensiveerde promotie van Nederlandse lite-
ratuurr in het buitenland ging ongeveer gelijk op met de groei van het 
bewustzijnn dat de aandacht voor het Nederlands in zowel binnen- als 
buitenlandd diende te worden bevorderd. Voorkomen moest worden dat 
hett in het Europese eenwordingsproces als 'kleine taal' zou worden 
gemarginaliseerd.. Deze notie had tot gevolg dat 'De talen en de taal' als 
éénn van de negen bijzondere aandachtspunten in Pantser of ruggengraat 
werdenn genoemd. Anno 1998 kan worden geconstateerd dat de 'stelsel-
matigee aandacht voor literaire exportbevordering' vruchten is gaan 
afwerpen.. In 1996 verschenen er, voor het overgrote deel met steun van 
hett NLPVF, 274 vertalingen van Nederlandstalige werken in 27 talen. 
En,, zo constateert het ministerie, 'aan de reacties van de kritiek, de 
groeiendee oplagecijfers en het verschijnen van herdrukken en pocket-
editiess te oordelen, is de internationale uitstraling van de Nederlandse 
literatuurr onmiskenbaar toegenomen'.2?6 

GedrukteGedrukte media 

Bijj  het beleid aangaande gedrukte media gaat het om drie hoofdcatego-
rieën:: kranten, tijdschriften en boeken. Beleid gericht op kranten en 
'opiniebladen'' wordt 'persbeleid' genoemd. Voor het functioneren van 
dee democratie is het van fundamenteel belang dat de in de Grondwet 
verankerdee vrijheid van meningsuiting - aanvankelijk vrijheid van druk-
perss genoemd - zo weinig mogelijk wordt belemmerd. Het bestaan van 



DEE AFZONDERLIJK E SECTOREN: GEDRUKT E MEDI A 

eenn onafhankelijke, vrije en pluriforme pers is in dit licht cruciaal.2?7 

Terr bevordering daarvan voert de overheid een persbeleid waarin twee 
hoofdlijnenn zijn te onderscheiden. Enerzijds is er de passieve opstelling 
waarmeee de overheid zich houdt aan haar grondwettelijke plicht om de 
perss in vrijheid te laten functioneren. In de praktijk betekent dit dat er 
opp perspublicaties geen preventieve censuur wordt toegepast en dat 
dezee publicaties uitsluitend achteraf aan de wet worden getoetst. Hier-
naastt kwamen in de loop van de tijd maatregelen tot stand die alle ten 
doell  hebben om de vrije en pluriforme berichtgeving in stand te houden 
off  te bevorderen. Over deze actieve bemoeienis gaat het gewoonlijk 
wanneerr over 'persbeleid' wordt gesproken. 

Dee eerste actieve overheidsondersteuningen die de pers kreeg om 
haarr functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen, betroffen belasting-
vrijstellingenn en gunstige tarieven van de destijds als overheidsbedrij- 397 
venn functionerende Nederlandse Spoorwegen en de PTT. Dit soort 
steunn wordt tot de 'generieke maatregelen' gerekend, omdat zij op het 
functionerenn van de hele bedrijfstak zijn gericht. Latere maatregelen in 
ditt verband betreffen het toepassen van het lage BTW-tarief op perspu-
blicatiess en op uitkeringen die de pers op grond van de 'compensatiere-
geling'' uit de opbrengsten van de STER-reclame ontvangt. 

Inn de loop van de jaren zestig leidden fusies en concentraties onder 
dagbladuitgeverss tot de vrees dat de redactionele vrijheid onder invloed 
vann 'oprukkende economische belangen' zou kunnen worden aangetast. 
Bovendienn kwamen door de opkomst van radio- en televisiereclame de 
advertentieopbrengstenn bij de gedrukte media onder druk te staan.278 

Beidee ontwikkelingen deden de behoefte groeien aan maatregelen die 
inn de eerste plaats de pluriformiteit van de pers moesten waarborgen. Er 
kwamenn 'specifieke maatregelen' tot stand die zich richtten op (tijdelij-
ke)) ondersteuning van persvoorzieningen die in een moeilijke situatie 
warenn komen te verkeren. De eerste 'specifieke maatregel' betrof de 
oprichtingg van het Bedrijfsfonds voor de Pers (i974).2?9 Dit fonds richt 
zichh op 'het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, 
voorr zover die van belang is voor de informatie en opinievorming'.280 

Financiëlee steun uit het Bedrijfsfonds is bestemd voor persorganen die 
inn financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar die voldoende perspec-
tievenn bezitten voor een rendabele exploitatie binnen een redelijke ter-
mijn.2811 In de Nota Massamediabeleid (1975) werd de zorg voor de pluri-
formiteitt bevestigd. Het bestaande media-aanbod moest in principe in 
standd blijven, en ter bestrijding van mogelijke lacunes in het aanbod 
zoudenn initiatieven ter opvulling daarvan moeten worden gesteund. 
Bovendienn moest worden gewaakt voor 'het ontstaan van monopolie-
positiess of politieke en economische machtsconcentraties' in de 'com-
municatiekanalen'. . 
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Naa 1982 ging men voort op de ingeslagen weg van de generieke en 
specifiekee maatregelen. Sinds 1988 is de werking van het Bedrijfsfonds 
geregeldd in de Mediawet.282 Door het fonds te ondersteunen dag- en 
opiniebladenn moeten voldoen aan de in deze wet neergelegde voor-
waarden.. Een belangrijke daarvan is dat de onafhankelijkheid van de 
redactiee gewaarborgd moet zijn in een redactiestatuut. Het fonds wordt 
gevoedd met bijdragen uit omroepreclameopbrengsten. Sinds de oprich-
tingg van het fonds ontvingen ongeveer vijfti g persorganen een tijdelijke 
ondersteuning.283 3 

Inn 1990 werd als nieuwe specifieke stimuleringsmaatregel het in Am-
sterdamm gevestigde Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in 
hett leven geroepen. Net als het Bedrijfsfonds functioneert dit bij wijze 
vann functionele decentralisatie als zelfstandig bestuursorgaan. Ter 'ver-

3988 hoging van de kwaliteit van het journalistieke product' worden uit het 
fondss 'bijzondere journalistieke projecten' gefinancierd 'die tijdrovend 
vann aard en hoogwaardig van kwaliteit zijn, en die zonder extra finan-
ciëlee steun waarschijnlijk niet tot stand zouden komen'.28*  Sinds de 
instellingg van het fonds is een aanzienlijke stroom artikelen en boeken 
opp gang gekomen. Opvallende publicaties betreffen biografieën van 
onderr meer de filmer Joris Ivens (1995), bierbrouwer Heineken (1996) 
enn de danser/choreograaf Hans van Manen (1997), en de boeken Hoe 
GodGod verdween uit Jorwerd van Geert Mak en Grijze Wolven van Stella 
Braamm en Mehmet Ulger. 

Hett beleid met betrekking tot boeken concentreert zich op de stimu-
leringg van een breed aanbod van titels door middel van een Vaste boe-
kenprijs'.28**  De essentie hiervan is dat een bepaald boek op alle ver-
kooppuntenn voor dezelfde (door de uitgever vastgestelde) prijs wordt 
aangeboden.. Uitgevers worden op deze manier in staat gesteld om uit 
dee opbrengst van goedlopende titels 'cultureel waardevolle, maar kost-
baree en riskante titels' te financieren. Het gaat hier derhalve om een 
vormm van 'interne subsidiëring' van de boekenuitgeverij.286 

Hoewell  zij op Nederlands poHtiek-bestuurlijk niveau een breed 
draagvlakk heeft, is handhaving van de vaste boekenprijs niet ongecom-
pliceerd,, omdat deze met het Europees recht in strijd zou kunnen zijn. 
Inn 1995 gaf prijsontduiking van de Free Record Shop aanleiding tot een 
klachtt van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen 
dess Boekhandels (KVB). Als gevolg hiervan kwam het in 1997 en 1998 
driemaall  tot een gerechtelijke uitspraak waarin de prijsbinding intact 
werdd gelaten. Wel diende de vaste prijs voor geïmporteerde boeken te 
wordenn afgeschaft. In hetzelfde jaar nam de Europese Raad van Cul-
tuurministerss onder voorzitterschap van Nuis een resolutie aan waarin 
dee Europese Commissie werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoe-
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kenn voor een vaste boekenprijs in grensoverschrijdende taalgebieden in 
Europa.. Duidelijkheid hieromtrent ontbreekt voorlopig, maar wel stond 
dee commissie in september 1999 toe dat er (in elk geval tot 2005) een 
vastee prijs voor Nederlandse boeken in Nederland wordt gehandhaafd. 

CultuureducatieCultuureducatie en amateurkunstbeoefening 

Tijdenss de eerste twee naoorlogse decennia hadden de overheden ta-
melijkk eendrachtig gewerkt aan een redelijk samenhangend voorzienin-
genaanbodd op het terrein van de amateurkunstbeoefening en de kunst-
zinnigee vorming (AKKV). 28? Een ingrijpende verandering in het beleid 
vondd plaats in 1965 toen de aandacht voor 'binnen- en buitenschoolse' 
kunstzinnigee vorming tussen de ministeries van o&w en CRM werd ver-
deeld.. Bij laatstgenoemd departement werd na enige tijd besloten om 399 
hett inmiddels sterk in omvang toegenomen beleid als een onderdeel van 
welzijnsbeleidd te decentraliseren. De 'primaire beleids-verantwoorde-
lijkheid'' moest bij de lagere overheden komen te liggen.288 Op 'regio-
naall  niveau' zou een 'verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming' tot 
standd moeten komen. In 1979 werd daadwerkelijk met de decentralisatie 
begonnen;; vanaf dat jaar stelde het rijk zijn AKKV-budget door middel 
vann 'rijksbijdragen' jaarlijks aan de lagere overheden beschikbaar. Aan-
zienlijkee problemen ontstonden er vervolgens doordat het kabinet-
Lubberss 1 sterk op de bijdragen ging bezuinigen.28? 

Bijj  de provincies leidde de nieuwe verantwoordelijkheid tot de in-
richtingrichting van (overigens nogal verschillend georganiseerde) regionale 
'steunmnctievoorzieningen'.2900 Ten gevolge van de bezuinigingen kon-
denn deze hun beoogde taak echter maar gedeeltelijk vervullen.2?1 De 
werkzaamhedenn concentreerden zich vooral op de ondersteuning van 
dee muzikale vorming in het basisonderwijs door middel van consulen-
ten.2?22 Gemeenten nemen sinds de decentralisatie de subsidiëring van 
plaatselijkee voorzieningen vrijwel geheel voor hun rekening. Anno 1998 
gaatt het daarbij om 74 lokale steunfunctie-instellingen - ten behoeve 
vann voornamelijk het onderwijs - en zo'n 210 'eerstelijns'instellingen 
voorr kunsteducatie, waarvan 117 muziekscholen, 50 creativiteitscentra 
enn 43 gecombineerde instellingen.293 

Ondankss de decentralisatie kwam er geen einde aan de invloed van 
hett rijk. Deze bleef bestaan doordat het ministerie 'landelijke voorzie-
ningen'' (de NS KV, de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming en de in 
19888 verzelfstandigde Inspectie KV/AK ) bleef subsidiëren en er door de 
subsidiëringg van 'bijzondere projecten' richtinggevende voorbeelden 
werdenn geboden.2?* De belangrijkste invloed van het rijk ontstond ech-
terr doordat de AKKV onderdeel van de cultuurplanning ging uitmaken. 
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Inn het Kunstenplan 1988-1992 werd geconstateerd dat de gevolgen van 
dee decentralisatie en de financiële 'ombuigingen' in het sociaal-cultu-
reell  werk (zoals de bezuinigingen wat eufemistisch werden genoemd) 
hunn invloed op de AKKV niet hadden gemist. En dat gaf alle reden om 
'hett landelijk beleid terzake opnieuw te doordenken'. 29* Prioriteit 
moestt daarbij worden gegeven aan 'bemiddeling' tussen het professio-
nelee kunstaanbod en 'het educatieve veld'. Tevens diende de facilitering 
vann plaatselijke en regionale steunfunctievoorzieningen (de SKV'S) te 
wordenn versterkt. Een centrale rol zou daarbij de in 1984 in het leven 
geroepenn opvolger van de NSKV, het Landelijk Ondersteuningsinstituut 
Kunstzinnigee Vorming (LOKV) moeten vervullen.2^6 

Tott een definitieve breuk met het welzijnsbeleid kwam het in 1993, 
toenn de AKKV op initiatief van D'Ancona in de Wet op het specifiek cul-

4000 tuurbeleid werd opgenomen. In de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 werd 
dee 'aanvullende en stimulerende' rol van de rijksoverheid beduidend 
zwaarderr aangezet. Vervolgens was van grote invloed dat met het aan-
tredenn van 'Paars' in 1994 de band tussen de kunstzinnige vorming en 
hett onderwijs aanzienlijk werd versterkt, doordat het beleidsveld cul-
tuurr na een scheiding van bijna dertig jaar weer samen met onderwijs in 
éénn ministerie werd ondergebracht. 

Resultaatt van dit hernieuwde samengaan bleek uit het feit datNuis in 
zijnn Pantser of ruggengraat de 'cultuureducatie' als belangrijkste aan-
dachtspuntt noemde, en dat tegelijk met de Cultuurnota 1997-2000 
(samenn met staatssecretaris T Netelenbos van Onderwijs) de nota Cul-
tuurtuur en school werd uitgebracht.2?? Net als in eerstgenoemde nota werd 
daarinn van een veel 'breder' cultuurbegrip uitgegaan, waarbij in plaats 
vann 'kunsteducatie' veel meer over 'cultuureducatie' werd gesproken.298 

Inn de praktijk leidden de nieuwe gezamenlijke doelstellingen tot een -
inn vergelijking met vroeger - helderder afstemming van het onderwij s-
enn het cultuurbeleid. Een belangrijke bijdrage vanuit het onderwijsbe-
leidd is dat vanaf 1998 op HAVO- en vwo-scholen de combinaties van vak-
kenn zijn gebundeld in vier mogelijke profielen, waarvan 'cultuur' er één 
is.. In dit kader is inmiddels het vak 'culturele en kunstzinnige vorming' 
ingevoerdd (alsmede op athenea en gymnasia het vak 'klassieke culturele 
vorming'). . 

Vanuitt het cultuurbeleid werd het project 'Cultuur en School' met 
behulpp van een speciaal budget en in samenwerking met de (voor de 
regionalee SKV'S verantwoordelijke) provincies en de grootste steden 
aangepakt.. In 1997 startte een in acht convenanten neergelegd stimule-
ringsprogramma.. 299 Ter ondersteuning daarvan werden enkele speciale 
voorzieningenn in het leven geroepen (te weten de vanuit het ministerie 
opererendee Projectgroep Cultuur en School en het in Amsterdam ge-
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Musicalprojectt op een basisschool. 

vestigdee Bureau Erfgoed Actueel) en 
zijnn een aantal voorbeeldprojecten ge-
start.. Voor het overige ging men ervan 
uitt dat het beoogde beleid vooral 'aan de 
basis'' zou worden ingevuld. Belangrijke 
initiatievenn werden daarbij verwacht van 
zowell  de SKV'S en het LOKV als van de 
scholenn en de professionele culturele in-
stellingenn die een op het onderwijs af-
gestemdd aanbod moeten ontwikkelen. 

Inn de praktijk leidden de nieuwe doe-
lenn tot een taakverandering voor de 
SKV'S.. Deze instellingen waren zich 
-- onder invloed van het eerste Kunsten-
plan-naastt hun consulenten taak al meer 
gaann toeleggen op een bemiddelingsrol 
tussenn het professionele kunstaanbod en 
hett onderwijs. De op dit terrein ont-
plooidee activiteiten kunnen worden ge-
vatt onder het 'kunstmenu', in welk ka-
derr basisschoolleerlingen door concert-, 
theater-- of museumbezoek daadwerke-
lij kk met een op hun niveau toegesneden 
aanbodd van 'professionele cultuur' in 
aanrakingg worden gebracht. Met be-
trekkingg tot het nieuwe 'cultuurtraject 
voortgezett onderwijs' wordt sinds 'Cul-
tuurr en School' door de SKV'S eenzelfde 
intermediairee rol gespeeld. 

Inn maart 1998 adviseerden de Onderwijsraad en de Raad voor Cul-
tuurr over het project zoals het tot op dat moment vorm had gekregen. 
Eenn belangrijke constatering was dat culturele instellingen inmiddels 
weliswaarr een groter aanbod voor de scholen hadden ontwikkeld, maar 
datt daarbij te weinig de vraag werd gesteld of dit wel op de behoeften 
vann het onderwijs aansloot. Op alle fronten werd er naar de mening van 
dee advieslichamen nog te veel langs elkaar heen gewerkt, reden waarom 
werdd aangedrongen op een sterkere landelijke regie en op een nog 
nadrukkelijkerr activering van de SKV'S, die zich volgens de adviseurs nog 
tee veel op het basisonderwijs concentreerden. 

Staatssecretariss Van der Ploeg liet kort na zijn aantreden weten dat 
hijj  net als zijn voorgangers grote waarde aan cultuureducatie en daar-
meee aan het project 'Cultuur en School' hechtte. Net als beide adviesra-
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Dansprojectt 'At the movies', georganiseerd 
doorr het in Arnhem gevestigde Introdans. 
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denn was hij van mening dat de afstemming tussen de verschillende bij 
hett project betrokkenen moest worden verbeterd. In dit licht stelde hij 
voorr om het LOKV in drie instellingen op te splitsen, waarvan er één zich 
speciaall  op de ondersteuning van het project zou moeten richten.300 Op 
dee vraag hoe het project zich in de periode 2001-2004 z ou moeten ont-
wikkelenn werd in het rapport Tussen kunst en onderwijs (mei 1999) en de 
VervolgnotitieVervolgnotitie Cultuur en School (juni 1999) nader ingegaan. 

Dee nadruk op cultuureducatie binnen schoolverband had in de praktijk 
tott gevolg dat de amateurkunstbeoefening in de jaren negentig in een 
watt andere verhouding ten opzichte van de 'kunstzinnige vorming' is 
komenn te staan. Toch is er ook sprake van gelijke ontwikkelingen in 
beidee sectoren, want net als bij de cultuureducatie is het streven van het 

4022 rijk er sinds het begin van de jaren negentig sterk op gericht de relatie 
tussenn de amateursector en de professionele kunsten te intensiveren.'01 

Enn net als bij de cultuureducatie speelt hier een rol dat de primaire 
beleidsverantwoordelijkheidd bij de gemeenten ligt. In het licht van 
anderee prioriteiten en overwegingen van 'markt en privatisering' heeft 
hett amateurkunstbeleid hier tegenwoordig gewoonlijk weinig of geen 
prioriteit. . 

Tochh zijn op het terrein van de amateurkunst anno 1999 zo'n zes mil-
joenn mensen actief. Een derde daarvan volgt lessen of is lid van een ver-
eniging.. Van oudsher door het rijk gesubsidieerde landelijke organisaties 
richtenn zich thans, in plaats van op de vroegere sectorale belangen-

behartiging,, vooral op de 'kwaliteits-
enn deskundigheidsbevordering in het 
veld',3022 waarbij men ernaar streefde 
activiteitenn zo veel mogelijk in één 
instituutt per sector te bundelen.3°3 
Naastt deze sectorale organisaties is in 
19977 het in Den Haag gevestigde en 
doorr het rijk gefinancierde Fonds 
voorr Amateurkunst tot stand geko-
men.. Door middel van 'activiteiten-
subsidies'' moet dit fonds bijdragen 
aann 'het stimuleren van de kwaliteit en 
hett vergroten van de diversiteit van de 
amateurkunst'. . 

.; ; 

lek lek 
w__£ £ 

"* * 

'1 1 
£ £ 

\ \ 

i i 
ïSwm ïSwm 

•'' is» 
•% % 

'm 'm 
jÊÊ^rjÊÊ^r  >

* j | l l 

i i 

['t ['t 
i i 
> > 

*! ! 

\ , s s 

1 1 

11 1 d 

é é 

ÊÊ ÊÊ 

'Jrm 'Jrm 
s£tA s£tA 

Opp het Blaaskapellenfestival in Leerdam 1999. 
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Fotografie Fotografie 

Tott nog niet zo lang geleden werd door het rijk de bemoeienis met foto-
grafiee vooral in relatie tot beeldende-kunstbeleid gezien, maar even-
goedd is er een verband met 'musea', of beter, met 'collectiebeheer'. 
Sindss kort groeit de neiging om fotografie samen met film, televisie, vi-
deoo en 'nieuwe media' te rekenen tot 'de beeldcultuur'. 

Eenn bekende 'museale' fotocollectie is die van het Prentenkabinet 
vann de Universiteit van Leiden, waar in 1953 de collectie negentiende-
enn twintigste-eeuwse foto's van de verzamelaar Auguste Grégoire te-
rechtkwam,, om daar de basis te vormen voor het Studie- en Documen-
tatiecentrumm voor Fotografie. Andere belangrijke verzamelingen zijn 
diee van het Amsterdams Stedelijk Museum, het Rijksmuseum te 
Amsterdam,, het Maria Austria Instituut (gevestigd in het Amsterdamse 40 3 
Gemeentearchief),, het Nederlands Fotoarchief (Rotterdam), het Haags 
Gemeentemuseumm en het Spaarnestad Fotoarchief te Haarlem. 

Hoewell  overheden op een of andere manier wel bij de totstandko-
mingg of het beheer van deze collecties betrokken waren, was van een 
enigszinss samenhangend fotografiebeleid tot in de jaren tachtig geen 
sprake.. Een belangrijke aanzet daartoe gaven twee in 1984 gepresen-
teerdee nota's van respectievelijk de Federatie van Kunstenaarsvereni-
gingenn en de in Rotterdam gevestigde Initiatiefgroep Fotografiebeleid, 
waarinn werd gepleit voor een 'infrastructuur op het gebied van de foto-
grafie'.3°44 Mede beïnvloed door overwegingen van pluriformiteit, op 
grondd waarvan 'nieuwe sectoren' binnen het beleid meer aandacht 
moestenn krijgen, waren medio jaren tachtig op rijksniveau de geesten 
rijprijp  om met een 'echt' fotografiebeleid een begin te maken. Het belang-
rijksterijkste resultaat hiervan was uiteindelijk de totstandkoming van het 
'Huiss voor de Fotografie' in Rotterdam, waarin het Nederlands Foto-
instituutt (NFI), het Nederlands Fotoarchief (NFA) en het Nationaal 
Fotorestauratiee Atelier (NFRA) werden samengebracht. 

Inn het veld werd verdeeld gereageerd op de keuze voor Rotterdam als 
vestigingsplaats.. Bij een meerderheid was de voorkeur naar Amsterdam 
uitgegaan,, maar omdat het Rotterdamse stadsbestuur voortvarend en 
welwillendd reageerde en Brinkman op grond van geografische sprei-
dingswensenn graag aan de realisatie van een belangrijke culturele voor-
zieningg in de Maasstad wilde meewerken, waren de kaarten snel 
geschud.. Het rijk meende zich hiermee van zijn taak te hebben gekwe-
ten,, zoals bij de opening van het NFI in maart 1994 uit de woorden van 
ministerr D'Ancona bleek. Zij sprak daarbij over de 'recordtijd' waarin 
dee fotografie ondersteuning van de overheid had weten uit te lokken en 
voegdee daaraan toe: 'Met de voltooiing van het complex hier in Rotter-
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damm is naar mijn mening (...) de infrastructuur voor de fotografie, 
althanss op rijksniveau voltooid.'?0* 

Ruimm vier jaar later bleek dit een wat al te optimistische veronderstel-
ling,, toen het Instituut Collectie Nederland (ICN) ('onderdeel van het 
ministeriee van oc&w') in een advies naar aanleidingvan de bestemming 
vann het legaat-Wertheimer (ruim 22 miljoen) constateerde dat het rijks-
beleidd niet voorzag 'in een samenhangend stelsel van voorzieningen op 
fotografiegebied'.3°66 Hier werd onderschreven wat al eerder was vast-
gesteld,, namelijk dat, ondanks zijn speciale status, het in het veld van 
aanvangg af sterk bekritiseerde 'Huis voor de Fotografie' 'niet meer dan 
éénn van de vele instellingen op het terrein van de fotografie' was gewor-
d e nd d 

Opp grond van het iCN-advies stelde het Prins Bernhard Fonds in juni 
4044 1998 voor om het legaat aan te wenden voor de totstandkoming en ex-

ploitatiee van een in Amsterdam te vestigen Nederlands Centrum voor 
Fotografie,, waarin ook het NFI, het NFA en het NfrA konden worden 
opgenomen.. Kort daarop liet de toenmalige Amsterdamse wethouder 
vann Cultuur Van der Giessen weten graag ruimte voor een dergelijk in-
stituutt beschikbaar te willen stellen. De Rotterdamse wethouder Kom-
brinkk reageerde verontwaardigd op de voorstellen en verklaarde niet 
aann de realisering van het plan te willen meewerken. Door de drie 'Rot-
terdamse'' instellingen werd (samen met het in Amsterdam gevestigde 
Filmmuseum)) inmiddels nagedacht over 'een nationaal instituut voor 
dee beeldcultuur'. In dit op 'de Kop van Zuid' in 'Gebouw Las Palmas' te 
vestigenn instituut zouden naast de drie in Rotterdam gehuisveste natio-
nalee instellingen ook het Filmmuseum en een nieuw fotomuseum moe-
tenn worden ondergebracht 

Beginn 1999 werd de strijd nog eens verscherpt toen bleek dat het 
Prinss Bernhard Fonds alleen voor huisvesting van een soortgelijk cen-
trumm in Amsterdam garant wilde staan.3°8 Staatssecretaris Van der 
Ploegg trachtte vervolgens de uiteindelijk door hem te maken keus te 
vergemakkelijkenn door Amsterdam en Rotterdam te vragen om op 
kortee termijn een plan voor een 'Instituut voor de Beeldcultuur' aan 
hemm voor te leggen. Aan de hand van beide voorstellen adviseerde de 
Raadd voor Cultuur de staatssecretaris begin mei om het beoogde 'Cen-
trumm voor foto-, film- en mediatechnologie' in Rotterdam te vestigen. 
Inn juni Het Van der Ploeg weten dat hij het advies in principe overnam, 
maarr in november werd er - na overleg met de Kamer - nog geen 
definitieff  besluit genomen. De Raad voor Cultuur adviseerde de minis-
terr nu om wat minder haast te maken, omdat de strijd tussen Rotterdam 
enn Amsterdam inmiddels tot nogal wat onrust en verharding van stand-
puntenn had geleid. Ongeveer tegelijkertijd liet Amsterdam weten hoe 
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dann ook met een eigen voorziening door te willen gaan. 'We gaan door, 
ookk zonder beeldinstituut', meldde de Amsterdamse wethouder Brui-
nes.. Kort daarna liet Van der Ploeg weten in maart 2000 een definitieve 
beslissingg te zullen nemen. 

Film Film 

Inn de loop van de jaren vijfti g was het rijk subsidies gaan verstrekken aan 
hett Nederlands Filmmuseum, het Produktdefonds voor Nederlandse 
Films,, het Nederlands Filminstituut en de Nederlandse Filmacade-
mie.. 3°9 Daarmee was de bemoeienis alle aspecten gaan omvatten waar-
opp het filmbeleid zich vervolgens zou concentreren: conservering, pro-
ductie,, distributie, afname en scholing. Onder invloed van 'de revolutie 
vann de jaren zestig' was een nieuwe belangstelling ontstaan voor artis- 405 
tiekk goede maarr niet (meer) in het commerciële circuit vertoonde films, 
alsmedee voor politieke films die er als onderdeel van de 'strijdcultuur' 
toee konden bijdragen een einde te maken aan 'de overheersing van het 
kapitalisme'.3100 Meer dan 120 'filmhuizen' vormden in de jaren zeventig 
eenn 'alternatief circuit'.3" De populariteit van het medium onder een 
nieuwee generatie liet niet na politici te beroeren die in een 'nieuwe, 
beteree en rechtvaardiger' samenleving de verbeelding aan de macht wil-
denn brengen.312 Ter ondersteuning van vooral het 'niet-commerciële' 
('onafhankelijke')) circuit groeide het rijksfilmbudget tussen 1965 en 
19766 van 1,7 naar 8,1 miljoen. Een andere saillante verandering in de 
jarenn zeventig was dat de overheid zich op het terrein van de film bij 
kwestiess van moraal en zedelijkheid op grotere afstand plaatste door in 
dee Wet op de filmvertoningen (die in 1977 de Bioscoopwet verving) de 
filmkeuringfilmkeuring voor volwassenen af te schaffen.̂ 

Beginn jaren tachtig waren geëngageerde idealen die het beleid in het 
daaraann voorafgaande decennium richting hadden gegeven op de ach-
tergrondd geraakt.3H In plaats van film te willen inzetten als middel tot 
maatschappelijkee bewustwording en verandering beoogde Brinkman 
beduidendd minder verstrekkende doelen. In zijn streven naar 'een 
bloeiendd artistiek en cultureel leven' wilde hij - tegenover het steeds 
maarr verder oprukkende aanbod van films van Amerikaanse makelij - in 
dee eerste plaats 'de Nederlandse filmcultuur' bevorderen. Hiertoe 
werd,, naast het Produktdefonds, in 1983 het Fonds voor de Nederlandse 
Filmm in het leven geroepen, waaruit korte films, documentaires, anima-
tiefilmss en dergelijke konden worden gesubsidieerd. Ook zou de 
Nederlandsee film moeten worden gestimuleerd door samenwerkings-
verbandenn met televisie aan te gaan. Een belangrijke impuls kreeg deze 
samenwerkingg door de oprichting van het Coproduktiefonds Binnen-
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landsee Omroepprodukties (1986) en het (uit de STER-gelden gefinan-
cierde)) Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties 
(1988). . 

Volgenss Brinkman zou er naast de aandacht voor de productie van 
filmss (waarop het beleid tot op dat moment met name was gericht) meer 
oogg moeten zijn voor distributie, vertoning en kwaliteit^ Ongetwij-
feldd hing deze blikverbreding samen met het feit dat, ondanks het geïn-
tensiveerdee beleid, de publieke belangstelling voor film tussen 1965 en 
19855 was teruggelopen van 36 naar 15 miljoen bezoekers per jaar.3l6 De 
bevorderingg van distributie en afzet was volgens de minister vooral 
noodzakelijkk voor films die met behulp van het Fonds voor de Neder-
landsee Film werden gemaakt en waarvoor de vertoningsmogelijkheden 
buitenn de televisie beperkt waren. Daarnaast zou, om de 'belangstelling 

4066 van het publiek voor kwalitatief goede films' te stimuleren, het Filmmu-
seumm een veel actievere rol moeten spelen. Ten derde zou de kwaliteit 
vann Nederlandse filmscenario's moeten wordenn verbeterd. 

Inn de praktijk resulteerden de beleidswensen in financiële ondersteu-
ningg van enkele niet-commerciële distributeurs en festivals als het 
Filmfestivall  Rotterdam, de Nederlandse Filmdagen in Utrecht, het 
Internationall  Documentary Film Festival Amsterdam en het Holland 
Animationn Film Festival in Utrecht, 3*7 Tevens werd de armslag van het 
Filmmuseumm vergroot doorr een aanzienlijke subsidieverhoging en wer-
denn initiatieven genomen om de promotie van Nederlandse films in het 
buitenlandd aan te pakken.3r8 Voorts kreeg het Produktiefonds de 
opdrachtt om initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit 
vann scenario's. Dat Brinkman zijn filmbeleid daadwerkelijk prioriteit 
gaf,, bleek uit het feit dat het jaarlijkse rijksfilmbudget tijdens zijn minis-
terschapp steeg van 9,2 naar 21,8 miljoen. 

Ministerr D'Ancona vervolgde het door haar voorganger ingezette 
beleidd op hoofdlijnen. Ook zij beschouwde film als een relatief jonge 
sectorr die mede omwille van de gewenste grotere pluriformiteit extra 
moestt worden gestimuleerd, en net als Brinkman wilde zij met haar be-
leidd tegenwicht bieden 'aan de stroom van Amerikaanse produkten die 
dee bioscopen en de televisie overspoelt'.3'9 Met dit laatste was bij haar 
aantredenn in 1989 nog weinig succes geboekt, want ondanks de toege-
nomenn overheidsinspanningen liep de belangstelling voor de Neder-
landsee film opvallend terug. Er waren te weinig kassuccessen en kwali-
tatieff  goede films. Het klimaat voor de filmproductie verslechterde ook 
nogg eens doordat de productiebudgetten van films in hoog tempo ble-
venn groeien.320 Omdat soortgelijke problemen zich ook op Europese 
schaall  voordoen (van de totale bioscooprecette in Europa werd in 1994 
slechtss vijftien procent door Europese films gegenereerd), wordt sinds 
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hett einde van de jaren tachtig nauw aangesloten bij pogingen om 'de 
filmindustrie'filmindustrie' in Europees verband te stimuleren.321 

Inn eigen land werd gepoogd het tij te keren door - naast de Film- en 
Televisie-academiee en de sinds begin jaren negentig aan de letterenfa-
culteitenn van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht bestaande 
studierichtingg 'Film- en tv-wetenschappen' - het Maurits Binger Film 
Instituutt (1996) in het leven te roepen. Deze internationaal georiën-
teerdee 'post-graduate'-opleiding - en 'centre of excellence' - richt zich 
voorall  op de praktische kant van het filmvak en daarbij in het bijzonder 
opp het scenarioschrijven. Tevens werd het filmbudget verhoogd onder 
voorwaardee 'dat ook de partijen in de markt' hun inspanningen zouden 
vergroten.. In plaats van 'de commercie' op afstand te willen houden 
zoalss in de jaren zeventig was gepoogd, werd nu, overeenkomstig de 
tijdgeest,, nadrukkelijk aansluiting bij 'de markt' gezocht.322 Mede in dit 407 
perspectieff  werden in 1993 het Produktiefonds en het Fonds voor de 
Nederlandsee Film samengevoegd tot het Nederlands Fonds voor de 
Filmm (NFF). De deelname aan het fonds van de Nederlandse Federatie 
voorr de Cinematografie (de opvolger van de vroegere Nederlandse Bio-
scoopbond)) werd verzekerd door 'in ruil' een BTW-verlaging (naar zes 
procent)) voor filmvertoningen toe te staan. 

Rondd de instelling van het NFF werd D'Ancona geconfronteerd met 
watt er kon gebeuren als één persoon - een soort van ijkmeester van wie 
zijj  bij haar aantreden had gedroomd - het voor het zeggen had, of 
meendee te hebben. In de filmwereld bestond een dergelijke figuur in de 
persoonn van Volkskrant-journalist Jan Blokker, die, nadat hij in 1983 
voorzitterr van het Produktiefonds was geworden, een groot en per-
soonlijkk stempel op de door dit fonds toegekende subsidies was gaan 
drukken.3233 Toen bij de voorbereiding bleek dat 'incompetente ambte-
naren'' op het ministerie niet exclusief naar zijn opvattingen luisterden 
enn het zelfs waagden om 'achter zijn rug om' adviezen van anderen 
(onderr wie Emile Fallaux, directeur van het Film Festival Rotterdam, 
enn organisatieadviesbureau McKinsey) te vragen, stapte hij verontwaar-
digdd op en liet hij weten niet als voorzitter voor het nieuwe fonds be-
schikbaarr te zijn. Toevallig of niet werd aan Blokker in 1993 de door de 
Stichtingg Nederlands Filmfestival ingestelde Cultuurprijs toegekend. 
Bijj  de aanvaarding daarvan richtte hij het woord tot de aanwezige mi-
nisterr D'Ancona en waarschuwde haar voor 'het eenzijdige McKinsey-
denkenn dat misschien een zegen is voor de economie, maar een pesti-
lentiee voor de cultuur'.'24 

Ondankss alle opwinding kwam het nieuwe fonds er. Bij de instelling 
ervann had D'Ancona hoge verwachtingen, maar een paar jaar later ble-
kenn de resultaten nog niet overtuigend. De publieke belangstelling voor 
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filmfilm  trok wel wat aan, maar tegelijkertijd 
groeidee vooral het marktaandeel van Ameri-
kaansee films (van zestig procent in 1984 naar 
meerr dan negentig procent in 1996). De pu-
bliekee aandacht voor Nederlandse films was 
enn bleef gering, ook al vielen zij bij buiten-
landsee festivals regelmatig in de prijzen. In een 
doorr managementconsultantsbureau KPMG 

uitgevoerdd onderzoek werd gesteld dat Ne-
derlandd op het gebied van film anno 1996 zo 
ongeveerr als een derdewereldland moest wor-
denn beschouwd. De verklaring van Jane Wik-
ler,, directeur van het Maurits Binger Film 
Instituutt en Amerikaanse van origine, was hel-
der:: 'Gesubsidieerde filmmakers houden on-
voldoendee rekening met wat het publiek wer-
kelijkk wil.'325 

Inn de filmwereld worden andere accenten 
gelegd.. Volgens hier levende opvattingen zou 
dee impasse moeten worden doorbroken door 
eenn verhoging van de overheidssteun, en zou-
denn filmers meer moeten worden ingescha-
keldd bij het maken van films voor de publieke 
omroepen.. Politici hebben wel oren naar dit 
laatste,, maar de omroepen voelen weinig voor 

eenn - in hun ogen - gedwongen winkelnering waarbij zij films zouden 
moetenn financieren en afnemen zonder invloed op de inhoud daarvan te 
kunnenn uitoefenen. Ondanks alle problemen blijkt het altijd veel publi-
citeitt genererende filmmedium bewindslieden en politici tot daden aan 
tee sporen. In 1997 bedacht de toenmalige minister van Economische 
Zakenn Wijers een 'reddingsplan', en kort na zijn aantreden liet staatsse-
cretariss Van der Ploeg weten dat hij 7 miljoen extra voor de Nederland-
see film beschikbaar zou stellen. Een grotere stimulans lijk t echter uit te 
gaann van de begin 1999 door staatssecretaris Vermeend van Financiën 
ingevoerdee maatregel, die het voor particulieren mogelijk maakt om 
financieringfinanciering van films van de belasting af te trekken. Het succes van 
dezee 'fiscale constructie' was op korte termijn al zo groot dat een daar-
toee ingestelde commissie Van de Ploeg en Vermeend in november 1999 
adviseerdee om ook de ontwikkelingen in andere sectoren van het cul-
tuurbeleidd door belastingmaatregelen te stimuleren.326 

Datt Nederlandse speelfilms relatief 
weinigg publiek trekken, wil nog niet 
zeggenn dat ze niet worden gewaar-
deerd.. Hier het affiche van de film 
KARAKTERR die in 1998 in Los Angeles 

alss 'beste buitenlandse film' met een 
Oscarr werd onderscheiden. 
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Omroep Omroep 

Dee basis voor het 'publieke omroepbestel' stamt uit de jaren twintig. 
Opp grond van de verzuilde politieke en maatschappelijke verhoudingen 
iss destijds niet voor een nationale of een commerciële omroep gekozen. 
Hett eerste politieke akkoord over de omroep, het Zendtijdbesluit van 
1930,, regelde dat binnen het publieke bestel uitsluitend particuliere 
organisatiess die een politieke of godsdienstige stroming vertegenwoor-
digdenn uitzendingen mochten verzorgen.327 De overheid bleef finan-
cieell  afzijdig (dat wil zeggen dat de omroep niet uit de algemene midde-
lenn wordt betaald), maar wel regelde zij 'het verkeer in de ether' door 
(medeverantwoordelijkheidd voor het zenderpark te nemen en de be-
schikbaree zendtijd onder de omroepen te verdelen.328 

Vann aanvang afwas de overheidsrol met betrekking tot de inhoud van 409 
dee programma's tweeledig. Enerzijds mocht en mag de overheid 'niet 
blijkgevenn van voorkeur of partijdigheid' en moet zij de zendgemach-
tigdenn in staat stellen om 'in [de] informatieve en culturele behoeften' 
vann hun leden te voorzien. 329 Anderzijds dienen omroepen 'een volledig 
programma'' te bieden, in welk kader zij in hun programmering ver-
schillendee aspecten als cultuur, informatie en educatie aan bod moeten 
latenn komen.33° Door haar controle op de naleving hiervan oefent de 
overheidd een zekere invloed op de programmering van de omroepen 
uit.331 1 

Langee tijd leidde het functioneren van het publieke bestel niet tot 
problemen;; de omroepen konden in grote vrijheid hun gang gaan. Dit 
veranderdee echter in het midden van de jaren zestig toen, tegelijk met 
dee ontwikkeling van televisie tot massamedium, nieuwe idealen het ge-
looff  in een maakbare samenleving voedden.332 Radio en televisie zouden 
bijj  de verwezenlijking van een ontzuilde 'welzijnsstaat' een belangrijke 
roll  kunnen spelen, en daarom was het volgens velen niet langer gewenst 
datt de omroepen een vrijwel onbeperkte vrijheid bezaten. Ongeveer 
tegelijkertijdd ontstond bezwaar tegen de omroeppraktijk vanuit het 
bedrijfsleven.. Hier groeide het verlangen 'de potentie van het nieuwe 
mediumm voor reclame te benutten'.333 In de praktijk leidde de behoefte 
aann een andere verhouding tussen overheid en omroep tot complicaties. 
Hierbijj  ging (en gaat) het om een fundamentele scheiding van taken en 
verantwoordelijkheden.. De in de Grondwet verankerde vrijheid van 
meningsuitingg is in het geding, en de overheid zou wel de laatste moe-
tenn zijn om deze te willen aantasten. Aantijgingen van 'staatsbemoeie-
nis'' en bedreiging van de 'programmatische autonomie' liggen hier 
gevaarlijkk op de loer.334 

Nadatt het omroepbeleid in 1965 nog tot de val van het kabinet-
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Marijnenn had geleid, werd met de onder Klompé aangenomen Om-
roepwett 1967 het 'collectieve monopolie van de zuilen' doorbroken.335 
Err kwam een 'open bestel' waarin naast de bestaande omroepen nieuwe 
organisatiess konden toetreden, die zich ten doel stelden 'in zodanige 
matee gericht te zijn op de bevrediging van in het volk levende culturele 
off  godsdienstige behoeften, dat hun uitzendingen geacht kunnen wor-
denn van algemeen nut te zijn'.336 Als 'bindende organisatie' werd de 
Nederlandsee Omroep Stichting (NOS) in het leven geroepen. Zij moest 
'eenn ontmoetingsplaats zijn voor verschillende stromingen in de sa-
menlevingg en plaats bieden aan stromingen die nog niet aan bod kwa-
men'.. Daarnaast moest zij een 'aanvullende programmataak' vervullen. 
Opp grond van dit laatste diende de NOS programma's te gaan uitzenden 
diee moesten voorzien 'in de bevrediging van in het volk levende maat-

4100 schappelijke, culturele of godsdienstige danwei geestelijke behoeften, 
waarinn niet in voldoende mate wordt voorzien door de programma's van 
dee overige omroepen'.337 Voorts maakte de Omroepwet 'etherreclame' 
mogelijk,, ten behoeve waarvan inmiddels in 1965 de Stichting Ether-
reclamee (STER) in het leven was geroepen.338 

Tochh deed de Omroepwet 1967 de politieke wens tot meer invloed 
niett verstommen. Integendeel, mede door de 'verTROSsing', waardoor 
hett aanbod van licht amusement na 1965 aanzienlijk toenam, werd, 
voorall  in links-progressieve kringen, het verlangen naar meer invloed 
opp 'het omroep-bolwerk' nog eens aanzienlijk versterkt. In de Nota over 
hethet massamedia-beleid (1974) werd benadrukt dat de overheid op grond 
vann cultuurpolitieke overwegingen nauwer bij de omroep betrokken 
zouu moeten zijn. 339 Gevolg was dat, naast de legitimatie van de over-
heidsbemoeieniss op grond van motieven die het functioneren van de 
democratiee moeten bevorderen (informatievoorziening en menings-
vorming),, het gewicht van 'het culturele argument' sterk toenam.34° 
Mett dit laatste wordt bedoeld 'dat de overheid, via het vergunningen-
stelsel,, een cultureel beleid moet voeren tot ondersteuning van het cul-
turelee niveau van het volk',341 Inhoudelijk werd de toenadering tussen 
cultuur-- en omroepbeleid geschraagd door onderzoek van het Sociaal 
enn Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid,ringsbeleid, waarin werd gesteld dat 'beleid gericht op verspreiding van 
waardevollee cultuuruitingen niet voorbij kan gaan aan electronische 
mediaa (...) wil het een publiek van enige omvang bereiken'.342 

Inn de Medianota (1983) werd het streven om media- en cultuurbeleid 
meerr op elkaar te betrekken voortgezet.343 Ter bevordering daarvan 
werdd het mediabeleid in 1985 organisatorisch bij het cultuurbeleid 
ondergebracht.3444 In hetzelfde jaar werd in de Notitie CultuurbeleidVer-
woordd hoe de media - televisie in het bijzonder - 'ten behoeve van een 
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breedd publiek' zouden kunnen bijdragen 'aan de versterking van de cul-
turelee factor in onze samenleving',345 De overheid zou daarbij meer 
voorwaardenn moeten stellen 'aan het deel van het programma-aanbod 
datt de zendgemachtigden dienen te besteden aan programma's van cul-
turelee aard\346 Globaal zouden de omroepen op twee manieren 'een sti-
mulerendee functie voor de Nederlandse cultuur' kunnen vervullen. Ten 
eerstee door informatie te verschaffen over 'wat zich op cultureel gebied 
zoall  voordoet', en ten tweede door uitzending van al dan niet in hun 
opdrachtt gemaakte 'culturele produkties' (waarbij het in het bijzonder 
gaatt om concerten, drama en films). 

Ondertussenn was duidelijk geworden dat 'het medialandschap' in de 
nabijee toekomst sterk zou veranderen door in heel Europa oprukkende 
enn door Europese regelgeving gesteunde commerciële zenders. Deze 
ontwikkelingg gaf een nieuwe wending aan de discussie over het publieke 411 
bestel,, dat nu niet alleen meer op een eigentijdser politiek-maatschap-
pelijkee realiteit moest worden afgestemd (of, zoals dit in omroepland 
gewoonlijkk werd gezien: op voortdurend toenemende politiek-bestuur-
lijk ee invloed), maar dat tevens tegenover 'de commerciëlen' veilig 
moestt worden gesteld. In een nieuwe Mediawet (1987) werd een poging 
ondernomenn om op de nu 'van buiten' komende bedreigingen te antici-
peren.. Als belangrijkste uitgangspunten van de wet golden: het waar-
borgenn van de vrijheid van meningsuiting - 'mede in het belang van het 
democratischh functioneren van Nederland' - en 'het zorgdragen voor 
dee bescherming van de Nederlandse culturele verworvenheden en de 
vergrotingg van de verschijningsmogelijkheden van Nederlandse cultu-
relee produkten via (...) radio en televisie'.347 Tevens bracht de wet 'een 
stukk decentralisatie' doordat de verantwoordelijkheid voor de financie-
ringg van regionale omroepen (die voordien uit 'de algemene omroep-
middelen'' werden bekostigd) bij de provinciebesturen werd gelegd. 

Concreett voorzag de wet in verschillende voorschriften en maatrege-
lenn die 'de culturele factor' via de media zouden moeten bevorderen. 
Dee belangrijkste daarvan was wellicht de verplichting op grond waarvan 
omroepenn twintig procent van hun 'volledig programma' aan cultuur 
diendenn te besteden. Maar er was meer: de omroepen zouden ten min-
stee de helft van hun zendtijd moeten vullen met eigen of in hun op-
drachtt gemaakte programma's, en voorts werd (beperkte) sponsoring 
vann culturele producties toegestaan en werd op grond van de wet de (uit 
STER-inkomstenn gefinancierde) Stichting Stimuleringsfonds Neder-
landsee Culturele Omroepprodukties in het leven geroepen.348 Niet 
onbelangrijkk was ook dat het rijk het Muziekcentrum van de omroep 
(waarinn het Groot Omroepkoor en de vier omroeporkesten zijn onder-
gebracht)) en het archief en de bibliotheekvan de omroep in het vervolg 
rechtstreekss zou gaan financieren.349 
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Kortt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet in 1988 werd duide-
lij kk hoe de positie van de publieke omroep er in werkelijkheid uit ging 
zien.. Vanaf 1989, het jaar waarin RTL-4 (vanuit Luxemburg) ging uit-
zenden,, zorgden de sterke opkomst van commerciële zenders en de toe-
namee van het aantal beschikbare kanalen en zenders voor een snel ver-
anderendd 'medialandschap'. De concurrentie van commerciële zenders 
werdd in 1991 nog versterkt doordat onder druk van Europese regelge-
vingg ook binnenlandse commerciële omroepen moesten worden toege-
staan.. Er kwam een einde aan de monopoliepositie van de publieke om-
roepp en er ontstond een 'duaal bestel' waarin 'de commerciëlen' al gauw 
ongeveerr de helft van het publiek en de adverteerders naar zich toe 
trokken.. Wilde het publieke bestel niet in dit 'mediageweld' ten onder 
gaan,, dan moest de overheid wel ingrijpen. Dit gebeurde. Ter legitima-

4122 tie werd in de nota Publieke omroep in Nederland (1991) benadrukt dat de 
'publiekee functie' van radio en televisie deze tot 'hoekstenen van onze 
democratie'' maakte, waarvan bescherming in tijd van nood vanzelfspre-
kendd was. 35° 

Terr versterking van het publieke bestel en bevordering van zijn 
'informatieve,, commentariërende en opiniërende functie' werd het al 
eerderr in gang gezette beleid geïntensiveerd. De belangrijkste maatre-
gelenn betroffen de bedrijfsmatige en organisatorische versterking van 
'Hilversum',, alsmede een verbetering van de uit te oefenen 'publieke 
functie'.. Het eerste moest bijdragen tot meer efficiency bij de omroe-
penn en het tweede tot een geprofileerder onderscheid van 'het aanbod 
datt door de commerciële markt wordt gebracht'. Om de profilering te 
bevorderenn zouden per net gegroepeerde omroepen intensiever moe-
tenn samenwerken. 

Alss 'specifiek aandachtspunt' werd in Publieke omroep in Nederland op 
dee 'cultuurpolitieke functie' van de omroepen ingegaan.351 Bijzondere 
aandachtt ging uit naar tv-presentaties van podiumkunstvoorstellingen, 
hett uitzenden van 'leesbevorderende culturele programma's' en een 
intensieveree samenwerking tussen de filmsector en de omroepen. In het 
vervolgg zou van de voorgeschreven twintig procent die van de totale 
zendtijdd aan cultuur diende te worden besteed de helft aan specifieke 
'kunstprogramma's'' moeten worden gewijd. Dat niet alle omroepen 
mett deze voorwaarden gelukkig waren bleek bijvoorbeeld uit het feit 
datt de TROS een op nogal incourante tijdstippen uitgezonden serie cul-
turelee programma's de titel Kunst... omdat bet moet gaf. En de verster-
kingg van de band tussen de omroepen en de filmwereld was eveneens 
gecompliceerd.. Namens de Nederlandse filmproducenten sprak de 
voorzitterr van het Produktiefonds, Jan Blokker, over 'de frustrerende 
arrogantiee van Hilversum', terwijl bij de omroepen over 'gedwongen 
winkelnering'' werd gemopperd.352 
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Inn 1994 leidden de ontwikkelingen tot de Wet versterking publieke 
omroep,, waarin het eigen karakter van de drie televisienetten en de 
daarbinnenn gewenste intensieve samenwerking tussen de omroepen 
werdenn benadrukt. De 'aanvullende programmataak' van de NOS werd 
ondergebrachtt bij de Nederlandse Programma Stichting (NPS) onder 
voorwaardee dat deze veertig procent van haar zendtijd zou besteden aan 
culturelee programma's, waarvan de helft aan kunst. Voorts zou in het 
vervolgg worden gewerkt met 'vijfjarige concessies', hetgeen betekende 
datt omroepen voor perioden van vijfjaar toestemming krijgen om uit-
zendingenn te verzorgen. Na afloop van de periode moet opnieuw een 
concessiee worden aangevraagd en verstrekt. 

Inn Hilversum werd de in de loop van de tijd gestaag groeiende over-
heidsbemoeieniss met gemengde gevoelens ondergaan. Natuurlijk werd 
ookk hier onderstreept dat het publieke bestel moest worden beschermd, 413 
maarr tegelijkertijd interpreteerden de omroepen de in 'Den Haag' 
geformuleerdee wet- en regelgeving gemakkelijk als dirigistische staats-
bemoeienis.. Uiteraard werd dit op het ministerie anders gezien. Voort-
durendd benadrukten achtereenvolgende bewindslieden dat het beleid 
err onverminderd op was gericht 'de overheid op afstand' te houden.353 
Vann directe inhoudelijke bemoeienis met programma's was immers 
geenn sprake. Dat er vanuit het beleid - net als op het terrein van de kun-
stenn - voorwaarden werden gesteld met betrekking tot efficiency, pluri-
formiteitt en publieksbereik, mocht beslist niet met inhoudelijke be-
moeieniss worden verward. Juist om de suggestie van staatsbemoeienis 
tegenn te gaan was in 1987, bij wijze van functionele decentralisatie, de 
controlee op de naleving van de aan de omroepen gestelde voorwaarden 
neergelegdd bij een 'zelfstandig bestuursorgaan': het in Hilversum ge-
vestigdee Commissariaat voor de Media.354 

Omdat,, ondanks de nieuwe wetgeving, de problemen rond de publie-
kee omroep ook in 1994 bepaald nog niet waren opgelost, werd in het re-
geerakkoordd van het kabinet-Kok 1 opgenomen dat diende te worden 
bezienn of taak en functie van de publieke omroep na afloop van de vijfja-
rigerige concessieperiode (in augustus 2000) zouden moeten veranderen. 
Terr bepaling van de gedachten werd in mei 1995 in de Mediabrief de 
kabinetsvisiee op het publieke bestel uiteengezet. 3*5 Om tot een 'sterke, 
herkenbaree publieke omroep' te komen benadrukte Nuis, net als D'An-
conaa vóór hem, dat deze 'organisatorisch en programmatisch' moest 
verbeteren.. De bedrijfsvoering moest efficiënter en om de aantrekke-
lijkheidd voor het publiek te verhogen, moesten de programma's op de 
'geprofileerde'' (of: 'gekleurde') zenders beter op elkaar worden afge-
stemd.. Om dit te bevorderen werd aangekondigd dat vanaf de volgende 
concessieperiodee de zendmachtigingen 'onder stringente voorwaarden 



1982-1999 9 

mett betrekking tot de samenhang tussen de netten en de bestuurlijke 
organisatiee daarvan' zouden worden verstrekt. 

Alss aanzet tot een maatschappelijk debat over 'de principes van me-
diabeleid,, de overheid en de rol van de publieke omroep en (...) de vorm-
gevingg van het publieke omroepbestel na de huidige concessieperiode' 
werdd vervolgens een onafhankelijke en uit externe deskundigen be-
staandee Commissie Publieke Omroep ingesteld. Voorzitter werd de 
oud-voorzitterr van de raad van bestuur van uitgever Wolters/Kluwer, 
ir.. M. Ververs. De commissie werd gevraagd 'advies uit te brengen over 
dee toekomstvan de publieke omroep en te adviseren over de opties voor 
hett kabinet om te komen tot een sterke publieke omroep'. 

Inn juni 1996 presenteerde de commissie-Ververs haar rapport Terug 
naarnaar het publiek. Kern van de hierin neergelegde boodschap was: 'pu-

4144 blieke omroep moet', zij het onder aangepaste condities. Daarbij zou 
'dee centrale organisatie' (de NOS) nogmaals moeten worden versterkt. 
Dezee zou niet alleen twintig procent van de programma's moeten leve-
ren;; ook zou zij de coördinatie en de verantwoordelijkheid voor het 
functionerenn van het hele bestel moeten krijgen. Bovendien zou de po-
sitiee van de omroepverenigingen moeten veranderen door de lidmaat-
schappenn los te koppelen van programmabladabonnementen. In de toe-
komstt zouden alleen betalende leden als omroeplid moeten worden 
erkend.. Voorts zouden omroepverenigingen om de vier jaar aan open-
baree omroepverkiezingen mee moeten doen. 

Hoewell  het kabinet betreurde dat de commissie niet meer nadruk op 
'dee cultuurpolitieke dimensie van het publieke bestel' had gelegd, 
onderschreeff  het de voorstellen in grote lijnen, maar niet in detail.**6 

Zoo werd het voorstel omtrent omroepverkiezingen niet overgenomen, 
maarr werd wel aangehaakt bij de uit het advies sprekende tendens om de 
roll  van de omroepverenigingen in het bestel terug te dringen. Dit zou 
onderr meer moeten gebeuren door de omroepmachtigingen niet meer 
perr omroep te verstrekken, maar aan de publieke omroep in zijn geheel. 
Voortss zou, als opstap naar een sterkere centrale organisatie, de inbreng 
vann de omroepen in het bestuur van de NOS moeten worden beëindigd. 
Hett NOS-bestuur zou hiertoe moeten worden omgevormd tot een Raad 
vann Toezicht, terwijl het toekomstige bestuur in handen diende te 
komenn van een Raad van Bestuur onder leiding van drie onafhankelijke 
enn door de minister te benoemen directeuren. Als centrale taken van 
dezee Raad van Bestuur worden genoemd 'het financiële en economi-
schee beleid van de omroep als geheel' en de coördinatie van de pro-
grammering,, ten behoeve waarvan 'netcoördinatoren' dienden te wor-
denn aangesteld. Ten slotte werd ter vermindering van het jaarlijkse 
tekortt (van zo'n 100 miljoen per jaar) voorgesteld om de bijdragen van 
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dee omroepen te verhogen. Om hieraan te kunnen voldoen zouden deze 
hunn lidmaatschapsgelden op 25 gulden moeten stellen. 

Doorr de meeste omroepverenigingen werd, zoals te verwachten, 
uiterstt kritisch op de voornemens gereageerd. De TROS beschuldigde 
Nuiss ervan bezig te zijn met de invoering van een 'staatsomroep', en 
ookk de andere omroepen vonden dat de invloed van 'de centrale organi-
satie',, en daarmee die van de overheid, veel te groot werd. B.M. Brans, 
oud-voorzitterr van de KRO, achtte het onbegrijpelijk dat niet massaal 
tegenn de plannen van Nuis te hoop werd gelopen en dat 'niemand hem 
tott de orde riep'.357 Ook de NOs-voorzitter, voormalig CRM-minister 
Andréé van der Louw, onder wiens leiding de omroepen eigen reorgani-
satieplannenn hadden gemaakt die door Nuis vrijwel geheel waren gene-
geerd,, was vierkant tegen de kabinetsvoornemens: 'Met deze opzet 
heeftt de overheid een veel te lange arm veel te diep in de media gesto- 415 
ken.'358 8 

Ondankss alle commotie maakte de Hilversumse oppositie in de 
Tweedee Kamer, waar al eerder op een sterke centrale organisatie was 
aangedrongen,, weinig indruk. In plaats van een aanzet om tot een 
staatsomroepp te komen werden de voorstellen hier gezien als opstap 
naarr een 'BBC-achtig' bestel. De verhoging van de lidmaatschapsbijdra-
genn aan de omroepverenigingen tot 25 gulden, het 'omroepgeeltje', 
waaropp de publiciteit zich concentreerde, vond geen genade in de Ka-
mer,, maar het veel principiëler voorstel tot reorganisatie van de NOS 
werdd door de paarse meerderheid niets in de weg gelegd. Integendeel, 
doorr toedoen van de Kamer werden de voorstellen op verschillende 
puntenn zelfs nog wat aangescherpt. Alleen de machteloze CDA-opposi-
tiee was sterk tegen. In plaats van tot de redding van het publieke bestel 
zoudenn de voornemens volgens CDA-afgevaardigde Beinema leiden tot 
eenn regelrechte 'ramp voor de publieke omroep\359 

Dee nieuwe Raad van bestuur van de NOS, onder voorzitterschap van 
hett voormalige D'66-Tweede-Kamerlid G.J.Wolffensperger, deed ver-
volgenss een poging om vanuit zijn versterkte positie greep op de ont-
wikkelingenn te krijgen. In de nota Publiek in de toekomst (mei 1998) en 
hett Meerjarenplan Landelijke Publieke Omroep 1999-2002 (oktober 1998) 
benadruktee de Raad dat de publieke omroep alleen kan functioneren als 
hett bestaande volume wordt gehandhaafd. Alleen dan kan er voldoende 
ruimtee aan pluriformiteit, diversiteit, draagvlak en zenderprofilering 
wordenn gegeven. 

Hoewell  deze opvatting kon worden uitgelegd als een positief gebaar 
inn de richting van de (argwanend naar de 'nieuwe NOS' kijkende) 
omroepverenigingen,, zal ook van invloed zijn geweest dat 'Hilversum' 
zichh inmiddels tegenover de commerciëlen was gaan herstellen. Het 
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programma-aanbodd van de publieke omroep was zich duidelijk van dat 
vann de 'verpauperende' commerciële zenders (die volgens Joop van den 
Endee 'te veel amusement en grofheden' uitzenden) gaan onderschei-
den.36°° En tegelijkertijd was duidelijk geworden dat de potentie van de 
commerciëlenn minder groot was dan in het recente verleden wel was 
aangenomen.. Het echec van 'Sport-7' (de poging van de KNVB in 1996 
'omm commercieel te gaan') sprak in dit verband boekdelen. Vervolgens 
toondenn groeiende financiële problemen bij de belangrijkste commer-
ciëlenn aan dat de programmatische mogelijkheden hier begrensd zijn en 
zullenn blijven. Belangrijk voor de verhouding tussen het publieke en het 
commerciëlee bestel was eveneens dat 'Hilversum' in 1997 een extra 
steunn in de rug kreeg toen de positie van nationale publieke omroepen 
inn Europees verband werd gewaarborgd. 36' 

4166 In het regeerakkoord van Paars 11 werd opvallend weinig over het 
omroepbeleidd vermeld. Over een eerder overwogen vermindering van 
hett aantal televisiezenders werd niet gesproken. Nieuwe ophef ont-
stondd toen Van der Ploeg in februari 1999 de nieuwe Concessiewet pre-
senteerde.. Hierin benadrukte de staatssecretaris dat publieke zenders 
zichh door hun programma's nog duidelijker van de commerciële zen-
derss zouden moeten onderscheiden. 'Minder amusement en meer 
inhoud'' was de boodschap. Voorts werd geheel in lij n met eerdere ont-
wikkelingenn voorgesteld om de positie van de NOS nog verder te ver-
sterkenn door exclusief aan haar vanaf 2001 de nieuwe zendmachtiging 
toee te kennen. Vanuit deze positie zou de NOS de 'netprofilering' met 
krachtt verder moeten regisseren. 

Dee consequentie van deze concentratie op de 'regierol' van de NOS 
zall  zijn dat de positie van de omroepverenigingen nog meer wordt ver-
zwakt.. Ze verliezen hun eigen net, hun grote programmatische vrijheid 
enn de gezamenlijke greep op 250 miljoen.362 In de reacties op het wets-
voorstell  was het opvallend dat niet alleen de omroepverenigingen toon-
denn grote bezwaren te hebben, maar dat ook de door de minister be-
noemdee Raad van Bestuur van de NOS zeer kritisch was gestemd. Hans 
vann Beers, een van de drie leden ervan, vond dat met de voorstellen van 
Vann der Ploeg 'de verrijzenis van de programmapolitie' nabij was geko-
men.363 3 

Dee staatssecretaris was er niet van onder de indruk, want, zo vond hij: 
'dee publieke omroep heet de publieke omroep. Ze heeft dus een publie-
kee verantwoordelijkheid, en dan dient de politiek zich er mee te 
bemoeien'.3644 De rol van de NOS mocht dan versterkt zijn, dat beteken-
dee nog niet dat zij nu de zaken in Hilversum naar eigen believen kon 
gaann regelen: 'de raad van bestuur heeft een geclausuleerde macht, men 
behoortt dat te beseffen', stelde Van der Ploeg in alle duidelijkheid. 
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Hoewell  critici de staatssecretaris van betutteling bleven beschuldigen 
enn de Raad van State in zijn advies eveneens vreesde voor te veel over-
heidsinvloed,, deed Van der Ploeg nauwelijks concessies in het wets-
voorstell  dat hij na behandeling in de Vaste Kamercommissie in novem-
berr 1999 naar de Tweede Kamer stuurde.^6*  De spanning liep ver-
volgenss op toen de VARA overwoog uit onvrede het publieke bestel te 
gaann verlaten. Maar zover kwam het niet. In januari 2000 werden de 
voorstellenn van Van der Ploeg vrijwel ongeschonden door de Tweede 
Kamerr geaccepteerd. 

417 7 
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Hett thans bestaande arsenaal van beleidsactiviteitenn is het resultaat van 
ontwikkelingenn die zich in een tijdsbestek van meer dan twee eeuwen 
hebbenn voltrokken. De Bataafs-Franse periode, ten tijde waarvan Ne-
derlandd zich begon te ontwikkelen tot een moderne, nationaal georden-
dee westerse democratie, vormt in deze geschiedenis het belangrijkste 
vertrekpunt.. Vanaf die tijd groeide de overheidsbemoeienis met het 
culturelee leven geleidelijk uit van enkele summiere, incidentele en sec-
toralee aangelegenheden tot een samenhangend, wettelijk geordend en 
opp een breed cultuurbegrip afgestemd geheel van bemoeienissen, voor-
zieningenn en activiteiten. Dat het bij de ontwikkeling van dit beleid om 
éénn voortschrijdend proces gaat blijkt uit het feit dat de belangrijkste 
voorzieningenn in de loop van de tijd overeind bleven en hun functie 
behielden.11 Juist dit gegeven - dat diverse voorzieningen zich over een 
langeree tijdsspanne konden bewijzen - droeg ertoe bij dat de overheids-
steunn aan het culturele leven gaandeweg een bepaalde herkenbaarheid 
enn stabiliteit kreeg. 

Sindss de introductie van de nationale staat voeren bij de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid twee soorten motivaties de boventoon. Beide 
hangenn samen met de vraag tot hoe ver overheidsbemoeienis zou mo-
genn gaan. Bij het ene motivatietype is het welbewust de bedoeling om 
cultuurbeleidd te laten bijdragen aan de verwezenlijking van bredere 
politiek-bestuurlijkee idealen.2 In dergelijke situaties zijn in de loop van 
dee tijd diverse, soms naast elkaar gebruikte legitimaties gehanteerd: op-
voedingg tot 'staatsburgers', beschaving, volksontwikkeling, aanwakke-
renn van het nationaal bewustzijn, arbeidersemancipatie (door onder 
meerr de bevordering van 'schoonheidsbesef), welzijn, educatie, stimu-
leringg van gemeenschapsbewustzijn in een multiculturele samenleving 
en,, recent, bevordering van de 'culturele diversiteit'. 
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Inn het andere geval wordt er juist voor gekozen om de overheidsin-
vloedd zo gering mogelijk te laten zijn. Het handelen richt zich in dat 
soortt situaties op het scheppen van optimale condities om bloei van het 
autonoomm geachte culturele leven te bevorderen. Beide beweegredenen 
haddenn in de praktijk minder extreme gevolgen dan soms wel is ge-
vreesd.. Uiteindelijk leidden zij binnen de spelregels van de tot consen-
suss neigende Nederlandse parlementaire democratie vooral tot accent-
verschillen.. Nooit was hier sprake van een monomane 'staatscultuur' 
waarbijj  het beleid uitsluitend op de realisatie van rigide politiek-be-
stuurlijkee doelen was gebaseerd. En evenmin was de autonomie van de 
cultuurr ooit zo onbegrensd dat er van enige relatie met het openbaar 
bestuurr geen sprake was.3 

INTERNATIONAL EE INVLOEDEN 

Dee ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbeleid is van aanvang af 
sterkk door internationale processen en voorbeelden beïnvloed. Als zo-
danigg is de geschiedenis ervan, net als de ontwikkeling van het Ne-
derlandsee culturele leven, onlosmakelijk met haar Europees-westerse 
contextt verbonden.4 De invloeden deden zich in de loop van de tijd 
-- ook al vóór de invoering van de nationale staat - op zeer uiteenlopen-
dee manieren gelden. Soms was er sprake van fundamenteel ingrijpende 
processenn als de Renaissance, de Reformatie, de Verlichting en het na-
tionalisme.. Hun invloed gold zowel het openbaar bestuur als het maat-
schappelijkee en culturele leven. Tegelijkertijd speelden met deze macro-
processenn verbonden ontwikkelingen als de groei van steden, het 
'wereldlijk'' openbaar bestuur, de moderne westerse democratieën, libe-
ralismee en socialisme een cruciale rol.5 Recente invloeden betreffen de 
samenwerkingg in Verenigde-Naties- en UNES co-verband, de 'revolutie 
vann de jaren zestig', de voortgaande Europese samenwerking en een-
wording,, en het sinds het verval van 'de grote ideologieën' welhaast 
mondiaall  centraal gestelde 'vrije-marktdenken'.6 Hoe groot beide 
laatstgenoemdee invloeden tegenwoordig zijn, blijkt uit de beleids-
ontwikkelingg sinds 1982, waarin zowel 'Europa' als 'markt' welhaast als 
kernbegrippenn kunnen worden aangemerkt.? 

Naastt deze 'megatrends', maar vrijwel altijd in samenhang daarmee, 
iss er sprake van primair 'cultuur-inhoudelijke' invloeden. Deze beïn-
vloeddenn - en beïnvloeden - niet alleen het culturele leven zelf, maar 
werktenn (werken) evenzeer door in het daarop gerichte beleid. Het kan 
dann gaan om 'modes en trends' als bijvoorbeeld het aanleggen van ver-
zamelingenn (die vervolgens vaak de basis voor museale collecties vorm-
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den)) of de populariteit van koorzang en symfonische muziek in een be-
paaldee periode. De totstandkoming van het Amsterdamse Concertge-
bouww en het Concertgebouworkest (en daarna diverse andere concert-
accommodatiess en symfonieorkesten) verwijzen in dit verband - aan het 
eindee van de negentiende eeuw - naar een sterk Duits/Europees muzi-
kaall  besef.8 Eveneens kunnen stromingen als het classicisme, de roman-
tiekk en de vrije-expressiebeweging tot cultuurinhoudelijke invloeden 
wordenn gerekend. Vanaf het midden van de twintigste eeuw zijn de in-
ternationalee invloeden op het Nederlandse culturele leven alleen nog 
maarr toegenomen. Het is in dit verband geen wonder dat tegenwoordig 
regelmatigg de vraag wordt gesteld wat er aan veel hedendaagse cultuur-
uitingenn nog specifiek Nederlands is.9 

Naastt bovengenoemde invloeden zijn er de concrete effecten van in-
ternationalee voorbeelden op de Nederlandse beleidsontwikkeling. Het 421 
gaatt hier bijvoorbeeld om overheidsbemoeienis met musea, activiteiten 
opp het terrein van de monumentenzorg, betrokkenheid bij openbare bi-
bliothekenn en leeszalen, verantwoordelijkheden aangaande het kunst-
onderwijss en de totstandkoming van auteursrecht- en bioscoop wetge-
ving.. In al deze gevallen was er in het buitenland eerder beleid tot stand 
gekomen,, dat vervolgens hier als voorbeeld diende. Globaler, maar 
evenzeerr van invloed, zijn internationaal geldende opinies over de stad 
alss 'cultuurstad' die hier tijdens het interbellum werden geïntrodu-
ceerd.. Het Europese 'cultuursteden'-fenomeen kan in dit verband wel-
lichtt als een eigentijdse variant gelden. Een soortgelijke invloed op het 
beleidd ging uit van de Raad van Europa en de UNES co, die vanaf de jaren 
vijfti gg sterk bijdroegen aan de verbreiding van het begrip 'permanente 
educatie'.. Recent en indringend is de invloed van Europese wetgeving 
opp de ontwikkelingvan het Nederlandse omroepbeleid. 

VRIJHEIDD EN TOLERANTIE, BURGERS EN STEDEN 

Dee diverse invloeden 'van buiten' kregen in Nederland vaak een eigen 
interpretatiee en verwerking, en werden gewoonlijk verbonden met hier 
bestaandee tradities, verhoudingen en legitimeringen. Gewoonlijk werd 
-- en wordt - de nadruk hierbij gelegd op de begrippen vrijheid en tole-
rantie,, op de rol van het particulier initiatief en op de functie van steden 
alss culturele centra. 

Inn de tijd van de Republiek werden de tradities van vrijheid en tole-
rantiee bevorderd doordat hier na de Opstand tegen de Spanjaarden 
geenn door een absoluutt vorst beheerst centraal gezag werd gevestigd en 
err evenmin een oppermachtige staatskerk ontstond. In plaats daarvan 



CULTUURBELEIDD IN NEDERLAND 

behieldenn de na 1568 nog machtiger geworden steden hun grote invloed 
binnenn het openbaar bestuur. Belangrijk was dat de stadsbesturen van 
oudsherr vaak door een relatief tolerante en vrijheidslievende regenten-
standd werden gedomineerd. Hun optreden droeg er in hoge mate toe 
bijj  dat internationale culturele en artistieke invloeden in de Republiek 
niett door een remmend chauvinisme werden gehinderd en dat het cul-
turelee leven maar tot op beperkte hoogte door het calvinisme werd be-
invloed.100 Op intellectueel-literair niveau leidden de opvallend ruime 
vrijheidd en tolerantie ertoe dat de Republiek zich in de zeventiende 
eeuww tot het middelpunt van de Europese 'Republiek der Letteren' en 
inn de eeuw daarna tot 'de drukpers van Europa' ontwikkelde. 

Dee afwezigheid van een dominant centraal gezag had voor het cultu-
relee leven en het daarmee verbonden overheidshandelen nog andere 

4222 gevolgen. Zo leidde zij in vergelijking met andere landen onmiskenbaar 
tott verlate ontwikkelingen en lacunes. Anders dan in bijvoorbeeld Frank-
rijk,, waar Lodewijk xin, xiv en xv het culturele leven door middel van 
nationalee instellingen stimuleerden, ontstonden dergelijke voorzienin-
genn hier beduidend later. Tijdens de Republiek kwamen er geen Natio-
nalee Opera, Koninklijke Academie(s) en een Koninklijk Conservato-
riumm tot leven, en evenmin een lichaam als de Académie Franchise, 
waardoorr aanzienlijke invloed op het nationale culturele leven kon wor-
denn uitgeoefend." 

Uitt de tijd van de Republiek stammende verhoudingen hadden ook 
tott gevolg dat de meeste initiatieven op het terrein van de cultuur door 
particulierenn werden genomen.12 Het feit dat deze initiatiefnemers ge-
woonlijkk vanuit stedelijke verbanden opereerden en stadsbesturen vaak 
bereidd waren om hun verlangens te ondersteunen, droeg ertoe bij dat in 
stedenn al ruim voor de invoering van de centrale staat ervaring met 
bepaaldee vormen van 'cultuurbeleid' werd opgedaan en dat steden hun 
functiee als culturele centra verder ontwikkelden. Kenmerkend is in dit 
gevall  dat Amsterdam en niet de hofstad Den Haag tijdens de Republiek 
dee 'culturele hoofdstad' van het land werd. 

Vroegee activiteiten in de steden legden de basis voor de belangrijke 
plaatss die de stadsbesturen binnen het cultuurbeleid gingen innemen. 
Vanaff  het laatste kwart van de negentiende eeuw stimuleerden burger-
initiatiefnemerss opnieuw de betrokkenheid van de stedelijke overheid. 
Tegenn de eeuwwisseling kregen daarnaast ook initiatieven vanuit socia-
listischee gelederen een toenemende invloed. Na de Eerste Wereldoor-
logg kwam het stedelijk cultuurbeleid onder invloed van socialistische en 
progressief-liberalee idealen in een nieuwe fase terecht. Geïnspireerd 
doorr H.E. van Gelder, E. Boekman en G. A.van Poelje groeide het beeld 
vann de 'cultuurstad' als ideale plek om 'de massa' met behulp van cultu-
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relee voorzieningen tot 'beschaving en ontwikkeling' te brengen. Vanuit 
ditt perspectief zouden stadsbesturen de ontwikkeling van het culturele 
levenn minder aan particulieren moeten overlaten en zouden zij zelf een 
actieff  cultuurbeleid moeten voeren. 

Onderr invloed van dit soort politieke idealen stegen de gemeentelij-
kee uitgaven voor cultuurbeleid na de Tweede Wereldoorlog sneller dan 
hett rijksbudget. De inspanningen hadden tot gevolg dat in vrijwel alle 
groteree gemeenten culturele voorzieningen (zoals podia, musea, biblio-
theken,, muziekscholen en creativiteitscentra) tot stand kwamen die tot 
voorr iedereen toegankelijke basisvoorzieningen werden gerekend. Van-
aff  1947 waren de gemeentelijke bestedingen groter dan die van het rijk 
enn tegen het einde van de twintigste eeuw omvatten deze ongeveer twee 
keerr de cultuuruitgaven van het rijk. 

Bijj  deze budgettaire ontwikkelingen zorgde de op vrijwel alle terrei- 423 
nenn bestaande gezamenlijke betrokkenheid ervoor dat het rijks- en het 
gemeentelijkk beleid in redelijke mate op elkaar werden afgestemd. 
Hoewell  bij de totstandkoming van dit op hoofdlijnen samenhangende 
beleidd de regie onmiskenbaar bij het rijk kwam te liggen, behield het 
stedelijkk cultuurbeleid zijn belangrijke en in verschillende opzichten 
zelfstandigee karakter. '3 Vooral op praktisch niveau bleef de rol van ge-
meentebesturenn in het traditioneel overwegend decentrale beleid 
groot.144 Gezien in internationaal perspectief zelfs bijzonder groot, want 
inn 1994 kwam een onderzoekscommissie van de Raad van Europa tot de 
conclusiee dat het Nederlandse cultuurbeleid in vergelijking met dat van 
anderee Europese landen in opvallende mate is gedecentraliseerd.1* 

DEE RIJKSOVERHEID EN DE KWESTIE VAN *HET PRIMAAT ' 

Dee traditioneel grote invloed van particulieren voedde vanaf de invoe-
ringg van de nationale staat de opvatting dat de eerstverantwoordelijk-
heidd voor het culturele leven - het primaat - bij hen diende te liggen. 
Opp grond daarvan werd van aanvang af door cultureel actieve 'vrije bur-
gers'' argwanend naar een tot 'sturing' neigende centrale overheid geke-
ken.100 Een vergelijkbare afkeer van een bemoeizuchtige overheid deed 
zichh in kunstenaarskringen voor. Op grond van anti-utilitaire humanis-
tischee beschavingsidealen werd hier regelmatig de autonomie van de 
kunstenn benadrukt. Al vroeg leidde de keuzeverwantschap tussen ver-
lichtee burgers en kunstenaars tot een eensgezinde oppositie waarin in-
dividuelee vrijheid én de voor de artistieke bloei zo noodzakelijk geachte 
vrijheidd voor de kunsten vooropstonden. Een gevolg van deze vrijheids-
wenss was dat in Nederland, meer dan in van oudsher autoritair gere-
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geerdee landen, regelmatig de vraag werd - en wordt - gesteld hoe groot 
dee overheidsinvloed op het culturele leven mag zijn. 

Eenn cruciaal moment in de discussie over de grenzen van de over-
heidsbemoeieniss viel in 1862, toen Thorbecke de autonomie van kunst 
enn wetenschap tot politiek uitgangspunt en daarmee tot basisprincipe 
vann het overheidshandelen verklaarde. Hij vond niet alleen dat de over-
heidd 'geen oordeelaar van wetenschap en kunst' behoorde te zijn, maar 
ookk - en dat was zeker zo belangrijk - dat de overheid haar bemoeienis 
opp deze terreinen tot een minimum moest beperken. Het primaat dien-
dee principieel en uitsluitend bij particulieren te liggen. 

Sindss het werd uitgesproken loopt 'het adagium van Thorbecke' als 
eenn rode draad door de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbe-
leid,, en is het door politici van uiteenlopende signatuur (en vertegen-
woordigerss van het kunstenveld) aangewend om zowel de 'autonomie 
vann de kunsten' te bevorderen als intensieve overheidsbemoeienis tegen 
tee gaan. Een ingrijpend gevolg was voorts dat 'Thorbecke' na verloop 
vann tijd regelmatig als argument werd gebruikt om tot 'voorwaarden-
scheppendd beleid' te komen. Met dit soort beleid kon de overheid op af-
standd blijven maar tegelijkertijd toch het 'autonome' culturele leven be-
vorderen. . 

Vanuitt een ander perspectief fungeerde Thorbeckes adagium meer-
malenn als een steen des aanstoots. In dergelijke gevallen werd het opge-
vatt als een afstandelijk en verwerpelijk principe waartegen voorstanders 
vann een actieve overheid zich graag afzetten. In de geschiedenis van 
dezee oppositie speelden critici van uiteenlopende signatuur een rol. De 
eerstee succesvolle aanval op de 'leer van de onverschilligheid', zoals hij 
hett Thorbeckiaans principe noemde, kwam van De Stuers. De gemeen-
schapsidealenn van deze gedreven katholiek inspireerden vanaf het laat-
stee kwart van de negentiende eeuw tot een beleid waarmee het verval 
vann het nationale culturele erfgoed voor het eerst actief werd bestreden. 
Hett was volgens De Stuers volstrekt duidelijk dat de zorg hiervoor niet 
alleenn aan particulieren kon worden overgelaten.1? 

Hoewell  velen dit met hem eens waren en de overheidsbemoeienis 
mett de cultuur tijdens het interbellum op een aantal terreinen gestaag 
toenam,, bleef het rijk tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
logg - bij uitstek op het gebied van de kunsten - terughoudend. In het 
sterkk verzuilde land hielden confessionele politici, die op rijksniveau 
steedss de meerderheid bezaten, vast aan de theorie van 'soevereiniteit in 
eigenn kring', die in haar praktische uitwerking sterke overeenkomsten 
mett het adagium van Thorbecke vertoonde.'8 Ook direct na de Tweede 
Wereldoorlogg bleek de ruimte voor een actief overheidsbeleid op het 
terreinn van de cultuur beperkt. Toen minister Van der Leeuw in 1945/ 
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19466 invulling aan een 'actieve cultuurpolitiek' trachtte te geven, strand-
dee zijn optreden al snel op angstvoor een te grote (en eenzijdige) 'staats-
invloed'. . 

Hett gevolg was opnieuw meer nadruk op het primaat van het particu-
lierr initiatief. Toch betekende dit geen terugkeer naar de klassieke Thor-
beckiaansee afstandelijkheid, want hoewel de centrale overheid het ini-
tiërentiëren van culturele activiteiten graag aan particulieren (en gemeenten) 
overliet,, werd tegelijkertijd duidelijk dat zij de ontwikkeling van het 
cultuurbeleidd op hoofdlijnen toch graag in eigen hand hield. Particulie-
ree initiatieven als het Nationaal Instituut en het Prins Bernhard Fonds 
kregenn niet veel ruimte, en de Raad voor de Kunst kreeg ook bij lange 
naa niet de taken en bevoegdheden die bijvoorbeeld de Britse Arts Coun-
cill  toebedeeld had gekregen. Ook werden er - zoals in de Verenigde 
Statenn wel gebeurde - nauwelijks belastingfaciliteiten geschapen waar- 425 
doorr particulieren het culturele leven gemakkelijker konden dragen. 
Dee regie van het cultuurbeleid bleef op deze manier duidelijk bij de 
rijksoverheid,, die in de tijd waarin de 'koude oorlog' het politieke kli -
maatt bepaalde bovenal wilde bevorderen dat in de cultuur verankerde 
westersee normen, waarden en beschavingsidealen hun prioriteit be-
hielden. . 

Eenn nieuwe roep om intensievere overheidsbemoeienis met vooral 
'dee kunsten' werd in de jaren zestig geuit door jonge, 'antiburgerlijke' 
politicii  met nieuwe linkse idealen. Opvallend was daarbij hun grote 
vertrouwenn in 'de maakbaarheid van de samenleving' en het sturend 
vermogenn van het openbaar bestuur. De overheid werd geacht 'de ver-
beeldingg aan de macht' te brengen en zou daarbij noodzakelijk geachte 
vernieuwingenn dienen te regisseren. 

Inn het daaropvolgende decennium bleek echter dat de al oude argu-
mentenn aangaande primaat en autonomie niet aan geldigheid hadden 
ingeboet,, toen voornemens van minister Van Doorn om het cultuurbe-
leidd onderdeel van een door de overheid geregisseerd welzijnsbeleid te 
makenn spaak liepen. Daarbij was het betekenisvol dat de verdedigers 
vann 'de autonomie van de kunsten' bestonden uit vertegenwoordigers 
vann groepen die hiervoor ook in het verleden in het krij t waren getre-
den,, te weten liberale politici en professionele kunstenaars. Hoewel 
beidee groepen sinds 1945 en in het bijzonder na de 'revolutie van de 
jarenn zestig' ideologisch scherp tegenover elkaar stonden, bleek hun ge-
zamenlijkee afkeer van een te sterke staatsinvloed onverminderd een 
bindendee factor. 

Onderr invloed van deze kritiek werd vanaf het begin van de jaren 
tachtigg opnieuw gepleit voor een 'terugtredende overheid'. In zeker 
opzichtt kwam het hier ook van, maar net als na het naoorlogse optreden 
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vann Van der Leeuw was er ook nu geen sprake van dat de rol van het tra-
ditionelee en door 'vrije burgers' gedragen particulier initiatief werd ver-
sterkt.. In plaats hiervan werden privaatrechtelijk georganiseerde voor-
zieningenn en 'verzelfstandigde' culturele instellingen in een door de 
overheidd ontworpen structuur ondergebracht.'9 Daarbij nam de over-
heidsinvloedd zelfs toe door de in de Wet op het specifiek cultuurbeleid 
voorgeschrevenn beleidsplanning, waardoor de 'regierol' van het rijk aan-
merkelijkk werd versterkt. Bovendien voorzag de wet erin dat het pri-
maatt van de politiek het formele uitgangspunt van het beleid werd.20 

Mett de Wet op het specifiek cultuurbeleid heeft de kwestie van het 
primaatt een zekere afronding gekregen. Hoewel de eerstverantwoorde-
lijkheidd van particulieren ook tegenwoordig nog wel in kringen van het 
openbaarr bestuur wordt beleden, is met deze wet de invloed van het 
klassieke,, door burgers gedragen particulier initiatief uiteindelijk ge-
heell  aan het door de overheid geïnitieerde en gedomineerde beleidssys-
teemm ondergeschikt gemaakt.21 In plaats van het primaat, is aan particu-
lierenn binnen dit systeem vooral een rol toebedacht als bestuurders van 
dee vele (al dan niet gesubsidieerde) privaatrechtelijk georganiseerde 
culturelee instellingen en voorzieningen. 

Dee inperking van de rol van particulieren had niet tot gevolg dat de 
opvattingenn van de grote pleitbezorger van het 'burgerprimaat', Thor-
becke,, uit beeld verdwenen. In plaats van symbool van het liberale bur-
gerdomm werd hij nu echter in de eerste plaats gezien als verdediger van 
dee autonomie van de kunsten. Als zodanig speelden zijn opvattingen 
ookk in de laatste decennia van de twintigste eeuw een cruciale rol bij de 
beleidsontwikkeling.. Ze droegen ertoe bij dat binnen het door de over-
heidd ontwikkelde beleidssysteem duidelijke voorwaarden ter bescher-
mingvann 'de autonomiee van het culturele leven' - de kunsten in het bij-
zonderr - werden geschapen.22 

Ondankss de wettelijk gewaarborgde erkenning van deze autonomie 
kan,, heel anders dan twee eeuwen geleden, aan het eind van de twintig-
stee eeuw niet meer van een grote afstand tussen cultuur en het daarop 
gerichtee overheidsbeleid worden gesproken. Daarvan is in feite allang 
geenn sprake meer. Als het cultuurbeleid zou worden beëindigd, zou ver-
rewegg het grootste deel van de culturele voorzieningen als theaters, 
concertzalen,, musea, archieven en bibliotheken onmiddellijk moeten 
sluitenn en zou het culturele aanbod van de ene dag op de andere ver-
schrompelen.. Alleen die delen zouden resteren die lage kosten hebben 
off  die commercieel zonder veel problemen te exploiteren zijn. 
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Nett als de kwestie van het primaat was het sterk daarmee samenhangen-
dee professionaliseringsproces van grote invloed op de ontwikkeling van 
zowell  het culturele leven als het daarop gerichte overheidshandelen. Bij 
ditt proces gaat het om de inbreng van professionele beroepsbeoefena-
ren.. Daarbij traden overigens niet steeds dezelfde soorten professionals 
opp de voorgrond. Naast de invloed van sectoraal actieve beroepsbeoefe-
narenn groeide in de loop van de tijd de inbreng van professionele be-
leidsmakers.. Een sterke samenhang met het professionaliseringsproces 
vertoontt de zogenoemde institutionalisering, waarbij het in dit verband 
inn de eerste plaats gaat om instellingen en voorzieningen die in de loop 
vann de tijd blijvende bestanddelen van het door beleid geschraagde cul-
turelee leven werden. 23 427 

Hoewell  er voor 1875 op de terreinen van beeldende kunst en musea al 
vann professionalisering en institutionalisering sprake was, kwamen deze 
processenn eerst goed op gang nadat De Stuers in overheidsdienst trad. 
Dee ontwikkelingen concentreerden zich in deze fase vooral op de in-
vloedd van professionals binnen nieuwe, door de overheid mogelijk ge-
maaktee instellingen. Een vroeg voorbeeld hiervan deed zich voor op het 
terreinn van de archieven, waar door toedoen van een actieve overheid 
professionalss in de gelegenheid werden gesteld hun invloed binnen een 
expanderendee voorzieningenstructuur te doen gelden. Soortgelijke ont-
wikkelingenn voltrokken zich vervolgens op de terreinen van de musea, 
dee monumentenzorg, het rijksbouwen en de bibliotheken.2^ 

Professionaliseringg en institutionalisering binnen deze sectoren be-
ïnvloeddenn de verhoudingen tussen de vanouds in het culturele leven 
actievee particulieren en het openbaar bestuur sterk. Onder invloed van 
toenemendee overheidsbemoeienis werd de positie van particulieren in 
culturelee instellingen langzaam maar zeker teruggedrongen. Het was 
eenn ontwikkeling die bewust door De Stuers werd gesteund en die, zo-
alss uit conflicten rond de totstandkoming van het Rijksmuseum bleek, 
zoo nu en dan met de nodige irritaties gepaard ging. Tegelijkertijd illus-
treerdee het optreden van 'de grote referendaris' de opkomst van een 
nieuww soort professional: de beleidsmedewerker in overheidsdienst. 
Hett optreden van De Stuers liet voor het eerst zien hoe groot de in-
vloedd van dergelijke functionarissen in de praktijk kan zijn.25 

Naa de Tweede Wereldoorlog namen tempo en intensiteit van de pro-
fessionaliseringg nog eens sterk toe. Belangrijk was daarbij niet alleen 
hett door de vergrote opleidingscapaciteit aanzienlijk toegenomen aan-
tall  in het culturele veld werkzame professionals als musici, dansers, 
beeldendee kunstenaars, bibliothecarissen, archivarissen, filmers, foto-
grafen,, kunsthistorici, architecten en archeologen. Van grote invloed 
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wass eveneens dat er na 1945 vele en diverse nieuwe soorten instellingen 
ontstonden.. Daarbij moet niet enkel worden gedacht aan nieuwe be-
roepsopleidingen,, voorzieningen in de accommodatiesfeer, muziek-
scholen,, creativiteitscentra, culturele raden en dergelijke, maar ook aan 
dee opkomst van door professionals geleide beroeps- en belangenorga-
nisatiess als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen.26 

Dee wijze waarop de Federatie zich manifesteerde laat zien hoe pro-
fessionalss uit het kunstenveld na 1945 de beleidsontwikkeling trachtten 
tee beïnvloeden. Vanuit even links-idealistische als emotioneel geladen 
wereldbeeldenn werd uiterst kritisch naar het overheidshandelen geke-
ken.. Zonder veel acht te slaan op andersoortige verantwoordelijkheden, 
reëlee politieke verhoudingen en feitelijk resultaten werden in de prak-
tijkk vooral de eigen groepsbelangen voor ogen gehouden.2? Ondanks de 

4288 moeizame relatie tussen de overheid en de Federatie nam de invloed 
vann de kunstenprofessionals in de loop van de tijd sterk toe. Als zodanig 
vervuldee de Federatie in de praktijk een rol die de overheid, althans in 
theorie,, zo graag bij particuliere initiatiefnemers legde. Dat het hier om 
eenn heel ander soort particulier initiatief ging, waarbij het handelen niet 
meerr voortkwam uit idealen en 'vrije arbeid' van zelfstandige burgers 
maarr uit wensen van onstuimig professionaliserende beroepsgroepen, 
leekk er in de praktijk weinig toe te doen. 

Rondd het midden van de jaren zeventig stuitte de invloed van de in de 
Federatiee verzamelde kunstenprofessionals echter op zijn begrenzin-
gen.. De reactie van de Federatie op de tijdens het kabinet-Den Uyl 
gepresenteerdee nota Kunst en kunstbeleid (1976) en de daarin geformu-
leerdee noties omtrent de maatschappelijke relevantie vann cultuurbeleid 
kann hier, net als bij de kwestie van het primaat, als een keerpunt worden 
gezien.. Helder kwam aan het licht welke grote verschillen er bestonden 
tussenn de interpretatie van 'de verbeelding' door van 'maakbaarheids-
idealen'' overtuigde politici en de verlangens van in het culturele veld 
toonaangevendee professionals. Welhaast als een reactie op de vooraf-
gaandee jaren werd na het optreden van het kabinet-Den Uyl weer een 
zwaarderr accent gelegd op het aloude en 'afstandelijker' voorwaarden-
scheppendd beleid. 

Tegelijkertijdd hadden de intensieve discussies uit de jaren zestig en 
zeventigg tot gevolg dat alle politieke partijen in de loop van de tijd een 
hogeree prioriteit aan een breed cultuurbeleid waren gaan geven. Hier-
uitt voortkomende ambities leidden vanaf 1982 tot een nieuwe fase van 
professionalisering,, waarbij een ander soort beroepskracht op de voor-
grondd trad. Waar in het verleden eerst sprake was van professionalise-
ringg op de terreinen van cultuurbehoud en bibliotheken, en vormen van 
professionaliseringg zich na 1945 vooral manifesteerden binnen het 
kunstbeleid,, betrof de professionalisering vanaf het begin van de jaren 
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tachtigg vooral het beleid zelf- Onder invloed van bestuurs- en beleids-
kundigee theorieën en daarmee verbonden werkwijzen werd het cul-
tuurbeleidd geleidelijk aan ondergebracht in een wettelijk verankerd en 
opp een breed cultuurbegrip afgestemd geheel van bemoeienissen, voor-
zieningenn en activiteiten. 

EENN FLEXIBEL EN FIJNMAZI G BELEIDSSYSTEEM 

Alss voorlopig eindpunt van de ontwikkelingen aangaande primaat, pro-
fessionaliseringg en institutionalisering geldt onmiskenbaar de Wet op 
hett specifiek cultuurbeleid. In het in deze wet verankerde beleidssys-
teemm hebben de drie belangrijkste actoren binnen het cultuurbeleid 
-- het openbaar bestuur, particulieren en professionals - een duidelijke 429 
plaatss gekregen en is het primaat ondubbelzinnig bij eerstgenoemde 
komenn te liggen. 

Ditt betekent echter niet dat de instandhouding van het culturele le-
venn aan het einde van de twintigste eeuw eenzijdig door de overheid 
wordtt bepaald. In plaats daarvan is veeleer sprake van een wettelijk ge-
ordendee taakverdeling, waarin de drie actoren op grond van in de ge-
schiedeniss van het beleid ontstane verhoudingen op elkaar afgestemde 
takenn en verantwoordelijkheden hebben gekregen. De beoordeling van 
kwalitatievee aspecten van te ondersteunen instellingen en activiteiten is 
hoofdzakelijkk aan professionele deskundigen overgelaten, terwijl het 
bestuurr van - gewoonlijk door professionals geleide - gesubsidieerde 
voorzieningenn in principe aan particulieren is voorbehouden. De posi-
tiee en inbreng van de betrokken actoren zijn binnen deze constellatie 
zodanigg dat onder hen overwegend van acceptatie van het bestaande 
beleidssysteemm kan worden gesproken. 

Opp grond vann deze consensus zijn aan het einde van de jaren negentig 
inn het veld en het parlement de bezwaren tegen het vigerende beleid en 
dee daarmee verbonden systematiek, zeker in vergelijking met de jaren 
zestigg en zeventig, gematigd. Een voor de overheid aangenaam gegeven 
zall  daarbij zijn dat de Nederlandse 'beleidsmethode' door verschillende 
Europesee landen als een interessant voorbeeld wordt beschouwd.28 

Ondankss dit naar verhouding rustige vaarwater waarin het cultuur-
beleidd zich aan het einde van de twintigste eeuw bevindt, bestaat er wel 
degelijkk kritiek en geeft het cultuurbeleid regelmatig aanleiding tot hef-
tigetige openbare debatten over uiteenlopende aspecten daarvan. Als ver-
klaringg voor deze grote publieke aandacht kan gelden dat cultuurbeleid 
zich,, wellicht meer dan welk ander beleidsgebied dan ook, afspeelt op 
eenn terrein waarin status, belangen en normen en waarden een relatief 
grotee rol spelen. 
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Inn het publieke debat is de klacht vanuit het veld gewoonlijk dat er 
meerr autonomie zou moeten zijn en dat er te weinig geld beschikbaar is. 
Welhaastt even herkenbaar is de kritiek in politiek-bestuurlijke gelede-
ren.. Illustratief is in dit verband dat in liberale kringen kan worden ver-
nomenn dat cultuurbeleid het heel goed zonder grootse maatschappelijke 
visiess kan stellen en dat het in de eerste plaats voorwaardenscheppend 
zouu moeten zijn.29 In sociaal-democratische gelederen klinken even-
zeerr bij de traditie aansluitende geluiden. 3° Onverminderd is hier de 
neigingg om cultuurbeleid in te zetten bij de realisatie van bredere poli-
tiek-bestuurlijkee idealen en doelen. 

Bijj  dit laatste sluit de kritiek aan, dat het huidige beleid te instrumen-
teell  is geworden. Volgens deze geluiden hebben functionele decentrali-
satie,, cultuurplansystematiek en de nadruk op 'meer markt en publiek' 

4300 tot gevolg dat er op politiek-bestuurlijk niveau thans nog nauwelijks 
enigee fundamentele discussie wordt gevoerd, en dat er over de van ouds-
herr aan het cultuurbeleid verbonden normen en waarden vrijwel niet 
meerr lijk t te worden nagedacht.31 Tevens zou het huidige beleid te veel 
wordenn overgelaten aan professionals die zich vooral richten op de be-
vorderingg van slechts voor een relatief kleine groep van kenners rele-
vantee cultuuruitingen. In plaats van te weinig autonomie, waarvan voor-
all  in de kunstwereld wordt gesproken, zou er juist sprake zijn van een te 
grotee zelfstandigheid, en zelfs van een isolement van de kunsten. In dit 
lichtt zou de overheid zich minder afzijdig moeten houden en zou zij in 
plaatss van voornamelijk op incidenten te reageren, meer eigen ambities 
moetenn tonen.32 

Inn weerwil van de verschillende, vaak met het nodige aplomb ge-
brachtee bezwaren is het opvallend dat er aan het einde van de jaren 
negentigg toch nauwelijks stemmen opgaan om het bestaande beleids-
systeemm rigoureus te veranderen.̂ Natuurlijk betekent dit niet dat er in 
dee toekomst geen veranderingen in het beleid meer nodig of gewenst 
zijn.. Ongetwijfeld zullen daarbij ook de vraagstukken van 'sturing en 
autonomie'' weer een rol spelen. Van groot belang bij toekomstige ver-
anderingenn zal echter zijn dat het bestaande, in de geestvan 'het polder-
model'' met veel overleg en inspanning tot stand gekomen beleidskader 
zelfss voor ingrijpende koerswijzigingen geen beletsel hoeft te zijn. Het 
inn de Wet op het specifiek cultuurbeleid neergelegde beleidssysteem is 
inn wezen zo flexibel dat het in principe elke verandering zal kunnen ver-
werken.. Dat het daarbij bijdraagt aan de openheid en transparantie van 
democratischee besluitvorming en tevens recht kan doen aan zowel con-
tinuïteitt als aan het behoud van traditie en het bevorderen van vernieu-
wing,, is een kwaliteit die niet te lichtvaardig moet worden beoordeeld. 
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BIBLIOGRAFISCHH COMMENTAAR; OVER CULTUURBELEID, 43 I 
WETENSCHAPP EN HISTORISCH PERSPECTIEF 

Vanaff  1945, toen cultuurpolitieke vraagstukken meer aandacht kregen, 
groeidee de wetenschappelijke belangstelling voor de relatie tussen de 
overheidd en het culturele leven. In het begin concentreerde deze aan-
dachtt zich vooral rond politieke partijen. Voor inzicht in de hier ver-
richtee activiteiten en onderzoeken kan worden verwezen naar de resul-
tatenn van het project 'Politieke partijen en kunstbeleid', dat in de eerste 
helftt van de jaren tachtig door de Boekmanstichting werd georgani-
seerd,, alsmede naar publicaties van de wetenschappelijke bureaus van 
hett CDA, de Partij van de Arbeid en de W D .1 

Aann het einde van de jaren veertig ontstond ook binnen particuliere 
organisatiess wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen overheid 
enn cultuur. Aanvankelijk werden diverse 'cultuursociologische onder-
zoekingen'' geleverd vanuit het Prins Bernhard Fonds, waar in de jaren 
vijfti gg enkele vooraanstaande sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 
actieff  waren.2 In verschillende opzichten kan de Dr. E. Boekmanstich-
tingg (1963) worden beschouwd als de instelling waar het 'particuliere' 
PBF-onderzoekswerkwerdvoortgezet.3 3 

Opp universiteiten werd vanaf het begin van de jaren zestig regelmatig 
onderzoekk naar cultuurbeleid verricht. De belangstelling kwam hier 
aanvankelijkk bij uitstek vanuit de sociaal-wetenschappelijke hoek> De 
dissertatiess van de socioloog H. de Jager {Cultuuroverdracht en concertbe-
zoek)zoek) en de sociaal-geograaf W. Voster {De cultuurgeografiscbe indeling 
vanvan Nederland), beide uit 1967, waren exemplarisch voor het kwantitatief-
statistischee onderzoek dat destijds het beeld bepaalde. De kwantitatieve 
benaderingg domineerde destijds ook bij de overheid zelf, waar tegen het 
eindee van de jaren zestig de behoefte aan wetenschappelijke ondersteu-
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ningg van het beleid sterk toenam. Steeds vaker werden externe onder-
zoeksopdrachtenn verstrekt en in 1973 werd ter onderbouwing van (on-
derr meer) het cultuurbeleid het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
inn het leven geroepen. 

Terwijll  binnen de sociale wetenschappen aandacht voor cultuurbe-
leidd bleef bestaan, ontstond vanaf het einde van de jaren zeventig ook bij 
anderee faculteiten een toenemende belangstelling voor dit onderwerp. 
Grotee invloed kregen vanaf het midden van de jaren tachtig (meestal bij 
'letterenn of 'geesteswetenschappen' ondergebrachte) 'studievarianten' 
alss Culturele Studies (UvA), Kunstbeleid en Management (RUU) en 
Kunstt en Kunstbeleid (RUG). Anno 1999 wordt aan zo'n tien Neder-
landsee universiteiten enigerlei vorm van kunst- en cultuurwetenschap-
penn gedoceerd.*  Bij vrijwel al deze studies is het cultuurbeleid onder-

4322 werp van aandacht. In deze omgeving wordt een vrij constante stroom 
vann onderzoeken (en onderzoekjes) geproduceerd.6 

Hett sterk sociaal-wetenschappelijke karakter van de aandacht voor het 
cultuurbeleidd bracht met zich mee dat het accent in het onderzoek ook 
inn de jaren zeventig nog steeds vooral op kwantitatieve analyses was ge-
richt.. Voor een historische dimensie was in dit onderzoek nauwelijks of 
geenn plaats. Ongeveer tegelijkertijd met de heruitgave van het sterk his-
torischh georiënteerde proefschrift van Boekman, Overheid en kunst in 
II915'>915'> groeide er kritiek op deze benadering.? Het commentaar spitste 
zichh toe op de activiteiten van de Boekmanstichting, 'de instelling die 
jarenlangg het kwantitatief onderzoek van de kunst in Nederland wel-
haastt gemonopoliseerd had'.8 Na 1978 vond er een heroriëntatie plaats 
inn de richting van meer kwalitatief, interpreterend en historisch onder-
zoek.. Het ging niet enkel meer om statistische gegevens en cijfers, ook 
waardenn en historische ontwikkelingen werden bij de beeldvorming be-
trokkene e 

Vanaff  de jaren tachtig werden de vruchten van deze verandering ge-
plukt.. In het al genoemde project 'Politieke partijen en kunstbeleid' was 
dee aandacht voor de historische dimensie evident aanwezig, en de pu-
blicatiee van de Boekmanstichting-medewerkers Jansen en Rogier, Kunst-
beleidbeleid in Amsterdam (1983), was in feite niets meer of minder dan een 
klassiekk historisch onderzoek. Historische aspecten van cultuurbeleid 
kregenn daarna ruime aandacht in diverse bijdragen in de sinds 1985 door 
dee Boekmanstichting uitgegeven reeks Kunst en beleid in Nederland.10 

Hetzelfdee kan worden gezegd van een aantal bijdragen in de bundels In 
onsons diaconale land,11 Kunst en overheid: beleid en praktijk,12 De hulpbehoe-
vendevende mecenas; particulier initiatief, overheid en cultuur, ig^o-iygo,  ̂ en 
Kunstzaken;Kunstzaken; particulier initiatief en overheidsbeleid in de wereld van de beel-
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dendedende kunst?* waarin verschillende thema's en aspecten van het cultuur-
beleidd vanuit een historisch perspectief worden belicht. 

Inn de dissertaties van Vaessen (1986), Knuist (1989), Oosterbaan Mar-
tiniuss (1990) en Hitters (1996) is eveneens sprake van een overwogen 
gebruikk van de historische dimensie. In deze studies gaat het niet alleen 
omm de beschrijving van aspecten van cultuurbeleid, maar ook om ont-
wikkelingspatronenn in de samenleving die in het bijzonder door socio-
logenn worden geaccentueerd. Deze studies dienen te worden geplaatst 
inn de methodologische en historische perspectieven van Max Weber 
(Vaessen)) en Norbert Elias (Oosterbaan Martinius). Bij Kempers gaat 
hett eveneens om brede ontwikkelingsprocessen (van professionalise-
ring,, staatsvorming en civilisatie) in historisch perspectief, maar anders 
dann genoemde auteurs koos deze onderzoeker in zijn dissertatie (1987) 
niett de Nederlandse situatie als onderwerp, maar het Italië ten tijde van 433 
dee Renaissance. 

Dee onderzoeken die sinds het einde van de jaren zeventig door diver-
see sociologen aan het cultuurbeleid zijn gewijd, hebben uiterst belang-
rijkerijke bijdragen aan de kennis van en het inzicht in deze materie gele-
verd.. Wat betreft het historisch perspectief in deze studies moet echter 
wordenn opgemerkt dat dit naar de aard van de sociaal-wetenschappelij-
kee benadering van het verleden gewoonlijk sterk is afgestemd op afge-
bakendee thema's als legitimering, participatie, mecenaat, spreiding en 
institutionalisering.1^^ Daarbij wordt de aandacht meestal op het beleid 
inn de kunstensector en veel minder vaak op het bredere cultuurbeleid 
gericht. . 

Behalvee onder kunst- en literatuurhistorici, wier interesse gewoonlijk 
exclusieff  op 'de kunst en haar makers' is gericht, is de aandacht voor cul-
turelee aangelegenheden onder historici niet altijd even groot geweest. 
Vanaff  de negentiende tot het midden van de twintigste eeuw was de 
belangstellingg onder invloed van een sterk nationaal bewustzijn relatief 
groot.. Naast onderzoeken waarin de aandacht op min of meer afgeba-
kendee aspecten van het culturele leven werd gericht, richtten diverse 
historicii  hun focus op 'de Nederlandse identiteit' en in het bijzonder op 
'hett eigene' daarvan. Lange tijd gold de zowel in politiek als cultureel 
opzichtt zo belangrijke Gouden Eeuw als ijkpunt van nationale trots. De 
bekendstee en invloedrijke Nederlandse cultuurhistoricus Johan Hui-
zingaa (1872-1945), die zich in zijn werk in het bijzonder op de ontwikke-
lingg van culturen concentreerde, stelde dat de 'eigen aard' van Neder-
landd bij uitstek was bepaald door het gegeven dat het land van aanvang 
aff  veel invloeden van buiten had ondergaan en dat het niet werd gedo-
mineerdd door autoritaire en in cultureel opzicht dominante machtheb-
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bers.166 Hierdoor ontwikkelde zich een door vrije burgers gedragen cul-
tuurr - volgens Huizinga een van de wezenlijkste kenmerken van het 
land.1? ? 

Hoewell  Huizinga onder Nederlandse historici een wat eenzame 
plaatss bleef innemen en er door historici in het naoorlogse Nederland 
langee tijd geen bijzondere belangstelling voor cultuurgeschiedenis aan 
dee dag werd gelegd, kunnen de jaren tachtig als een kentering worden 
gezien.188 De aandacht voor 'natie en cultuur' wordt sindsdien door his-
toricii  als Frijhoff, Israël, Mijnhardt, Van Sas en Vann Berkel in een bre-
derr perspectief geplaatst. Veel meer dan voorheen worden Nederlandse 
culturelee ontwikkelingen thans bezien in het licht van invloeden als die 
vann de Verlichting en 'het moderne Europa'. Deze benadering heeft er-
voorr gezorgd dat de aandacht voor culturele aangelegenheden sindsdien 

4344 onmiskenbaar is gegroeid. Niet alleen de groei van de diverse 'culturele 
studies',, de instelling in 1995 van het Huizinga Instituut (Onderzoek-
schooll  voor Cultuurgeschiedenis) en het NWO-prioriteitsprogramma 
'Dee Nederlandse cultuur in Europese context' (waarvan een vijfdelige 
publicatiereekss rond 2000 het resultaat zal zijn) vormen hiervan een be-
wijs.. J9 Eveneens kan worden gewezen op recente studies (als die van Te 
Boekhorstt e.a. 1992, Righart 1995, Kennedy 1995, en Aerts en Te Velde 
[red.]]  1998) waarin de aandacht voor culturele aspecten onmiskenbaar is. 

Tegelijkertijdd geven deze studies, net als de bundel van Sanders (1991), 
aann dat er nogal met de definitiekwestie wordt geworsteld. Vraag is: wat 
iss cultuur? En, waarmee moet cultuurgeschiedenis zich bezighouden? 
Opp grond van de opvatting dat de Nederlandse cultuurgeschiedenis zo 
ongeveerr de 'restpost' is van alles wat niet binnen de politieke, econo-
mischee of sociale geschiedenis kan worden gerekend, werd in 1991 de 
vergelijkingg met een 'veelkoppig monster' gemaakt.20 Opvallend is dat 
err tot op heden, ondanks de vele en zeer uiteenlopende onderwerpen 
diee volgens sommigen tot de cultuurgeschiedenis moeten worden gere-
kend,, weinig aandacht aan de specifieke relatie tussen de overheid en 
hett culturele leven wordt besteed. Hoewel in het kielzog van de verhoog-
dee belangstelling voor begrippen en thema's als 'de moderne staat' en 
'staats-- en natievorming' de aandacht hiervoor enigszins toenam, zijn er 
tott op heden onder historici toch nauwelijks tekenen waargenomen dat 
dee ontwikkelingvan de relatie overheid-cultuur in Nederland over een 
langeree periode meer en gerichte aandacht zou moeten krijgen.21 

Nett als bij de sociologen leidde de onder historici nogal afgebakende 
belangstellingg voor de relatie overheid-cultuur tot nogal uiteenlopende 
resultaten.. Soms zijn daarbij aspecten van overheidsbeleid rechtstreeks 
onderwerpp van onderzoek, in de meeste gevallen echter komt het over-
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heidshandelenn in beeld bij de behandeling van een bepaald thema of een 
bepaaldee culturele instelling. Als voorbeelden van de eerste soort kun-
nenn worden genoemd: het werk van Duparc (1975; over beleid ten aan-
zienn van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven) en Pots 
(1981;; over de Beeldende Kunstenaars Regeling). Als voorbeelden van 
aann een instelling of thema gerelateerd onderzoek kunnen gelden: Hui-
zingaa (1926; over het Koninklijk Instituut), Mijnhardt en Wichers 
(1984;; over de Maatschappij Tot Nut Van 't Algemeen), Schneiders 
(1990;; over openbare bibliotheken), Verheul en Dankers (1990; over 
hett Prins Bernhard Fonds), het onderzoek van Van der Peet en Steen-
meijerr naar De Rijksbowwmeesters (1995), dat van Bergvelt (1998; over het 
ontstaann van het Rijksmuseum), dat van Klein en Klein-Meijer (1998; 
overr de Koninklijke Bibliotheek) en de door Westen geredigeerde bun-
dell  (19 90; over cultuurspreiding en -overdracht). 435 

Dee onderlinge verschillen bij deze studies gelden niet alleen het on-
derwerp,, maar eveneens de wijze waarop naar het nationale verleden 
wordtt gekeken. Zo illustreert de overigens zeer informatieve studie van 
Duparc,, waarin slechts incidenteel wordt teruggegrepen op ontwikke-
lingenn vóór 1875, hoezeer de beeldvorming van de relatie tussen de 
overheidd en het culturele leven gedurende lange tijd is beïnvloed door 
dee door historicus H.T. Colenbrander (1871-1945) ingezette negatie van 
uitt de Bataafse tijd stammende invloeden en ontwikkelingen.22 Hoewel 
vann een dergelijke ontkenning tegenwoordig geen sprake meer is, heeft 
dezee beeldvorming het inzicht in belangrijke feitelijke ontwikkelingen 
zekerr geen goed gedaan. Het meest te betreuren is hier wellicht dat 
doorr de geringe aandacht voor het begin van de moderne tijd de invloed 
vann belangrijke internationale ontwikkelingen op de relatie overheid-
cultuurr in Nederland lange tijd nogal aan het zicht werd onttrokken. 

Behalvee onder sociologen en historici ontstond in de loop van de tijd 
onderr uiteenlopende soorten 'vrije' wetenschappers belangstelling voor 
cultuurbeleid.. Het gaat hier om een bonte mengeling van onder meer 
politicologen,, juristen, economen, bestuurskundigen en filosofen. In 
grotee lijnen zijn (ook) binnen de door deze onderzoekers uitgevoerde 
studiess twee soorten te onderkennen. In de eerste plaats zijn er die zich 
rechtstreekss op (aspecten van) het overheidsbeleid richten. Een tweede 
groepp onderzoeken gaat over bepaalde facetten van het culturele leven 
enn verschaffen van daaruit relevante informatie over de houding van de 
overhedenn ten aanzien daarvan. Als voorbeelden van de eerste groep 
kunnenn worden genoemd de studies van de econoom Abbing (1989), de 
politicoloogg Blokland (1991), de juristen Hoefnagel (1988) en Hoefna-
gell  en Reinders (1983), en het overzicht van het monumentenbeleid van 
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dee bouwkundig ingenieur Tillema (1975). Als uiteenlopende voorbeel-
denn van de tweede groep kunnen gelden het onderzoek van de polemo-
logee Van den Burg (die samen met Kassies in 1987 het ontstaan van de 
Federatiee van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst be-
lichtte),, en de in De wereld der waarden gebundelde essays van de wis-
kundige-filosooff  Mooij (1987). Wat betreft de aandacht die in de hier 
genoemdee publicaties aan het historisch perspectief wordt besteed kan 
wordenn geconstateerd dat dit in een enkel geval (dat van Abbing) zeer 
geringg is, maar dat in de andere studies steeds sprake is van een duidelij-
ke,, maar gewoonlijk nogal wisselende historische dimensie.23 

Tott de groep van 'diverse wetenschappers' kan ook de Amsterdamse 
wethouderr E. Boekman worden gerekend, die in 1939 met de studie 
OverheidOverheid en kunst in Nederland tot 'doctor in de letteren en wijsbegeerte' 
promoveerde.. Deze invloedrijke publicatie leverde een belangrijke bij-
dragee aan een integrale historische beeldvorming van de relatie over-
heid-cultuur.. Boekman ging in zijn onderzoek terug naar het midden 
vann de vorige eeuw. Omdat zijn studie echter te weinig recht deed aan 
hett belang van de negentiende eeuw voor de ontwikkeling van het 
Nederlandsee cultuurbeleid, werd in 1975 aan de tweede druk een inlei-
dingg toegevoegd van H. J. Michaël, waarin deze het begin van de ont-
wikkelingg van het cultuurbeleid in het tijdvak 1795-1813 legt. 

Doorr deze toevoeging en doordat het aandachtsterrein breder is dan 
dee titel doet vermoeden - ook monumentenzorg, musea en gemeente-
lij kk beleid komen aan de orde - kan de dissertatie van Boekman als de 
eerstee chronologische historische studie naar het Nederlandse cultuur-
beleidd worden beschouwd. Er ging een grote stimulans van uit, maar er 
kleefdenn ook aanzienlijke bezwaren aan het werk. In de feitelijke weer-
gavee van de ontwikkelingen was Boekman te selectief en wat de negen-
tiendee eeuw betrof te summier, en Michaël te beperkt van omvang. 24 
Ditt laatste bezwaar geldt ook de bijdrage 'Overheidsbemoeienis in his-
torischh perspectief in het Handboek cultuurbeleid (1989 e.v.) van de 
bestuurssocioloogg Veldheer, waarin het cultuurbeleid vanaf het einde 
vann de achttiende eeuw chronologisch wordt geschetst. 

Binnenn de bestuurskunde vertaalt de grote aandacht voor het over-
heidsbeleidd als studieobject zich niet in een bijzondere belangstelling 
voorr cultuurbeleid. Ook ontbreekt bij de huidige bestuurs- en beleids-
wetenschappenn de aandacht voor de historische dimensie van het beleid 
inn opvallende mate.2*  Toch heeft het niet steeds ontbroken aan specifie-
kee aandacht voor kunst- en cultuurbeleid en voor een historisch per-
spectieff  in de bestuurskunde. Hiervan getuigt het informatieve De over-
heidheid en de cultuur van H. Molendijk uit 1971, waarin vanuit een breed 
perspectieff  en vanuit een historische dimensie aandacht voor de ont-
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wikkelingg van de vele relaties tussen de overheid en het culturele leven 
wordtt gevraagd. Als zodanig geeft dit boek een concreet en samenhan-
gendd beeld van het cultuurbeleid ten tijde van de wederopbouwfase van 
Nederland.. Een recente bijdrage vanuit de bestuurskunde betreft de 
dissertatiee van Winsemius (1999) waarin vanuit een vrij beperkt histo-
rischh perspectief het Kunstenplan 1993-1996 wordt geanalyseerd. 

Naastt genoemd 'vrij-academisch' onderzoek werd het cultuurbeleid 
steedss vaker in opdracht onderzocht. Een sterke groei van dit 'gebon-
den'' onderzoek vond plaats in de jaren zeventig, en deze nam in de daar-
opvolgendee decennia alleen nog maar toe. Tot wat voor productie dit 
leiddee moge blijken uit het feit dat het merendeel van het gedurende de 
laatstee vijfentwintig jaar uitgevoerde onderzoek naar cultuurbeleid 
geschieddee in opdracht van het cultuurdepartement of door dat depar- 437 
tementt gefinancierde instellingen.26 Deze onderzoeken kennen zeer 
verschillendee niveaus van abstractie en distantie. Er kunnen bijdragen 
vanuitt zeer uiteenlopende wetenschappelijke disciplines worden aange-
troffen.. De uitvoering geschiedt gewoonlijk door aan de overheid ge-
lieerdee onderzoeksinstellingen, op 'de markt' opererende onderzoeks-
bureauss en al dan niet aan universiteiten gebonden onderzoekscentra. 
Sindss universiteiten meer van 'derde geldstromen' gebruik (willen of 
moeten)) maken wordt ook in toenemende mate vanuit vakgroepen aan 
ditt opdrachtgebonden onderzoek deelgenomen.2? 

Eenn deel van dit soort onderzoeken richt zich speciaal op onderdelen 
vann het cultuurbeleid of op aspecten binnen het beleidsproces. Als 
voorbeeldenn kunnen gelden onderzoeken naar de Beeldende Kunste-
naarss Regeling,28 kunstuitlenen,29 het symfonieorkestenbestel,3° cul-
tuurparticipatie^11 decentralisatie 32 en wetgeving.33. Het historisch per-
spectieff  is bij dit soort onderzoek gerelateerd aan het onderwerp. 
Daarbijj  worden enkel die historische achtergronden geschetst die voor 
hett onderzoek van belang worden geacht. Ondanks de onmiskenbare 
beleidsrelevantiee zijn de resultaten ervan niet toereikend voor het ont-
wikkelenn van een referentiekader waarin de belangrijkste historische 
feitenn en ontwikkelingen in de relatie tussen de overheid en het culture-
lee leven in een groter verband worden geplaatst. 

Voorr dergelijke beelden bieden onderzoeken met een breed perspec-
tieff  gewoonlijk meer soelaas. Over een relatief korte periode vormen de 
opeenvolgendee uitgaven van het sinds 1974 tweejaarlijks verschijnende 
SociaalSociaal en cultureel rapport van het SCP - waarvoor door het CBS verza-
meldd statistisch materiaal een uiterst belangrijke basis biedt - een be-
hartigenswaardigee bron (waarvan, zoals blijkt bij Knuist 1989, soms 
optimaall  gebruik wordt gemaakt). Hetzelfde kan in meer of mindere 
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matee worden gezegd van vele andere onderzoeken en publicaties van 
dezee onderzoeksinstelling en van verschillende studies van de Weten-
schappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de in 1989 opge-
hevenn Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (HRWB).34 

Inn deze omgeving kunnen enkele inspirerende bijdragen worden 
aangetroffenn waar het gaat om een samenhangend beeld van de relatie 
tussenn het culturele leven en de overheid vanaf het moment dat daarin 
aann het einde van de achttiende eeuw fundamentele veranderingen wer-
denn aangebracht. Als voorbeeld bij uitstek kan hier het Advies cultuur-
wetgevingwetgeving van het SCP (1986) worden genoemd. Hierin wordt in het 
hoofdstukk 'de voorgeschiedenis van de Nederlandse cultuurpolitiek' de 
ontwikkelingg van het kunst- en cultuurbeleid beschreven vanaf 1795. 
Eenn ander voorbeeld betreft de studie Cultuurpolitiek: het mogen en moe-
ten,vten,v waarin onder meer wordt ingegaan op de politieke beginselen die 
sindss 1848 hun invloed op de ontwikkeling van het kunst- en cultuurbe-
leidd hebben uitgeoefend. Aangezien politieke opvattingen altijd ten 
grondslagg liggen aan het feitelijk gevoerde beleid levert ook dit onder-
zoekk een belangwekkende bijdrage aan een brede historische beeldvor-
mingg omtrent de relatie tussen de overheid en het culturele leven, in het 
perspectieff  van de ontwikkelingvan de Nederlandse staat. 

Zowell  het vrije-academische als het in opdracht verrichte onderzoek 
naarr cultuurbeleid hebben aan het einde van de twintigste eeuw een in-
drukwekkendee hoeveelheid kennis en informatie opgeleverd. Daarbij 
kann worden vastgesteld dat van historische beeldvorming in een aantal 
onderzoekenn in het geheel geen sprake is en dat in andere gevallen 
hooguitt van sterk wisselende geschiedbeelden kan worden gesproken. 
Ditt gefragmenteerde en diffuse historische beeld van de relatie tussen 
dee overheid en het culturele leven, alsmede het feit dat de relatie tussen 
beidee na de Tweedee Wereldoorlog sterk geïntensiveerd werd, heeft er-
toee bijgedragen dat er vaak min of meer van uit wordt gegaan dat het 
Nederlandsee cultuurbeleid eerst na 1945 is ontstaan.36 Deze beeldvor-
mingg is onjuist en te betreuren omdat zij te weinig recht doet aan de 
zinvollee samenhang die er over een langere periode - en in het bijzon-
derr sinds de introductie van de nationale staat - in de relatie tussen de 
overheidd en het culturele leven ontegenzeglijk aanwezig is. Versnippe-
ringg en diversiteit onttrekken hier een groter geheel - de feitelijke ont-
wikkelingg van de relatie overheid-cultuur in een breder verband - te 
veell  aan het zicht. 

Eenn duidelijker beeld van deze samenhang is niet alleen vanuit een 
zekerr 'BildungsideaP gewenst. De thans bestaande feitelijke situatie, 
waarinn overheid en cultuur - ondanks gewoonlijk alom geprezen auto-
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nomiee van de laatste - sterk met elkaar zijn vervlochten, vraagt even-
eenss om een breder perspectief van waaruit het gevoerde beleid kan 
wordenn begrepen en beoordeeld. Daarbij kan de tot op heden geringe 
belangstellingg voor de relatie overheid-cultuur over een langere perio-
dee anno 2000 niet meer worden gemotiveerd door de in het verleden 
doorr Thorbecke en Huizinga getoonzette terughoudendheid. Was de 
relatieff  geringe, of in elk geval eenzijdige aandacht voor 'cultuurbeleid' 
inn de tijd van Huizinga in zeker opzicht begrijpelijk en voor de hand lig-
gend,, in de huidige situatie, waarin de overheid en de cultuur zo inten-
sieff  met elkaar zijn verweven, kan zij niet meer bevredigen.37 

Bijj  deze wens te komen tot een bredere historische beeldvorming is 
hett belangrijk te constateren dat verschillende aspecten van het verle-
denn inmiddels door zowel sociologen (zoals Charles Tilly ) als door his-
toricii  in het internationaal georiënteerde perspectief van de ontwikke- 439 
lingg van moderne westerse nationale staten worden geplaatst. Staats- en 
natievormingg zijn centrale begrippen bij de bestudering daarvan. Juist 
omdatt de relatie tussen de overheid en het culturele leven verhelderen-
dee bijdragen aan de bestudering van moderne naties kan leveren (waar-
bijj  in het bijzonder aspecten van normen en waarden, collectief hande-
lenn en machtsverhoudingen aan de orde kunnen komen), zou met name 
binnenn dit soort onderzoek de aandacht voor 'cultuurbeleid' vanzelf-
sprekenderr moeten zijn dan zij tot op heden is. 

1.. Wat betreft de resultaten van genoemd project zie Woudenberg 1983; Strijers 
1983;; Van Alem 1983; Van den Bos 1986; Seelemann 1985; Van Duiken 1981. 
Voorr bijdragen vanuit het CD A zie bijv. Van Duiken en Klop 1984; vanuit de 
PvdAA bijv. Van Baarle 1982 en Van Duiken en Kalma 1993; vanuit de VVD bijv. 
Vann Duiken en Groenveld 1986. Artikelen en bijdragen over (kunst- en) 
cultuurbeleidd in door politieke partijen uitgegeven publicaties zijn te vinden 
inn het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de 
Rijksuniversiteitt Groningen. 

2.. Zie hierover: Verheul en Dankers 1990,202-208. 
3.. Op de onderzoeksactiviteiten van beide instellingen is in de hoofdstukken vu 

enn vm van dit boek ingegaan. 
4.. Kempers 1985; Bevers 1989; Bevers 1993,10-36. 
5.. Smithuijsen 1999,37. 
6.. Inzicht in deze (en andere) onderzoeksactiviteiten biedt de Boekmanstichting 

(onderr meer in het sinds 1989 uitgegeven Boekmancahier). 
7.. Kempers 1985,104. 
8.. Masoz.j. [19811,45. 
9.. Zijderveld 1983. 
10.. Bijv. Hoogenboom 1985;Thijssen 1986; Kempers 1988; Hart 1988. 
11.. Bevers e.a. (red.) 1988. 
12.. Van den Berg en Sitter (red.) 1990. 
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13.. Smithuijsen (red.) 1990. 
14.. Dagevos e.a. 1991. 
15.. Zie ook Kapteyn 1990. Aandacht voor de historische dimensie geldt overigens 

zekerr niet al het sociaal-wetenschappelijk cultuurbeleidsonderzoek. Evenals 
voorr de jaren tachtig wordt ook bij later 'kwantitatief-georiènteerd' onderzoek 
(alss dat van Ganzeboom, Haanstra en Ranshuysen) - dat vanaf het einde van 
dee jaren tachtig opbloeide toen de 'harde' vraag naar publieksdeelname steeds 
nadrukkelijkerr werd gesteld - geen of nauwelijks aan de historische beeld-
vormingg omtrent de relatie overheid-cultuur bijgedragen. 

16.. Over Huizinga als cultuurhistoricus zie Krul 1981. 
17.. Het was een opvatting die in het vooroorlogse Nederland uitstekend aansloot 

bijj  opinies die in verlicht-liberale kringen (en ook in confessionele gelederen) 
dee boventoon voerden: cultuur werd (en diende) door burgers en niet door de 
overheidd (te worden) gedragen. 

18.. Zie over de positie van Huizinga: Krul 1981,94. Zie over de marginale positie 
4 4°° v an de cultuurgeschiedenis bijv. Mijnhardt 1983,162 e.v. Over de wederopstan-

dingg van de cultuurgeschiedenis: Frijhoff 1992. 
19.. In het in Amsterdam gevestigde Huizinga Instituut participeren onderzoekers 

vann de universiteiten van Amsterdam (UvA en vu), Leiden, Limburg, Nijme-
gen,, Rotterdam, Twente en Utrecht. Over het Huizinga Instituut: Mijnhardt 
1995. . 

20.. Mijnhardt 1983,162; zie ook de 'flaptekst' van Sanders e.a. 1991. 
21.. Als verklaring voor deze geringe belangstelling kan wellicht worden gewezen 

opp een zekere doorwerking van het door Huizinga benoemde wezenskenmerk 
vann het Nederlandse culturele leven, namelijk dat dit wordt gedragen door 
'vrijee burgers' en dat overheidsbemoeienis in het licht daarvan gemakkelijk als 
ongewenstt kan worden gezien. Tevens heeft bij de reserve onder historici voor 
hett onderwerp naar mag worden aangenomen de klassiek-liberale 'stelling van 
Thorbecke'' een rol gespeeld. De scheiding tussen overheid en cultuur (kunst 
enn wetenschap) werd in dit licht niet alleen van harte onderschreven. Zij voedde 
tegelijkertijdd de opvatting dat de cultuur tegenover de overheid haar autonomie 
waarr mogelijk veilig dient te stellen. 

22.. Zie hierover ook Haitsma Muiier 1983 en Schutte 1987. 
23.. Blokland (1991) zegt in zijn beschouwing over het cultuurbeleid uit te gaan van 

hett 'de laatste twee eeuwen in Nederland gevoerde cultuurbeleid' (p. 280), maar 
concentreertt zich in feite toch vooral op de naoorlogse periode. Hoefnagel en 
Reinderss gaan kort in op de relatie kunst-overheid ten tijde van de Republiek 
derr Verenigde Nederlanden. Het eerste stelselmatige kunstbeleid signaleren zij 
tenn tijde van de Bataafse Republiek. Vervolgens geven zij een kort maar helder 
historischh overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Een curieuze bijdrage 
aann de historische beeldvorming werd in 1977 geleverd door de politicoloog 
Smiers.. In zijn dissertatie Cultuur in Nederland 1945-195 5 beschreef hij de ont-
wikkelingg van het naoorlogse cultuurbeleid vanuit een uiterst links-kritische 
optiek-- die overigens soepel bij de toenmalige tijdgeest aansloot. 

24.. Zie ook Jansen en Rogier 1983. 
25.. Zie bijv. De Beus en Lehning 1987,344,345. Dit betekent overigens niet dat 

hieraann geen behoefte bestaat (Hoogerwerf red. 1982,61). 
26.. Adams en Bina 1999,29. 
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27.. Zie over de invloed van 'de derde geldstroom' bijv. Huisman 1998. Over 
gevarenn bij in opdracht verstrekt onderzoek zie bijv. Köbben 1996 (en de 
discussiee die dit artikel teweegbracht). Ter bescherming en bevordering van de 
'intellectuelee vrijheid en distantie' zouden universiteiten zich veel gereserveer-
derr tegenover in opdracht uitgevoerd 'beleidsonderzoek' moeten opstellen. 
Ziee over de zo essentiële academische vrijheid ook Van der Toorn 1999. 

28.. Muskens 1983. 
29.. Coenen 1983; Hamers e.a. 1993. 
30.. Van den Berg en Smit 1980. 
31.. Stoppelenburg 1979 en Van der Reijden en De Leeuw 1988. 
32.. VNG 1981; Pots en Van derTweel (red.) 1985. 
33.. SCP 1986; HRWB 1983,2. 

34.. Zie voor een overzicht van deze studies: Bevers 1989,11. 
35.. Hoefnagel en Hendrikx 1992. 
36.. Een duidelijke illustratie van dit korte historische perspectief kan worden 

gevondenn in de bundel Kunst en overheid: beleid en praktijk (De Sitter 1990) waar 4 41 
inn het inleidende hoofdstuk in het geheel niet wordt ingegaan op het overheids-
beleidd van voor 1945, de periode waarin de basis voor het huidige beleid toch 
ontegenzeglijkk is gelegd. 

37.. Deze bewering geeft aanleiding tot nog een derde verklaring op grond waarvan 
historicii  niet bijzonder in de relatie overheid-cultuur zijn geïnteresseerd. Daar-
bijj  gaat het om het feit dat de geringe aandacht ook te verklaren is uit het gegeven 
datt historici hun onderzoeken van oudsher over het algemeen in een 'ver' en 
vaakk geïsoleerd verleden zoeken. Bovendien manifesteerde de relevantie van de 
relatiee overheid-cultuur zich pas in de loop van de twintigste eeuw duidelijker. 
Aann het eind van de twintigste eeuw kan worden gesignaleerd dat historici min-
derr dan voorheen geneigd zijn om het eigentijdse op afstand te houden. Deze 
gemakkelijkerr houding ten opzichte van de eigen tijd verhoogt de mogelijkheid 
voorr geschiedkundig onderzoek waarbij bepaalde ontwikkelingen tot het heden 
wordenn doorgetrokken. Het gaat hier om de notie die (mede) aanleiding gaf tot 
dee introductie van studierichtingen als 'maatschappijgeschiedenis' (Erasmus 
Universiteitt Rotterdam) en 'contemporaine geschiedenis' (RU Groningen). 
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i.. Rüter 1967,310. 
2.. Samen met de 'grote burgerij' omvatte de regentenklasse ten hoogste 4% van 

dee bevolking. Tussen beide klassen bestonden velerlei banden en relaties; hun 
levensstijll  verschilde niet wezenlijk. Zie over de positie van de regenten in de 
Republiekk bijv. Schmidt 1986. 

3.. Zie bijv. Spaans 1989,138. 
4.. Vgl. Burke 1988a, 187-188. 
5.. Rüter 1967,310. 
6.6. Verwey 1976,382-383. 443 
7.. Hoe groot het aantal nieuwkomers was, blijkt uit het feit dat bij de volkstelling 

vann 1622 67% van de bevolking van Leiden, 50% van die van Haarlem en 
33,5%% van die van Amsterdam afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden 
(Ellemerss 1987,324). Zie over de invloed van immigranten op de cultuur 
bijv.. Israel 1995, 605-625. 

8.. Zie over de relatie tussen rederijkers en de overheid Van der Heijden en 
Vann Boheemen 1999. 

9.. Knuvelder 1971,109. 
10.. Koster 1970,15-21. 
11.. Ibidem, 68; Mak 1944,93; Albach 1965,24; Van Diepen en Snethlage 1990, 

89-94. . 
12.. Mak 1944,108. 
13.. Er vielen meer doden bij de naleving van dit plakkaat (Mak 1944,48). De dood 

vann de Haarlemse factor, Heynzoon Adriaensz., een vijftigjarige weduwnaar 
enn vader van acht kinderen, veroorzaakte 'een groot gedruis, oploop ende 
verschrickingee onder het volk ende de Heren' (Van Boheemen en Van der 
Heijdenn 1993,53). De terechtstelling op de Grote Markt in het centrum van 
dee stad mislukte aanvankelijk omdat er een zwaar onweer losbrak. De vele 
aanwezigenn zagen hierin een vingerwijzing van God en in het tumult wist 
dee veroordeelde te ontsnappen, maar ver kwam hij niet. Het stadhuis binnen-
gesleept,, werd hij in de burgemeesterskamer door de beul gewurgd (Koster 

I970.33-37)--
14.. Koster 1970,6$. 
15.. Bijvoorbeeld in Haarlem. Deze censuur bleef tot in het midden van de 

achttiendee eeuw bestaan (Koster 1970,122,142). 
16.. Geciteerd in Busken Huet (1884), 1987,737. 
17.. Over toneel in Groningen bijv.: Van Deursen (1976), 1996,161-162. 
18.. Huizinga (1941) 1972,72; Worp 1908,90-102; 285-289. 
19.. Vaste theaters waren in Europa een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het eerste, 

hett Swan Theatre, werd in 1556 in Londen in gebruik genomen. In Rotterdam 
werdd in 1630 door het Burgerweeshuis een vaste schouwburg geopend, maar 
'doorr agitatie van kerkelijke zijde was men gedwongen de zondige instelling na 
zess jaar te sluiten'(Molendijk 1971,227).Zie ookHaverkornvan Rijsewijk 1882,1. 
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20.. Het was het theater in het gebouw van de door dr. Samuel Coster opgerichte 
Eerstee Nederduytsche Academie. 

21.. Van Campen had naam gemaakt met opdrachten van regenten en de stadhou-
der.. Hij was jarenlang in Italië geweest en werd daarom in staat geacht om de 
Romeinsee voorbeelden in Hollandse bouwkunst te vertalen. Vondel, zoon van 
eenn Antwerps vluchteling die zich in 1597 in het tolerante Amsterdam had 
gevestigd,, was een populair dichter en toneelschrijver. In eerder werk had hij 
partijj  gekozen voor de in 1619 door toedoen van stadhouder Maurits ter dood 
gebrachtee Oldenbarnevelt, de raadpensionaris die ervoor had gezorgd dat de 
bestuursmachtt na de Opstand in handen van de stedelijke regentenfamilies 
bleeff  en niet in die van de calvinistische orthodoxie en de stadhouder kwam. 
Inn dit licht was Vondel, net als Van Campen, een logische keuze van de Amster-
damsee regenten. Dat Van Campen katholiek was (en Vondel op het punt stond 
hett te worden) bleek voor de opdrachtgevers van ondergeschikt belang. 

22.. Geciteerd in Worp 1920,91. De opdracht van dee burgemeesters tot het 
4 444 uitoefenen van deze, overigens niet erg strenge, preventieve censuur hing 

ongetwijfeldd samen met het feit dat de opening van de schouwburg met de 
premièree van de Gijsbreght, die op 26 december 1637 plaats zou vinden, door 
dee gereformeerde kerkenraad was verhinderd omdat men principiële bezwaren 
hadd tegen de inhoud van het stuk. Volgens de gereformeerden bevatte het 
tee veel katholieke geloofselementen (Worp 1920, 91) en bovendien was de 
hoofdfiguurr een typische 'regentenheid' (Albach 1965,30). De première vond 
achtt dagen later toch doorgang, nadat de tekst van het stuk door de burgemees-
terss nog eens goed was bestudeerd. De censuur kon echter niet voorkomen 
datt de kerkenraden zich met het repertoire bleven bemoeien, hetgeen af en 
toee tot daadwerkelijk ingrijpen van de burgemeesters leidde (Worp 1908,103; 
Worpp 1920,120-121,135-136). 

23.. Rasch 1991,243-267. 
24.. Worp 1920,170. 
25.. Geciteerd in Worp 1908,103. 
26.. Westerling 1919,279-294; Van Veen 1986-1987; Bottenheim 1983,17. 
27.. Looijeni98i. 
28.. Worp 1920,271; Buisman 1992, deel 1,157-187. 
29.. Worp 1908,262-263. Erg vast was het theater in Den Haag overigens niet, 

hett was 'waarschijnlijk ook eene tent'; wel 'vast' was de standplaats op het 
Buitenhof. . 

30.. Ibidem, 287. 
31.. Beijer en Samama 1989,29. 
32.. Ibidem, 30; De Klerk 1965,44. 
33.. Beijer en Samama 1989,32. 
34.. Lingbeek-Schalekamp 1984,31; Balfoort 1981,53-54. 
35.. Vente 1975,8; Lingbeek-Schalekamp 1984,54. 
36.. Lingbeek-Schalekamp 1984,61-62. 
37.. De Klerk 1965,45. 
38.. Beijer en Samama 1989,34. 
39.. Lingbeek-Schalekamp 1990,1. 
40.. Balfoort 1981,87. 
41.. Ibidem, 48. 
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42.. De eerste opdrachten tot de bouw van een stadhuis werden rond het midden 
vann de vijftiende eeuw verstrekt in Gouda, Middelburg en Schoonhoven; 
daarnaa volgden onder meer Veere (1474), Alkmaar (1520), Culemborg (1534), 
Kampenn (1543) Nijmegen (1554) en 's-Gravenhage (1565), en na de Opstand 
Franekerr (1591), Leiden (1594), Hoorn (1613), Bolsward (1613), Delft (1619) en 
Amsterdamm (1648); andere stadhuizen, waaronder die in Dordrecht (1544) en 
Haarlemm (1593), werden uitgebreid en verfraaid (zie Zeegers en Visser 1981). 

43.. Israel 1995, deel 11,981-1011. 
44.. Kempers 1991a, 83; Israel 1995, deel 11,1000-1001. 
45.. Zie Huiskamp 1992,105 en Biesboer 1983,65. 
46.. In een enkel geval verliep de overgang van dit bezit in fasen, zie bijv. 

Vann Bueren 1991,295-296. 
47.. Zie bijv. Biesboer 1983,8. 
48.. Freedberg 1986,39-84. Zie over wat er in Haarlem met deze geconfisqueerde 

collectiess gebeurde Van Bueren 1993. 
49.. Kempers 1991b, 197,199; Bok en Schwartz 1991,185,188,190; Van Bueren 1991, 4 45 

301. . 
50.. Zie Carasso-Kok en Levy-Van Halm 1988. 
51.. Miedema 1987. 
52.. Het begrip academie werd in 1583 in de Noordelijke Nederlanden 

geïntroduceerdd in Haarlem, toen Cornelis Corneliszn. van Haarlem, 
Hendrikk Goltzius en Karel van Mander hun (vrij informele) samenwerking 
Academiee noemden; zie Miedema 1987,15. 

53.. Knolle 1984,19-20. 
54.. Knuvelder 1971,135. 
55.55. Grootes 1984,163-164. 
$6.$6. De Vries e.a. 1993,73,84-86. Al in 1584 was de eerste Nederlandse grammatica 

verschenen:: Tweespraack van de Nederduitsche Letterkunst geschreven door de 
Amsterdammerr Hendrik Laurenszn. Spiegel (1549-1612). 

57.. Opvallend zijn hier de relaties en de mentaliteitsverwantschap tussen 'elitaire' 
auteurss verzameld rond de Amsterdamse burgemeesterszoon Pieter Corne-
liszn.. Hooft (1581-1647) en zijn 'Muiderkring', en de belangrijke rederijkers 
enn 'volks-auteurs' Bredero en Vondel. Beide door deze auteurs vertegenwoor-
digdee groepen werden sterk geïnspireerd door de liefde voor eigen taal en stad. 

Err zijn nog diverse andere voorbeelden van vooraanstaande literatoren 
diee een belangrijke rol in het openbaar bestuur speelden. Naast de met elkaar 
bevriendee regenten-aristocraten Hooft en Constantijn Huygens (secretaris 
vann drie stadhouders) kunnen hier Jacob Cats (van 1636 tot 1650 raadpensiona-
risris van Holland) en de Leidse stadssecretaris Jan van Hout worden genoemd. 

58.. Zie over boekhandelaren en drukkers die op Europese schaal opereerden 
Vann Dillen 1970,406-409. 

59.. Schöffer 1978,215-220. Mijnhardt 1987b, 54. 
60.. De Amsterdamse bibliotheek telde rond 1612 circa 1400 gedrukte boeken en 

166 handschriften, en dat was veel, want de Haarlemse Stadsbibliotheek omvatte 
ruimm anderhalve eeuw later, in 1768,882 gedrukte boeken en 26 handschriften. 
Dee verzamelingen werden slechts af en toe aangevuld met aankopen of door 
particulieree schenkingen. Soms gebeurde het omgekeerde en gaf een stads-
bestuurr opdracht te inventariseren welke minder belangwekkende boeken 
tenn gunste van de stadskas konden worden verkocht (Schneiders 1990,18-21). 
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61.. Schneiders 1990,21. 
62.. Kempers 1991b, 197. 
63.. Mörke 1992. 
64.. Keblusek en Zijlmans 1997; Van der Ploeg en Vermeeren 1997. 
65.65. Frijhoffi997. 
66.. Van Raaij en Spies 1988. 
67.. Mörke 1992; Van der Ploeg en Vermeeren 1997. 
68.. Gombrich 1977,335. 
69.. Onder Lodewijk xm werd in 1635 de Académie Francaise (taal- en letterkunde) 

enn in 1648 de Académie Royale de Peinture et de Sculpture opgericht. Onder 
Lodewijkk xiv, de Zonnekoning (1638-1715), bereikte de invloed van de staat op 
dee kunsten en het culturele leven een hoogtepunt toen bijna alle activiteiten op 
ditt terrein rond het hof werden geconcentreerd (Burke 1991 en Gombrich 1977, 
335).. Colbert reorganiseerde de Académie Francaise zodanig dat de koning 
voortaann iedere verkiezing kon tegenhouden en zorgde ervoor dat de Académie 
Royalee uitgroeide tot de internationaal belangrijkste academie, een positie die 
zijj  bijna anderhalve eeuw zou behouden (Van der Tas 1990,91,110,275-276). 
Voortss werden onder koninklijk mecenaat de Académie de Danse (1661), de 
Académiee Royale deMusique (1672) en de Académie d'Architecture (1671) 
gesticht.. Onder invloed hiervan verschoof het centrum van de Europese kunst 
inn de zeventiende eeuw van Italië naar Parijs. Voor Rome bleef alleen een rol 
weggelegdd als klassieke inspiratiebron. Om Franse kunstenaars kennis te laten 
nemenn van de antieke beschaving werd door Colbert in Rome de Académie de 
Francee a Rome (1666) gesticht. Hier konden kunstenaars die de (eveneens in 
16666 ingestelde) Prix de Rome hadden gewonnen zich gedurende enkele jaren 
verderr bekwamen. 

Hett tussen 1661 en 1690 gebouwde paleis van Versailles werd het indruk-
wekkendee symbool van de 'absolute' macht van Lodewijk xiv. Zijn omvangrijke 
kunstbezitt werd er geconcentreerd en er werden grote feesten georganiseerd, 
waarr de kunsten een centrale rol speelden en waarvoor speciale opera's, concer-
ten,, toneelstukken en balletten werden geschreven (Noomen en Tans 1968,134; 
Tapiéé i960,86-162). Zo werd de kunst ingezet om het goddelijk koningschap 
luisterr bij te zetten en om - naar Italiaans voorbeeld - de 'grandeur' van zijn hof 
enn daarmee van Frankrijk, te verhogen (Kempers 1987,342). In heel Europa 
oogsttee het Franse vertoon van macht, pracht en praal grote bewondering; 
dee Franse hofstijl werd toonaangevend. All e vorsten -wereldlijke zowel als 
geestelijkee - deden hun best om het Franse voorbeeld na te volgen (Borsch -
Supann 1976,186). 

70.. Clark 1972,340. 
71.. Morren 1990, 63. 
72.. Mörke 1992,62-68. 
73.. Over Huygens als 'raadsman voor de kunsten': Rasch 1996; over Huygens 

voorts:: Van Deursen, Grootes en Verkuyl 1987. Huis Honselaarsdijk werd 
afgebrokenn in 1815 (Morren 1990), Huis ter Nieuburg rond 1785. 

74.. Over paleis Noordeinde: Den Boer 1986. 
75.. Zijn belangrijkste taak was daar bescherming van de belangen vann de West-

Indischee Compagnie (wie). De bouwvan het Mauri tshuis werd dan ook voor 
eenn deel gefinancierd met suikerzendingen uit Brazilië en in het interieur 
werdd speciaal aangevoerd Braziliaans hout verwerkt. Zie De Regt 1987,13-54. 
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76.. Ook in Engeland deed 'William' zich als energiek bouwheer kennen; 
ziee Van Raay en Spies 1988. 

77.. Brenninckmeyer-de Rooij en De Heer 1988,9-45; De Heer 1990,5-30. 
78.. Van Raaij en Spies 1988,34-35. 
79.. Zie Journal of Garden History 1988, nrs. 2 en 3. 
80.. Busken Huet 1883/1884 (1987,751). 
81.. Price 1987,38. 
82.. Van Lutterveld z.j., 22; Fock 1979,466-475; Brenninkmeyer-de Rooij en 

Dee Heer 1988,15; Van der Ploeg en Vermeeren 1997,36. 
83.. Een gedeelte ervan kwam later weer in bezit van Willem v (Lunsingh 

Scheurleerr 1967,16). De werken die in Duitsland bleven gingen in Berlijn 
inn 1945 verloren (Fock 1979,468). 

84.. Slot 1988,46-57. 
85.. Drossaers en Lunsingh Scheurleer 1974,523-545 en 6^$-6^. 
86.. Een deel van de collectie die Johan Willem Friso van Willem m had geërfd, 

werdd door diens weduwe uit geldgebrek verkocht. Aanvankelijk bood zij 103 44 7 
werkenn ter verkoop aan, maar uiteindelijk werd een kleiner aantal verkocht. 
Doorr de veiling, die veel stof deed opwaaien, verdween een aantal meester-
werken,, onder meer van Rubens en Jan Brueghel, over de landsgrenzen. 

87.. Lunsingh Scheurleer 1967,16; Broos 1987,9. Een grote slag werd in 1768 
geslagenn toen hetschilderijenbezitvan Govert van Slingelandt werd 
aangekocht.. Deze collectie omvatte 41 werken van onder meer Anthonie 
vann Dijck, Rubens, Potter, Rembrandt,, David Teniers en Da Vinci. 

88.. Ook hier was Frankrijk het grote voorbeeld. In 1735 werd in Parijs de 
Bibliodièquee du Roi voor (een select) publiek geopend en het koninklijk 
kunstbezitt werd vanaf 1750 in het Palais du Luxembourg voor publiek 
tentoongesteld.. In hetzelfde paleis werd vanaf 1753 ook de jaarlijkse 
tentoonstellingg van 'levende meesters', de 'Salon de Mai' georganiseerd. 

Naa een sluimer van 150 jaar is de schilderijengalerij Prins Willem v in 1977 
weerr in oude luister voor het publiek geopend (Brenninkmeyer-de Rooij 1982). 
Hett begrip 'eerste museum' is overigens aanvechtbaar, want al veel eerder 
warenn collecties van overheden voor publiek opengesteld (bijv. Van Bueren 
1991,291-292).. De vraag of de galerij van Willem v al dan niet als een museum 
moett worden gezien, hangt af van de definitie die men daarvoor hanteert 
(bijv.. Vaessen 1986,82-100). 

89.. Kielich 1981,190, Bergvelt 1992. 
90.. Lunsingh Scheurleer 1967,26. 
91.. Over stadhouderlijke betrokkenheid bij de dans: Rebling 1950. 
92.. Beijer en Samama 1989,79. 
93.. Koogje 1990,31-42. 
94.. Bank 1999,15 e.v.; De Smet 1973. 
^ .. Lievense 1965,14. 
96.. Ibidem, 13. 
97.. Geyli947,24. 
98.. Tot de burgerklasse kon in de zeventiende eeuw ongeveer de helft van de 

stedelijkee bevolking worden gerekend (De Jong 1987,14-16). De belangstelling 
vann burgers voor culturele activiteiten stamt uit de Middeleeuwen, toen het 
rederijkerstoneell  uit het geestelijk drama voortkwam. De rederijkerskamers 
ontwikkeldenn zich in het vervolg tot centra van stedelijke burgerlijke cultuur. 
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Ookk werd de burgerklasse na de Hervorming sterk beïnvloed door culturele 
activiteitenn van de bovenliggende sociale klassen. Zo was aan het eind van de 
zestiendee eeuw onder de burgerlijke middenklasse, in navolging van stadhou-
derss en regenten, de belangstelling voor de schilderkunst sterk toegenomen, 
hetgeenn in de zeventiende eeuw tot een enorme schilderijenproductie leidde 
(Kemperss 1991b, 196; Van der Woude 1991; Van Gelder 1992). In de zeventiende 
eeuww gingen veel burgers naar het voorbeeld van de hogere standen over tot het 
aanleggenn van bibliotheken, verzamelingen en 'kabinetten' van schilderijen, 
prenten,, penningen, gesteenten, natuurkundige instrumenten, porselein, 
curiositeitenn en 'rariteiten' (Bergvelt 1992). Wat de navolging betreft kan 
wordenn geconstateerd dat er sprake was van 'dalende cultuurgoederen'. De 
culturelee belangstelling werd hoofdzakelijk bepaald door de elite, die uit 
overwegingenn van aanzien en prestige door de burgerij werd nagevolgd (zie 
ookk Kempers 1991b, 206). 

99.. Aan de basis van het Verlichtingsdenken staat de door John Locke (163 2-1704) 
geformuleerdee opvatting dat de menselijke geest bij geboorte een 'onbeschre-
venn blad' is dat door ervaring kennis verwerft. In 1690 publiceerde Locke An 
essayessay concerning human understanding, dat in de achttiende eeuw door Verlich-
tingsfilosofenn en hun geestverwanten als een soort bijbel werd beschouwd 
(Cliteurr 1989,137). Het in het Essay verwoorde rationele, verlichte mensbeeld 
markeertt het begin van het tijdvak van de Verlichting, dat ruwweg samenvalt 
mett de achttiende eeuw, maar waarvan de invloed, in het bijzonder in de 
westersee democratieën, tot op heden onmiskenbaar voortduurt. Het nieuwe 
perspectieff  op mens en samenleving gaf direct aanleiding tot verhoogde intel-
lectuelee activiteit die zich concentreerde op drie gebieden: de natuurweten-
schappenn (Van Berkel 1985,69-97), de opvoeding en de maatschappijtheorie. 

100.. Hazard 1956, hfdst. 1; Ogg 1965, hfdst. xn; Buys 1995. 
101.. Zie Palmer 1959/1964. Als belangrijkste verlichte maatschappijtheoretici 

gelden:: Montesquieu, de klassiek geworden theoreticus van de rechtsstaat; 
Voltaire,, de strijder voor vrijheid van meningsuiting, tolerantie en invloed 
vann burgers op het openbaar bestuur; en Rousseau, de filosoof van de volks-
soevereiniteitt en de profeet zowel van de moderne democratische staat als 
vann het nationalisme. 

102.. Locke had in zijn opvattingen over opvoeding sterk de nadruk gelegd op de 
zedelijkee kant ervan (bijv. Kugel 1982,53). De basis van de zedelijke opvoeding 
lagg voor hem in het begrip deugd. Slechts door een opvoeding waarin de deugd 
centraall  staat, zou de mens lichaam en geest de baas kunnen worden, en dat 
waswas een voorwaarde ora optimaal gebruik te maken van de verstandelijke 
vermogens.. Onder invloed hiervan verschoof zowel in de opvoedingvan het 
individuu als in die van 'het volk' het accent van een louter christelijke naar een 
meerr verstandelijk beredeneerde moraal, wat overigens niet betekent dat beide 
elkaarr uitsloten. Integendeel, behalve een goed christen moest men óók een 
verlichtt burger worden. Dat op zichzelf betekende een belangrijke accent-
verschuivingg (Hazard 1956, hfdst. vi; Buijnsters 1991,66). 

103.. Uit de titel Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
diee tussen 1751 en 1772 onder redactie van de Verlichtingsfilosofen Diderot en 
D'Alembertt verscheen en waarin de Verlichtingsideeën voor een breed publiek 
werdenn gepopulariseerd, blijkt al hoezeer de kunsten een centrale plaats werd 
toegekend.. Op de titelpagina is in beeld gebracht hoe de kunsten 'hun aan-
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gezichtt tot het licht der rede heffen' (Banning 1939,327) en in de hoofdindeling 
vann het werk wordt de plaats van de kunsten vervolgens bevestigd. Er wordt 
uitgegaann van drie hoofdvermogens van de mens: de rede, het geheugen en 
dee verbeelding. Deze brengen respectievelijk voort: wijsbegeerte, geschiedenis 
enn schone kunsten. Als illustratie van de centrale plaats die de Verlichtings-
filosofenfilosofen aan de kunsten toekenden, kan ook gelden dat Voltaire bewust 
probeerdee de aandachtvan de historici te verleggen van oorlogen naar de 
kunstenn (Burke 1988b, 34). 

104.. Zie bijv. Schulte Nordholt 1979, Tuchman 1988,319 en Palmer 1959,263-282. 
Aann de ene kant stonden zij die hun erfelijke rechten en hun door God gegeven 
machtspositiee verdedigden, aan de andere kant zij die zich beriepen op de 
stellingg dat publieke macht moet voortkomen uit degenen over wie ze wordt 
uitgeoefend,, het principe van de volkssoevereiniteit dus, dat in 1762 door 
Rousseauu in zijn Le contract social was neergelegd en ter verwezenlijking 
waarvan,, volgens Rousseau, iedere uitvoerder van de macht afzetbaar moest 
zijn.. Dat verlichte staatkundige theorieën werkelijk aanleiding tot handelen 4 49 
kondenn geven, werd voor het eerst duidelijk door de Amerikaanse Revolutie 
(1775-1783)) die het bewijs leverde dat publieke macht daadwerkelijk kon voort-
komenn uit degenen over wie ze wordt uitgeoefend. 

105.. Mijnhardt 1979a, 334 en 1987,60. 
106.. Huizinga 1934. 
107.. Schama 1989a, 81-84. Dit betekent overigens niet dat vanaf dat moment de 

verlichtee opvattingenn over de staatsinrichting de politieke opinies van de ook 
hierr opkomende middenklasse bepaalden. Daartoe gaven de verhoudingen 
rondd 1750 te weinig aanleiding en was het geloof in de door God gewilde 
standenn nog te vast verankerd. 

108.. Wel werd ook hier de opvoeding van het nu als 'anders en dus als "vormbaar" 
gepercipieerdee kind' een veelbesproken thema, maar toch veranderde er 
voorlopigg weinig, want in de praktijk was er nauwelijks sprake van een breuk 
mett gevestigde, overwegend calvinistische, opvattingen over opvoeding 
(Frijhofff  1983,12; Mijnhardt 1984,193 en Kruithof 1983). Van belang zal hierbij 
zijnn geweest dat de bestaande scholing en opvoeding in de Republiek naar 
verhoudingg tot goede resultaten leidden. Het analfabetisme was altijd het 
laagstee van Europa geweest (Mijnhardt 1987,84). Opvoedingsdenkbeelden 
zoalss die door Rousseau waren beschreven in Êmile ou de ('Education werden 
hierr niet aangetroffen. Émile werd al in het jaar van uitgave (1762) door 
dee anders toch vrij tolerante Staten van Holland verboden omdat het was 
'doorzaaytt met seer godloose en verderffelijke stellingen', die buitengewoon 
'schandaleus,, ergerlijk en profaan' waren ('t 39e Memoriaal van Mr. R. van 
Bleiswijk,, griffier van den Hove van 13 jan. tot 17 dec. 1762, Hof no. 197, 
fol.. 210, geciteerd in Gobbers 1963,301-302). 

109.. Het eerste spectatoriale geschrift (The Tatler) werd in 1709 in Engeland 
uitgegevenn door Addison en Steele. In de spectatoriale geschriften werd de 
overtuigingg verkondigd 'dat de burger alleen in vrijwillig e aaneensluiting in 
vriendenkring,, gezelschap en genootschap de basis kon leggen voor kennis, 
deugdd en geluk' (Mijnhardt 1987a, 94); zie ook Buijnsters 1991,104-110). 

110.. Van Berkel 1992. De populariteit van de spectators bereikte een hoogtepunt in 
dee Republiek in de jaren zeventig. In totaal werden er in de achttiende eeuw 98 
verschillendee spectatoriale geschriften uitgegeven, waarvan 27 uit het Engels, 
Duits,, Frans of- in één geval - Deens waren vertaald (Buijnsters 1991). 
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in.. Net als de buitenlandse spectators schonken die in de Republiek bewust 
aandachtt aan de moedertaal. Deze belangstelling was door de Opstand sterk 
bevorderdd en had in de zeventiende eeuw met Vondel, Brederode, Hooft, 
Huygenss en Cats een eerste hoogtepunt bereikt. In de achttiende eeuw 
richttenn taalkundigen als Lambert ten Kate en Balthazar Huydecoper zich op 
dee algemene (historisch onderzochte) wetmatigheden in de Nederlandse taal. 
Dee spectators stimuleerden het gebruik van de moedertaal door zelf in het 
Nederlandss en niet in het Latijn (de taal van de geleerden) of het Frans (de 
taall  van de elite) te publiceren. Ook besteedden de spectators bijzondere en in 
dee loop van de eeuw toenemende aandacht aan de in Europa achterblijvende 
positiee van de Republiek. Het grootse verleden werd geïdealiseerd en de 
interessee in de Nederlandse letterkunde en de nationale geschiedenis groeide. 
Nadrukkelijkk werd aandacht gevraagd voor 'de eigenheid van de Nederlandse 
volksaard'' (Van Berkel 1992). Hiermee legden de spectators in de Noordelijke 
Nederlandenn de basis voor een nationale herleving en daarmee voor de 

4 500 geleidelijke opkomst van een verlicht nationaal besef, van een gevoel dat er 

niett enkel sprake was van steden en provincies in een los federatief verband, 
maarr dat deze samen een nationale eenheid vormden. 

112.. Zwager 1972, 62. 
113.. Mijnhardt 1987a, 62. 
114.. Te weten de Maatschappij van Wetenschappen uit 1752, het Zeeuws Genoot-

schapp der Wetenschappen uit 1767 en de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkundee uit 1766. De belangrijkste voorbeelden van deze geleerde 
genootschappenn waren de ruim honderd jaar eerder opgerichte Académie 
Francaisee en de Engelse Royal Society, waarvan de status door de bemoeienis 
vann absolutistische vorsten tot grote hoogte was gestegen. Een aanzienlijk 
verschill  met de buitenlandse voorbeelden - tevens een goede verklaring voor 
hett late ontstaan van grote geleerde genootschappen in de Republiek - was dat 
dee genootschappen hier niet vanaf het begin door vorsten met grote nationale 
machtt werden gesteund en gestimuleerd. De grote geleerde genootschappen 
inn de Republiek kwamen voort uit het particulier initiatief van regenten en 
individuelee academici. 

115.. Onder burgergenootschappen worden genootschappen verstaan die zich vanaf 
hett midden van de achttiende eeuw in Europa op de verspreiding van kennis en 
deugdd onder het snel groeiende publiek van geïnteresseerde burgers richtten. 
Inn veel gevallen sproten ze voort uit koffiehuizen (zie Buijnsters 1991,48-59) die 
sindss het midden van de zeventiende eeuw, toen de koffie in West-Europa werd 
geïntroduceerd,, in alle grotere Europese steden waren geopend. Het waren 
plaatsenn waar kranten en tijdschriften (die vanaf ca. 1620 verschijnen) door een 
groeiendd publiek werden gelezen en waar het nieuws en de politiek publiekelijk 
werdenn bediscussieerd (zie Jansen 1976 en Stephens 1989,51-55). Er verzamel-
denn zich mensen die zich tot de vele nieuwe denkbeelden aangetrokken voelden 
-- en dat waren er, getuige het na 1750 onstuimig groeiende burgergenoot-
schapsleven,, zeer velen. De burgergenootschappen richtten zich vooral op 
dee natuurwetenschappen, de literatuur (waarin de opvoeding tot de deugd 
belangrijkk was) en de godsdienst, die door het Verlichtingsdenken in een heel 
anderr perspectief was komen te staan. In de veel voorkomende literaire variant 
vann de burgergenootschappen, het leesgezelschap, vonden de burgers hun weg 
naarr het vanaf de zeventiende eeuw sterk gegroeide aanbod van gedrukte boe-
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kenn (zie Burke 1990,232). Ook in de Republiek werden diverse burgergenoot-
schappenn gesticht, waaronder vrijmetselaarsloges, die de nadruk legden op 
dee morele vorming van het individu. Tussen 1750 en 1770 alleen in Holland 
enn daarna, gedurende de drie decennia van grote bloei, ook daarbuiten. Toen 
haddenn vooral leesgezelschappen, tekengenootschappen en hervormings-
gezindee genootschappen leden over de hele Republiek (Mijnhardt 1983). 

116.. Illustratief is hier de grote plaats die binnen belangrijke genootschappen als 
Felixx Meritis (Amsterdam 1777) en Teylers Stichting (Haarlem 1778) voor de 
kunstt werd ingeruimd; zie Reitsma 1983, Balfoorti98i, "7-125, 'Teyler' 1978, 
19-366 en Mijnhardt 1978. 

117.. Knolle 1984 en 1989, Van Sas 1989b. 
118.. Geciteerd in Böhm 1983,3. 
119.. Knuvelder 1967,177 en 1971,435. 
120.. Zie ook De Boer 1983, Jonker 1989,162-163 en Albach l95& e n tyfy- De doops-

gezindee Loosjes werd daarbij geestdriftig gesteund door andere verlichte 
Haarlemsee uitgevers en boekhandelaren als Johan Enschedé (zie Koster 1970, 4 51 
187-205).. De zeer actieve Loosjes was in Haarlem ook nog oprichter van de 
genootschappenn Honos Vili t Artes (1777- ca. 1785), Vlij t Moeder der Weten-
schappenn (1779-ca. 1785) en Democriet(i78o-i869). Ook was hij samen met 
zijnn zwager Martinus Nieuwenhuyzen, oprichter van het Haarlemse departe-
mentvann de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1789). Hij gaf vanaf 1788 
deAlgemeenedeAlgemeene Konst- en Letterbode uit; dit tijdschrift fungeerde van 1795 tot 1810 
alss officieus mededelingenblad voor het kunst- en cultuurbeleid van de over-
heidd (zie Ouwerkerk 1986,63). 

121.. Koster 1970,189. 
122.. Knolle 1984,264. 
123.. Rijksmuseum 1978,16. 
124.. Van Sas 1989b; Mijnhardt 1987a, 90. 
125.. Met deze initiatieven representeerde het Nut in de Republiek bij uitstek het 

nieuwee nationale cultuur- en beschavingsideaal. Dit ideaal contrasteerde in 
hett laatste decennium voor 1795 steeds sterker met de oudere idealen van de 
grotee geleerde genootschappen, de universiteiten en de regentenklasse die 
hunn wortels hadden in het Noord-Nederlandse humanisme en waarvoor de 
klassiekenn als de belangrijkste basis voor de wetenschap en de individuele 
persoonlijkheidsvormingg golden. (De klassieken werden door deze instellingen 
natuurlijkk anders geïnterpreteerd dan door het neoclassicisme, zie Knolle 
1989,34-39.)) De dragers van de oude idealen waren 'weinig geneigd kunsten 
enn wetenschappen als een nationale, alle burgers regarderende zaak te zien' 
(Mijnhardtt 1987a, 268). 

126.. De spanning tussen het verÜchte nationale volksontwikkelingsstreven van 
hett Nut en de opvattingen van degenen die in het openbaar bestuur de dienst 
uitmaakten,, kwam duidelijk aan het licht door de tegenwerking die initiatief-
nemerss van het Nut ondervonden van de kant van Edamse en Zwolse regenten. 
Dee Edamse stadsbestuurders maakten gebruik van hun recht om invloed uit te 
oefenenn op de samenstelling van het Nutsbestuur, een machtspolitiek die zelfs 
tott fysiek geweld leidde toen een door de regenten aangesteld voorzitter een 
opstandigg Nutslid eigenhandig een pak slaag gaf'waarbij bloed en gescheurde 
klerenn te pas kwamen' (Helsloot 1984,13; Jorissen 1934). Het conflict leidde 
inn 1787 (het jaar waarin de opstand van de patriotten, de Nederlandse ijveraars 
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voorr een verlichte staatsinrichting, werd onderdrukt) tot het vertrek van de 
oprichterss van het Nut naar het vrijere Amsterdam waar de naam werd ver-
anderdd in 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. (Ook in Amsterdam was ze 
overigens,, evenals andere verlichte genootschappen tussen 1787 en 1795 vaak 
hett mikpunt van vijandige gevoelens zowel van regenten- als van kerkelijke 
zijde;; Helsloot 1984,15.) De strijd was zo fel datMartinus Nieuwenhuyzen, 
dee zoon van Nut-oprichter Jan Nieuwenhuyzen, bij zijn vertrek uit Edam zijn 
huiss en inboedel aan zijn vijanden liet (Helsloot 1984,14). In Zwolle kwam 
hett tot conflicten toen het Nut in 1789 door het stadsbestuur werd verboden, 
omdatt op de eerste vergaderingvan het op te richten Zwolse Nutsdepartement 
'eenn aantal bij de Magistraat als Patriotten bekend staande leden' aanwezig was 
geweestt (Voorhorst 1989,30). 

127.. Helsloot 1984,16; enthousiast vervolgt deze auteur: 'maar ook in Europa (...) 
enn waarschijnlijk dus in de wereld'. 

128.. De kloof tussen beide verbreedde zich snel toen het welvaartspeil na 1770 in de 
4 522 Republiek, vooral in de steden, sterk daalde. Verlichte burgers legden de schuld 

vann deze ellende bij de regenten, die in hun economische politiek te weinig 
oogg zouden hebben voor een op nieuwe (door verlichters gepropageerde) 
natuurwetenschappelijkee kennis gebaseerde industriepolitiek. Tegelijkertijd 
stimuleerdee de Amerikaanse Vrijheidsoorlog het politieke bewustzijn van de 
burgerss (zie Mijnhardt 1987a, 104; Schulte Nordholt 1979; Schama 1989a, 94). 
Dee Amerikaanse Vrijheidsoorlog gaf in de Republiek aanleiding tot een sterke 
internationaliseringg van het gezichtspunt van waaruit naar politieke verhoudin-
genn werd gekeken (Palmer 1959,324-340). 

129.. In 1781 verscheen het anonieme en onmiddellijk verboden pamflet Aan het volk 
vanvan Nederland, waarin het door Rousseau centraal gestelde begrip volkssoeve-
reiniteitt voor een groot publiek uiteen werd gezet. Het pamflet was geschreven 
door,, naar pas in de negentiende eeuw werd vastgesteld, een vanwege zijn ver-
lichtee denkbeelden uit de Staten van Overijssel verbannen edelman met revolu-
tionairee trekjes, Joan Derk van der Capellen tot den Poll, tevens vertaler van 
werkk van Montesquieu; zie ook Zwitser 1987b, 10 en Geyl 1947,53. In hetzelfde 
jaarr werd het eerste nummer van De Post van den Neder-Rhijn uitgegeven. Het 
wass het eerste politieke opinieblad in Nederland en meteen een doorslaand 
success (Van Sas 1987,97). In De Post werd, heel anders dan in de spectators, 'de 
lezendee burger (...) aangesproken als iemand wiens beschaving inmiddels wel 
zoo ver was gevorderd dat hij zich ook met politiek mocht gaan bezighouden, als 
lidd van de politieke natie dus' (Van Sas 1987,99). 

130.. Zwitser 1987a, 27-52. Binnen de patriottenbeweging kunnen twee vleugels 
wordenn onderscheiden: die van de patriotse regenten, die in het bijzonder 
warenn gekant tegen stadhouder Willem v (Kossmann 1976,13-15) en die van 
dee democratisch-patriotten die, hoewel ook gekant tegen Willem v, het accent 
legdenn op de uitbreiding van hun politieke en bestuurlijke macht. Het begrip 
democraatt werd voor het eerst, naar klassiek voorbeeld, in de Republiek 
gebruiktt door de zich internationaal profilerende nieuwe burgerklasse (Palmer 
1959,13-20).. Zie voor de tegenstellingen tussen beide groepen De Wi t 1965 en 
1974.. De kern van de democratisch-patriotse politieke opvattingen werd neer-
gelegdd in de Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen (1784-1786). 
Onomwondenn werd erin aangegeven op welke wijze de neergang van de Repu-
bliekk kon worden gestuit: 'wilde de natie gered worden, dan was het volstrekt 
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noodzakelijkk "dat men die hoe langer hoe meer verlichte"' (Van Sas 1987,118). 
Alss men hierin wilde slagen, dan moest onvermijdelijk met de bestaande 
machtsverhoudingenn worden gebroken. 

131.. Hoewel regelmatig wordt gesteld dat er niet kan worden gesproken van een 
causalee relatie tussen patriottisme en Verlichting (zie bijv. Mijnhardt 1987b, 79), 
kann dit toch niet gelden voor de verlichte staatsopvattingen van de democrati-
schee patriotten die in 1795 met Franse hulp de openbare macht overnamen. 

NOTENN BIJ HOOFDSTUK II 

1.. De Bataafs-Franse tijd omvat de Bataafse Republiek (1795-1806), het Konink-
rijkk Holland (1806-1810) en de inlijvin g bij Frankrijk (1810-1813). De periode 
vann de Bataafse Republiek wordt gekenmerkt door politieke strijd tussen 
Unitarissen,, die vanuit democratisch-patriotse standpunten streden voor een 
sterkk centralistisch geregeerde eenheidsstaat; Federalisten, veelal aristocratisch- 4 53 
patriotsee voorstanders van een statenbond; en Moderaten, die een tussenpositie 
innamen.. De strijd leidde tot enkele grepen naar de macht en tot drie verschil-
lendee grondwetten, respectievelijk de 'Staatsregeling voor het Bataafse Volk' 
(1798)) en de Staatsregelingen 'des Bataafschen Volks' van 1801 en 1805. 
Dee Bataafs-Franse tijd kende bovendien de 'Constitutie voor het Koningrijk 
Holland'' van 1806; zie Van Hasselt 1979,17-165. 

2.. Brummel 1959,10. 
3.. De Verlichting wordt hier opgevat als het 'intellectueel regime' (Heilbron 1991, 

23)) dat sinds de achttiende eeuw tot vorming van moderne westerse democra-
tieënn inspireerde. Verüchte maatschappijtheorieën bevorderden processen van 
staatsvormingg die sinds 1776 in de Verenigde Staten en vanaf 1789 in Europa 
hunn beslag kregen. De invloed daarvan is - ook in Nederland - tot op heden 
gemakkelijkk aan te wijzen (zie bijv. Toornvliet 1992,9-101; Koole 1989; 
Couwenbergg [red.] 1989 en Woldring 1989); zo kunnen het liberalisme en 
hett socialisme als rechtstreekse erfgenamen worden aangemerkt (zie bijv. 
Vann Doorn 1989,159). 

4.. Palmer 1959/1964. 
5.. Ibidem. 
6.. De Wi t 1965,216. 
7.. Blonk e.a. 1969,57; zie ook Koole 1989,9-14. 
8.. De invloed van 'het volk' op de wetgeving kende in de praktijk beperkingen; 

bijj  de stemming over de Staatsregeling van 1798 bijvoorbeeld, bracht 40% van 
dee volwassen mannen een stem uit. Dit was ca. 7,5% van de totale bevolking; 
dee rest van de bevolking mocht om verschillende redenen niet stemmen. Zie 
Kossmannn 1976,55-56. 

9.. Zie voor de hier geciteerde teksten uit de Staatsregeling: Van Hasselt 1979, 
104-105. . 

10.. De 'Burgerlijke en Staatkundige Grondregels' maakten, net als de 'Algemene 
Beginselen'' en de 'Acte van Staatsregeling', deel uit van de 'Staatsregeling voor 
hett Bataafse Volk'. 

11.. Als Agent van Nationale Opvoeding traden op: de in 1787 aan de universiteit 
vann Franeker wegens patriotse sympathieën van zijn hoogleraarschap in de 
klassiekee talen ontheven en daarna tot 1795 in het buitenland verblijvende 
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Th.. van Kooten (1749-1813) en J.H. van der Palm (1763-1840). Van Kooten 
bekleeddee het Agentschap van januari 1798 tot april 1799 en Van der Palm 
vann april 1799 tot december 1801. 

12.. In 1801 werd de eerste Schoolwet aangenomen. In 1806 kwam onder het bewind 
vann raadpensionaris Rutgerjan Schimmelpenninck de 'Wet voor het Lager 
Schoolwezenn en Onderwijs in den Bataafsche Republiek' tot stand. Deze 
voldeedd zo goed dat zij tot 1857 in werking zou blijven. 

13.. Ondanks zijn slechte gezondheidstoestand (zie bijv. Homan 1978,66 en 73; 
Lodewijkk leed onder meer aan syfilis en was gedeeltelijk verlamd - wat hem 
dee bijnaam 'de lamme koning' opleverde) was zijn werkdrift buitengewoon: 
'Alss hij 's morgens om zeven uur met zijn - bijna dagelijkse - audiëntie begon, 
hadd hij in de regel al twee uur gewerkt (...). Rond negen uur 's morgens waren 
dee audiënties afgelopen (...). Om tien uur stipt begon daarna de vergadering 
vann de Staatsraad, altijd persoonlijk door de koning voorgezeten. Deze zittin-
genn duurden vaak tot diep in de middag en het was meestal vijf uur vóórdat 

4 544 Lodewijk toekwam aan een wat uitgebreidere maaltijd' (Kikkert 1981,79). 
14.. Over de relatie tussen verlicht bestuur en kunst zie ook: Leith 1965; 

Hoogeboomm 1985,19-20. 
15.. ARA 2.01.12.896.147 ('Decreten' 20 november 1806 nr. 13). 
16.. ARA 2.01.12.896.147, p. 3. 
17.. Volgens ARA 2.01.12.896.147 waren de overige leden: de bibliothecaris van 

dee Nationale Bibliotheek C S. Flament, de hofarchitect J.Th. Thibault en 
J.. van Styrum; 'auditeur secretaris' was 'Caen'; op het uiteindelijke rapport 
staatt CA. Mollerus als secretaris vermeld. 

18.. ARA 2.01.12.896.141-146. (Het rapport werd inderdaad binnen veertien dagen 
afgeleverd;; de dagtekening is 2 december 1806.) 

19.. Bedoeld werd ongetwijfeld de in 1798 uit de stadhouderlijke bibliotheek 
voortgekomenn Nationale Bibliotheek. 

20.. Over de invloed van het rapport van de Commissie-Meerman op het door 
Lodewijkk Napoleon gevoerde beleid bestaan opvallende verschillen van 
mening.. Brummel (1951,12) stelt dat het rapport in grote trekken 'de grondslag 
vormtt van de gehele culturele politiek van Lodewijk Napoleon' en dat al de 
doorr de commissie genoemde 'kwesties' onder Lodewijk Napoleon zijn 
aangevatt 'altijd in de zin, als door het rapport is aangegeven'. Hoogenboom 
deeltt deze mening niet en stelt dat het stuk en zijn 'globale aanbevelingen' 
doorr ingewijden werden beoordeeld als 'slecht, door haast, oppervlakkig'. 
Zijj  vervolgt: 'Het is niet waarschijnlijk dat er werkelijk gebruik is gemaakt 
vann de voorstellen van de commissie' (1985,27). 

21.. De Commissie-Meerman had bij haar rapport al een concept-instructie voor 
eenn Directeur-Generaal 'der Voorwerpen de Kunsten en Wetenschappen 
betreffende'' gevoegd. 

22.. De periode 1790-1810 wordt meer dan eens beoordeeld als 'een bloeitijd van 
hett Nederlandse toneel, zoals we er nauwelijks een tweede kunnen aanwijzen' 
(Brummell  1959,67). 

23.. Albach 1956,41. 
24.. Boels 1993, 216. 
25.. AR A 2.01.12.283.1. 

26.. ARA 2.OI.12.283.2. 

27.. Worp 1908,249-253; Albach 1956,46. 
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28.. In Frankrijk werd het theater door Napoleon Bonaparte nadrukkelijk ingezet 
terr ondersteuning van de staatsmacht; zie Presser 1989,316. Zie over het toneel 
onderr Lodewijk Napoleon Brummel 1973. 

29.. Colenbrander (red.), Gedenkstukken, deel v, 233. 
30.. Brummel 1959,16; Albach 1985,140. 
31.. Brummel 1973,66. 
32.. Brummel 1959,16. 
33.. Koster 1970,204. 
34.. De Vries 1993,99. 
35.. De Beaufort 1932,6. 
36.. Tegenover Meerman verwoordde het staatshoofd zijn mening over de handha-

vingg van het Nederlands: 'Ma crainte est toujours que 1'on négligé Ie Hollandois, 
qu'onn ne maintienne pas la langue hollandoise intacte et qu'elle ne conserve pas 
sonn rang. Il faut tout faire pour que cela ne soit pas.' (ARA 2.01.12.897 en Archief 
Museumm Meermanno-Westreenianum s.87-107; ook geciteerd in Brummel 
1951,25.)) 455 

37.. Bilderdijk rapporteerde op 21 juli 1806; zie Colenbrander (red.), Gedenkstukken, 
deell  v, 220-225. 

38.. Brummel 1959,18. 
39.. ARA 2.01.12.908,17 april 1809; ook geciteerd in Brummel 1951,25. 
40.. De Gouden Eeuw was zowel voor patriotten als prinsgezinden een inspirerend 

voorbeeld.. Natuurlijk verschilden de interpretaties. De patriotten waren vooral 
gerichtt op nationale eenheid en burgermacht, terwijl tegen het einde van de 
Fransee tijd door de prinsgezinden de stadhouders van Oranje steeds meer als 
middelpuntt van nationale saamhorigheid werden gepropageerd. 

41.. Lunsingh Scheurleer 1967,30-33. 
42.. Algemene Konst- en Letterbode, 16 januari 1801. 
43.. Geciteerd in: Colenbrander 1911a, 119. 
44.. Zie over dit eerste rijksmuseum Bergvelt 1998,17-38. 
45.. Ibidem, 36. 
46.. Zie Moes 1909,29-76; aangetekend moet worden dat vele aankopen uit de 

entreegeldenn werden bekostigd (zie Bergvelt 1985,80-81). 
47.. Colenbrander 1911a, 120; zie ook Grijzenhout 1985,53-68. 
48.. Moes 1909,81. 
49.. Deze nadruk op het nationale verleden speelde ook in andere landen (zie bijv. 

Grijzenhoutt 1985,13). 
50.. Koolhaas-Grosfeld 1982,613. 
51.. Grijzenhout 1983,23. 
52.. In Frankrijk waren door de overheid gefinancierde kunstaankopen en -opdrach-

ten,, academies, opleidingen, presentaties van levende kunstenaars en staats-
prijzenn al ruim vóór de revolutie van 1789 bekend. Deze activiteiten werden 
doorr de nieuwe machthebbers gecontinueerd. 

53.. Hoogenboom (1985,40) spreekt van 116 tentoongestelde werken; volgens 
Knoeff  (1948,146) waren er m werken te zien. Citaat: Knoef 1948,146. 

54.. Hoogenboom 1985,40. 
^.^. Ibidem, en Meerman, 'Rapport', 1809,11. 
^6.^6. Artikel 9 van de Instructie van de Directeur-Generaal der Schoone Kunsten. 
57.. Bergvelt 1985,86-91. Deze voorkeur was ongetwijfeld mede door politieke 

overwegingenn bepaald. 
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58.. In Frankrijk was reeds de Prix de Rome met de stichting van de Académie de 
Francee a Rome (1666) ingesteld (zie Bergvelt 1984 en Hoogenboom 1985). 

$9.$9. Lodewijk Napoleonn hield tijdens zijn koningschap achtereenvolgens verblijf 
in:: het Binnenhof en Huis ten Bosch, beide te Den Haag; het paleis aan de 
Wittevrouwenstraatt te Utrecht; het Stadhuis te Amsterdam; Paleis Soestdijk; 
Paleiss Het Loo; het buiten Amelisweerd (Utrecht) en Paviljoen Welgelegen 
tee Haarlem. 

60.. Zie ook de catalogus bij de tentoonstelling Plan ter verbeeteringe... De architec-
tuurtuur van Johannes van Westenhout (1754-1823), Historisch Museum Den Briel, 
1997. . 

61.. Van Swigchem 1974,17. 
62.. Zie bijv. Van Sas 1997. 
63.. Zie Brummel 1939,4,18 e.v. en Brenninkmeijer-de Rooij en Hartkamp 1988,192. 
64.. Flament (1758-1855) was oud-hoogleraar aan de Sorbonne; in 1791 was hij uit 

zijnn ambt gezet omdat hij de eed op de revolutionaire grondwet weigerde af 
tee leggen. Hij vluchtte naar het tolerante Amsterdam waar hij Waals predikant 
werd;; na de Bataafse machtsovername werd hij in 1798 belast met de ordening 
vann de bibliotheek, die toen was ondergebracht in het gebouw aan het Binnen-
hofdatt tot 1992 als onderkomen voor de Tweede Kamer diende, en de vervaar-
digingg van een catalogus. 

65.65. Brummel 1967,93. 
66.66. In 1807 verwierf men het prentenkabinet van Van Leijden-Gael en in 1808 

dee penningencollectie van Pieter van Damme. 
67.. Brummel 1939, 65. 
68.. Over de terugkeer van de manuscripten: Brummel 1939,77. 
69.69. Meerman, Aanspraak, 1809,42. 
70.. Lunsingh Scheurleer 1958,14-15. 
71.. Over Apostool: zie Jonker 1977; over de collectie Van Heteren Gevers: Van 

Thiell  1976,14-15. Duparc (1975,52) spreekt in dit verband over het Kabinet 
Vann Meteren en Brummel (1951,23) en over het Kabinet van A.L. Gevers van 
Endegeest. . 

72.. Zie over de geschiedenis van dit instituut: Huizinga 1926, Gerritsen (red.) 1997 
enn Klein e.a. 1998. 

73.. De vijf nationale academies waren: de Académie Francaise, de Académie des 
Sciences,, de Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, de Académie 
Royalee de Peinture et de Sculpture en de Académie Royale d'Architecture. 
Napoleonn had blijkens de verwijdering van de klasse 'Sciences Morales et 
Politiques'' uit het Institut National in 1803 geen behoefte meer aan politieke 
adviezen. . 

74.. De enige bemoeienis van de overheid in de Bataafs-Franse tijd met muziek 
betroff  in 1804 het decreet waarin de rechten op 'gegraveerde muziek' werden 
beschermdd ('Decreten', 18 augustus 1804, nr. 18). In de Instructie vun de Agent 
voorr Nationale Opvoeding werd muziek in het geheel niet genoemd. Afgezien 
vann de instelling van een aparte afdeling voor de toonkunst binnen de Vierde 
Klassee van het Instituut was de belangstelling van de overheid in het Koninkrijk 
Hollandd voor de muziek gering, zeker in vergelijking met de ruime aandacht 
diee aan toneel en beeldende kunst werd besteed. De betrokkenheid van Lode-
wijkk Napoleon bij de muziek bleef beperkt tot zijn persoonlijke interesse: in 
18066 had hij een ensemble in het leven geroepen onder de naam Musique de 
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CbambreCbambre du Roi, dat tafelmuziek en intieme concerten verzorgde. Grotere 
concertenn werden gegeven door het officiële hoforkest, de Chapelle du Roi. 
Beidee orkesten werden bij het vertrek van de koning in 1810 opgeheven. 

75.. Volgens artikel 1 van het decreet van 4 mei 1808 waarmee het Instituut in het 
levenn werd geroepen (geciteerd in: Huizinga 1926; Verzamelde werken, vin, 437). 

76.. Omtrent de status van het lidmaatschap van het Instituut: zie bijv. Jongbloed 
1987,10. . 

77.. Van Meerendonk en Ribberink 1972,35. 
78.. De democratisch-patriot Van Royen (1760-1844) studeerde letteren in 

Leiden,, volgde de colleges van 'ultra-revolutionair'Johan Valckenaer en 
waswas nauw bevriend met Van der Palm, de Agent voor Nationale Opvoeding. 
Doorr Willem 1 werd Van Royen tot 'Staatsraad in gewonen dienst' benoemd. 

79.. Zie Colenbrander 1911b, 271; Duparc 1975,397; Bos-Rops en Bruggeman 1987, 
12,15. . 

80.. Duparc 1975,398; Formsma 1967,24. 
81.. In essentie ging het verschil van mening over de tot op de dag van vandaag 

telkenss terugkerende vraag vanaf welk niveau de verantwoordelijkheid voor de 
beleidsuitvoeringg moet worden gelegd bij de kunstenaars c.q. kunstinstellingen 
off  bij de overheid. 

82.. Van Sas 1989b; Mijnhardt 1987a, 90. 
83.. Voor de ledenaantallen: Mijnhardt en Wichers 1984,359. 
84.. Helsloot 1984,31. 
85.. De Groot 1960,57. Benadrukt moet worden dat de godsdienst (of beter: de 

christelijkee moraal) in de Nederlandse Verlichting een belangrijke rol speelde. 
Niett alleen in meer orthodox-hervormde kring werd om die reden met enige 
huiverr gekeken naar Frankrijk, waar de 'Godsdienst van de Rede' na de revolu-
tiee triomfen vierde. 

86.. Hetzelfde gold ook voor het kunstonderwijs, waar particulieren gewoonlijk 
dee zaken regelden; zie bijv. Jongbloed 1987,7; Hoogenboom 1985,21-22. 

87.. Boels 1993,216. 
88.. Brummel 1959,15;Jongbloed 1987,9. 
89.. Mijnhardt 1987a, 329-331. 
90.. Huizinga 1926; Verzamelde werken, v in, 433-436. Dat de vrees voor overheids-

bemoeieniss niet ongegrond was, bleek bijvoorbeeld in Haarlem, waar de uit 
verlichtee burger- en dissenterskring ontstane Teylers Stichting naar de mening 
vann de nieuwe politieke machthebbers te weinig deed aan 'spreiding' van 
kunstenn en wetenschappen onder 'het volk'. Het gevolg was dat de Stichting 
doorr het nieuwe stadsbestuur werd gedwongen haar 'opvoedende publieks-
functie'' ruimer op te vatten (Mijnhardt 1987a, 1978,82-88). 

91.. Zie over propagandistische waarden van liederen bijv. Grootes 1984. 
92.. Zie hierover ook Mijnhardt z.j. [1997]. 
93.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,37. 



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK II I 

i.. Tegen zijn secretaris tijdens de behandeling van de tienjaarlijkse begroting in 
dee Tweede Kamer omstreeks 1820; geciteerd in: Cramer 1980,21. 

2.. 'Het driemanschap' bestond uit G.K. van Hogendorp, A.F.J.A. van der Duyn 
vann Maasdam en L. van Limburg Stirum; na Napoleons nederlaag bij Leipzig 
opp 18 oktober 1813 bereidde dit drietal de komst van Willem Frederik voor. 

3.. Kossmann 1976, 66. 
4.. Van der Palm 1816,155. 
5.. Als verlichte elementen in Willems politiek kunnen worden genoemd: een 

grotee nadruk op staats- en natievorming (met als kern een sterke centraal 
geleidee staat met gemeenschappelijke 'liberale' normen en waarden en een 
duidelijkee eigen identiteit); de aanwezigheid van een grondwet en de bescher-
mingg van het individu door wetgeving; de verdere ontwikkeling van 'rationeel 
bestuur'' met 'openbare' begrotingen; sterke nadruk op (infrastructurele) voor-
zieningenn die economische en industriële vooruitgang moesten stimuleren 
en,, ten slotte, gerichte aandacht voor scholingen opvoedingvan het volk tot 
deugdzamee 'staatsburgers'. 

6.. Anders dan tegenwoordig dienden 'de kunsten', als het om 'beleid' ging, 
destijdss als een 'containerbegrip', waartoe ook musea, archieven en 
bibliothekenn werden gerekend. 

7.. In maart 1818 werd dit samengevoegd met het Departement van Nationale 
Nijverheidd en Koloniën en in maart 1824 werden de Kunsten (samen met 
Onderwijss en Wetenschappen) ondergebracht bij het ministerie van 
Binnenlandsee Zaken, Onderwijs en Waterstaat (zie Van IJsselmuiden 1988). 

8.. Souverein Besluit van 2 februari 1814, nr. 78; Besluiten van 7 mei 1816 en 3 juli 
18166 in Bijvoegsel 1816,352-353 en 370-381; Bijvoegsel 1816,943-946 en Bijvoegsel 
1822,1254-1345. . 

9.. Lunsingh Scheurleer (1967,39) spreekt van 120 schilderijen; Brenninkmeyer-
dee Rooij van 127. In totaal waren er in de Franse Tijd tussen de 193 en 200 
schilderijenn naar Frankrijk overgebracht (vgl. Lunsingh-Scheurleer 1967, 
39-40,, en Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 1988,206). 

10.. In 1812 waren ongeveer 11.000 prenten (ongeveer de helft van de collectie) 
naarr Frankrijk afgevoerd. Met het transport van Apostool keerden 10.243 
exemplarenn in Nederland terug. Zie Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 
1988,194.. Lunsingh-Scheurleer (1967,40) meldt dat met de terugkeer van 
genoemdee 10.243 exemplaren nog 162 prenten ontbraken; samen zou het dus 
gaann om 10.243 + r^2 = ïO-405 prenten; het verschil met de door Brennink-
meyer-dee Rooij en Hartkamp genoemde ca. 11.000 is door mij niet te verkla-
ren.. Het verandert ook niets aan het feit dat 'bijna alles' terugkwam. 

11.. Lunsingh-Scheurleer 1967,39. 
12.. Geciteerd bij De Vries 1967,53. 
13.. Tijdens de inlijvin g bij Frankrijk waren de resterende collecties van de voor-

maligee Koninklijke Bibliotheek en het Prentenkabinet aan de stad Den Haag 
overgedragen;; op 3 januari 1814 schonk het stadsbestuur dit bezit, samen met 
dee al onder Lodewijk Napoleon verkregen schilderijen die niet bruikbaar waren 
inn het Koninklijk Museum, terug aan Willem 1 (zie Koolhaas-Grosfeld 1982, 
629;; Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 1988,194). 
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14.. De Vries (1967,61) dateert dit besluit, ten onrechte, op 29 november 1815; 
vgl.. Bijvoegsel, 1817,211-212. 

15.. Geciteerd in De Vries 1967,54. 
16.. Lunsingh Scheurleer 1958,25. 
17.. Het sinds 1806 voor de Koninklijke Bibliotheek gehuurde Mauritshuis werd 

inn 1820 voor ƒ35.000,- aangekocht. 
18.. Hoe vol dat op die ene verdieping geweest moet zijn, moge blijken uit het 

feitt dat tegenwoordig in het hele Mauritshuis zo'n 280 werken worden 
geëxposeerd. . 

19.. Aantallen: De Vries 1967,54; Bergvelt 1992,273,282-283. 
20.. Zie voor een overzicht van de tentoonstellingen van 'levende meesters': 

Koolhaas-Grosfeldd 1983 en Hoogenboom 1991,152-153. 
21.. Het gebouw, dat vanaf 1814 werd bewoond door de koningin-moeder, prinses 

Wilhelmina,, was na het overlijden van 'Willemijntje' in 1820 leeg komen te 
staan. . 

22.. Hiervan kwamen 60 uit Amsterdam en 166 uit Den Haag; Bergvelt 1985,108; 4 59 
Kokk (1989,139) spreekt van 300 schilderijen (en vier beeldhouwwerken). 

23.. In 1885 werd het museum opgeheven; de collectie ging toen over naar het 
nieuwee Rijksmuseum. 

24.. Geciteerd in Duparc 1975,57. 
25.. Uit 'eigen middelen' kocht hij voor het museum in 1826 de Japanse collectie 

vann J. Blomhof (voor ƒ30.000,-) en in 1832 de Japanse verzameling van 
J.F.. Overmeer Fisscher (voor ƒ41.600,-). Door ruimtegebrek duurde het tot 
18555 voordat beide collecties in het Mauritshuis konden worden ondergebracht. 

26.. In 1997 ontvingen de kunstverzamelaars Piet en Ina Sanders, die vanaf de jaren 
zeventigg delen uit hun collectie aan verschillende musea beschikbaar stelden, 
dee museummedaille. 

27.. Omvangrijke delen van de stadhouderlijke munten-, penningen- en stenen-
collectiess waren in de Franse Tijd naar Frankrijk afgevoerd; weinig is hiervan 
naa 1815 teruggekomen; zie Van Gelder 1967,153. 

28.. In 1819 bijvoorbeeld, kocht de koning voor het museum de omvangrijke 
collectiee van de filosoof Frans Hemsterhuis. Voor meer aankopen zie 
Vann Gelder 1967,153-159. 

29.. In 1821 werden de Koninklijke Bibliotheek en het Penningkabinet in het Hotel 
Huguetann ondergebracht. In 1935 werden ze gescheiden; het Penningkabinet 
werdd toen ondergebracht bij het Haags Gemeentemuseum. Tussen 1942 en 
19588 leidde de verzameling een verborgen bestaan op zolders en in kluizen. 
Vanaff  1958 tot 1986 was het Kabinet gehuisvest aan de Zeestraat 71b in Den 
Haag;; in 1986 werd de collectie overgebracht naar een pand aan het Rapenburg 
tee Leiden. Sindsdien is de officiële naam: Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet. . 

30.. Het Hotel Huguetan werd in de j aren dertig van de achttiende eeuw in 
opdrachtt van de dochter van boekhandelaar/uitgever/speculant Pieter 
Huguetann gebouwd door Daniëll  Marot. 

31.. Zie Duparc 1975,60-68. 
32.. Dit geruzie weerhield Willem 1 er niet van incidenteel ook elders bij dragen te 

leverenn aan museale verzamelingen ten dienste van onderwijs en wetenschap. 
Zoo werd in 1820 het Museum van Natuurlijke Historie van de overleden 
Groningsee hoogleraar Petrus Camper en zijn zoon Adriaan door Willem 1 



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK II I 

'voorr den Lande' gekocht en vervolgens 'ten dienste van het Onderwijs' 
beschikbaarr gesteld aan de 'Hooge-School' van Groningen. Zie Besluit 20 juli 
1820;; in: Bijvoegsel, 1820,491-492. 

33.. Het ging hier om delen van de collecties van het Rijksmuseum, het Koninklijk 
Penningkabinett en het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. 

34.. Duparc 1975,62. 
35.. Reinwardt, die sinds 1801 hoogleraar in de 'geneeskunde en natuurlijke 

wijsbegeerte'' te Harderwijk was, werd door Lodewijk Napoleon aangetrokken 
alss directeur van een aan te leggen plantentuin met diergaarde en natuur-
historischh museum. De eerste twee kwamen er; tot een museum kwam het 
(toenn nog) niet. 

36.. Helaas kwam lang niet alles aan; drie schepen met aan boord omvangrijke 
verzamelingenn - resultaat van jaren arbeid - gingen in stormen verloren. 

37.. De prenten van Royer waren onderdeel van de veel bredere verzameling die 
inn 1816 een belangrijk deel uitmaakte van de basiscollectie van het Koninklijk 
Kabinett van Zeldzaamheden. Het Pleysterkabinet bestond uit een collectie 
gipsafgietselss van meesterwerken van de Griekse beeldhouwkunst. 

38.. Duparc 1975, 64. 
39.. Bijvoegsel, 1818,4e deel, ie stuk, 257-261. 
40.. Een 'teekenmeester' moest in het bezit zijn van een door de Vierde Klasse 

off  door een van de Koninklijke Academies uitgereikt 'getuigschrift zijner 
bekwaamheden'' (art. 3). 

41.. Zie artikel 7 van genoemd Koninklijk Besluit (KB) en De Stuers en Salverda 
1880,1-2. . 

42.. Zie over het aantal opleidingen: Martis 1984,37; Hoogenboom (1985,53) 
spreektt over bijna veertig instellingen rond 1840. Het aantal leerlingen 
varieerdee van acht in 1830 (in Grave) tot 358 in Amsterdam (Martis 1984,37); 
Hoogenboomm (1985,53) noemt rond 1840 een gemiddeld aantal leerlingen 
vann honderd. 

43.. Hoogenboom 1993, 84. 
44.. Bij KB van 17 mei 1826 nr. 139 werd dit artikel verruimd; voortaan konden ook 

afgestudeerdenn van tekenscholen en academies meedingen naar 'den Grooten 
Prijs'. . 

45.. De belangrijkste werden georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Antwerpen 
enn Brussel. De tentoonstellingen waren bij een breed publiek populair. Soms 
werdenn in een maand tijd veertig- tot vijftigduizend bezoekers getrokken 
(Hoogenboomm 1991,12-13). De organisatie, die onder Lodewijk Napoleon een 
rijksaangelegenheidd was, werd na 1813 vooral een plaatselijke activiteit (waaraan 
inn Amsterdam de Vierde Klasse en, na 1822, net als in Antwerpen, de Koninklij -
kee Academie meewerkte), maar de oorspronkelijke opzet, een niet-commercieel 
platformm te creëren voor de meningsvorming over beeldende kunst uit het hele 
land,, bleef, zeker in Amsterdam en Den Haag, bewaard. De status van de ten-
toonstellingenn werd sterk bevorderd doordat de rijksoverheid hier eigentijdse 
kunstt aankocht. 

46.. Zie Bijvoegsel, 1818,5e deel, 2e stuk, 592, en Martis 1984,34. 
47.. Natuurlijk zat aan de bezwaren die door de aan de opleidingen betrokken 

docentenn en bestuurders naar voren werden gebracht ook een pragmatische 
kant.. Voor een deel werden deze ongetwijfeld gevoed door weerzin tegen 
bemoeieniss 'van buitenaP met de tot dan geheel vrije invulling van het onder-
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wijs.. Zie voor de kritiek uit kunstenaarskring bijv. Hoogenboom 1985,65-70. 
Dee invloedrijke kunstbevorderaar en hoofd van de Amsterdamse gemeente-

secretariee mr. Jeronimo de Vries onderstreepte dat de bevordering van de 
nationalee kunst vooral een zaak van particulieren was. De oud-democratisch-
patriott De Vries was in Amsterdam als ambtenaar belast met de organisatie 
vann tentoonstellingen van 'levende meesters', recenseerde deze (anoniem 
maarr gezaghebbend) in Vaderlandsche Letteroefeningen, was lid van de Raad 
vann Bestuur van de in 1822 geopende Koninklijke Academie, plaatsvervangend 
directeurr van het Rijksmuseum, lid van de Tweede Klasse van het Instituut en 
'lidd of ere-lid van bijna alle particuliere genootschappen in het land'; 'al deze 
bezighedenn stelden hem ruimschoots in staat om zijn stempel te drukken op 
hett culturele leven van zijn tijd' (Koolhaas-Grosfeld 1982,625). Zie over zijn 
opvattingg dat kunstbevordering vooral een zaak van particulieren was, eveneens 
Koolhaas-Grosfeldd 1982,625. 

Dee zwager en geestverwant van De Vries, Joan Melchior Kemper, eveneens 
invloedrijkk oud-democratisch-patriot en zichzelf later liberaal noemende staats-
rechtgeleerde,, waarschuwde direct na het vertrek van de Fransen voor een op 
utilitairee overwegingen gebaseerde overheidsbemoeienis met de kunsten. Vol-
genss hem konden slechts 'vrijheid en voorspoed, uit ontwikkeling van eigene 
krachtt geboren' de kunst stimuleren (Kemper 1836, deel n, 111-112). Geheel 
volgenss eigentijds-romantische opvattingen mocht de 'natuurlijken loop van 
aangeborenn kunstgenie' op geen enkele wijze worden beperkt (geciteerd bij 
Koolhaas-Grosfeldd 1982,623). Als de overheid zich op basis van utilitaire argu-
mentenn met de kunst bemoeide, zou de 'natuurlijken gang' van de kunst worden 
belemmerdd en zou zij haar kenmerkende 'oorspronkelijkheid en nationaliteit' 
verliezenn (zie Kemper 1836, deel 11,93-116, en Koolhaas-Grosfeld 1982,622, 
629).. Om deze reden moesten vorst en overheid zich beperken tot aanmoedi-
gingg en zich verre houden van beïnvloeding (Kemper 1836, deel 11,116). 

48.. Hun opvattingen sloten nauw aan bij libertijns-humanistische beschavings-
idealenn uit de tijd van de Republiek, waarbij ervan werd uitgegaan dat vrijheid 
voorr de kunsten noodzakelijk was om deze te laten bloeien. Om deze reden, 
enn dat was duidelijk een andere dan die ten tijde van de Bataafse Republiek 
waswas gebruikt om zeventiende-eeuwse meesters als lichtend voorbeeld in de 
Nationalee Konst-Gallerij te presenteren, werd de zeventiende eeuw vanaf het 
beginn van het koninkrijk óók het ideaal van vroeg-liberale opinieleiders (zie 
bijv.. Kemper 1836, deel 11,103,106). Voor hén gold de Gouden Eeuw als bewijs 
datt de kunsten tot grote bloei kwamen als de overheid zich er weinig mee 
bemoeide.. De tolerante afstandelijkheid van de dragers van openbare macht 
uitt de bloeitijd van de Republiek werd nu door veel progressieve burgers, 
naa jaren waarin de overheid had gepoogd de kunsten in te schakelen bij het 
bevorderenn van haar macht, als een lichtend voorbeeld gezien. 

49.. Lako 1899,58. 
50.. Geciteerd in Martis 1984,37. Een belangrijke oorzaak van de hele gang van 

zakenn noemde hij 'het conservatisme van de docenten en hun gebrek aan 
kwaliteitt en volharding' (ibidem). 

51.. Koninklijk Besluit van 10 oktober 1829 nr. 82. 
52.. Rijksarchief in Noord-Holland (RANH), 175.149.363b. 
53.. Zie Koolhaas-Grosfeld 1982,624. Overigens is het voor een aanzienlijk deel 

eenn kwestie van 'geloof of de resultaten van beleid worden gedomineerd door 
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idealistischee motieven (als bovengenoemde) of door financiële prikkels (het 
niveauu van de financiële bijdragen van de overheid). In de praktijk zullen beide 
elkaarr ongetwijfeld beïnvloeden. Opvallend is dat de invloed van de financiën 
doorr sommige auteurs (als Marris 1984) sterk op de voorgrond wordt geplaatst, 
terwijll  andere (als Koolhaas-Grosfeld 1982) hieraan nauwelijks aandacht 
besteden. . 

54.. De 'bijzondere fondsen' stelden Willem 1 in gelegenheid om naar eigen goed-
dunkenn financiële bijdragen te leveren aan uiteenlopende zaken. De mogelijk-
hedenn hiertoe waren ruim, want het 'Huis des Konings' ontving in 1818 2,6 
miljoenn gulden uit de staatskas. Daarentegen ontving het departement voor 
Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen 1,2 miljoen. Willem 1 financierde uit 
zijnn 'bijzondere fondsen' regelmatigbeeldende-kunstaankopen, waaruit kan 
wordenn afgeleid dat hij een zekere belangstelling voor beeldende kunst had. 
Dezee aandacht wordt door verschillende auteurs uiteenlopend geïnterpreteerd. 
Lunsighh Scheurleer: 'Willem 1 had niet alleen grote belangstelling voor kunst-
werken,, maar bevorderde de ontwikkeling der musea ook daadwerkelijk' (1958, 
33);; Hoogenboom:'(...) de persoonlijke belangstelling van de koning reikte niet 
verderr dan tot de portretten die van hem werden gemaakt' (1985,43). Van de 
ca.. 616 tussen 1815 en 1840 voor totaal ca. ƒ278.815,- aangekochte werken is ca. 
ƒ95.000,-- door Willem 1 gefinancierd (Bergvelt 1992,273,282-283). 

^ .. Hoogenboom 1985,267-268. 
^6.^6. Zoals bijvoorbeeld moge blijken uit het feit dat de Staten-Generaal hem 

opp 30 juni 1815 (15 dagen na de Slag bij Waterloo) aanschreven als hun 
'Allerdoorluchtigstee Grootmachtigste Koning, Genadigste Koning en Heer' 
(geciteerdd in Van Swigchem 1963,235). 

57.. Van Hövell tot Westervlier-Speyart van Woerden e.a. 1995,39. 
58.. NNWB 1,1564. 

59.. Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden andere kerk-
gebouwenn dan die van de hervormde Kerk enkel getolereerd als zij er niet als 
kerkgebouww uitzagen. 

60.. Rosenberg 1972,12. 
61.. Citaat: ibidem, 17; over waterstaatskerken: Rosenberg 1972. 
62.. Staatsblad, 1813, nr. 73. 
63.. Dubbe en Vroom 1986,18. 
64.. Van Swigchem 1974,17. 
65.. Ibidem, 18. 
66.66. Op 13 november 1813 bijvoorbeeld, was in Rotterdam de acteur Frits Rosenveldt, 

dee grootvader van de later beroemde acteur Louis Bouwmeester, onverwacht 
enn zwaaiend met een oranje-versierde hoed op het toneel verschenen om er 
hett liedje Al is onsprinsje nog zo klein te zingen en vervolgens 'Oranj e boven!' 
tee roepen. Deze spontane actie bleef niet zonder gevolgen. Er ontstond een 
groott tumult en schouwburgbezoekers trokken Oranje boven! zingend de stad 
in.. Rosenveldt werd door toeschouwers 'in triomf' naar zijn woning gebracht, 
waarr de Franse politie hem nog dezelfde nacht van het bed lichtte. Kort daarna 
namenn vertrekkende Franse troepen de acteur mee. In mei 1814 keerde hij na 
dee nodige omzwervingen terug in zijn vaderland, waar hij als een nationale held 
werdd gehuldigd (Albach 1965,58-59). 

67.. Albach 1956,52. 
68.. Albach 1965, §0. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK II I 

69.69. Toen dit bij een slecht bezochte voorstelling eens werd nagelaten 'was er zulk 
eenn verwarring dat de voorstelling niet kon beginnen, voordat het orkest excuus 
hadd gemaakt en het volkslied - staande en met ongedekten hoofde aangehoord 
-wass gespeeld' (Van Gelder 1954,94)- Overigens zij opgemerkt dat het Wilhel-
musmus pas in 1932 het officiële volkslied werd; voordien was dit Wien Neêrlandsch 
BloedBloed (1817) van Hendrik Tollens. 

70.. Albach 1956,162, en Van Gelder 1954,100. 
71.. Worp 1908,377-378. 
72.. Het plan van Siegenbeek bevindt zich in het ARA onder nr. 2.04.01.4035; 

dee titel luidt voluit 'Bedenkingen over de middelen ter verbetering van het 
Nederlandschee toneelwezen, en bijzonderlijk over de vorming van een 
eigenlijkk gezegd nationaal toneel'. 

73.. Siegenbeek 1827,79-80. 
74.. Het bleef niet bij dit ene advies, want Jan Konijnenburg, voormalig volks-

vertegenwoordigerr ten tijde van de Bataafse Republiek, auteur van een 
28-deligee uitgave over 'de staatsomwenteling in Frankrijk' en hoogleraar 
inn de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis aan de Kweekschool der 
Remonstrantenn te Amsterdam, stuurde eveneens een rapport met soortgelijke 
aanbevelingenn naar het departement ('Ontwerp tot vestiging en verbetering 
dess nationalen toneels', ARA 2.04.01.4035.). En ook langs andere wegen werd 
dee wenselijkheid tot bemoeienis van de nationale overheidd met het toneel 
bepleit.. In het, onder het motto "K ben lastig, maar tot nut' uitgegeven 
verlicht-kritischee tijdschrift De Tooneelkijker, werden op grond van 'nationale, 
sociaal-ethischee overwegingen' voorstellen gedaan tot 'herstel van het Natio-
nalee Toneel (...) teneinde den openbaren geest te vormen, aan te kweeken, te 
leidenn en te verheffen' (De Tooneelkijker, 2 [1817], nr. 6,240-241). De Tooneelkijker 
werdd van 1816 tot 1819 uitgegeven in Amsterdam. Het bevatte vooral besprekin-
genn van toneelstukken, maar tevens werd kritische aandacht besteed aan de 
'staatt van het Nederlandsche Tooneel'. Omdat na 1813 nog slechts een fractie 
vann de opgevoerde stukken van Nederlandse origine was, vroeg de redactie 
vann het tijdschrift zich bezorgd af wat 'een vreemdeling' wel moest denken van 
'eenee natie, die haar eigen tooneel, hare eigen taal, hare eigene kunstenaars 
versmaadt,, om Fransche, Duitsche, Italiaansche, Engelsche, ja, des noods 
Turksche,, en Chinesche tooneelen te gaan bewonderen' (De Tooneelkijker, 
2[i8i7],nr.6,243). . 

75.. Siegenbeek 1827; in het ARA is ook geen antwoord van het Departement op 
hett rapport van Konijnenburg te vinden. 

76.. Samuel Wiselius nam het initiatief tot de eerste 'officiële toneelschool' in 
Nederland.. Zie over deze bevorderaar van toneelbeleid Hunningher 1931,11,13, 
19,, en Albach 1956,159-160. Als zodanig kwam in 1821 -volgens Albach 1956, 
1600 en Hunningher 1931,19 dateert de oprichting van 1825 - het Genootschap 
voorr Uiterlijke Welsprekendheid tot stand. Dit genootschap ging nauw samen-
werkenn met het datzelfde jaar door de commissarissen van de Amsterdamse 
stadsschouwburgg opgerichte Fonds ter opleiding en onderrichting van toneel-
kunstenaarss aan den Stads-schouwburg te Amsterdam. Belangrijkste docent 
werdd de bekende acteur Johannes Jelgerhuis, die in 1808 al ideeën over een 
toneelacademiee had geventileerd. 

77.. Hunningher 1931,20. 
78.. Koninklijk Besluit van 24 augustus 1821, nr. 58. 
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79.. Bijvoegsel, 1823,444-447. 
80.. Colenbrander (red.), Gedenkstukken, vm (2), 610. Zie voor de opstellingvan de 

ministers,, ibidem, 609-612. 
81.. Ibidem, vu (2), 611. Dat er geen gezelschap van de grond kwam wordt opge-

maaktt uit het feit dat genoemde ƒ 8000,- sindsdien niet in de uitgaven van het 
ministeriee zijn terug te vinden. Overigens staat de constatering dat er geen 
beleidd werd gevoerd op gespannen voet met het door Kossmann (1976,79) 
gestelde:: 'Het toneel - de regering maakte er intens gebruik van om in België 
aandachtt voor de Nederlandse taal en cultuur te wekken - ( . . . ) .' Ik heb hiervan 
inn regeringsstukken geen bewijzen kunnen vinden; ook De Jonghe (1943), die 
dee taalpolitiek van Willem 1 in de Zuidelijke Nederlanden uitvoerig in kaart 
brengt,, zwijgt hierover. Zie over het toekennen van een prijs, Böhm 1983,26. 

82.. Als subsidievoorwaarde stelde de koning dat de directies 'eene behoorlijk ge-
decoreerdee Loge' voor koninklijke gasten gereed hielden (KHA, E8, vu C, nr. 1). 

83.. Van Gelder 1954,62. 
84.. Zie Koninklijk Besluit 5 mei 1832, nr. 26, en Van Gelder 1954, 66. 
85.. Van Gelder 1954, 66-67. 
86.. Het abonnementsgeld bedroeg in 1820/12.474,-; zie Bergvelt 1992,262. 
87.. Böhm 1983,26. 
88.. In Haarlem had men bij gebrek aan goede professionele zangers en zangeressen 

'toevluchtt moeten nemen tot dilettanten en eene vreemde, die onze taal 
gebrekkigg uitsprak'. Zie ARA 2.04.01.4263,10 december 1825. 

89.. Koninklijk Besluit van 7 april 1826, nr. 125. 
90.. Hoogenboom 1985,267-268. 
91.. Zie over de voorgeschiedenis van 'Toonkunst': Mijnhardt z.j. [1997]. 
92.. Zie ook Bank 1999,23 e.v.; deze auteur maakt ook melding van een al eerder 

opgerichtee en uit tien musici bestaande Brusselse hofkapel. 
93.. Het budget werd in 1836 opgetrokken tot ƒ 18.000,- en in 1837 tot ƒ20.000,-. 
94.. De Jonghe 1943. 
95.. Staatsblad, 1814, Besluit nr. 17. 
96.. Handelingen 11,1816-1817, bijlagen, 225. Staatsblad, 1817, nr. 5. 
97.. In 1818 werd bij wet 'het misbruik der drukpers, ten aanzien van het beleedigen 

vann vreemde Mogendheden, Vorstenn en Gezanten' beteugeld. Kemper 1836, 
deell  in, 251. Ter bestrijding van de oppositiebladen in het Zuiden werd de 
vrijheidd van drukpers doorr minister Van Maanen met voeten getreden 
(Vann de Sande 1977,91). 

98.. Böhm 1983,16. 
99.. Op 19 mei 1815 werd in de Staatscourant bekendgemaakt dat luitenant-admiraal 

Vann Kinsbergen (de schoonvader van G.K. van Hoogendorp) een prijsvraag 
voorr een nieuw volkslied had uitgeschreven. In januari 1817 'werden de 
bekroondee volksliederen in druk te koop gesteld' (Enschedé 1916); het waren 
WienWien Neêrlandsch Bloed van Tollens en Wij leven vrij, wij leven blij  van Brand. 
Hett eerste couplet van Wien Neêrlandsch Bloed luidt als volgt: 'Wien Neêrlansch 
bloedd in de aders vloeit, / Van vreemde smetten vrij , / Wiens hart voor land en 
koningg gloeit, / VerhefF den zang als wij : / Hij steil' met ons, vereend van zin, / 
Mett onbeklemde borst, / Het godgevallig feestlied in / Voor Vaderland en 
Vorst.'' De tekst werd op muziek gezet door de in Duitsland geboren Johann 
Wilmss (1772-1847). 

100.. Kollewijn 1891, deel 11,44. 
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IOI .. 'De aap van Bilderdijk' kwam van minister Van Maanen; zie Böhm 1983,24. 
Dee ministers betoonden zich met hun opvatting aangaande Bilderdijk 
spreekbuizenn van 'het volk', want Bilderdijk en Da Costa werden door het 
grotee publiek genegeerd en in verlichte burgerkring veracht: 'Da Costa scheen 
vogelvrijj  verklaard, niemand had den moed met hem op straat te lopen, was hij 
ergenss en hoorde een bezoeker dat, dan keerde hij om en zei: "dan kom ik wel 
eenss terug".' (NNBW VI , 339). 

102.. Notulen van het Verhandelde bij de Heeren Leden van het Provisioneel 
Bestuurr en Raden der stad 's-Gravenhage. Maandag 3 januari 1814; geciteerd 
inn Brummel 1939,69-70. Zie over de toedracht daarvan: De Vink 1933,91. 

103.. Brummel 1939,73. 
104.. Tijdens de inlijvin g bij Frankrijk was de naam van de Koninklijke Bibliotheek 

(1806)) veranderd in Grote Hollandsche Bibliotheek. 
105.. Uit de handhaving van de rooms-katholieke Fransman Flament bleek nog 

eenss de uitgesproken ruimhartige opstellingvan Willem 1 ten opzichte van 
inn rijksdienst tredende medewerkers. 

106.. Op 25 januari 1817 werd dit wettelijk vastgelegd. 
107.. Brummel 1967,98. 
108.. Brummel 1939,79-114. 
109.. Ibidem, 81. Het laatste deel van dit citaat is natuurlijk zeer betrekkelijk, want 

zoalss eerder opgemerkt ontving het 'Huis des Konings' rond 1820 een veel 
groterr bedrag uit de schatkist dan het Departement van Onderwijs, Kunsten 
enn Wetenschappen (zie noot 54 en 142). 

110.. Koninklijk Besluit van 18 mei 1819. 
in.. Brummel 1939, 87. 
112.. Ibidem, 98,102-103. 

113.. Van Westreenen (1783-1848) was medewerker van zijn familielid Johan 
Meermann in diens functie van directeur-generaal der Wetenschappen en 
Kunstenn geweest. In 1807 was hij door Lodewijk Napoleon tot 'adjunct-
archivaris'' benoemd. 'Hij trok persoonlijk de aandacht door zijn zonderling 
ouderwetschee kleeding en zijn bijzonder opvallend optreden' (NNBW, deel iv, 
1448).. In 1824 verwierf Van Westreenen een groot deel van de beroemde 
bibliotheekk van zijn vroegere superieur Meerman. Door aankopen werd deze 
verzamelingg aanzienlijk uitgebreid. Van Westreenen vermaakte zijn woning 
enn zijn bezit als Museum Meermanno-Westreenianum in 1848 aan de staat. 

114.. Brummel 1967,100. 
115.. Mijnhardt en Wichers 1984,359-360. 
116.. Helsloot 1984,36; Schneiders 1990,26. 
117.. Schneiders 1990,27. 
118.. Zie bijv. Schneiders 1990,41-42. 
119.. De archieven van de opgeheven ministeries waren reeds in 52 kisten naar Parijs 

vervoerd;; van een verzending van de 'verzamelingen van Van Wijn*  kwam het 
doorr de val van Napoleon niet. Kort na de vrede keerden de 52 kisten terug; zie 
Formsmaa 1967,24. Bos-Rops en Bruggeman (1987,24) spreken in dit verband 
overr 60 a 70 kisten. 

120.. Eerste citaat: Formsma 1967,24; tweede: Colenbrander 1911b, 271-272. 
121.. Duparc 1975,398-399. 
122.. Koninklijk Besluit van 23 december 1826, nr. 186; de prijsvraag werd 

gepubliceerdd in de Staatscourant van 4 januari 1827. Zie ook Van Meerendonk 
enn Ribberink 1972,436-437. 
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123.. Stuart was als 'geschiedschrijver des Rijks' verantwoordelijk voor de 'Nieuwe 
Nederlandsee Jaarboeken' (Amsterdam 1813—1814,6 delen) en de 'Jaarboeken 
vann het Koningrijk der Nederlanden' ('s-Gravenhage/Amsterdam 1818-1826, 
166 delen). 

124.. Zie Van der Woud 1990. 
125.. NNBW, deel vin, 514. 

126.. Geurts 1982,319. 
127.. Geciteerd in Van Meerendonk en Ribberink 1972,37. 
128.. Zie Geurts 1982,323. 
129.. Bijvoegsel, 1929,230-233. 
130.. Zie Tamse 1992,46: 'Kunstwas in de allereerste plaats een zaak van particulie-

renn en niet van vorst en regering. Willem 1 had dan ook geen eigen beleid (...).' 
Dezee laatste stelling is onhoudbaar; Willem 1 voerde, zoals uit het beschreven 
beleidd moge blijken, wel degelijk een gericht kunst- en cultuurbeleid. Dat 
hijj  (of liever: de staat) daarbij de kunst niet inhoudelijk beïnvloedde en haar 
(tott 1830) niet gebruikte voor zijn persoonlijke prestige, wil niet zeggen dat er 
geenn beleid werd gevoerd; dat beleid had als belangrijkste kenmerk dat het 
(heell  liberaal) 'voorwaardenscheppend' was. Een kenmerk dat goed aansluit 
bijj  het beeld van Willem 1 als 'autoritair-liberaal' vorst. 

131.. Het doel - een sterke natie - was hetzelfde als vóór 1813, maar de rol van de 
staatt werd nu door de burgers, daarbij beïnvloed door ervaringen in de Bataafs-
Fransee tijd, met argwaan bekeken. 

132.. Deze enigszins afstandelijke opstelling van de overheid vond in Nederland des 
tee gemakkelijker grond vanwege de uit de tijd van de Republiek stammende 
traditie.. Ook toen waren de activiteiten op het terrein van kunst en cultuur voor 
eenn belangrijk deel voortgekomen uit initiatieven van particulieren en waren zij 
niett nadrukkelijk door een overheid gestuurd. 

133.. Zie de eerste bladzijde van dit hoofdstuk. 
134.. Kemper 1836, deel 11,116. 
135.. Staatsblad, 1814, Besluit nr. 17. 
136.. De verlichte, vroeg-liberale burgers hadden na 1813 als 'liefhebbers of 

dilettanten'' een centrale plaats binnen de Vierde Klasse van het Instituut 
gekregen.. Zie hierover Reglement (...) 6 april 1816, paragraaf 9; in Bijvoegsel, 
1822,1254-1269,, Martis 1984,34-35 en Koolhaas-Grosveld 1982,623. De stem 
vann degenen die op grond van motieven aangaande vrijheid van de kunsten 
reservess jegens een sturende overheidsbemoeienis hadden, kreeg hierdoor een 
dominantee positie in een instelling die door Lodewijk Napoleon juist in het 
levenn was geroepen om de relatie tussen kunst en cultuur en de overheid te 
bevorderen.. Dit in zeker opzicht tegenstrijdige gegeven had tot gevolg dat 
hett Instituut in de praktijk niet de instelling was die zich nadrukkelijk beijverde 
voorr een overheidsbemoeienis waarin utilitaire overwegingen - laat staan 
ideologischee normen - een rol speelden. In plaats hiervan vertegenwoordigde 
dee Vierde Klasse in meerderheid de opvattingen van het verlicht-burgerlijke 
particulierr initiatief met haar grote nadruk op 'vrijheid' zoals dat door De 
Vriess en Kemper werd verwoord. 

137.. Overigens kan de afzijdigheid van de nationale overheid bij het toneel ook 
wordenn verklaard uit de relatief lage status die het toneel na 1815 als kunst-
disciplinee vertegenwoordigde. 
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138.. In 1824 liet dit hoogste adviesorgaan van de staat weten geen heil te zien in door 
Willemm 1 voorgestelde bemoeienis met de monumentenzorg in de provincies; 
Vann Swigchem 1974,18. 

139.. Hierbij moet worden opgemerkt dat over de beeldende kunsten, op welk 
terreinn naar verhouding veel activiteiten werden ondernomen, enkel vanuit 
Amsterdamm werd geadviseerd. 

140.. In het Zuiden waren de activiteiten met betrekking tot de musea minimaal 
enn voorzover aanwezig, van korte duur. In 1819 kocht Willem 1 van 'den 
Belgischenn ridder-primaat' Joseph D. Lupus voor ƒ20.000,- een verzameling 
zeldzaamhedenn en oudheden. De collectie werd vervolgens onder beheer van 
Lupuss als Rijksmuseum 'Musée Lupus' in Brussel gevestigd. Toen de 'zwak-
hoofdigee en hinderlijke' beheerder in 1822 stierf werd het museum al weer 
opgeheven.. De collectie ging naar het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, 
hett Koninklijk Penningkabinet en de Koninklijke Bibliotheek. Brummel 1939, 

141.. De universiteit van Leuven is gesticht in 1425; die van Leiden in 1575. 
142.. Gezien de machtspositie van Willem 1 en de invloed die ervan uitging op later 

overheidsbeleidd kan d i t- evenals bij de activiteiten van de stadhouders tijdens 
dee Republiek - in feite niet anders. Om onderscheid tussen privé-beleid en 
rijksbeleidrijksbeleid aan te kunnen brengen was de relatie koning-regering veel te sterk 
verweven.. De koning bepaalde door Koninklijke Besluiten voor een zeer 
belangrijkk deel het nationale beleid (ook al was dit in de meeste gevallen op het 
departementt voorbereid). Ook als activiteiten uit de 'eigen fondsen' van de 
vorstt werden betaald was er een onmiskenbare relatie met het rijk, want deze 
fondsenn werden immers op hun beurt met bijdragen uit de rijkskas gevuld. 
Zoo is er reeds op gewezen dat op de rijksbegroting het budget voor het 'Huis 
dess Konings' dat van departementen vaak ruim overtrof (zie ook noot 54 en 109). 

143.. Van Gelder 1954,67. 

NOTENN BIJ HOOFDSTUK IV 

1.. Handelingen 11,1862-1863,36. 
2.. Kemper had ervoor gezorgd dat de talentvolle maar arme student Thorbecke 

vann minister Falck in 1820 een beurs kreeg om in Duitsland te kunnen studeren. 
3.. Thorbecke, 'Narede', in: Thorbecke 1870, vin. 
4.. Volgens Thorbecke was de staat weliswaar een gemeenschap van allen en vond 

hijj  dat iedereen in principe politieke rechten toekwam, maar tegelijkertijd was 
hijj  van mening dat het onverstandig zou zijn om dit recht volledig van toepas-
singg te verklaren op degenen zonder bezit en ontwikkeling. Zie: 'Over het 
hedendaagss staatsburgerschap'. Rede 1844; in: Thorbecke 1872,84-96. 

5.. Blonk e.a. 1969,122. 
6.. Ibidem, 124; zie ook Boogman 1977,333-334-
7.. De nieuwe Grondwet voorzag onder meer in ministeriële verantwoordelijkheid 

tegenoverr de Staten-Generaal, rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede 
Kamer,, Provinciale Staten en gemeenteraden, en in volledige controle van de 
Staten-Generaall  over de financiële middelen van het land door de invoering 
vann jaarlijkse begrotingen. Voorts werden alle regeringslichamen openbaar, 
werdenn de rechten van de Tweede Kamer uitgebreid en werd naast de reeds 
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bestaandee vrijheid van drukpers, ook vrijheid van vereniging en vergadering, 
enn van onderwijs ingevoerd. In het licht van de doctrinair-liberale voorkeur 
voorr een 'overheid op afstand' verbaastt het niet dat de Grondwet geen ruimte 
liett voor bemoeienis van de overheid met de vorming van burgerzin en 'natio-
naall  karakter'. De Grondwet vormde het elementaire raamwerk waarbinnen 
openbaarheidd en individuele vrijheid naar mening van de doctrinair-liberalen 
mogelijkk moesten zijn. Maar ook niet meer dan dat. Voor het overige moest 
dee natie zich ontwikkelen door toedoen van actieve staatsburgers en 'vrije 
medewerkingg aller'. 'Over het hedendaags staatsburgerschap', in: Thorbecke 
(1844)1872*,, 91. 

8.. Van 'echte' volkssoevereiniteit was dus geen sprake; verreweg het grootste deel 
vann de bevolking bleef van bestuursmacht verstoken. Toch was er een groot 
verschill  met de gesloten klassenverhoudingen uit de tijd van de Republiek, 
wantt de scheiding tussen degenen die wel en die geen openbare macht bezaten 
waswas nu niet meer statisch. Door zelfontplooiing kon in principe iedereen tot 
dee politiek-bestuurlijke macht doordringen. 

9.. De Tweede Kamer had van 1840 tot 1848 58 en na 1848 ca. 66 leden; dit 
flexibelee aantal werd veroorzaakt doordat op elke 45.000 inwoners één 
vertegenwoordigerr kon worden afgevaardigd. Aangezien er nog geen politieke 
partijenn met duidelijke programma's bestonden, waren er in de Kamer slechts 
lossee relaties tussen mensen met 'in het algemeen dezelfde politieke inzichten'. 

Dee conservatieven bestonden voornamelijk uit erfgenamen van dee oude 
aristocratiee die tijdens de Republiek een centrale rol in het openbaar bestuur 
hadd gespeeld. In hun optreden konden zij gewoonlijk rekenen op steun van 
antirevolutionairee politici die eveneens centrale waarden van het Ancien 
Régimee verdedigden en daarbij nadruk legden op het droit devin. In deze kring 
levendee denkbeelden werden uitgedragen door voormannen van het Réveil 
zoalszoals de auteurs Bilderdijk en Da Costa en de oud-secretaris van Willem 1, 
Guillaumee Groen van Prinsterer, die in de Tweede Kamer een van de belang-
rijkstee opponenten van de 'revolutionaire' Thorbecke werd. 

Dee moderate liberalen 'waren altijd "verlicht" geweest en vertegenwoor-
digdenn niet de gesloten oligarchie van voor 1795, maar de hoge burgerij, 
dee bankiers, de grote handelshuizen van Holland' (Kossmann 1976,204). 
Hett waren de erfgenamen van de Moderaten uit de tijd van de Bataafse Repu-
bliek;; hun liberalisme was sterk verwant aan het libertijnse denken dat ten 
tijdee van de Republiek tot opmerkelijke vrijheden en tolerantie aanleiding 
hadd gegeven (Kossmann 1976,129). 

10.. Jansen 1971,160. 
11.. Kossmann 1976,148. 
12.. Zie over deze ontwikkeling in Frankrijk: Heilbron 1991. 
13.. Zie Duparc 1975,58; Lunsingh Scheurleer 1958,46; en Boekman 1939,15-35. 
14.. Van 1814 tot 1840 waren de begrotingen tienjaarlijks; vanaf 1840 tweejaarlijks. 
15.. Huizinga (1926), Verzamelde werken, vm, 438. 
16.. Ministerieel Verslag van 13 november 1848, geciteerd in Huizinga (1926) 1951, 

439.. Het genoemde bedrag betreft het totale budget, inclusief huisvesting 
(ziee Staatsblad, 1850, nr. 82,17). 

17.. Naar aanleiding van de bezuiniging in 1850 had het bestuur van het Instituut 
zichh voorgenomen de instelling op te heffen. Willem 111 voorkwam dit door 
eenn gift van ƒ5000,-. 
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18.. Ook hier toonde Thorbecke zich geen orthodox aanhanger van het 'laissez-
faire,, laissez-passer'-principe. Op grond daarvan zou hij zich immers in het 
geheell  niet hebben bemoeid met de wetenschap en derhalve ook niet de oprich-
tingg van de Koninklijke Academie van Wetenschappen hebben voorgesteld. 
Dee bevordering van de wis- en natuurkunde stond echter zo hoog op de sterk 
doorr het utilitaire denken beïnvloede publieke en politieke agenda dat concrete 
stimuleringg van overheidswege wenselijk werd bevonden. 

19.. Handelingen 11,1851-1852,366,368. 
20.. Ibidem, 365. 
21.. Ibidem, 380.5. Tegenover door de oppositie aangehaalde buitenlandse voor-

beeldenn van vruchtbare bemoeienissen van overheden met de kunsten in heden 
enn verleden, stelde Thorbecke dat staatsbemoeienis juist vaak tot verstarring 
leidde.. Later zou hij in de Kamer over dit onderwerp nog opmerken dat door 
overhedenn in het leven geroepen instellingen voor kunst en cultuur 'meer ont-
wikkelingenn hebben tegengehouden dan te voorschijn geroepen' (Handelingen 
11,1854-1855,282).. Eenzelfde oordeel gold het aanmoedigingsbeleid dat tot 
18300 door Willem 1 was gevoerd. 

22.. Aangehaald wordt hier het conservatieve Kamerlid, tevens auteur van 
historischee romans Jacob van Lennep; zie Handelingen 11,1854-1855,277-278. 

23.. Over de verwarring: Boekman 1939,11-78. 
24.. Ten onrechte wordt De Brauw door Boekman 'liberaal' genoemd. Zie 

Vann Duiken en Jansen (red.) 1989,142. 
25.. Laatste twee citaten: Handelingen 11,1862-1863,35-36. 
26.. Over de culturele belangstelling van Thorbecke: Brugmans 1932,261 en 

Boekmann 1939,40-41. 
27.. Handelingen n, 1862-1863,36. 
28.. Zie ook Hart 1988,85-86. 
29.. Handelingen 11, 1862-1863, 203. 
30.. Ibidem, 260.1. 
31.. Al in 1840 had Willem 11 bepaald dat er geen geld meer uit' 's Rijkskas' voor de 

aankoopp van schilderijen mocht worden uitgegeven. Zie Duparc 1975,53, 69. 
32.. Eerste citaat: Handelingen 11,1862-1863,203; tweede: ibidem, 260.2. 
33.. De rond 1862 van 'ultraliberaal' tot aanvoerder van de conservatieven geworden 

J.. Heemskerk Azn. sloot zich bij de vorige spreker aan: de Regering zou 'voor 
enkelee malen de rol van kunstkooper (...) niet zoo geheel moeten versmaden'. 
Ziee over deze opmerkelijke politicus: Huizinga 1973. De in de affaire Verboeck-
hovenn geuite kritiek van kunstenaars moest ter harte worden genomen, want: 
'dee concientieuse meening van kunstenaars, van hen die behooren tot de élite 
vann het volk, en zich gewoonlijk weinig met politiek bemoeien', heeft 'invloed 
opp de openbare meening, en ik geloof dus dat het niet verstandig is, dergelijke 
grievenn terzijde te leggen' (Handelingen 11,1862-1863,254). 

34.. Citaten in deze alinea: Handelingen 11, 1862-1863,254-255. 
35.. Ibidem, 260.1. 
33 6. Hierna ging de conservatieve Wintgens in op wat Thorbecke had gezegd 

overr de inspanningen die in het buitenland door overheden ten behoeve van 
dee kunsten waren en werden geleverd. Hij verwees naar het Florence van de 
Medici's,, Lodewijk xiv en Lodewijk 1 van Beieren en naar eigentijdse activi-
teitenn in Frankrijk, België en Duitsland. 'Laat, wie ook, eens den moed hebben 
omm daartegenover te zeggen: Kunst is geen regeringszaak, ik ben overtuigd dat 
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diee woorden hem in de keel zouden blijven steken' {Handelingen n, 1862-1863, 
255).. Uit de door Wintgens genoemde motieven tot bemoeienis met de kunsten 
werdd duidelijk dat het de conservatieven daarbij in de eerste plaats ging om ver-
hogingg van het nationale prestige in binnen- en buitenland. Een centrale plaats 
kreegg de historieschilderkunst, die in omringende landen volop aanwezig was, 
maarr hier niet. 'En waar is het voorbeeld in Nederland dat men een wapenfeit in 
Indiëë op die wijze vereerd heeft? Wat is hier ooit gedaan om eene daad van het 
voorgeslachtt door het kunstenaarspenseel in herinnering te houden?' (Ibidem) 
Inn zijn antwoord zei Thorbecke niets te voelen voor het verstrekken van op-
drachtenn voor historiestukken. Net als 35 jaar eerder, in een conflict over de aan-
stellingg van een rijksgeschiedschrijver, vond hij dat de overheid geen invloed op 
dee beeldvorming van het nationale verleden mocht uitoefenen. 'De roeping van 
dee regering is (...) geene maatregelen te nemen dan die (...) productief in nieuwe 
levenskrachtt en buiten het bereik van particulieren of van hunnen vereenigingen 
zijn'' {Handelingen 11,1862-1863,260.2). 

4 7°° 37- In het vervolg van het debat wees P.M. Tutein Nolthenius op het onjuiste beeld 

datt Thorbecke had geschetst over de rol van de staat met betrekking tot de 
schilderkunstt in de zeventiende eeuw. De centrale staat, zoals die in de loop van 
dee negentiende eeuw was gegroeid, bestondd toen immers niet en om die reden 
bemoeidee het 'hoogere bestuur' zich toen niet met de kunsten. Dat betekende 
echterr niet dat er van overheidswege niets voor de kunsten werd gedaan, want 
'dee stedelijke regering, deed destijds veel, zeer veel, voor de kunst'. Toch was 
Tuteinn het in principe wel met de minister eens: 'Ik geef volkomen toe dat kunst 
inn den regel geen regeringszaak is. Maar ik geloof toch, dat het verstandig is 
niett te streng aan dien regel vast te houden.' {Handelingen 11,1862-1863,255). 

38.. Handelingen n, 1862-1863,2<>o.i. 
39.. Tamse 1977,399; Handelingen 11,1872-1873,636. 
40.. Handelingen 11,1872-1873,631-643. 
41.. Citaten in deze alinea: ibidem, 635. 
42.. Ibidem, 642. 
43.. De zuinigheid van Thorbecke was sterk beïnvloed door zijn relatief arme jeugd 

enn de daaruit stammende overtuiging dat materiële voorspoed geen enkele 
garantiee biedt voor een optimale ontwikkeling van het individu - een opvatting 
diee hij meermalen zou gebruiken als argument om kunstenaars niet 'in de 
wattenn te leggen' (zie bijv. Handelingen 11,1862-1863,260.1.). 

44.. In art. 30 van de Grondwet van 1815 was bepaald dat de koning 'uit 's Lands kas, 
eenn jaarlijksch inkomen van ƒ2.400.000,-' zou genieten; in art. 29 van de 
Grondwett van 1840 was dit bedrag teruggebracht naar ƒ 1.500.000,- en in 1848 
(art.. 27) naar ƒ1.000.000,-, waarna bij elke nieuwe kroning het inkomen van de 
koningg door de wet zou worden geregeld. In 1850 ontving hij ƒ 800.000,-. 

45.. De staatsbegroting groeide tussen 1850 en 1872 met 28,2 % naar 91 miljoen, ter-
wij ll  het cultuurbudget in dezelfde periode met 56,9 % naar ƒ 129.575,- steeg. 

46.. Boekman in: Van Duiken en Jansen 1989,146. 
47.. De groei van het kunstenbudget was het gevolg van de stijging van slechts één 

post:: die voor de Rijksacademie. 
48.. Dit budget was door het museum overigens al vele jaren niet meer voor dat doel 

gebruikt;; wellicht was men in 1861, te laat, wakker geschrokken, want juist in dat 
jaarr werd nog een werk aangekocht: Stadhuis te Veere van Cornelis Springer 
(ziee Handelingen n, 1861-1862,345). 
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49.. De verhoging was het resultaat van een voorstel van de 'conservatieve generaal' 
Vann Mulken dat onmiddellijk volgde op het grote debat over de kunsten dat 
opp 25 november 1862 had plaatsgevonden en waarbij Thorbecke had gezegd 
datt aankoop van 'schilderijen van levende meesters' voor de overheid een 
mogelijkheidd zou kunnen zijn om de kunst te stimuleren. Al de dag daarna, 
bijj  de behandeling van de afzonderlijke begrotingsposten, greep Van Mulken 
dee gelegenheid aan om de toezegging van de minister in een concrete begro-
tingspostt om te zetten. Thorbecke nam het voorstel 'gaarne aan', al bleef de 
zuinigheidd opvallend, want de verhoging werd voor een deel gedekt door 
ƒ1200,-- te bezuinigen op de post 'Eeremedailles' die in i860, tegen de zin 
vann de liberale voorman met dat bedrag was verhoogd om medailles uit te 
kunnenn delen aan laureaten bij schilderijententoonstellingen. 

50.. Nederlandscbe Staatscourant, 15 juli 1863, nr. 165, z.p. 
51.. Verschillende adressen werden aan de regering gericht; zie Kunstkronijk 5 

(1864),, 79» 87. 
52.. De al lang bestaande tegenstelling tussen 'onkundige liefhebbers' en professio- 4 71 

nelee beeldende kunstenaars was sinds de jaren veertig nog eens extra gestimu-
leerdd door romantische opvattingen volgens welke kunstenaars als genieën 
werdenn gezien. Een halve eeuw eerder had Charles Hodges, lid van de Vierde 
Klassee van het Instituut, over de vermeende te grote invloed van de liefhebbers 
all  bij Willem 1 geklaagd (KHA, A35; xvm; 108). 

53.. Laatste citaat en aantal werken: Hart 1988,94-95-
54.. Citaat: Koninklijk Besluit 13 april 1817. 
55.. Tussen 1858 en 1868 varieerde het aantal 'kweekelingen' tussen 22 en 32; bij 

teken-- en schilderkunst ging het gemiddeld om 17, bij beeldhouwkunst om 3, 
bijj  graveerkunst om 6 en bij bouwkunst om 2 studenten. In dezelfde tien jaren 
werdenn slechts twee studenten goed genoeg bevonden om met 'ondersteuning 
vann rijkswege (...) hunne verdere ontwikkeling' te vervolgen. Handelingen 11, 
1868-1869,, Bijlagen, 23. 

$6.$6. Handelingen 11, 1862-1863,272.2. 
57.. De bijdrage van Amsterdam, ƒ 7000,- plus het gebouw, was maar voor een deel 

voorr de eigenlijke academie bestemd; het grootste deel van de gemeentelijke 
bijdragee was bestemd voor de in de academie ondergebrachte 'Tekenschool 
voorr toekomstige ambachtslieden' (zie Van Tijn 1965,504). 

58.. Handelingen 11,1868-1869,586-592. 
59.. Thorbeckes standpunt omtrent gemeentelijke verantwoordelijkheden was 

ookk de belangrijkste reden waarom Amsterdam aan de Koninklijke Academie 
financieelfinancieel meer bijdroeg dan het rijk. 

60.. Handelingen 11,1868-1869,589. 
61.. In de Eerste Kamer liet het lid Messchert van Vollenhoven weten tegenover 

'zoo veel millioenen (die) jaarlijks worden besteed om ons te verdedigen tegen 
eenenn denkbeeldigen, althans veraf zijnden vijand, (...) gaarne enige 
tienduizenden'' te willen besteden aan de Academie en daarmee iets te doen 
tegenn het 'toenemend materialisme' en 'voor meer aesthetische ontwikkeling' 
{Handelingen{Handelingen 1,1869-1870,410). 

62.. Als verplichte vakken werden kunstgeschiedenis en esthetica, 'de wetenschap 
vann het schoon' ingevoerd; 'Wet tot regeling van het onderwijs van rijkswege 
inn de beeldende kunsten', Staatsblad, 1870, nr. 78. 

63.. Met ingang van het openingsjaar 1870 werd de rijksbijdrage verhoogd naar 
ƒ20 .000 , -. . 
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64.. Omtrent het programma zie Staatsblad, 1870, nr. 78 en 198 en Handelingen 11, 
1869-1870,, Bijlagen, 116-119. 

65.65. Van Tijn 1965,505. 
66.. Thijssen 1986,67. 
67.. Ook hier ging het in essentie om de langzaam breder geworden kloof tussen 

'deskundigee liefhebbers' en kunstenaars die hun eigen weg wilden gaan. 
Tegenoverr de toenmalige 'fine fleur' van de deskundige leken, die voor een 
belangrijkk deel waren verzameld in de gedurende de loop van de eerste 
eeuwhelftt geprofessionaliseerde kunstkritiek, groeide het aantal kunstenaars 
datt vond dat alleen kunstenaars over kunst konden oordelen. Dit 'ivoren toren-
gedrag'' ging gepaard met een toenemende afkeer voor 'boodschappen' die 
beslotenn lagen in de historieschilderkunst en de 'inspirerende grootheid van 
dee zeventiende eeuw'. Als deskundigen golden bestuurders en kunstcritici, 
onderr wie het conservatieve Tweede-Kamerlid, bekend auteur van historische 
romanss en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Akademie 

44 7 2 (1841-1862) Jacob van Lennep, de liberale literatoren Carel Vosmaer en 
Potgieter,, en de katholieke emancipator Joseph A. AlberdingkThijm. Hun 
kunstopvattingg kwam grotendeels overeen met die van de academiedocenten 
enn had als kern dat het in de kunst om méér ging dan enkel 'schilderkunstige 
schoonheid'.. De kunst moest verwijzen naar 'hogere doelen' en 'zingevende 
waarden'.. De eerste directeur van de Rijksacademie, een uitgesproken 
vertegenwoordigerr van de 'hogere' richting, B. de Poorter, klaagde: 'zinledig-
heidd is een al te veelvuldig verschijnsel in de kunst van onzen tijd' (geciteerd 
inn Van Tijn 1965,507). 

68.. Baudet 1992. 
69.. Voordien werden examens voor tekenleraar afgenomen door de Koninklijke 

Academiee in Amsterdam. 
70.. Der Kinderen 1908,16. 
71.. In de Tweede Kamer werd als bezwaar tegen een rijksbouwmeester naar voren 

gebrachtt dat de aanstelling van een dergelijke functionaris in de toekomst, als 
hijj  zijn taak zou hebben volbracht, zou leiden tot een 'verhooging van de lijst 
derr pensioenen of der wachtgelden' (Handelingen 11,1857-1858, Bijlagen, 196). 
Dee conservatieve minister A.G.A. van Rappard liet zich er niet door weerhou-
den.. Hij meende dat de ingrijpende verbouwing niet alleen moest worden 
overgelatenn aan 'ingenieurs van dee waterstaat', die verantwoordelijk waren voor 
hett toezicht op 'de landsgebouwen in de residentie', omdat deze te weinig ken-
niss van 'de burgerlijke of schoone bouwkunde' zouden hebben. Het was echter 
ookk niet de bedoeling dat de aan te stellen architect volledig zijn gang zou gaan. 
Dee regering zou de plannen goed in de gaten houden en erop toezien dat met 
namee het plan tot verbouwing van de Ridderzaal niet 'van den oorspronkelijken 
bouwtrant'' zou afwijken (Handelingen 11,1857-1858, Bijlagen, 196). 

72.. Over de geschiedenis en de ontwikkelingvan de functie van de rijksbouwmees-
ter:: Van der Peet en Steenmeijer (red.) 1995. 

73.. Handelingen 11,1858-1859, Bijlagen, 307. 
74.. Staatsblad, 1864, nr. 129. 
75.. Peters 1905,48. 
76.. Citaten in deze en de vorige alinea: Handelingen 11,1872-1873,461-465. 
77.. Zie Handelingen 11,1851-1852,895-899,1335-1343,1344.1,1344.2 en Staatsblad, 

18555 (Wet van 12 juli en Besluit van 22 juli) en i860 (Besluit van 22 mei). 
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78.. In 1840 was hieromtrent met Frankrijk al een 'plegtige verbindtenis*  gesloten. 
79.. Staatsblad, 1858, nr. 119 en 1863, nr. 86. 
80.. N N B W , deel 1,1527. 
81.. Het is in dit licht kenmerkend dat juist auteurs als het conservatieve Tweede-

Kamerlidd Jacob van Lennep en de antirevolutionair Groen van Prinsterer de 
belangrijkstee beijveraars van deze uitbreiding waren. 

82.. Matthias de Vries (1820-1892) werd in 1848 in Groningen en in 1853 in Leiden 
benoemdd tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde. Hij geldt als de 
grondleggerr van de wetenschappelijke studie van het Nederlands. Vooral door 
zijnn toedoen werd het Nederlands als zelfstandig studievak erkend. Lammert 
A.. te Winkel (1806-1868) was Nederlands taalkundige en autodidact. Met het 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandse Taalwerd een reeds meer dan een eeuw bestaande 
wenss ingelost om te komen tot een volledig wetenschappelijk verantwoord 
Nederlandss woordenboek. In 1882 verscheen het eerste; in 1998 het laatste deel. 
Ziee ook Hoofdstuk vi: 'Het WNT als rijkstaak'. 

83.. De Vries, Willemyus en Burger 1993,134. 473 
84.. Handelingen 1,1866-1867, H5-
85.. In België werd de spelling van De Vries en Te Winkel al in 1864 tot de officiële 

spellingg verheven. In Nederland gebeurde dit pas in 1947. 
86.. Brugmans (1972) 19732, deel vi, 233. 
87.. Het ging hier om niet nader genoemde leden van de Commissie van 

Rapporteurss inzake de begroting voor 1867 (Handelingen 11,1866-1867, 
Bijlagen,, 376,482). 

88.. Schiphof 1991,130-134. 
89.. Van Gelder 1954,69. Citaat: Hunningher 1949,28. 
90.. Worp 1908,410. 
91.. Ibidem; Van Tijn 1965,169,170. 
92.. Van Gelder 1954,67. 
93.. Willem in deed in 1851 nog een poging om het nationale (Nederlandse) toneel 

opp te beuren (Bauck 1904,352-353). Een door hem in het leven geroepen 
commissie,, waarin onder anderen Jacob van Lennep, de toneel-auteur Hendrik 
Jann Schimmel en de directeur van de Koninklijke Bibliotheek, Holtrop, zaten, 
steldee voor om onder beschermheerschap van de koning een toneelvereniging 
opp te richten. Door middel van een geldlening (van ƒ 100.000,-in aandelen 
vann ƒ 100,-) zou de vereniging een toneelgezelschap met 'bekwame acteurs en 
actrices'' moeten oprichten. Hoewel de koning bereid was een aanzienlijk deel 
vann de financiering voor zijn rekening te nemen, kwam er niets van het plan 
terecht.. De grote steden die als subsidiënten op moesten treden, voelden er 
opp particularistische gronden weinig voor en acteurs en actrices waren bang 
datt zij (nog) meer zouden moeten reizen (Hunningher 1949,28-29). 

94.. Zie ook Bank 1999,27. 
95.. Den Haag stelde in 1853-1854/41.200,- beschikbaar. Over het verval van het 

Fransee gezelschap: Banck 1904,369 en Slechte e.a. 1979,24-27. 
^6.^6. Handelingen 11,1872-1872, 639. 
97.. Het budget voor de archievenliep van ƒ9580,- in 1850 op naar ƒ 17.280,- in 1873. 

Ongeveerr eenderde daarvan was bestemd voor de archieven die onder aandrang 
vann het rijk in de provincies tot stand waren gebracht. De eerste provincie die 
eenn archivaris aanstelde was Gelderland in 1817; de laatste Limburg in 1866 
(Bos-Ropss 1987,17). 
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98.. Handelingen 11,1852-1853,361. Voornemens om archiefbewaarplaatsen te 
verbeterenn bestonden al sinds 1844 toen belangrijke delen van het maritieme 
archieff  in vlammen waren opgegaan. Onder druk van deze gebeurtenis was 
eenn ontwerp gemaakt voor een 'onbrandbaar, geheel uit steen en ijzer' bestaand 
gebouw,, maar daar was niets mee gebeurd. De angstvoor brand bleef. 

99.. J.C. de Jonge was in 1840 de toen overleden Van Wijn opgevolgd. 
100.. Bakhuizen van den Brink (1810-1865) had in 1843, op de vlucht voor schuld-

eisers,, het land moeten verlaten. Tijdens zijn omzwervingen in Europa bestu-
deerdee hij vele archieven. In 1851 kon hij naar Nederland terugkeren en in 1855, 
eenn jaar nadat hij tot rijksarchivaris was benoemd, werd hij lid van de afdeling 
letterkundee van de Academie van Wetenschappen. Op het terrein van de 
archieven,, maar ook op dat van de letteren, gold Bakhuizen van den Brink 
alss een autoriteit. 

101.. Van Gelder 1967,162. 
102.. Zie bijv. Duparc 1975, 398. Tijdens de ambtsperiode van Bakhuizen van den 

4 744 Brink werd het bezit aanzienlijk uitgebreid doordat de termijn waarvoor 
stukkenn ter beschikking van het Rijksarchief moesten worden gesteld werd 
verlegdd van 1794 naar 1813 en doordat Amsterdam in 1856 de oude koloniale 
archievenn aan het Rijksarchief beschikbaar stelde. 

103.. Besluit van 16 juni 1856. 
104.104. Tussen 1850 en 1873 groeide het voor personeel en aankopen beschikbare 

budgett slechts van ƒ 9530,- naar ƒ 10.465,-. 
105.. Brummel 1939,121. 
106.. Brummel 1967,103; zie ook Brummel 1939,129-134. 
107.. Verreweg het grootste legaat betrof de bibliotheek van W.H. J. van Westreenen 

vann Tiellandt, de in 1848 gestorven directeur van de Koninklijke Bibliotheek, 
diee weliswaar in een apart museum werd ondergebracht, maar die toch ook als 
eenn uitbreiding van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek kon worden 
beschouwdd omdat beide instellingen mede door de testamentair voorgeschre-
venn bestuursconstructie zeer nauw met elkaar werden verbonden. 

108.. Handelingen 11,1851-1852, Bijlagen, 283; Handelingen 11,1858—1859, Bijlagen, 313, 
404;; Handelingen 11,1863-1864, Bijlagen, 309,352; Handelingen 11,1867-1868, 
Bijlagen,, 267,399. 

109.. Schneiders 1990, 33. 
110.. Ibidem. 
in.. In Engeland: het British Museum (Londen 1753), de National Gallery (Londen 

1824)) en het South Kensington Museum (Londen 1753; sinds 1899 het Victoria 
andd Albert Museum geheten); in Frankrijk: het Louvre (Parijs 1793), en in 
Duitslandd het Altes Museum (Berlijn 1830), de Gemaldegalerie (Dresden 1835) 
enn de Alte en de Neue Pinakothek (München respectievelijk 1836 en 1853). 

112.. Er bestonden al sinds het einde van de jaren dertig plannen voor een groot 
Volkenkundigg Museum in Den Haag waarin de 'Leidse*  collectie van Von 
Sieboldd en de volkenkundige collectie van het Koninklijk Kabinet van Zeld-
zaamhedenn zouden worden ondergebracht; rond de jaren zestig ontstond het 
plann voor een 'Vaderlands Oudheidkundig museum'. Van beide initiatieven 
kwamm uiteindelijk niets terecht. 

113.. De Leidse musea: het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, het Kabinet van 
Archeologiee (het latere Rijksmuseum van Oudheden), het Japansch Museum 
(hett latere Rijksmuseum van Volkenkunde) en het Munt- en Penningkabinet 
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derr Rijksuniversiteit, leden minder onder de doctrinair-liberale afstandelijk-
heidd dan de 'kunstmusea'. Het budget van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historiee steeg tussen 1850 en 1873 van ƒ16.190,- naar ƒ 20.870,- en dat van de 
overigee musea van ƒ5900,-naar ƒ7150,-. Enkele keren werden aanvullende 
bedragenn bestemd voor verbeteringen van huisvesting. All e musea konden 
aankopenn blijven doen. Toch was de periode 1840-1872 ook voor de Leidse 
museaa niet erg florissant. Ondanks genoemde incidentele inspanningen liet 
dee huisvesting veel te wensen over en de regering maakte geen haast. Bij het in 
18166 geopende en bij de Koninklijke Bibliotheek ondergebrachte Koninklijk 
Penningkabinet,, was de toestand minder treurig. Het budget werd tussen 1850 
enn 1873 verhoogd van ƒ 815,- naar ƒ3460,-; de instelling groeide uit 'tot een 
sieraadd der residentie' (Van Gelder 1967,160). 

114.. Duparc 1975,57. Bij het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden dat in 1822 op 
dee begane grond van het Mauritshuis was gevestigd daalde het toch al minimale 
budgett tussen 1850 en 1873 van ƒ2430,- naar ƒ2150,-. Door slecht beheer van 
vaderr en zoon Van de Kasteele, die tussen 1816 en 1876 als directeur aan het 47 5 
kabinett waren verbonden, kwam niets van het museum terecht. In de Tweede 
Kamerr werd regelmatig aandacht gevraagd voor de deplorabele staat waarin 
hett kabinet was komen te verkeren. 

115.. Geciteerd in: De Vries 1967,60. 
116.. De Vries (1967,61) brengt de eigendomsvraag in verband met het feit dat 

Willemm 11 'zelf een hartstochtelijk verzamelaar was'. Dit onderschrijft de 
meningg dat de vraag in de eerste plaats voortkwam uit de na 1830 gegroeide 
klooff  tussen het rijk en het Oranjehuis. De koning verzamelde in 1842 niet 
meerr als Koning der Nederlanden voor de natie, maar als privé-persoon. 

117.. Citaat: De Vries 1967, 60. 
118.. 10 juli 1844; geciteerd in De Vries 1967,62. 
119.. De belangrijkste stukken daaruit, waaronder werk van Michelangelo, Rafael, 

Vann Eyck, Rubens, Van Dijck en Rembrandt, waren vanaf 1842 tentoongesteld 
inn de Gotische 'Gallerij van Kunstwerken'. 

120.. Citaat: Horsch 1990,69. 
121.. Hinterding en Horsch 1989. 
122.. De 750 werken werden als volgt onderverdeeld: 192 werken van oude kunst, 

1622 moderne, 370 tekeningen en 26 beeldhouwwerken; de opbrengst was nog 
geenn ƒ800.000,- (Van Gelder 1948,142 en Horsch 1990,77). 

123.. Eerste citaat: Lunsingh Scheurleer 1958,45; tweede: Horsch 1990,77. Een aan 
dee Tweede Kamer gericht verzoekschrift van de Vierde Klasse, waarin werd 
gevraagdd de verzameling (often minste een aanzienlijk deel daarvan) als een 
'nationaall  museum voor het Vaderland' te behouden, leidde niet tot actie. 
Dee behandeling ervan was een demonstratie van geringschatting van de Vierde 
Klassee (en daarmee van de beeldende kunst). Eerst werd de Klasse bekritiseerd 
omdatt de adressering onjuist was en vervolgens wees men het verzoek afzonder 
datt er serieus op de argumenten werd ingegaan. Als belangrijkste reden tot 
afwijzingg noemde de kamercommissie dat de toestand van' 's Rijks schatkist' de 
noodzakelijkee investering niet toeliet. Ook een verzoek van het Rijksmuseum 
omm twee werken uit de collectie te mogen kopen vond bij Thorbecke geen 
gehoor. . 

124.. Het budget voor het Rijksmuseum steeg tussen 1850 en 1873 bijna te verwaar-
lozenn van ƒ5080,- naar ƒ5550,-; de budgetten voor het Mauritshuis en voor 
'Welgelegen'' daalden van ƒ2410,- naar ƒ2000,- en van ƒ5250,- naar ƒ3900,-. 
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125.. Handelingen 11, 1868-1869,633. 
126.. Om deze 'bewaarfunctie' behoorlijk te kunnen uitoefenen werden in 1869 

enn 1870 extra budgetten (in totaal ƒ 24.000,-) beschikbaar gesteld voor 
herstelwerkzaamhedenn aan het gebouw en herinrichting van de collectie. 

127.. Over een bedrag werd niet gesproken, maar in juli 1863 vroeg de commissie 
dee minister om een bijdrage van ƒ400.000,- (Duparc 1975,53-54). 

128.. Zie over deze prijsvraag: Veenland-Heineman 1985; citaat: Weissman 1885,15. 
129.. Wel werden twee prijzen uitgereikt: één (van ƒ1500,-) aan de Duitse inzenders 

L.. en E. -vader en zoon - Lange, en één (van ƒ300,-) aan P.H.J. Cuypers uit 
Roermond,, zwager van de secretaris van de jury, AlberdingkThijm. 
Eenn poging om de architect (en lid van de commissie en jury) A.N. Godefroy, 
mett gebruikmaking van de ontwerpen van vader en zoon Lange en Cuypers 
eenn ontwerp te laten maken, mislukte. 

130.. Te weten E. Gugel, hoogleraar aan de polytechnische school te Delft en 
genoemdee J.F. Metzelaar, architect te Rotterdam. 

131.. Het uitblijven van steun van conservatieven en moderaten was merkwaardig 
omdatt juist vanuit die groepen in 'het debat van 1862' nadrukkelijk was gewezen 
opp het grote belang van een nationaal museum. 

132.. Van de begrotingspost 'Kosten van onderhoud, huiselijke uitgaven, reis- en 
verblijfkostenn en aankopen voor het kabinet' (tussen 1849 en 1862 ca. ƒ810,-) 
werdd niets aan aankopen besteed. Na 1862 verviel om die reden het begrip 
'aankopen'' uit de naam van de post. 

133.. Mazel was 'naarstig verzamelaar van rariteiten' en had veel belangstelling 
voorr teken- en schilderkunst, die hij zelf actief beoefende. Als jong luitenant-
ingenieurr had hij deel uitgemaakt van de missie die de sinds 1795 door de 
Fransenn ontvreemde kunstwerken uit Parijs terughaalde (De Vries 1967,64). 

134.. Zie over de geschiedenis van dit museum Laseur en Van Heel 1998. 
135.. Het was de eerste keer dat een particulier zijn verzameling met het huis waarin 

hijj  had gewoond tot rijksmuseum wenste te bestemmen (Duparc 1975,59). 
136.. De in 1829 tot Raad van de Koninklijke Bibliotheek benoemde Van Westreenen 

vann Tiellandt werd in 1842 directeur van deze instelling. De hele collectie-
Meermann (inclusief het onderkomen) was, na het overlijden van de weduwe 
vann de in 1815 overleden Meerman, in 1821 aan de gemeente Den Haag gelega-
teerd.. Het legaat werd vanwege de aan het beheer verbonden kosten niet 
aanvaard,, waarna de collectie in 1824 werd geveild. 'Zo is in 1824 de Bibliotheca 
Meermanniana,, een van de fraaiste verzamelingen die ooit binnen onze lands-
grenzenn bestaan heeft, publiek verkocht, waarbij de grootste schatten naar het 
buitenlandd verdwenen' (Brummel 1939,140). Van Westreenen die optrad als 
executeurr kocht op deze veiling voor ruim ƒ 11.000,- aan handschriften en 
boeken. . 

137.. Duparc 1975,120. 
138.. Pas vanaf 1851 werd in de Kamer, waar 'tot nu toe slechts door het openbaar 

gerucht'' iets van de aanvaarding van het legaat was vernomen, 'eenige ophel-
deringg gevraagd' (Handelingen 11,1851-1852, 283). Thorbecke bestreed het 
gebrekk aan informatie door te wijzen op het verslag dat op 6 november 1850 
inn De Staatscourant was gepubliceerd. 

139.. Rose is een wat gecompliceerde figuur; enerzijds toonde hij als rijksbouwmees-
terr zeer weinig respect voor oude gebouwen (zoals bleek bij zijn plannen voor 
hett Binnenhof in 1858 en de onder zijn verantwoording uitgevoerde restauratie 
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vann dee Ridderzaal), anderzijds deed hij zich in geschrifte kennen als een 
pleitbezorgerr voor monumentenzorg (zie Van Swigchem 1974,25). 

140.. Citaat: Te Velde 1992,24. Zie verder: Kossmann 1976,111-112,132-133 en Bank 
1990,11-16.. In Nederland richtte de liberale oppositie zich vanaf 1830 vooral 
opp het autoritaire optreden van Willem 1 in de Belgische kwestie. De oppositie 
werdd gesteund door de media, in het bijzonder: de Ambemscbe Courant (1814), 
hetAlgemeenhetAlgemeen Handelsblad (iSzS) en De Gids (1837), die zich als spreekbuis van 
liberalee opvattingen ontwikkelden. Voor het overige was het verspreiden van 
oppositionelee politieke gedachten in het koninkrijk niet gemakkelijk omdat 
err geen recht van vereniging en vergadering bestond. Overal kon in groeps-
verbandd over worden gesproken, zo lang het maar niet ging om afwijkende 
politiekee denkbeelden; van politieke partijen kon daarom nog geen sprake zijn. 

141.. Citaten: Knuvelder 1971,470 en Kossmann 1976,132. 
142.. Calis e.a. 1983,258. 
143.. Te Velde 1992,19-30; zie over de liberale oriëntatie op het nationale verleden 

ook:: Van Gelder 1927,384, en Potgieter 1844. 4 77 
144.144. Over het Historisch Genootschap: Tollebeek 1994,36-54. Over het Koninklijk 

Oudheidkundigg Genootschap: Heijbroek e.a. 1995. Over de Maatschappij tot 
bevorderingg der Bouwkunst: De Jong e.a. 1993. Over de Maatschappij Arti et 
Amicitiae:: Thijssen 1986. 

145.. De Franse en Duitse opvattingen omtrent de volgorde verschilden. Voor de 
Duitserss gold in het algemeen: één Taal, dus één Volk, één Staat en voor de 
Fransen:: één Staat, dus één Taal (Dejonghe 1943,9-10). 

146.. Handelingen 11,1851-1852,365. 
147.. Met als doel: 'Het verspreiden van nuttige kennis om mede te werken aan het 

opheffenn van de bevolking uit de toestand van armoe en achterlijkheid waarin 
zijj  verkeerde' (geciteerd in Schneiders 1990,34). 

148.. Het werd onder leiding van bankier Maarten Mees opgericht door de 'Vereni-
gingg tot daarstelling van eene Algemeene Bibliotheek en van een daaraan 
verbondenn Leeskabinet'. 

149.. 'In een klein hokje leenden de Vincentianen de lectuur uit, van tevoren 
gekeurdee natuurlijk. De beheerders zaten achter een getralied luikje en reikten 
viaa een schuifje de geschikt geachte boeken aan, daarmee min of meer het 
systeemm van de gesloten boekerij introducerend dat later vooral in de katholieke 
leeszalenn usance zou worden' (Schneiders 1990,39-40). 

150.. De Koninklijke Muziek- en Zangschool in Amsterdam ging in 1844 over in de 
Stedelijkee Muziekschool. 

151.. In 1872 werd de opleiding overgenomen door het Nederlandsch Toneel-
verbond;; de Nutsopleiding ging toen op in een nieuwe Amsterdamse 
Toneelschool,, maar de band met het Nut bleef, door financiële bijdragen 
enn vertegenwoordiging in het bestuur van de school, tot 1900 voortduren 
(Helsloott 1984,61-62). 

152.. Paap 1975,1. 
153.. Helsloot 1984,48-49. 
154.. Bank 1990,23-29. 
155.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,168. 
156.. De arts-auteur Heije (1808-1876) was lid van het hoofdbestuur van het Nut, 

secretariss van Toonkunst en vaste medewerker van De Gids. De arts en amateur-
componistt Johannes JosephusViotta (1814-1859) was voorzitter van Toonkunst; 
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zijnn zoon de jurist-componist Hendricus Anastasius (1848-1933) was onder 
meerr directeur van dee Koninklijke Muziekschool in Den Haag en oprichter 
vann het Residentie-Orkest (1904). 

157.. BeijerenSamamai989,53. 
158.. Dat deze activiteit in de eerste plaats een opvoedkundig doel diende, bleek uit 

hett feit dat het Nut de lagere bevolkingsklassen niet alleen wilde leren zingen; 
dee Nutsbesturen beoogden tegelijk 'voortdurend Toezicht, aanhoudende 
Bescherming,, Raad en Hulp (...) over de leden uit te oefenen en hen te 
verlenen'.. (Aldus J.R Heije, geciteerd in Helsloot 1984,57.) In Haarlem werd 
inn de in 1852 opgerichte Volkszangschool gedurende vijfti g jaren tweemaal per 
weekk gratis zangonderwijs aan zo'n 150 tot 300 leerlingen gegeven (Sliggers 

1977.173)--
159.. Liedertafels waren van oorsprong vrij exclusieve mannenzangverenigingen 

waarvann slechts componisten, beroepszangers of dichters lid konden zijn. 
Dee eerste werd in 1809 in Berlijn opgericht. Later werden ook amateurs 
toegelatenn en kreeg het gezelligheidskarakter een veel grotere nadruk. 

160.. Cronheim 1956 en Van Dokkum 1918. 
161.. Beijer en Samama 1989. De tot 1841 bestaande Hofkapel van Willem 1 was 

eveneenss een professioneel orkest, maar bestond slechts uit 42 musici en 
konn daarom geen symfonieorkest worden genoemd. 

162.. Lenferink 1989. 
163.. Reeser 1986,81-82. 
164.. Boiten e.a. 1988,127. (Ten onrechte wordt dit orkest hier 'het eerste symfonie-

orkestt in Nederland' genoemd.) 
165.. Bottenheim 1983,118-127. 
166.. Van Tijn 1965,166-169. 
167.. Musis Sacrum werd gefinancierd door particulieren en het gemeentebestuur. 
168.. Bank 1991,564; Polak-van 't Kruys 1991. 
169.. Voor 1840 stichtten gemeentebesturen slechts zeer zelden zelf musea. 

Inn Utrecht werd op initiatief van burgemeester jhr. mr. H. M. A. J. van Asch van 
Wij kk vanaf 1830 een verzameling plaatselijke oudheden bijeengebracht. In 1838 
werdd deze opengesteld in vier zalen van het stadhuis; het was het begin van het 
lateree Centraal Museum. 

170.. Barendregt 1992. 
171.. Bergvelt 1998,121. 
172.. Heijbroek 1995. 
173.. Thijssen 1986. 
174.. Het ging om twee openingen: één (voor de eerste 52 werken) op z  ̂ november 

18622 en één op 13 april 1866 (voor de hele collectie). Beide openingen werden 
doorr Willem m verricht. 

175.. Van Campen 1946, 28. 
176.. Ibidem, 29. Toen een nieuwe generatie schilders zich van de historieschilder-

kunstt afwendde en zich niet meer geroepen voelde bij te dragen aan cultureel-
nationalistischee gevoelens, verslapte de belangstelling. In 1889 werd de Galerij 
geslotenn en zes jaar later voor ƒ 17.500,- verkocht aan een kunsthandelaar in 
Londen.. Binnen een jaar werd de collectie vele malen doorverkocht. Een Haags 
particulierr kocht haar in 1890 voor ƒ 100.000,-. 

177.. Bank 1990,16. 
178.. Beunders 1993 en 1995. 
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179.. Ballegoyen de Jong 1984,133-134. 
180.. Luursma 1985. 
181.. Citaat: Groen van Prinsterer, geciteerd in Schiferli 1984,78. 
182.. Zie voor een uitgebreid verslag van dit soort opdrachten: Noordziek 1858. 

Ookk Kersbergen 1948 geeft inzicht in de totstandkoming van diverse 
opdrachten. . 

183.. In het geval van Coster was door particulieren ƒ 35.000,- bijeengebracht. 
Hett nog ontbrekende bedrag (ƒ4000,-) werd door de Tweede Kamer 'voor 
dee eer des Vaderlands' beschikbaar gesteld. Men mocht niet achterblijven 
bijj  Duitsland waar de Bondsvergadering een bijdrage had geleverd aan de 
totstandkomingg van een beeld van Gutenberg, dat er inmiddels al stond. 
Ziee Handelingen 11,1855-1856,158. 

184.184. Beunders 1993. 
185.. Over de polemiek zie Oosterbaan Martinius 1990,149-153, Schiferli 1984,73-131 

enn Bervoets 1985,32-36. Tegenstanders van het ontwerp van Cuypers noemden 
ditt 'ultramontaans', d.w.z. 'getuigend van een op Rome gericht, strijdbaar 4 79 
katholicisme'' (Bervoets en Wishaupt 1985,32). 

186.. Citaat: De Nederlandsche Spectator, 16 september 1868,311. 
187.. Beunders 1993; Banke.a. 1993,45. 
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1.. Handelingen 11,1872-1873,632. 
2.. Zie bijv. Te Velde 1992,12 e.v. 
3.. Van Riemsdijk 1913,24. 
4.. Handelingen 11,1872-1873,636. De katholieke Limburgse afgevaardigde 

J.H.L.. Haffmans borduurde hierop voort; hij droomde ervan 'een verwaand 
vreemdeling'' naar een nieuw 'Nationaal Museum te Amsterdam' te kunnen 
voerenn en tegen hem te kunnen zeggen: 'Aanschouw de Nederlanders van de 
16dee en 17de eeuw en zeg dan nog eens, indien gij durft, dat wij geen natie zijn. 
Wi jj  zijn geen natie? Wij waren eene natie, en eene groote, eer gijlieden er aan 
dachtt eene natie te worden' {Handelingen 11,1872-1873,637). 

5.. Handelingen 11,1872-1873,643. 
6.. De katholieke emancipatie kwam op gang nadat hiervoor in de Grondwet van 

18488 mogelijkheden waren geschapen. Zonder strijd ging dit niet, want toen 
dee paus in 1853 in Nederland de katholieke kerkelijke organisatie herstelde door 
vierr bisdommen in het leven te roepen, ontstond onder protestanten een zo 
grotee opwinding dat Thorbecke zich genoodzaakt zag zijn eerste kabinet te 
ontbinden. . 

7.. Boekman 1939,56-62. 
8.. Bervoets en Wishaupt 1985,17. 
9.. Ibidem, 12. 
10.. De Stuers had zich al eerder over de relatie tussen overheid en kunst en cultuur 

uitgelaten.. In 1865 nam hij, 22 jaar oud, deel aan een door de universiteit van 
Groningenn uitgeschreven prijsvraag over 'de verhoudingvan de volksvertegen-
wordigerss tot hun kiezers', waarin hij de leer van de volkssoevereiniteit van 
Rousseauu bestreed (zie Tillema 1982,30-42). In 1869 diende het stuk als disser-
tatiee voor zijn promotie. Uit vier stellingen (zie Beek e.a. 1975,11) bleek dat de 
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opvattingenn van de auteur over de relatie tussen de overheid en de cultuur al 
duidelijkee vormen hadden aangenomen, 

n.. Bergvelt 1998,161,162. 
12.. Citaten: De Stuers 1873,320,326-327. 
13.. Citaten in deze alinea: ibidem, 320-324. (Al eerder had de liberale Joh. C. Zim-

mermann een kritisch commentaar op de Kamerdiscussie van 4 december 1872 
geschreven;; Zimmerman 1873.) 

14.. Over dit voornemen: Duparc 1975,2-3. 
15.. Koninklijk Besluit 8 maart 1874, nr. 14, zie 'Bijvoegsel tot het Staatsblad', 1874, 

229-230.. Het was het eerste officiële adviescollege van de rijksoverheid op 
ditt terrein. Wel was in i860 (twaalf jaar nadat Alberdingk Thijm daar bij het 
Koninklij kk Instituut op had aangedrongen) door de Koninklijke Akademie 
vann Wetenschappen en op initiatief van dr. C. Leemans, directeur van het Rijks-
museumm van Oudheden, de 'Commissie tot het opsporen, het behoud en het 
bekendd maken van overblijfselen der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden', 
kortweg,, de 'Commissie voor Oude Vaderlandsche Kunst' opgericht, maar 
dezee was door de overheden vrijwel genegeerd. Hierdoor leidde de commissie 
'diee zoveel heeft gewild maar zo weinig gekund' (Beek e.a. 1975,15) een 
kwijnendd bestaan. De Stuers beschreef in 'Holland op zijn smalst' de trieste 
ervaringenn van de commissie op pp. 390-394. Bij gebrek aan machtsmiddelen 
enn steun werd de commissie in 1872 opgeheven (Hoogewerff i960). 

Hett College (zie ook Duparc 1975,1-6) kreeg vier taken: 1. de regering te 
adviserenn over het behoud van gebouwen en voorwerpen 'welke voor de Vader-
landsee geschiedenis of kunst belangrijk zijn'; 2. deze gebouwen en voorwerpen 
tee inventariseren; 3. de regering voorstellen te doen omtrent het beheer van 'de 
historischee en kunstverzamelingen van het Rijk'; en 4. de regering te adviseren 
overr bouw en herstel van rijksgebouwen. De adviestaak met betrekking tot het 
eigentijdsee bouwen was toegevoegd omdat de minister kort voor het instellen 
vann het College een uitspraak had moeten doen over bouwvoorstellen van 
dee Leidse universiteit. Hierdoor in verlegenheid gebracht ('Waterstaat' was 
schijnbaarr niet tot een bruikbaar oordeel in staat), werd het college ook een 
taakk op het terrein van de bouwkunst toebedeeld (zie Bervoets 1985,11,15). 
Hett College moest er in het vervolg voor waken dat nieuwe rijksgebouwen in 
dee toekomst 'een sieraad der gemeente, waar zij werden opgericht' zouden 
zijnn (Handelingen 11,1876-1877, Bijlagen A, Staatsbegroting 1877, hfdst. v, 12). 

16.. Uit de toelichting bij de voordracht van negen commissieleden door minister 
Geertsemaa aan Willem 111, geciteerd in Duparc 1975,4. In 1870 had Fock als 
ministerr nog geweigerd om een rijksadviescommissie voor de kunsten in te 
stellenn en in 'Holland op zijn smalst' had De Stuers zich nogal kritisch over 
hemm uitgelatenn (p. 327). 

17.. Hoogewerff i960; Janzen 1978,164; zie over de opvattingen van Leemans ook: 
CHRR 1865. 

18.. Zie voor een overzicht van zijn geschriften Panhuysen 1950 en Bervoets en 
Wishauptt 1985,117-118. Een jaar na 'Holland op zijn smalst', in november 1874, 
publiceerdee hij in De Gidshet artikel 'Iteretur Decoctum' ('Het drankje moet 
weerr worden toegediend'), een jaar later gevolgd door 'Unitis Viribus' ('Met 
vereendee krachten'). Particulieren werden opgeroepen mee te werken aan het 
herlevenn 'der Schoone Kunsten hier te lande (...). Zouden er tot het verrichten 
vann dat goede werk geen mannen en geen geld te vinden zijn?' (De Stuers 1875a, 
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239,266).. In 'Iteretur Decoctum' werd nogmaals het gebrek aan belangstelling 
voorr kunst en cultuur van het Nederlandse volk en zijn regeerders centraal 
gesteld.. 'Nederland mag niet langer onverschillig blijven. Het is meer dan tijd, 
datt krachtig gehandeld worde' (De Stuers 1874,335). Het artikel maakt duidelijk 
datt De Stuers enkel het bestaan van het College van Rijksadviseurs onvoldoen-
dee vond. Er diende veel meer te gebeuren; de overheid moest zelfstandig en 
opp eigen initiatief actief worden en zich niet enkel laten leiden door een advies-
college. . 

19.. Koninklijk Besluit 22 juni 1875, nr. 11; een erg grote ingreep zal dit niet zijn 
geweest,, want volgens de begrotingen van het ministerie bestonden er sinds 
18422 al twee afdelingen: één voor Onderwijs en één voor Kunsten en Weten-
schappen.. Binnen het College van Rijksadviseurs veroorzaakte de aanstelling 
vann De Stuers de nodige opwinding, waarbij tot dan smeulende conflicten 
tussenn verschillende leden aan de oppervlakte kwamen. Daarbij ging het niet 
alleenn om de tegenstellingen tussen liberaal-classicistische stijlopvattingen, 
diee in het College vooral door Vosmaer werden verwoord, en de katholieke-
neogotischee voorkeuren van De Stuers en Cuypers, maar ook ging het om de 
aloudee vraag waar het primaat van handelen diende te liggen: bij de maatschap-
pijj  en dus bij de Rijksadviseurs of bij de staat, en dus op het departement. Het 
waswas in dit verband veelzeggend dat de doctrinair-liberale Fock zich tegen de 
vormingg van de nieuwe afdeling op het ministerie verklaarde (zie Duparc 1975, 
9)) en dat de reorganisatie op het departement plaatsvond nadat minister 
Geertsemaa in augustus 1874 was opgevolgd door de tolerante conservatief 
Heemskerkk Azn. 

20.. De verhouding tussen Hooft van Iddekinge en De Stuers was zeer slecht. 
Dee eerste koos nadrukkelijk partij in het conflict tussen Vosmaer es. en De 
Stuerss en Cuypers; De Stuers beschuldigde Hooft van Iddekinge van van alles 
enn nog wat (zie bijv. Duparc 1975,127). 

21.. De reactie van Vosmaer was weliswaar onder pseudoniem, maar het was 
algemeenn bekend dat hij de auteur was. Vosmaer, Fock en Leemans dienden 
hunn ontslag in. 

22.. Handelingen 11,1878-1879,397-400,403-412. Citaat: Albers 1919, deel 91,234. 
23.. De beschuldigingen van ultramontanisme waren voor Kappeyne geen reden 

omm De Stuers te laten vallen. Dat de minister bij zijn keuze werd gedreven door 
affectiee met de kunsten is zeer onwaarschijnlijk, want hij stond bekend als een 
'cynicus,, voor de belangen der kunst absoluut ongevoelig' (Tillema 1975,292). 
Datt De Stuers in zijn beleidsvoorkeuren grote nadruk legde op onderwijs, zal 
bijj  de minister in goede aarde zijn gevallen. Hij noemde het onderwijs, waar-
onderr het tekenonderwijs, het belangrijkste middel bij de 'beschaving van de 
"verlichte""  natie' {Handelingen 11,1878-1879,400; zie ook Oud 1971,109; citaat: 
Hartt 1988, in). Een krachtige figuur als De Stuers kon daarbij op het ministerie 
goedee diensten bewijzen. 

24.. Van Gelder 1925. 
25.. Handelingen 11,1878-1879,16. 
26.. Michaël z. j . [1975], 8. Zeker was dat hij meer financiële armslag had dan enig 

cultuurambtenaarr ooit tevoren. Op het ministerie werd De Stuers, tot zijn 
ergernis,, regelmatig ter verantwoording geroepen door de nogal formele 
secretaris-generaall  P. E Hubrecht (zie bijv. Duparc 1975,130), maar gewoonlijk 
blevenn deze confrontaties zonder ernstige gevolgen. 
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27.. Citaat: Huizinga (1943), Verzamelde werken, deel vi, 550. 
28.. Bervoets en Wishaupt 1985,22. 
29.. KooijmansenDeValki985,213. 
30.. De continuering van het cultuurbeleid in de periode 1901-1918 kan worden 

geïllustreerdd aan de hand van de beschikbare budgetten. In de periode 
1875-19011 stegen de uitgaven voor cultuurbeleid jaarlijks met gemiddeld 6,1%; 
tussenn 1901 en 1914 was dit percentage gemiddeld 7,2. Na het uitbreken van de 
Eerstee Wereldoorlog werd naar verhouding sterk op het cultuurbeleid bezui-
nigd;; het totale budget daalde van ƒ 1.243.883,-in r 9 H t o t f 1-2I3- 673,— in 1918. 

31.. Zie over het cultuurbeleid als 'De Stuers' zaak': De Amsterdammer/Dagblad voor 
Nederland,Nederland, jrg. 3,18 juli 1885. 

32.. Banning 1985,121-141. 
33.. Van 1905 tot 1908 en van 1913 tot 1918 werd de post bekleed door de liberale 

ministerss P. Rink en P. A.W. Cort van der Linden. 
34.. Kuyper 1888,1898,1905; zie ook: Boekman 1939,48-56. 
35.. Kuyper 1898,142. 
36.. Boekman 1939,49-50. 
37.. Hart 1988,112. 
38.. Kuyper en Rutgers 1898,29; ook geciteerd in: Boekman 1939,52 en Hart 1988, 

113. . 

39.. Kuyper 1898,148; ook: Hart 1988,113. 
40.. Hart 1988,113. 
41.. 'Ook in den Schouwburg alzoo heeft de Overheid te waken, dat het spel hoog 

staa en niet in schaamteloosheid ontaardde (...). Dat zij dit feitelijk niet doet, 
strektt haar tot oneere en is een kwaad dat om verbetering roept. In de tweede 
plaatss komen hier de kunstmusea in aanmerking. Steeds meer went men zich, 
omm in zulke musea niet alleen het naakte schoon der vrouw ten toon te stellen, 
uitt hooge kunstzin, doch ook welterdege om door voorstelling van onzedelijke 
tafereelenn en positionn den zinnelust te prikkelen (...). Ook hier moet de Over-
heidd met keur te werk gaan. Al wat zich niet als waarachtig hooge kunst legiti-
meerde,, en slechts de zinnelijkheid prikkelt moet geweerd blijven. Ditzelfde 
geldtt ten deele ook voor de letterkunde (...). Vandaar dat in de derde plaats 
doorr de Overheid ook gelet moet worden op de uitstalling in onze boekwinkels, 
opp advertentiën en aanplakkingen' (Kuyper 1917,443; ook in Hart 1988,114). 

42.. Van Putten 1986,175. 
43.. Kuyper leefde hier zo sterk mee mee dat hij de directeur van het Rijksmuseum 

Vann Riemsdijk op 13 april 1905 persoonlijk per telegram liet weten dat de 
'post-Drucker'' op de begroting voor 1906 was geplaatst (Engel 1965,50). 

44.. Hiervoor werd in 1913/400.000,- gevoteerd. 
45.. In het partijprogramma was het enige aanknopingspunt artikel 5 van het 

'Gemeenteprogram'(1899),, waarin werd gepleit voor'Bevordering der volks-
ontwikkelingg door: openbare boekerijen, leeszalen en beschikbaarstelling van 
openbaree gebouwen voor ontwikkelingsvoordrachten'. 

46.. Geciteerd in: Van Dijk 1990,42. 
47.. Handelingen 11,1906-1907,1191. 
48.. Tijdens de begrotingsbehandeling voor 1913 leidde de betaling van (rijks)-

museummedewerkerss tot een heftige discussie (Handelingen 11,1912-1913, 
2198-2201).. De suppoosten van het Rijksmuseum, zeventig in getal, hadden 
doorr middel van een rekest om salarisverhoging bij de Tweede Kamer verzocht. 
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Vervolgenss hadden zij hierover een onderhoud met een Kamercommissie 
gehad.. Dit leidde tot warme bijval van verschillende socialistische Kamerleden. 
Toenn dezen bij minister Th. Heemskerk op loonsverhoging aandrongen, 
vondenn zij het Kamerlid De Stuers tegenover zich. De Stuers nam ook nu geen 
bladd voor de mond: 'Het jaarlijksch en dagelijksch gemaal over verbetering 
vann traktementen is iets dat verschrikkelijk op mijn zenuwen werkt.' De oor-
zaakk van het geklaag van de suppoosten - grotendeels gepensioneerde militai-
renn - was volgens hem 'dat de menschen nooit tevreden zijn'. 'Dit gebedel' 
enn het gewillige oor van collega-Kamerleden waren wat al te gemakkelijk; het 
moestt ten slotte allemaal 'uit de schatkist' worden betaald. Na een uitgebreide 
discussie,, onder meer over - volgens De Stuers op vaak ergerlijke wijze afge-
dwongenn - fooien, oordeelde de oud-referendaris: 'De regering is tegenover 
dee bedienden van het museum volkomen royaal geweest en zij hebben geen 
klagen.'' Het nog steeds grote aanzien van De Stuers bleek toen daarmee de 
kouss afwas; de salarisverhoging ging niet door {Handelingen n, 1912-1913, 
2198-2201). . 

49.. Schaper in: Handelingen 11,1917-1918,1124. 
50.. Handelingen 11,1910-1911,1353. 
51.. Handelingen 11,1917-1918,367-368. 
52.. Zie over het katholicisme en de kunst ook Boekman 1939,17-62. 
53.. Citaten: Schaepman en Dake 1887,1-2. 
54.. Citaten in deze alinea: Schaepman 1891,10-15. 
55.55. Handelingen 11,1908-1909,1029. 
§6.§6. Zie bijv. Schaepman 1883,42. 
57.. Aan de toch al geringe inbreng van Royer kwam definitief een einde in 1907 

toenn hij door een ongeluk een van zijn twee zonen verloor. 'Daarna was hij 
vrijwell  niet meer in staat iets van belang te ondernemen' (Duparc 1975,17). 

58.. Duparc 1975,17. Zie over de Afdeling Kunsten en Wetenschappen na 1901 ook: 
Vann Gelder 1925. 

59.. Citaat in deze alinea: Duparc 1975,17; zie ook: ibidem, 19. 
60.. Hart 1988,132; ARA 2.04.13.2865. 
61.. Na deze mislukte poging van rijkswege om een adviesorgaan voor de kunsten in 

hett leven te roepen, bleven kunstenaars en hun organisaties zich voor de komst 
vann een dergelijke instantie inzetten. In december 1911 pleitte de Rijksacademie-
directeurr Der Kinderen in De Gids voor een 'Instituut voor Schoone Kunsten'. 
Aanleidingg was de gang van zaken rond een voorstel van de regering in 1911 om 
ƒ18.000,-- beschikbaar te stellen voor gebrandschilderde ramen voor het in aan-
bouww zijnde Vredespaleis in Den Haag. Het pleidooi eindigde met een oproep 
aann kunstenaarsverenigingen om terzake initiatieven te nemen. De 'belangen 
derr kunst' moeten worden opgenomen door 'onze moderne kunstenaars' 
(Derr Kinderen 1911,452). Enkele maanden later, in april 1912, reageerde Richard 
Rolandd Holst eveneens in De Gids. Ook hij vond dat er een advieslichaam moest 
komen,, maar als socialistisch gemeenschapskunstenaar waarschuwde hij ervoor 
datt een dergelijk college niet moest worden gedomineerd door de 'reactionaire' 
opvattingenn van de 'oude school', waarin 'het verleden meer dan de toekomst 
beteekenis'' zou hebben (Roland Holst 1912). 

Eenn jaar later, in maart 1913, was een 'Instituut voor Schoone Kunsten' 
onderwerpp van bespreking op een congres van het in 1910 opgerichte Verbond 
vann Kunstenaarsverenigingen. De uitkomst daarvan was dat er een commissie 
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inn het leven werd geroepen die de materie nader zou bestuderen. In maart 1915 
resulteerdee dit in een rapport over een 'Instituut voor Schoone Kunsten' van 
dee hand van N. Beets. Het rapport volgde de oproepen van Der Kinderen en 
Rolandd Holst: slechts de moderne, door de kunstenaars zelf tot stand gebrachte 
vakorganisatiess konden een 'levend en krachtig Instituut voor Schoone 
Kunstenn mogelijk maken'. 

Bijj  het aftreden van Royer als hoofd van de Afdeling Kunsten en Weten-
schappenn meende het Verbond kansen te hebben, want op 31 maart 1916 zond 
menn een brief aan minister Cort van der Linden (ARA 2.04.13.2865). In het 
vertrouwenn dat Nederland in de toekomst op het gebied van de kunst 'in den 
wedloopp der volkeren zijn ouden roem' zou handhaven, werd gewezen op de 
wenselijkheidd van een instantie 'voor het overleg tusschen de Regeering-
personenn en de kunstenaars'. 

Inn zijn reactie op de wens van het Verbond stelde de opvolger van Royer, 
Duparc,, de vraag welk belang een advieslichaam voor de kunsten voor de 
regeringg zou kunnen hebben. Naar zijn mening moest het bij een advieslichaam 
niett in de eerste plaats gaan om groepsbelangen van kunstenaars, maar om de 
relatiee tussen de kunst en de overheid. Hoewel het Verbond en de Afdeling het 
eenss waren over de wenselijkheid van een advieslichaam, strandde de feitelijke 
oprichtingg daarvan uiteindelijk op deze tegenstelling. Het Verbond stelde 
zichh in de ogen van het ministerie te veel op als belangenbehartiger, waardoor 
hett door de regering te vertegenwoordigen algemeen belang te veel naar de 
achtergrondd werd gedrongen. Juist voor dit algemeen belang was 'een zekere 
neutraliteitt en objectiviteit' vereist die zich niet liet rijmen met wensen tot 
toenemendee invloed van groepsbelangen (Hart 1988,137). 

62.. Bij de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam, 1885; geciteerd in Van 
Riemsdijkk 1913,19. 

63.. Citaat in de eerste zin van deze alinea: De Stuers 1873,337; zie voorts: ibidem, 
324;; en De Stuers 1875a, 257. 

64.. Beek e.a. 1975,136; De Stuers 1874,333; De Stuers 1875a, 257. In 1897 stelde 
Dee Stuers hieromtrent: 'Een museum zonder onderwijs is een dood kapitaal, 
eenn kunstschool zonder museum doet denken aan een marine-instituut in 
Zwitserland.'' (De Stuers z.j. [1898], 14-15) 

65.65. De Stuers 1873,337; 1874,347. 
66.66. De Stuers 1874,338-339. 
67.. Zie over de hier genoemde aantallen De Stuers 1873, 350,352. 
68.. De Stuers 1875a, 257,258; Duparc 1975,78-79. 
69.. Vanaf 1878 tot en met 1967 werden de diverse jaarverslagen gedrukt en gebun-

deldd uitgegeven als Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en 
Kunst.Kunst. Van 1968 tot en met 1987 was de titel Nederlandse Rijksmusea in 19..; na 
19877 is de uitgave stopgezet. 

70.. Bervoets en Wishaupt 1985, 95; 1992,95. 
71.. Van Riemsdijk 1913,31. 
72.. Zie over de naam 'departementair aankoopartikel' Duparc 1975, 89. Van 

ƒ12.000,-inn 1874, ging het naar ƒ22.000,-in 1875 en ƒ42.900,-in 1876; na 
hett optreden van Kappeyne van de Coppello schommelde het budget tijdens 
dee 'periode De Stuers' rond de ƒ20.000,-. Ongeveer tweederde van de post 
werdd gebruikt voor aanschaf van werk voor museale collecties. 
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73.. De Stuers stond overigens niet alleen in zijn voorkeur voor deze werkwijze; hij 
werdd daarin gesteund vanuit de Tweede Kamer; Zie Handelingen 11,1879-1880, 
Bijlagee A, Begroting, hfdst. v, 18. 

74.. Citaat in de vorige zin en overige informatie: Duparc 1975,75,81,84,88-90 en 
1488 noot 38. 

75.. Minister Fock, de voormalige Amsterdamse burgemeester en oud-voorzitter 
vann het bestuur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, reageer-
dee niet eens op een brief van de Amsterdamse museumcommissie waarin de 
plannenn ten tijde van Thorbecke in herinnering werden gebracht; Veenland-
Heinemann 1985,178. 

76.. ZieJanzen 1978,156,161. 
77.. Dit citaat en het volgende: Duparc 1975,94. 
78.. Handelingen 11,1872-1873,638. 
79.. Ibidem, 643. Het amendement van Van Houten betekende voor de Amster-

damsee particulieren die op nieuwe actie hadden aangedrongen (de 'groep Van 
Eik')) het bewijs dat de overheid nu de verantwoordelijkheid voor de huisvesting 
geheell  op zich had genomen. Men concludeerde hieruit dat de inbreng van 
particulierenn (die vroeger op de voorgrond stond en 'ook door uwe Excellentie 
alss drijfkracht bij de Kamer op prijs gesteld' werd) minder belangrijk was ge-
wordenn (citaat: uit een brief van Van Eik aan minister Geertsema d.d. 3 januari 
1873,, geciteerd in Duparc 1975,97). Van Eik merkte op dat van een bijdrage van 
particulieree zijde nu veel minder mocht worden verwacht. Dit was juist; van de 
eerderr genoemde particuliere bijdrage van ƒ250.000,- kwam niets terecht. Het 
rijkrijk  en de stad Amsterdam zouden de enige financiers van het museumgebouw 
worden.. Of er tussen de opstellingvan de particulieren en die van hun grote 
voorbeeld,, koning Willem m, verband bestaat is onduidelijk, maar een feit is 
datt beiden over de hele gang van zaken nogal ontevreden waren. 

80.. Koninklijk Besluit 1 april 1873,nr- !3* 
81.. De Voorlichtingscommissie bestond uit leden van de 'groep Van Eik', de 

'Kommissiee tot voorbereiding van een Kunstmuzeüm', de Raad van Bestuur 
vann het Rijksmuseum, het bestuur van de Rijks Academie van Beeldende Kun-
stenn en van de Maatschappij Arti et Amicitiae. De leden kwamen allen, op één 
naa (de neerlandicus prof. dr. W.J.A. Jonckbloetuit Groningen) uit Amsterdam. 

82.. De opwinding over het gedrag van De Stuers en over de uiteindelijke keuze 
vann de Voorlichtingscommissie voor Cuypers was groot. Tot in de jaren 
negentigg verschenen er publicaties over met titels als Het schijnconcours over 
's's Rijksmuseum. De waarheid volgehouden tegenover Jhr. Mr. Victor de Stuers 
(Amsterdamm 1892). De auteur ervan was N. de Roever, een neef van architect 
Eberson,, die naast de opdracht had gegrepen. 

83.. Zie over de voorkeur van Willem 111 Bervoets 1985, deel 1,22. 
84.. Veenland-Heineman 1985,187. 
85.. Citaat: Muermans 1938,31. 
86.. Koninklijk Besluit 4 maart 1883, nr. 33. Zie over het Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschapp ookHeijbroeke.a. 1995. 
87.. Koninklijk Besluit 1 juni 1883, nr. 14. De Commissie van Toezicht was niet in de 

benoemingg gekend; het was de druppel die voor de Commissie de emmer deed 
overlopenn en het begin van een periode van conflicten met De Stuers die niet 
naliett om onophoudelijk te laten merken dat hij de Commissie een volstrekt 
incompetentt gezelschap vond. 
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88.. Respectievelijk het eerste en het zesde couplet; in: Archief Rijksmuseum/ 
Hoofddirectiee nr. 2234. 

89.. Lunsingh-Scheurleer 1958,11,50-51. Over de waardering van Rembrandt: 
Boomgaardd 1995. 

90.. Zie voor bezoekersaantallen tot 1957: Koot 1958. 
91.. Braat, e.a. 1985,58. 
92.. Het doel van het museum werd nog eens onder woorden gebracht nadat 

Willemm ni vlak voor de opening bij minister Heemskerk naar het nieuwe 
museumm informeerde.. Het door De Stuers opgestelde antwoord - het zal een 
vann de eerste activiteiten van de toen net aangestelde referendaris zijn geweest -
gaff  hierin een helder inzicht. 'Het doel is om naast de Kabinetten van Neder-
landschee Schilderijen en Prenten een verzameling te verkrijgen die vooreerst 
strekkenn kan om de geschiedenis van het Vaderland te "illustreren" door 
middelvann de beelden zijner vorsten en groote mannen, van de afbeeldingen 
vann historische gebeurtenissen, van de voorwerpen welke aan grote mannen 
toebehoordd hebben (...). Vervolgens om ten nutte van het publiek en tot leering 
voorr den geschiedvorscher, voor den kunstenaar en voor den ambachtsman, de 
schoonee en leerzame voorwerpen ten toon te stellen, die voor de bedrevenheid 
enn kunstzin van vroegere geslachten op het gebied der onderscheiden beelden-
dee kunsten getuigen. Daartoe behooren de voortbrengselen van meubelmakers, 
beeld-- en stempelsnijders, drijvers, goud- en zilversmeden, glasblazers, tapis-
siers,, enz.' (geciteerd in Duparc 1975,82). Het paste allemaal uitstekend bij de 
argumentenn die op 4 december 1872 in de Tweede Kamer voor een 'nationaal 
cultuurbeleid'' waren genoemd en waarbij het ging om aandacht voor het grote 
vaderlandsee verleden, bevordering van het nationaal besef en ontwikkelingvan 
dee bevolking. 

93.. Zie over het voornemen tot oprichting van het museum in 1862 de toelichting 
bijj  de begroting voor 1874 m: Handelingen 11,1874-1875, Bijlagen, 83. Eenjaar 
later,, in 1863, stelde Thorbecke bij de opening van een tentoonstelling in Delft 
voorr om de Ridderzaal als museum in te richten (zie Beek e.a. 1975,29). 

94.. De Stuers 1875a, 240. 
95.. Het betrof artikel 186: 'Kosten van bewaring van en toezicht op gedenkteeke-

nenn van vaderlandsche geschiedenis en kunst, reis- en verblijfkosten te dierr zake 
enn verdere uitgaven'; in 1875 werd de post verhoogd tot ƒ24.800,-. 

96.96. Duparc 1975,82-86. 
97.. De Vries 1967,67. 
98.. Van alle in 'Holland op zijn smalst' genoemde musea werd de toestand in het 

Koninklij kk Kabinet van Zeldzaamheden als het meest schrijnend omschreven: 
'allertreurigstt is het pandjeshuis, dat in de benedenverdieping aan bederfis 
overgeleverd.. Geen vreemdeling die ons daarover niet beschimpt. Alleen de 
inboorlingg blijf t sinds vijfti g jaren steeds even bedaard' (p. 344). Het lag hierom 
voorr de hand dat er direct na de aanstelling van De Stuers bij het ministerie 
werdd ingegrepen. Het Kabinet verhuisde van de benedenverdieping van het 
Mauritshuiss naar het pand Lange Vijverberg 15 en in 1883 hield het Kabinet op 
tee bestaan. De achttiende-eeuwse rariteitenverzameling paste niet meer in de 
nuu veel wetenschappelijker benadering van musea. De collectie werd verdeeld 
overr de Leidse rijksmusea, het Koninklijk Penningkabinet en het Nederlands 
Museum. . 

99.. Het budget was in 1901 f 11.450,-. 
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ioo.. Citaten in deze alinea: De Vries 1967,66. 
101.. Duparc 1975,119. 
102.. Zie over de tweede poging van De Stuers om directeur van het Koninklijk 

Kabinett van Schilderijen te worden: Duparc 1975,120. 
103.. In Nederland bestond toen nog geen academische opleiding in de kunstgeschie-

denis.. Hofstede de Groot zou deze functie vijfjaren vervullen; in 1896 werd hij 
benoemdd tot directeur van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. 

104.. Duparc 1975,120. 
105.. Volgens Duparc (1975,121) zou hierbij ook de vrees een rol hebben gespeeld dat 

Brediuss bij ontslag de vele schilderijen die hij aan het museum in bruikleen had 
gegeven,, waaronder twee Rembrandts, zou terugnemen. 

106.. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1,4 en 5 september 1895; zie ook Duparc 1975, 
122. . 

107.. In 1909 werd Bredius opgevolgd door de neerlandicus-kunsthistoricus 
W.. Martin. 

108.. Van Kuyk 1946,65. 
109.. Directeur Meijer, die vanaf zijn aantreden in 1853 het accent in de collectie op 

Nederlandsee munten had gelegd en die, om deze te verkrijgen, veelvuldig zijn 
'uitheemse'' bezit ruilde, kreeg vanwege dit laatste scherpe kritiek van onder 
meerr het College van Rijksadviseurs.. In 1874 werd bepaald dat Meijer in het 
vervolgg voor elke ruil, maar ook voor elke aankoop, toestemming van het 
departementt moest hebben. 

110.. In de tussenperiode fungeerde de voormalig predikant A. A. Looijen als direc-
teur.. Deze oefende door zijn overlijden in 1893 de functie maar vier jaren uit. 

in.. Duparc 1975,129. 
112.. In 1876 werden de Leidse musea weer bij de afdeling van De Stuers gevoegd. 

Di tt duurde echter maar kort, want nadat 'Oudheden' en 'Volkenkunde', zeer 
tegenn de zin van De Stuers, in 1880 bij Koninklijk Besluit tot 'universitaire 
instellingen'' waren verklaard, keerden zij al weer naar Onderwijs terug. 

113.. Zie over de verklaring tot universitaire instelling: Koninklijk Besluit 30 decem-
berr 1880; zie ook Schneider (red.) 1981,31. Duparc (1975,135) stelt dat, hoewel 
dee verantwoordelijkheid voor de Leidse musea kwam te liggen bij de Afdeling 
Onderwijs,, het beheer ervan bij de Afdeling Kunsten en Wetenschappen bleef. 
Gezienn de niet altijd even gemakkelijke relatie met de chef van de Afdeling 
Onderwijs,, mr. Vollenhoven (Duparc 1975,133), zal dit niet eenvoudig zijn 
geweest. . 

114.. De Stuers 1874,319,346-347. 
115.. Bij schrijven van 2 mei 1887 werd provincie- en gemeentebesturen verzocht om 

'opgravingenn en ontdekkingen van voorwerpen die voor de oudheidkunde van 
belangg zijn' onverwijld aan de directeur van 'Oudheden' te melden. Leemans 
kreegg hierdoor 'officieel' een coördinerende rol in het Nederlandse oudheid-
kundigg bodemonderzoek toebedeeld. 

116.. Bij 'Natuurlijke Historie' werd in 1878 de verzameling gesplitst. De geologische 
enn mineralogische collecties werden, nadat een jaar eerder een leerstoel in de 
geologiee aan de Leidse universiteit was gevestigd, in een afzonderlijk museum 
ondergebracht:: het huidige Rijksmuseum van geologie en mineralen. 

117.. Duparc 1975,135,138. 
118.. Koninklijk Besluit 25 juli 1880, nr. 13. 
119.. Deze collectie werd achtereenvolgens ondergebracht bij: 'Oudheden', 

'Volkenkunde',, het Leidse Prentenkabinet, het Koninklijk Penningkabinet 
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enn de Universiteitsbibliotheek. De bemoeienis van de Afdeling Kunsten en 
Wetenschappenn was na 1881, het jaar waarin de overbrenging van het grootste 
deell  van de collectie naar Den Haag plaatsvond, minimaal. 

120.. Het Kabinet bleef bestaan; tot 1901 stond er jaarlijks een klein bedrag (van 
ƒƒ 1700,-in 1878 tot ƒ 2200,- in 1901) voor op de begroting. Toch was er sprake 
vann een duidelijke ontmanteling. Na het overlijden in 1882 van J.L. Cornet, die 
366 jaar directeur was geweest, werd geen opvolger meer benoemd. Het beheer 
werdd eerst ondergebracht bij de directeur van het Rijksprentenkabinet in 
Amsterdam,, J.Ph. van der Keilen. Deze ruilde doubletten uit Amsterdam tegen 
prentenn die wél in Leiden, maar niet in de Amsterdamse collectie aanwezig 
waren.. Het was duidelijk waar de prioriteit lag. In 1893 werd het beheer overge-
daann aan de toenmalige directeur van 'Oudheden', dr. Pleyte. Ook dit bleef niet 
zonderr gevolgen, want nog hetzelfde jaar werd de collectie pleisterbeelden, 
volgenss een oud voornemen van De Stuers, van het Kabinet afgesplitst en, 
ondankss het grote ruimtegebrek aldaar, overgebracht naar 'Oudheden' 
(Dee Stuers 1873,347)-

121.. De vier musea werden gefinancierd door de Rijksuniversiteit die op haar beurt 
opp de begroting van de Afdeling Onderwijs van het ministerie stond. Toch 
vielenn beleidsaangelegenheden aangaande 'Oudheden' en 'Volkenkunde' onder 
dee Afdeling Kunsten; met 'Natuurlijke Historie' en 'Geologie en Mineralogie' 
hadd deze afdeling echter geen bemoeienis; zie Duparc 1975,175. 

122.. Duparc 1975,174-181. 
123.. Het museum van het Koloniaal Instituut (sinds 1951 het Koninklijk Instituut 

voorr de Tropen) was een voortzetting van het in 1864 door de Nederlandsche 
Maatschappijj  van Nijverheid in het Paviljoen Welgelegen te Haarlem gestichte 
Koloniaall  Museum. 

124.. Duparc 1975,176. 
125.. De Stuers 1873,334. Regering en parlement hadden inmiddels wat meer oog 

gekregenn voor het onderhoud van oude monumenten rond het Binnenhof, 
wantt in 1873 werd voor het eerst geld beschikbaar gesteld voor restauratie van 
dee Gevangenpoort (Peters 1905,50). 

126.. Ministeriële Beschikking 22 mei 1876, ARA ne afdeling, Archief van het Ministe-
riee van Binnenlandse Zaken; afd. Kunsten en Wetenschappen, inventarisnr. 721. 

127.. Duparc 1975,144. 
128.. De Stuers 1873,337; zie ook De Stuers 1874,317. 
129.. Duparc 1975,145; Duparc baseert zich hier op een stuk van De Stuers van 19 

februarii  1883; in de Handelingen van 13 december 1883 is het voorstel niet terug 
tee vinden. 

130.. De Stuers 1903,3. 
131.. Ibidem, 5. 
132.. Duparc 1975,158-165. 
133.. De opening hiervan vond plaats op 16 juli 1906, op de 300ste geboortedag van 

dee schilder. 
134.. In 1919 volgden nog meer werken; zie over de schenking: Engel 1965. In deze 

periodee kwamen overigens door schenkingen nog veel meer kunstwerken in 
bezitt van het Rijksmuseum, zowel van 'oude Nederlandse meesters' als eigen-
tijdsee kunst. Aankopen waren vrijwel uitsluitend gericht op niet-eigentijdse 
kunst;; verreweg de grootste aankoop was die van de collectie Six van Vromade 
inn 1908 (zie over aankopen: Hart 1988,123). 
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135.. Er was ook meer geld voor incidentele grote aankopen. Anders dan in 1883, 
toenn De Stuers geen budget had voor aankopen uit de collectie van Jacob de 
Voss Jzn., was er in 1908 wél geld voor aankoop van de collectie Six van Vromade 
doorr het Rijksmuseum. Voor dit doel werd zonder problemen eenmalig 
ƒ551.400,-- beschikbaar gesteld - dat was twee keer het gehele museumbudget. 
Inn 1913 gebeurde hetzelfde ten behoeve van de aankoop van de collectie Steen-
grachtt Van Duivenvoorde voor het Mauri tshuis waarvoor eenmalig ƒ400.000,-
werdd gevoteerd. 

Inn de periode 1875-1901 steeg het museumbudget van ƒ21.050,-naar 
ƒ175.975,-;; in 1914 was het gestegen naar ƒ294.798,- en in 1918 was het ten 
gevolgee van de oorlog naar ƒ254.532,- gedaald. In vergelijking met de periode-
Dee Stuers was de groei na 1901 minder spectaculair, maar dat kon ook bijna 
niett anders omdat in 1876 verreweg de grootste post - het Rijksmuseum - op 
dee begroting kwam. In dit licht was er na 1901 sprake van méér dan enkel 
consolideringg van bestaand beleid. 

136.. Geciteerd in Duparc 1975,173. 
137.. Enerzijds hadden de inrichtingseisen als nadeel dat het museum bij lange na 

niett optimaal kon functioneren, waardoor het nut van een rijksbijdrage in 
twijfell  kon worden getrokken; anderzijds gaf het museum door de voorwaarde 
juistt 'een frappant en vaak interessant beeld (...) van opvattingen en smaak van 
verzamelaarss in een voorbije tijd' (Duparc 1975,173). 

138.. Citaten in deze alinea: Handelingen 11,1908-1909; zie ook Duparc 1975,182-185. 
139.. Het begrip 'wandalisme' stond vanaf 1847 bij Alberdingk Thijm voor de 'sloop 

enn verkwanseling van bouw- en kunstwerken uit het verleden en de moedwillige 
vernietigingg van het Nederlands erfdeel uit Middeleeuwen, Renaissance en 
zeventiendee eeuw' (Bervoets en Wishaupt 1985,11). 'Wandalisme' werd de naam 
vann een vaste rubriek van Thijm in 'zijn' tijdschrift De Spektator. (De Spektator 
voorvoor het tooneel, concerten en tentoonstellingen was in 1843 door de koopman-
toneelauteurr Johannes Hilman in het leven geroepen. In 1847 werd Thijm 
hoofdredacteur.. Niet voor lang overigens, want in 1849 werd het blad opgehe-
ven.)) Later werd de rubriek als 'Wandalisme en Akademisme' voortgezet in 
hett in 1855 door Thijm opgerichte tijdschrift De Dietsche Warande. 

140.. De Stuers 1873,332; zie ook Van der Woud 1987,338-340. 
141.. De Stuers 1874,348. 
142.. In de Vestingwet van 1874 werd de Hollandse Waterlinie de belangrijkste 

weerstandslijnn in de landsverdediging, waardoor er nu ook 'officieel' geen 
redenn meer bestond om steden op deze wijze te versterken. 

143.. Beek e.a. 1975,142, 
144.. Citaat: De Stuers 1873,101. 
145.. Beek e.a. 1975,142. Zo deed zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, terwijl 

dee stadsgezichten die door de romantisch-pittoreske schilder Cornelis Springer 
werdenn vastgelegd juist zeer populair waren, deze in werkelijkheid werden 
afgebroken.. Zie ookTillema 1975,320 e.v. 

146.. Citaat: Beek e.a. 1975,131. 
147.. In 1902 kreeg Mulder de titel van 'Rijks-Architect voor de Monumenten van 

Geschiedeniss en Kunst'. 
148.. Over de toepassing van de principes van Viollet-le-Duc bij restauraties: Van 

Leeuwenn 1995. 
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149.. Door zijn toedoen werden onder meer gered: de Waterpoort in Sneek, de 
Gevangenpoortt in Den Haag, de Kampveerse Toren in Veere, de Oosterpoort 
inn Hoorn, de Koppelpoort in Amersfoort, Kasteel Radboud bij Medemblik, 
hett Muiderslot, de Ruïne Brederode bij Velsen en het Huis van Maarten van 
Rossumm in Zaltbommel. Zie ook Cuypers 1913,42-43. 

150.. Geciteerd in Albers 1919, deel 91,237. 
151.. De Stuers 1905. 
152.. Door verschillende publicaties, te beginnen met de brochure Stedenschennis 

(1901)) waarin van leer werd getrokken tegen de voorgenomen demping van de 
Reguliersgrachtt in Amsterdam ten behoeve van het tramverkeer, droeg Veth 
err in belangrijke mate toe bij dat men zich in steeds bredere kring ging afvragen 
waarr al dat dempen en afbreken eigenlijk voor nodig was (Bierens de Haan en 
Kokk 1944,13). 'Zijn pittige schrijftrant, zijn doorzettingsvermogen en overtui-
gingskrachtt maakten dat hij gezag had. Hij werd steeds aangehoord en verloor 
zeldenn den strijd' (Martin 1944,13; zie ook Huizinga (1927), Verzamelde werken, 

4 900 deel vi, 339-486). 
Anderss dan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (Amsterdam 1858) 

richttee de Nederlandse Oudheidkundige Bond zich nadrukkelijk op het gehele 
landd en gold zijn aandachtsterrein in het bijzonder de monumenten. 

153.. Citaten in deze en de vorige zin: Van Swigchem 1966,34, 87. 
154.. In 1901 werden deze artikelen gebundeld in Bescherming van Monumenten. 
155.. Op initiatief van de Bond werd in 1908 een 'Commissie ter voorbereiding van 

wettelijkee monumentenbescherming' opgericht. Voorzitter werd De Stuers, 
secretariss Jan Kalf. (Zie over de werkzaamheden van deze commissie ARA 
2.04.133 nr. 732.) In 1910 presenteerde de commissie een rapport met een 
conceptwetsvoorstel.. Tot opwinding van De Stuers ging minister Heemskerk 
echterr niet op de suggesties in. 'De geachte afgevaardigde uit Weert' vergeleek 
dee minister hierop met 'een mooie lieve jongejuffrouw, aan wie het hof gemaakt 
wordtt en die zich dat laat welgevallen maar die eigenlijk volstrekt geen zin heeft 
inn den huwelijkschen staat' (Handelingen 11,1911-1912, i486). Het hielp niet; 
dee vrees voor te hoge kosten weerhield de minister. De bescherming van monu-
mentenn werd hierdoor lange tijd uitsluitend een gemeentelijke zaak. Als een 
gemeentebestuurr alert en gemotiveerd was, hetgeen zelden voorkwam, kon 
afbraakk worden verboden, 'maar dit hing toch altijd van toevallige omstandig-
hedenn af' (Martin 1944,14). 

Dee Stuers hamerde ook als Kamerlid regelmatig op het grote belang van de 
monumentenzorgenn op de noodzaak van een monumentenwet. In 1911 sprak hij 
ministerr Rink aan op grove nalatigheid. Aandrang uit de Kamer tot verhoogde 
aandachtt van de minister leidde maar steeds niet tot daden. Hij hield niet alleen 
eenn door de Nederlandse Oudheidkundige Bond opgestelde conceptmonu-
mentenwett op afstand, maar ging zelfs, nadat vanuit de Tweede Kamer daarom 
waswas gevraagd, niet over tot het schrijven van een circulaire aan gemeente- en 
kerkbesturenn over brandgevaar bij werkzaamheden van 'het edele gilde der 
loodgieterss en andere met benzine werkende vlegels... kinkels...', zoals De 
Stuers,, voor de zoveelste keer in woede ontstoken, formuleerde; 'worden wij 
nuu werkelijk voor kinderen aangezien?' (geciteerd in Tillema 1982,137-139). 

156.. Citaat: Van Groningen 1994,2. De Rijksadviseurs hadden de opdracht 
gekregenn om historisch waardevolle gebouwen in het land te inventariseren. 
Aanvankelijkk gingen zij voortvarend te werk; verspreid over het hele land 
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werdenn 54 (niet voor enige kostenvergoeding in aanmerking komende) corres-
pondentenn benoemd die melding moesten maken van de staat waarin de 'oude 
monumenten'' verkeerden. De werkzaamheden werden niet door iedereen 
gewaardeerd.. In de liberale Arnbemsche Courant werd het College van Rijks-
adviseurss ervan beschuldigd zich aan 'een aan het belachelijke grenzende over-
drijving'' schuldig te maken doorr allerlei oude gebouwen te willen beschermen 
'alleenn (...) omdat zij zoo oud zijn'. Het deed De Stuers in woede naar de pen 
grijpenn (De Stuers 1875b, 90). Hoe onbillijk was het dat de nog maar juist be-
gonnenn werkzaamheden van hen, 'die thans voor de belangen der kunst ijveren' 
-- de Rijksadviseurs - door allerleii  volstrekt onjuiste redeneringen in twijfel 
werdenn getrokken. Juist 'tegenover het publiek' was het noodzakelijk 'onmid-
dellijkk protest aan te tekenen'. Vervolgens werden de zeven criteria, waaraan 
tee beschermen monumenten volgens de anonieme auteur van het gewraakte 
artikell  zouden moeten voldoen, één voor één met de grond gelijk gemaakt. De 
ArhemscheArhemsche Courant leed aan 'wonderbaarlijke denkbeelden'; het viel 'moeilijk bij 
zulkee spotternij ernstig te blijven. Welk een logica!' (De Stuers 1875b, 75,79). 4 91 

157.. Overige leden waren: H. Evers (hoogleraar aan de Polytechnische School te 
Delft),, J.A. Frederiks (architect te Middelburg), L.C. Hezenmans (architect te 
Denn Bosch), RA. Hoefer (gemeentearchivaris van Hattem) en S. Muller (rijks-
archivariss te Utrecht). 

158.. Bierens de Haan en Kok 1944; Koot 1961. 
159.. Bierens de Haan en Kok 1944,83. Directe aanleiding was de bouw van een 

doorr de plaatselijke gemeenteopzichter ontworpen 'architectonisch monster' 
inn Monnikendam waarvoor 'een fraai oud huis' was afgebroken. Weissman 
bespeurdee hierin het zoveelste bewijs dat gemeenten vaak veel te weinig oog 
haddenn voor de bescherming van monumenten en ging tot actie over. Soortge-
lij kk onachtzaam gedrag van het stadsbestuur van Amsterdam, dat van plan was 
hett Naardermeer te bestemmen als stortplaats voor het Amsterdamse stadsvuil, 
hadd in 1906 geleid tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten. . 

160.. Bierens de Haan en Kok 1944,50,58-59. 
161.. Ibidem, 42. 
162.. Op advies van de Bond ging Laren (N. H.) in 1913 als eerste gemeente over tot 

hett opnemen van welstandsbepalingen in haar bouw- en woningverordening. 
Inn 1914 volgde Leeuwarden, daarna vele andere gemeenten. 

163.. Bierens de Haan en Kok 1944,35. 
164.164. Overeenkomstig de naam van de Rijkscommissie zou eerst, ten behoeve van 

hett overzicht en in de vorm van 'Voorlopige Lijsten', een 'Beknopte Inventaris' 
wordenn gemaakt. Aan de hand daarvan zou worden begonnen aan het eigenlijke 
werk:: het opstellen van de 'Geïllustreerde Beschrijvingen van de Monumenten 
vann Geschiedenis en Kunst'. Hoewel de Voorlopige Lijst van Utrecht al in 1904 
vrijwell  gereed was, ging het daarna minder vlot. In 1918 waren pas vier provin-
ciess geïnventariseerd; naast Utrecht waren dit Drenthe (1909), Zuid-Holland 
(1915)) en Gelderland (1918). De opstellingvan de Geïllustreerde Beschrijvingen 
verliepp nog veel trager. In 1912 werd de eerste gepresenteerd, de beschrijving 
vann de monumenten in de voormalige Baronie van Breda door Jan Kalf. 
Err werden 700 exemplaren gedrukt. De hele oplage was binnen een maand 
uitverkocht,, waaruit bleek dat de publieke belangstelling inmiddels groot was. 
Voorr een aanzienlijk deel was dit zonder twijfel de verdienste van de Neder-
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landsee Oudheidkundige Bond die niet alleen optrad als stimulator van het 
gevoerdee rijksbeleid, maar die eveneens een belangrijke bijdrage aan de 
populariseringg van de monumentenzorg leverde. 

Tegenn 1918 werd geconcludeerd dat de resultaten ver onder de verwachtin-
genn lagen. De oorzaak daarvan was dat de commissie, vooral in het begin, grote 
moeitee had met haar taakafbakening. Hoe moesten de 'Nederlandse Monumen-
tenn van Geschiedenis en Kunst' eigenlijk worden gedefinieerd? Wat moest daar-
toee worden gerekend en wat niet? Het kostte veel tijd voordat de commissie tot 
enigszinss bruikbare afbakeningen kwam. Daarnaast stak zij veel energie in het 
stimulerenn van gemeenten en instellingen tot het behoud van hun monumen-
tenbezit.. Bij het rijk streed zij - tevergeefs - voor wettelijke bescherming van de 
monumenten.. Naast al deze werkzaamheden ging de commissie zich in de loop 
vann de tijd steeds meer bezighouden met de praktische begeleiding van restau-
raties.. Het verbaast niet dat door dit vele werk, dat moest worden verricht door 
onbezoldigdee personen die ook elders drukke banen hadden, de oorspronkelij-

499 2 ke beschrijvende taak niet vlot tot resultaten leidde (Van Groningen 1994, 6). 
165.. In de loop van de tijd was meer en meer verzet gegroeid tegen het door De 

Stuerss en Cuypers gedomineerde overheidsbeleid ten aanzien van 'oude en 
nieuwe'' monumenten. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in kringen 
vann het invloedrijke particulier initiatief (Tillema 1975,311,313-314,585, e.v., 
enn Martin 1944,13-16). Al in 1895 richtte de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunstt een adres aan de Tweede Kamer waarin erop werd aangedrongen 
dee zorg voor de instandhouding van oude monumenten toe te vertrouwen aan 
'meerderee personen' die niet uitsluitend 'dezelfde opvattingen en inzichten' 
vertegenwoordigden. . 

166.. Het bevindt zich in het ARA 2.04.13 nr. 721. 
167.. Martin 1944,23. 
168.. Koninklijk Besluit 10 mei 1918, nr. 66. 
169.. De eerste afdeling werd 'Afdeling A' genoemd en had twaalf leden; de tweede, 

'Afdelingg B \ telde zestien leden. 
170.. Martin 1944,26-27. 
171.. Citaat: Winkler Prins Encyclopedie, 9e druk, deel 23,597. Voor restauraties van 

'oudee monumenten' hadden de denkbeelden van Viollet-le-Duc een strenge 
trouww aan de oorspronkelijke stijlopvattingen tot gevolg. Sporen van ingrepen 
uitt later tijden moesten worden uitgewist. Bij de restauratie van de Munster-
kerkk in Roermond, die in 1850 een aanvang nam, werkte Cuypers voor het eerst 
volgenss dit uitgangspunt. 

172.. NNBW, deel v, 918. 

173.. De Stuers 1891,20; zie voor inzicht in de ambtelijke schermutselingen waarmee 
ditt gepaard ging: ARA 2.04.13. nr. 204. De voormalige 'Hoofdingenieur van 
Waterstaat',, L.H.J. J. Mazel, viel nu onder De Stuers. Dat ging niet; Mazel werd 
all  gauw horendol van de kritiek van de referendaris en diende nog hetzelfde jaar 
zijnn ontslag in. 

174.. De Stuers 1891,24. Zie over het debat over de bouwkunst tijdens de laatste 
decenniaa van de negentiende eeuw en vooral over de rol van Cuypers, De Stuers 
enn Alberdingk Thijm daarbij: Van der Woud 1997. 

175.. Citaten: De Stuers 1891,21,45. 
176.. Noord-Nederland was 'district één'; Zuid-Nederland 'district twee'. Vanaf 

18844 werd aan beide 'districtshoofden' de nieuwe titel van 'rijksbouwmeester' 
verleend. . 
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177.. Van der Peet en Rosenberg 1995,175. 
178.. Ibidem, 165. Het enige waarop hijj  geen invloed wist uit te oefenen waren de 

bouwactiviteitenn die plaatsvonden onder verantwoordelijkheid van het ministe-
rierie van Justitie waar in 1870 J.F. Metzelaar als eerste 'departementale' bouw-
meesterr was aangesteld en die werd opgevolgd door zijn zoon W.C. Metzelaar 
(ibidem,, 301-327). 

179.. Bervoets 1985,17. 
180.. Hun invloeden en adviezen werden geweerd 'omdat de rijksbouwmeester 

Vrijmann garant stond voor bekwaamheid en deskundigheid' (Hart 1988,135). 
181.. Citaten in deze alinea: Rijnboutt 1990,80. 
182.. Boekman 1939,97-108. 
183.. De Stuers 1875b, 41. 
184.. Bervoets 1985,27. 
185.. In totaal werden in de hele periode (1874-1918) 23 werken aangekocht die alle 

bestemdd waren voor Welgelegen en vanaf 1885 voor de afdeling moderne 
kunstt van het Rijksmuseum (Hart 1988,122-123). Zij werden gefinancierd uit 49 3 
dee budgetten voor beide instellingen; incidenteel werd de post 'Aankoop van 
boekwerkenn en andere voorwerpen van wetenschap en kunst' aangesproken. 
Alss adviseur trad, tot 1879, het College van Rijksadviseurs op, daarna waren het 
Dee Stuers en zijn opvolger Royer die 'het aankoopbeleid' bepaalden. De Stuers 
kochtt regelmatig op eigen houtje aan; Royer liet zich meestal leiden door 
adviezenn van de directie van het Rijksmuseum (ibidem). Dat de rijksmusea, 
enn daarmee het rijk, ondanks dat er in de periode 1873-1918 nauwelijks werd 
aangekocht,, toch in bezit kwamen van een aanzienlijke hoeveelheid werken van 
eigentijdsee kunst, was het gevolg van de talrijke schenkingen van particulieren. 

186.. Hart 1988,131. 
187.. De organisatie hiervan was gewoonlijk in handen van een of meer lokale 

kunstenaarsverenigingen;; soms werkten deze samen met de gemeentelijke 
overheidd (Hart 1988,131). 

188.. Eerste citaat De Stuers 1873,323; tweede: De Stuers 1874,336. 
189.. Citaat: Jaarverslag 1 #75; in ARA 2.04.13.2592. In 1875, het jaar waarin het nieuwe 

doorr de gemeente Amsterdam gefinancierde gebouw aan de Stadhouderskade 
werdd betrokken, telde de opleiding 48 studenten, onder wie twaalf vrouwen; in 
1901577 (23) en in 1916 90 (28). Voor 'onbemiddelde leerlingen' stelde het minis-
teriee studiebeurzen beschikbaar (zie bijv. ARA 2.04.13.2594 [1916]; aantallen 
wordenn niet genoemd. 

190.. Hart 1988,124. 
191.. Weiten i960,167-205; VanTïjn 1978,216-262. De theoretische belangstelling 

vann de studenten was, mede hierdoor, niet erg groot. In de Jaarverslagen wor-
denn hierover regelmatig opmerkingen gemaakt (ARA 2.04.13.2592). In plaats van 
eenn stimulans voor een nieuwe generatie werd de academie door veel jongeren 
juistt gezien als een conservatief instituut waar werd gehandeld vanuit de 
gedachtee dat moralistisch getinte (historie)schilderkunst een opvoedkundig 
effectt op de samenleving moest hebben en dat individualisme en 'schoonheid' 
alléénn voor de kunst onvoldoende waren (Dijkstra 1985,8). 

192.. Citaat: Hart 1988,125-126. 
193.. Reglementen van 31 juli 1915. 
194.. Dat binnen de muren van de Academie toch een bouwkundeopleiding van 

aanzienn tot stand kwam, was het resultaat van de inzet van particulieren uit de 
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Amsterdamsee vereniging Architecture et Amicitia die in 1908 een succesvolle 
opleidingg voor 'Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht' in het leven 
riepen.riepen. De opleiding werd 's avonds door docenten als H.P. Berlage, W. Krom-
houtt en R.N. Roland Holst gegeven (Schilt en Van der Werf 1992,92,94). 

195.. De beurzen (variërend van ƒ125,- tot ƒ 1000,-) werden bij hoge uitzondering en 
zonderr enige formele grondslag verstrekt. De selectie was bijzonder streng. Als 
inn zoveel andere situaties kan ook hier kan worden opgemerkt dat activiteiten 
vann particulieren die van de overheid overtroffen. Willem 111 - groot liefhebber 
vann beeldende kunst - reikte vanaf 1870 een 'Groote- en een kleinee Gouden 
Medaille'' uit tijdens de jaarlijks door Arti et Amicitiae georganiseerde tentoon-
stellingen.. Vanaf 1871 stelde de koning ook geld beschikbaar 'ter ondersteuning 
vann jonge kunstenaars bij het afronden van hun studie' (Fleurbaay en Van der 
Wall  1984,28). Het geld dat voorheen voor de Franse opera beschikbaar was 
werdd nu aangewend voor 'jonge getalenteerde musici en schilders'.. Er werd 
eenn 'Kommissie tot voordracht voor de Koninklijke Subsidie aan jonge kunste-

4 944 naars*  ingesteld. Het aantal kunstenaars dat een koninklijke subsidie ontving 
wass aanzienlijk hoger dan het aantal dat van rijkswege werd ondersteund. In de 
jarenn zeventig en tachtig ontvingen 110 kunstenaars een Koninklijke Subsidie 
terwijll  slechts tien een 'beurs' van de rijksoverheid ontvingen (Fleurbaay en 
Vann der Wal 1984,50-51, en Hart 1988,127). 

Tegelijkk met de oprichting van de Rijksacademie in 1870 was de in 1851 door 
Thorbeckee afgeschafte Prix de Rome opnieuw in het leven geroepen. Het 
duurdee echter tot 1884 voordat op aandrang van particulieren en De Stuers 
doorr August Allebé voor het eerst weer een 'wedstrijd' werd georganiseerd. 
Nett als vroeger moesten deelnemers de Nederlandse nationaliteit bezitten en 
tussenn de twintig en dertig jaar oud zijn. Zij hoefden niet per se aan de Rijks-
academiee gestudeerd te hebben, maar moesten wel allemaal een uitgebreid 
toelatingsexamenn afleggen. De jury bestond aanvankelijk uit de Commissie van 
Toezichtt van de Rijksacademie, die zich door drie kunstenaars liet adviseren. 
Jacobuss van Looij (1855-1930) was de eerste kunstenaar die de nieuw ingestelde 
Prixx in ontvangst mocht nemen. 

196.. Martis 1980,82. 
197.. Van Rheeden 1984,50. 
198.. Handelingen 11,1876-1877,637. 
199.. Lako 1899,134 e.v. 
200.. 'Wij begrepen het "waarom" van onze slechte handelsbalans wat betreft de 

productenn onzer nijverheid' (Enschedé 1928,15). 
201.. De commissie bestondd uit: P. N. Muller, E. Gugel, D. van der Keilen jr. en 

J.R.deKruyff. . 
202.. ARA 2.04.I3 (il) , 2517. 

203.. Koninklijk Besluit 12 september 1878, nr. 4. 
204.. Het verslag is opgenomen in Hubrecht 1880, deel 1,13-71. De aanbevelingen 

vann de twee onderzoekers werden ondersteund door uitvoerige en door 
Alphonsee de Stuers - broer van de referendaris en werkzaam op de Nederlandse 
ambassadee in Londen - opgestelde rapporten over het teken- en kunstonder-
wijss in Engeland die eveneens in 1878 verschenen (A. de Stuers 1878). 

205.. Molkenboer 1880. Ook dit onderzoek werd ondersteund dooreen op 
dee Nederlandse ambassade opgesteld rapport over 'de kunst in België' 
(VanWeedei88i). . 
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206.. Handelingen 11,1880-1881,765-767; de meerderheid voor de Rijksnormaal-
schooll  bestond uit één stem; die voor de Rijkskunstnijverheidsschool uit drie 
stemmen. . 

207.. Lakoi8oo, 160-161. 
208.. Dit gebeurde uit de begrotingspost 'Subsidiën aan teekenscholen en akade-

miën,, benevens medailles voor de leerlingen dier scholen en verdere kosten ter 
verbeteringg van het teekenonderwijs' die in 1879 was verhoogd van ƒ 2750,- naar 
ƒ15.000,-- (en waaruit ook de academies van Groningen en Den Bosch - samen 
voorr ƒ 2750,—werden gesubsidieerd). 

209.. Net als bij de activiteiten van het rijk werkten ook in Haarlem de tentoonstel-
lingg van 1877 en het daaropvolgende rapport uit 1878 over de Nederlandse 
kunstnijverheidd als katalysator. Plannen die al in 1872 waren geopperd om een 
'stichtingg voor Kunst en Nijverheid' in het leven te roepen, leidden in 1877 tot 
openingg van het Museum. Dat het niet om een kleinigheid ging wordt aange-
toondd doordat naast Z.K.H. Prins Hendrik, die de officiële opening verrichtte, 
ookk 'de meeste Ministers, de voorzitters van beide Kamers der Staten Generaal 49 5 
enn de ledenvan de Provinciale regeering' aanwezig waren (Enschedé 1928,18). 
Inn 1879 volgde de opening van de school; het eerste jaar telde deze dertig 
leerlingen,, enkele jaren later, in 1883, was dit aantal al opgelopen tot honderd. 
Inn 1926 werd de opleiding opgeheven. Zie over museum en school: Pijzel-
Domissee 1989. 

210.. Cuypers had bij de bouw van het Rijksmuseum behoefte aan goed geschoolde 
medewerkerss die in staat waren de vele versieringen aan het gebouw vorm te 
geven.. In 1879 stichtte hij de Kunst-Nijverheid-Teekenschool Quellinus die in 
eenn bouwloods bij het museum werd ondergebracht. 'De praktijk was hier de 
voorzittendee leermeesteres' (Pit 1904,181; zie over de Quellinusschool: Marris 
1980). . 

2ii .. Prak 1979,73. Tussen 1873 en 1901, het jaar waarin De Stuers zijn referendaris-
schapp beëindigde, verdubbelde het budget van de Rijksacademie van Beeldende 
Kunstenn (van ƒ20.000,- naar ƒ38.150,-), steeg de rijksbijdrage aan tekenacade-
miess en -scholen (van ƒ2750,- naarƒ26.850,-) en werd vanaf1881 geld beschik-
baarr gesteld voor een Normaalschool voor teekenonderwijzers (ƒ12.000,-
oplopendd tot ƒ 22.000,- in 1901) en kunstnijverheidsonderwijs (ƒ12.000,-
naarr ƒ23.750,- in 1901). Tussen 1901 en 1918 stegen de uitgaven verder. In 1917 
bedroegg het budget voor de Rijksacademie ƒ 43.950,-, dat voor de tekenacade-
miess en -scholen ƒ37.600,-, dat voor de Normaalschool ƒ34.121,- en dat voor 
hett kunstnijverheidsonderwijs ƒ26.050,-. Over de hele periode 1873-1917 
stegenn de rijksuitgaven voor het kunstonderwijs van totaal ƒ 22.750,- naar 
ƒ141.721,-;; in feite ging het om meer, want vanaf 1900 werd een deel van het 
kunstonderwijsbudgett uit de begroting van 'onderwijs' gefinancierd. 

212.. Het budget voor 'teekenscholen en -academies' op de kunstenbegroting daalde 
hierdoorr van ƒ60.215,- in 1900 naar ƒ 26.850,- in 1901. 

213.. 'De Groot werd door tegenstanders uit de kunstwereld ervan beschuldigd 
"onverzadelijk""  te zijn "in de lust om zijn machtssfeer uit te breiden" en er op 
uitt te zijn alle tekenscholen en "academies" onder zijn inspectie te krijgen' 
(Marriss 1984,44-45). 

214.. Roland Holst 1912,162; zie over de complexe relatie tussen het kunst- en het 
vakonderwijs:: Marris 1980. 
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215.. Minister Mackay had deze verplichting aanvankelijk niet in de wet opgenomen, 
maarr na een rede van het katholieke Kamerlid P. J. F. Vermeulen met als thema 
'Goedd tekenonderwijs is nodig voor de kinderen uit die klasse, waaruit later de 
handwerksliedenn voortkomen', en een amendement waarin de verplichting van 
tekenonderwijss werd voorgesteld en dat met 81 tegen 9 stemmen werd aange-
nomen,, werd het vak toch verplicht gesteld. 

216.. Gerritse 1973,76. 
217.. Duparc 1975,401. 
218.. Al eerder had 'den genialen historicus en rijksarchivaris' R.C. Bakhuizen van 

denn Brink op verzoek van Thorbecke een wetsontwerp opgesteld, en in 1870 
hadd de Rotterdamse gemeentearchivaris eveneens een poging hiertoe gewaagd 
(Alberss 1919, deel 92,451-452). 

219.. In 1872 stonden de rijksarchieven nog voor ƒ 16.680,-op de begroting, in 1876, 
eenn jaar na de komst van De Stuers, was dit bedrag al gestegen tot ƒ 118.740,-. 
Inn 1900 was het budget ƒ133.790,- en in 1918 ƒ189.115,-. 

220.. De Valk 1989,18. 
221.. Duparc 1975,403. 
222.. Albers 1919, deel 92,447-448. 
223.. Koninklijk Besluit 8 juli 1881, nr. 44. Er kwamen drie afdelingen: het eigenlijke 

rijksarchief,, het koloniale archief en het Hollandse archief. 
224.. Van Riemsdijk was eerst rijksarchivaris van Gelderland; in 1882 was hij als een 

vann de drie adjuncten op het Algemeen Rijksarchief aangesteld. 
225.. Zie bijvoorbeeld Handelingen 11,1876-1877,464-465,629-630. Als redenen 

hiervoorr werden genoemd ten eerste, dat de provincies onvoldoende, en niet 
volgenss één methode, voor hun archieven zorgden, en ten tweede, dat het rijk 
inn principe verantwoordelijk was voor zich in de provincies bevindende archief-
stukkenn omdat een groot deel daarvan op basis van de Grondwet tot rijkseigen-
domm moest worden gerekend. De eigendommen van de vroegere provincies, 
waaronderr de archieven, waren bij instelling van de Nederlandse eenheidsstaat 
inn 1798 aan de rijksoverheid toegevallen. 

226.. De omzetting in rijksinstellingen ging soms met aanzienlijke problemen ge-
paard.. In Limburg bijvoorbeeld moest het oude archief van Opper-Gelre van 
Roermondd worden overgebracht naar het nieuwe rijksarchief in Maastricht. 
Roermondd weigerde hieraan mee te werken. Dit leidde tot hoog oplopende 
conflictenn (waarbij koningin Wilhelmina, die in 1895 Limburg bezocht, Roer-
mondd 'voor straf niet aandeed) en tot rechterlijke beslagname van met archief-
stukkenn geladen koetsen. Het conflict werd pas in 1901 door de rechter opgelost 
(Bos-Ropss en Bruggeman 1987,18; Bervoets 1985,25). Ook in Noord-Holland, 
waarr de 'Commissaris des Konings' zich met hand en tand tegen de vestiging 
vann een rijksarchief verzette, leverde de omzetting gedurende lange tijd (van 
18833 tot 1920) aanzienlijke problemen op (Duparc 1975,419-420). 

227.. Geheel nieuwe archiefgebouwen kwamen tot stand in Gelderland (Arnhem), 
Groningenn (Groningen), Noord-Brabant (Den Bosch), Drenthe (Assen) en 
Zuid-Hollandd (Den Haag). In de overige provincies werden bestaande gebou-
wenn geheel gerestaureerd en als archiefbewaarplaats ingericht. Het bezit werd 
aanzienlijkk uitgebreid doordat ook rechterlijke archieven in de rijksarchieven 
inn de provincies werden ondergebracht. 

228.. De Stuers werkte mee aan de totstandkoming in 1890 van het Convent van 
Rijksarchivarissenn (waarin zich de rijksarchivarissen uit de provincie verzamel-
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den),, dat zich al gauw als een belangrijk tegenspeler van Van Riemsdijk ontwik-
kelde.. Ook kreeg hij, in tegenstelling tot Van Riemsdijk, veel invloed binnen 
dee Vereniging van Archivarissen {1891); in 1894 werd hij tot erelid benoemd. 
Bovendienn kwamen belangrijke publicaties buiten Van Riemsdijk om tot stand. 
Zoo publiceerde De Stuers in 1897 zijn Regelen voorde indeeling, ordening en 
inventarisatieinventarisatie voor s Rijks Archieven, en een jaar later bracht een daartoe door 
dee Vereniging van Archivarissen ingestelde Commissie de Ver buiten onze 
grenzenn vermaard geworden' Handleiding voor bet ordenen en beschrijven van 
archievenarchieven tot stand. Deze commissie bestond uit S. Muller Fzn., J. A. Feith en 
R.. Fruin; de Handleiding werd in 1989 in Groningen uitgegeven. Citaat: 
Colenbranderr 1911b, 272. 

229.. Colenbrander 1911b, 272-277. 
230.. Ibidem, 273. 
231.. Het Historisch Genootschap was in 1845 opgericht en in Utrecht gevestigd. 
232.. Het voorstel viel bij de liberale minister Goeman Borgesius in goede aarde. 

Hijj  gaf toestemming, onder voorwaarde dat het werk zou geschieden onder 497 
leidingvann een daartoe in te stellen commissie. Bovendien was hij bereid de 
voorr de uitvoering benodigde gelden beschikbaar te stellen. Minder dan tien 
dagenn voordat hij als minister zou aftreden werd het ontwerpbesluit, waarbij de 
commissiee zou worden ingesteld, ter tekening aan hem voorgelegd. Omdat hij 
zijnn opvolger Kuyper echter niet voor een voldongen feit wilde plaatsen zag hij 
vann ondertekening af. Kuyper stond eveneens positief tegenover het voorstel, 
maarr was van mening dat in de voorgestelde commissie het liberale element 
oververtegenwoordigdd was. Door zijn toedoen werd de commissie uitgebreid 
mett prof. dr. F.L. Rutgers, hoogleraar aan de Vrij e Universiteit te Amsterdam, 
enn de rooms-katholieke priester, historicus, bronnenuitgever en hoofdredac-
teurr van het Utrechtse dagblad Het Centrum, dr. Gisbert Brom. De uiteinde-
lijk ee samenstelling was: mr. W.H. de Beaufort, voormalig minister van Buiten-
landsee Zaken, voormalig G«fr-redacteur en historicus, prof. dr. P.L. Muller, 
hoogleraarr algemene geschiedeniss te Leiden en promotor van Colenbrander, 
prof.. dr. RJ. Blok, hoogleraar vaderlandse geschiedenis te Leiden, mr. S. Muller 
Fzn.,, rijksarchivaris in Utrecht, gemeentearchivaris van Utrecht, historicus en 
alomm erkend autoriteit op het terrein van de archieven, prof. dr. G. W. Kern-
kamp,, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en mr. 
C.. Pijnacker Hordijk, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en voor-
maligg hoogleraar rechtsgeschiedenis in Amsterdam en Utrecht. 

233.. De eerste jaren van haar bestaan stonden sterk in het teken van een compe-
tentiestrijdd tussen de commissie en haar secretaris Colenbrander die, daarin 
gesteundd door zijn chef Van Riemsdijk, streefde naar een zo groot mogelijke 
zelfstandigheidd (Kooijmans en De Valk 1985,215-233). 

234.. Twaalf banden verschenen in de Grote Serie en acht in de Kleine Serie. 'De 
Kleinee Serie dankt haar ontstaan aan de uitgave Ontstaan der Grondwet van 
Colenbrander,, waarvoor een kleiner formaat was voorgesteld ter onderschei-
dingg van de Gedenkstukken. In 1906 werd besloten dat in deze serie vooral min 
off  meer op zichzelf staande bronnen zouden worden opgenomen, maar van 
ditt besluit werd vrijwel vanaf het begin afgeweken, waardoor het onderscheid 
tussenn beide series van de RGP min of meer willekeurig is' (Kooijmans en De 
Valkk 1985,220). 
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235.. Over de totstandkoming van het Instituut: De Valk 1989. Vragen van het inter-
nationalee archievenonderzoek leidden in 1905 tot de toezegging van minister 
Kuyperr dat er 'geen uitgaven van geschiedkundige documenten van staatswege 
zullenn worden ondernomen dan op advies uwer commissie' (Kooijmans en De 
Valkk 1985,222). 'Daarmee was één doel van de Commissie bereikt: het monopo-
liee op het gebied van rechtstreeks gesubsidieerde bronnenuitgaven' (ibidem). 

236.. Kooijmans en De Valk 1985,232. 
237.. Duparc 1975,429. 
238.. Koninklijk Besluit 30 oktober 1903, nr. 29. 
239.. Fruin, voormalig rijksarchivaris in Zeeland, was in 1910 benoemd als hoogleraar 

aann de Universiteit van Amsterdam, maar koos in 1912 toch voor de functie van 
algemeenn rijksarchivaris. 

240.. Staatsblad, 1918, nr. 378; zie voor de totstandkoming Fruin 1919. 
241.. Artikel 179 en 229. 
242.. Van der Gouw 1958,1-2. 
243.. Bervoets 1985,26. 
244.. Formsma 1967,28. 
245.. Bos-Rops en Bruggeman 1987,21. 
246.. Tussen 1873 en l9l% steeg het door het rijk beschikbaar gestelde budget jaarlijks 

mett gemiddeld 5,2% van ƒ 10.465,- naar ƒ 100.335,-. 
247.. Brummel 1939,168. 
248.. De naleving van de wet van 25 januari 1817, die uitgevers verplichtte drie exem-

plarenn van elk uitgegeven werk ter beschikking van het ministerie van Binnen-
landsee Zaken te stellen, was tijdens het bibliothecarisschap van Holtrop in 
dee versukkeling geraakt (Brummel 1939,164). In de Auteurswet van 1912 waren 
uitgeverss niet meer verplicht de zogenaamde 'Justitie-exemplaren' te leveren. 

249.. Tussen 1903 en 1908 werd de beschikbare ruimte nogmaals uitgebreid door 
nieuwbouww in de tuin. 

250.. Brummel 1939,186. 
251.. Ibidem, 187,191,193,195. 
252.. Brummel, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek vanaf 1927 (van 1937 tot 

19622 als directeur), stelt dat na 1908 in de volksvertegenwoordiging herhaalde-
lij kk klachten werden geuit over 'de catalogus, de aanschaffingspolitiek en de 
publicatiess van de afdeling Documentatie' (Brummel 1967,120). Erg nadrukke-
lij kk zijn deze klachten toch niet geweest, want in de (uitgebreide) registers van 
dee Handelingen is hierover in deze periode niets terug te vinden; het is zelfs 
opvallendd hoe weinig er in het parlement over de Koninklijke Bibliotheek 
wordtt gesproken. 

253.. Citaten in deze alinea: Brummel 1967,120. 
254.254. Hunningher 1949,47. 
255.. Bij deze opsomming is niet naar volledigheid gestreefd. In nog veel meer 

gemeentenn kwamen door toedoen van particulieren muziektenten of-koepels, 
waarr in de open lucht concerten konden worden gegeven. Alleen al in Gelder-
landd werden tussen 1872 en 1918 dertig van dit soort 'openlucht-accommodaties' 
gebouwdd (Laansma en Brouwer 1986,116-118). 

256.. De oprichters waren D.H. Joosten, W. Cnoop Koopmans, H.J. de Marez 
Oyens,, P.A.L. van Ogtrop enJ.A. Sillem. 

257.. Bank 1991,596. 
258.. Zie over de Duitse invloed op het Nederlandse muziekleven ook: Von Gleich 

1972,900 e.v. 
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259.. Het budget voor beide instellingen steeg in de periode 1873—1918 van ƒ4000,-
naarr ƒ30.000,- (waarvan ƒ27.000,-voor de Koninklijke Muziek- en Zang-
schooll  en ƒ3000,- voor het Toonkunst-Conservatorium). 

260.. In Maastricht het Maastrichts Stedelijk Orkest, het latere Limburgs Symfonie 
Orkestt (1883); in Amsterdam het Concertgebouworkest (1888); in Arnhem de 
Arnhemschee Orkestvereeniging, de voorloper van het Gelders Orkest (1889); 
inn Utrecht het Utrechts Stedelijk Orkest (1894); in Den Haag het Residentie 
Orkestt (1904); in Den Bosch het Brabants Orkest (1907); in Haarlem de 
Concertvereenigingg Haarlem's Muziekkorps (1913), het latere Noordhollands 
Philharmonischh Orkest; in Leeuwarden het Frysk Orkest (1915) en in Rotter-
damm het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1918). 

261.. Bevers 1987 en 1993; Sliggers 1977,166-169;en Lenferink 1989,11-21. 
262.. Zie voor een goed overzicht van deze ontwikkelingen Giskes 1988. De musici 

warenn grotendeels afkomstig uit het orkest van het Paleis voor Volksvlij t en de 
inn 1882 opgerichte Amsterdamsche Orkest Vereeniging, waarin veel musici van 
hett voormalige Parkorkest terecht waren gekomen. 4 99 

263.. Regelmatig werden concerten gegeven in Arnhem, Den Haag, Haarlem, 
Leiden,, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Incidenteel concerteerde men in 
Alkmaar,, Breda, Delft, Dordrecht, Groningen, Hilversum, Hoorn, Leeuwar-
den,, Naarden, Scheveningen, Tilburg, Zandvoort en Zwolle. 

264.. Subsidierelaties tussen plaatselijke orkesten en stadsbesturen waren niet nieuw; 
vrijwell  overal hadden er al eerder financiële verbanden tussen beide bestaan. 
Inn Haarlem bijvoorbeeld subsidieerde het stadsbestuur vanaf 1863 het Stedelijk 
Muziekkorps,, dat in 1889 werd opgevolgd door het Gemeentelijk Muziekkorps 
enn in 1897 door het Haarlems Muziekkorps. Het Gemeentelijk Muziekkorps 
stondd ter bewaking van de kwaliteit onder toezicht van een college van zes 
(gemeentelijke)) commissarissen; ook moest het orkest jaarlijks veertig open-
baree concerten in de stad verzorgen. 

265.. De subsidierelatie tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het stads-
bestuurr van Rotterdam ontstond in 1921; Bevers 1987,258. 

266.. Handelingen n, 1912-1913,2201-2207. Subsidieverzoeken van het Concertge-
bouworkestt in 1906 en 1913 werden afgewezen. De vrijzinnig-democraat 
H.. P. Marchant, die al eerder was opgekomen voor subsidiëring van orkesten 
'welkee ten doel hebben kosteloos goedkoope muziek bij het volk te brengen', 
steundee in 1913 het verzoek (om ƒ10.000,-) van harte (citaat: Handelingen 11, 
1908-1909,1043).. Hij werd bijgevallen door de sociaal-democraat K. ter Laan, 
diee echter van mening was dat het Residentie Orkest ook subsidie zou moeten 
krijgenn {Handelingen 11,1912-1913,2201-2207). Als argument noemde hij de rol 
diee beide orkesten zouden moeten spelen bij de 'artistieke opvoeding des volks'. 
Ookk zou onderzoek moeten worden gedaan naar 'dee artistieke en materiële 
positie'' van de musici van beide orkesten. De Anti-Revolutionaire minister 
Th.. Heemskerk die subsidiëring van het Concertgebouworkest op grond van 
nationaall  prestige nog wel had willen toestaan, haakte hierop af. Als men wilde 
datt ook andere orkesten subsidie ontvingen dan was daarmee de zaak 'voor hem 
vermoord'' (Handelingen 11,1912-1913,2204). 

267.. In 1914 had Cort van der Linden zich gevoelig getoond voor het argument van 
Kamerlidd F.J. W. Drion (vrij-liberaal) om 'muzikale opvoedingvan het volk 
doorr volksconcerten te bevorderen' (geciteerd in Hoogervorst 1991,177). Hij 
reserveerdee hiertoe ƒ20.000,-voor orkestsubsidies op de begroting voor 1915, 
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maarr ten gevolge van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de post 
weerr ingetrokken. 

268.. De commissie bestond uit de burgemeester van Utrecht, mr. J.R Fockema 
Andreae,, een bestuurslid van de N.V. Het Concertgebouw, Ch.E.H. Boissevain, 
enn een musicus van het Concertgebouworkest, H. Stips. 

269.. Geciteerd in Hoogervorst 1991,177. 
270.. Ibidem. 
271.. In 1880 en 1881 was een bijna symbolische subsidie van ƒ1000,- aan de toneel-

schooll  van het Nederlands Toneelverbond beschikbaar gesteld, maar in 1882 
werdd deze subsidie al weer stopgezet (ARA 2.04.13.2948). 

272.. Bervoets 1985,31. 
273.. Geciteerd in Brugmans 1973, deel vi, 221, en Hunningher 1949,221. 
274.. Het Nederlands Toneelverbond werd tijdens het Nederlandse taal- en letter-

kundigg congres te Leuven op initiatief van de Amsterdamse letterkundige, 
politicuss en latere G/^r-redacteur Jacob Nicolaas van Hall opgericht. 

5000 275. In 1875 bestonden er al dertien afdelingen. Naast de genoemde plaatsen waren 
dezee gevestigd in: Dordrecht, Den Bosch, Gorinchem, Deventer, Zwolle, 
Gouda,, Antwerpen en Gent. 

276.. Subsidies van Willem 111 (jaarlijks ƒ5000,-), het Nut (ƒ2000,-), de gemeente 
Amsterdamm (ƒ2000,-) en de provincie Noord-Holland (ƒ1000,-) stelden het 
verbondd in staat de continuïteit ervan te waarborgen (Hunningher 1949,45). 

277.. Hunningher 1949,47. 
278.. Het gezelschap ontving jaarlijks een subsidie van ƒ 10.000,-, spoedig verhoogd 

to t^ j .ooo , -. . 
279.. Berends 1994,70. 
280.. Eerst leek de bespeling niet lang te gaan duren, want al in 1879 slaagde een 

afsplitsingg van enkele ontevreden acteurs erin haar over te nemen. Het Neder-
landss Toneel week nu uit naar het uit 1791 daterende pand van de voormalige 
Hoogduitschee Schouwburg in de Amstelstraat, dat sinds 1852 door een particu-
lieree ondernemer als 'Grand Theatre' werd geëxploiteerd. Lang duurde de ver-
banningg echter niet, wantin 1882 kon men, geïnspireerd door de vasthoudend-
heidd van Schimmel en de bankier en Nuts-hoofdbestuurslid A.C. Wertheim, 
weerr terugkeren naar het Leidseplein. 

281.. Geciteerd in Albach 1957,14. De wordingsgeschiedenis van de schouwburg 
staatt ook beschreven in Berends 1994. 

282.. Zie over de pachtsom Berends 1994, 61. 
283.. Hunningher 1949,89. 
284.. Ibidem. In behoudende kringen werd dit succes als bedreigend ervaren, want 

inn 1905 werd opvoering van het stuk in Goes, Haarlem en Leiden door de plaat-
selijkee burgemeester verboden (Schiphof 1991,140). 

285.. Berends 1994,69. 
286.. CR van Eeghen (1816-1889), mede-oprichter van het Koninklijk Oudheidkun-

digg Genootschap, was niet alleen zeer actief op het terrein van kunst en cultuur; 
hijj  bouwde ook arbeiderswoningen en was een van de belangrijkste initiatief-
nemerss tot de aanleg van het Vondelpark. 

287.. Citaat: J. Six in de Catalogus van Schilderijen, Teekeningen en Beelden in bet Stede-
lijklijk  Museum bijeen gebracht door de Vereniging tot het vormen van een Openbare 
VerzamelingVerzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam, z.p. 
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288.. In werkelijkheid ging het om minder, want het stadsbestuur erfde van mw. 
Lopez-Suassoo naast de schilderijencollectie nog verschillende andere zaken, 
waaronderr een huis. De waarde van dit bezit is moeilijk te achterhalen, maar 
zall  toch aanzienlijk zijn geweest. 

289.. Bank 1991,571. Weissman bezocht ter oriëntatie musea in Berlijn, Brunswijk, 
Dresden,, Hannover, Kassei, München, Neurenberg, Praag en Wenen (die in 
Antwerpen,, Brussel, Frankfort, Londen en Parijs kende hij al). 

290.. Het Stedelijk Museum herbergde onder meer de Galerij van Vaderlandsche 
Geschiedkundigee Voorstellingen, de Historische Verzameling der Schutterij, 
hett Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum, het Museum en 
Archieff  van Tijdmeetkunde, het Bilderdijkmuseum (1906) en het Multatuli-
museumm (1910). Ook zouden in het Stedelijk de sinds 1808 bestaande tentoon-
stellingenn van 'levende meesters' plaatsvinden. (Tot 1862 werden deze tentoon-
stellingenn om het andere jaar georganiseerd, daarna éénmaal in de drie jaar. Tot 
18800 vonden zij gewoonlijk plaats in de Koninklijke Academie, in 1883 verhuis-
denn ze wegens ruimtegebrek naar gebouwen van de Universiteit van Amster- 501 
dam.) ) 

Dee Galerij van Vaderlandsche Geschiedkundige Voorstellingen was een uit-
gesprokenn voorbeeld van particuliere inspanning ter verhoging van het natio-
naall  besef (over deze Galerij: Carasso 1991). De collectie gaf het Amsterdamse 
museumm een onmiskenbaar nationaal-cultureel element. De Galerij was tussen 
18500 en 1863 tot stand gekomen op initiatief van de assuradeur, kunstverzame-
laar,, mede-oprichter van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en oud-
voorzitterr van Arte et Amicitia, wiens kunstcollectie in 1883 aanleiding zou 
gevenn tot oprichting van de Vereniging Rembrandt, Jacob de Vosjaczn. Deze 
wildee de historieschilderkunst bevorderen en door 'veraanschouwelijking de 
belangstellingg levendig houden in de roemrijke, evenzeer als leerrijke, ontwik-
kelingg van het Nederlandsche volk'. De collectie was vergelijkbaar met de (klei-
nere)) Historische Galerij van Arti . Zij bestond uit liefst 252 olieverfschilderijen 
vann door Jacob van Lennep geselecteerde vaderlandse historische taferelen en 
wass geschilderd door 29 kunstenaars onder wie August Allebé, Laurens Alma 
Tadema,, Jozef Israels, Nicolaas Pieneman, Charles Rochussen en Paul Tetar 
vann Elven. De Galerij werd in 1883 door de weduwe De Vos aan Arti geschon-
ken,, die haar, nadat een nieuwe generatie het bestuur in handen had gekregen, 
inn 1895, samen met haar eigen historische galerij, verkocht aan de Londense 
kunsthandelaarr H. Koekoek jr. De Amsterdamse kunstliefhebbers P. Langer-
huizenn en D. Franken Dzn. kochten de Galerij in 1896 en boden deze de 
gemeentee Amsterdam, 'ter educatie van het volk' aan. Het stadsbestuur 
aanvaarddee de gift in dank en tot 1935 zou de Galerij in het Stedelijk worden 
tentoongesteld.. Daarna verhuisde zij naar Museum Fodor, waar zij op een 
onbekendd tijdstip in het depot belandde. 

Hett Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (zie Heijbroek e.a 1995) 
werdd in 1858 opgericht met het doel om in Amsterdam een museum te stichten, 
'voornamelijkk van voorwerpen uit onzen grafelijken en stadhouderlijken 
tijd,, en om in geregelde vergaderingen al datgene te bespreken wat op onze 
oudheidkundee betrekking heeft' (Staatsalmanak, 1919,344). 

291.. Het eerste was Museum Van der Hoop (1854; sinds 1885 ondergebracht in het 
Rijksmuseum),, het tweede Fodor (i860), het derde het Stedelijk Museum. 
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292.. De collectie wordt thans beheerd door het Amsterdams Historisch Museum 
enn het Amsterdams Gemeentearchief. De unieke en waardevolle collectie is 
vergelijkbaarr met de 'Atlas Van Stolk' waarin de Rotterdamse familie Van Stolk 
afbeeldingenn en 'historieprenten' bijeenbracht (die zich overigens niet tot het 
Rotterdamsee beperkten) en die in 1967 aan het stadsbestuur van Rotterdam 
werdd geschonken. 

293.. In: De Staat Kunstliefhebber, een door De Stuers handgeschreven tekst uit 1877 
(zichh bevindend in ARA 2.04.13. nr. 196). 

294.. Duparc 1975,107-109. 
295.. Het contrast met andere situaties, waarin burgers niet alleen het initiatief 

namen,, maar ook behielden, was opvallend. Zo was het in 1864 geopende Paleis 
voorr Volksvlij t geheel een zaak van particuliere financiering geweest - burgers 
brachtenn hiervoor 1,5 miljoen bijeen - en ook het Concertgebouw (kosten 
ƒ600.000,-)) was helemaal door particulieren gefinancierd. 

296.. In: Archief Rijksmuseum; Archief Hoofddirectie nr. 2234. 
5022 297. Officieel werd als reden opgegeven dat juli , wegens vakanties, een ongeschikte 

maandd was om iets dergelijks te organiseren; de ware reden was echter het 
uitblijvenn van (financiële) medewerking van de Amsterdamse bevolking. 

298.. De Amsterdammer/Dagblad voor Nederland, jrg. 3,18 juli 1885. Zie over dit 
dagbladd Schneiders en Hemels 1979,253-259. 

299.. Bijv. De Stuers 1875a, 243. 
300.. Kyzer beschrijft hoe de bijeenkomsten van Arte sinds het einde van de achttien-

dee eeuw gewoonlijk verliepen. 'Het Gezelschap vergaderde, in de wintermaan-
den,, éénmaal in de veertien dagen, altijd op vrijdagavond, ten huize van het lid 
aann wiens beurt het was andere leden te ontvangen. Dan werd, in den vóór-
avond,, door den gastheer kunstbeschouwing gegeven van hetgeen hij aan wer-
kenn van kunst en smaak rijk was en, onder een glas wijn en een sigaar, werden 
dann onderling de onderwerpen van den dag, meer bepaaldelijk die welke op 
kunstt betrekking hadden, behandeld en werd de avond besloten met een gezel-
ligee boterham' (Kyzer 1883,10-11). 

Dee collectie De Vos was in de loop van drie generaties De Vos opgebouwd. 
All ee drie de verzamelaars droegen de naam Jacob en alle drie waren ze werk-
zaamm als assuradeur; zie Schapelhouman 1983. 

301.. Zie over 'Rembrandt' Hijmersma 1983. De rol van De Stuers bij de totstand-
komingvann 'Rembrandt' was in kringen van de rijksoverheid en De Stuers 
volstrektt duidelijk; de referendaris wordt hier beschouwd als Me voornaamste 
initiatiefnemer'' (Duparc 1975, 93) en 'auctor intellectualis' (Albers 1918, deel 
90,12).. Binnen 'Rembrandt' wordt dit anders gezien; hier wordt het initiatief 
gewoonlijkk bij de leden van 'Arte' gelegd (Heijbroek 1981). Beide opvattingen 
illustrerenn het spanningsveld tussen overheid en particulier initiatief. 

302.. De initiatieven in progressief-Hberale kring die zich richtten op de 'verheffing 
vann de arbeider' kunnen voor een aanzienlijk deel worden beschouwd als een 
voortzettingg van het beschavingsoffensief dat sinds het einde van de achttiende 
eeuww door het Nut was gevoerd. Tegen de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw,, toen vanwege de industrialisering het fabrieksproletariaat in veel steden 
snell  begon te groeien, was dit offensief in een nieuwe fase terechtgekomen en 
werdd onder aanvoering van het Nut gestreden tegen kermis en andere 'ruwe 
vormenn van vermaak'. 'Verbeterde volksvermaken' als volksvoorlezingen, 
concertenn en lichamelijke oefeningen moesten hiervoor in de plaats komen 
(Tee Velde 1992,124; Jansen 1987,71-83; Klöters 1987,13). 
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303.. Van Gent 1993,196. 
304.. Het orkest van Kriens ontving jaarlijks ƒ 10.000,- subsidie van het Haarlemse 

stadsbestuur.. In ruil hiervoor moest het orkest gedurende de zomer veertig 
openbaree uitvoeringen verzorgen. Verder moest men zelf maar aan inkomsten 
zienn te komen. Soms gaf het orkest in drie maanden honderd concerten, waar-
voorr het hele land moest worden afgereisd; Sliggers 1977,169. 

305.. Eijsink 1990,110. 
306.. Geciteerd in ibidem, 122. 
307.. Adang 1994,263 e.v. 
308.. In 1903 verzorgde Polak de uitgave van Het Socialistisch Liederenboekje. 
309.. H. Polak, 'Revolutionaire poëzie', in: De Socialistische Gids, 1918, geciteerd in 

Bloemgartenn 1994,504. Even illustratiefis in dit verband het volgende citaat: 
'O,, als zij eens konden genieten van die pure, reine literatuur, van die heldere 
bronnenn van frissche levenswijsheid en levenslust, van die kristalheldere denk-
beelden,, voortgekomen uit het hoogmenschelijk gemoed en het klare, vér-zien-
dee verstand dier groote geesten' (H. Polak, 'Een hernieuwd pleidooi', in: 503 
WeekbladWeekblad van de AND B, 3 september 1897; ook geciteerd in Adang 1994,264). 

310.. Adang 1990,76. 
311.. Adang 1994,264; Zimmerman 1928. De initiatieven van de genoemde vereni-

gingenn lagen qua intentie zeer dicht bij hetToynbee-werk, maar toch was er 
verschil.. In plaats van toenadering tussen burgers en arbeiders die bij het 
Toynbee-werkk erg belangrijk was, stond hier bij uitstek de cultuurspreiding 
onderr arbeiders centraal (Zimmerman 1928,9). De verenigingen kregen, 
onderr dezelfde namen, navolging 'in verschillende plaatsen van ons land' 
(citaat:: Sociaal Jaarboek voor Nederland, 1918,11,299). 

312.. Adang 1990,89. 
313.. Van Dijk 1990,72. Ondanks haar succes werden de activiteiten van Kunst aan 

hett Volk toch niet door alle sociaal-democraten evenzeer gewaardeerd. Socia-
listischee kunstenaars als Richard Roland Holst en Henriëtte Roland Holst-van 
derr Schalk, die meer ideologische aandacht voor de fundamentele tegenstelling 
tussenn de belangen van arbeiders en burgers aan de dag legden, brachten als be-
zwaarr naar voren dat Kunst aan het Volk de arbeiders aan de burgercultuur en 
dee daarmee verweven 'kleinburgerlijke idealen en waarden' aanpaste (Van Dijk 
1990,72-73).. Een soortgelijk interpretatieverschil gaf in de literatuur aanleiding 
tott een kloof tussen de 'Tachtigers' en de 'Negentigers'. De eersten, van wie 
Lodewijkk van Deyssel en Willem Kloos de meest spraakmakende vertegenwoor-
digerss waren, werden gedreven door individualistische Vart pour Aïrt-opvattin-
gen;; de tweeden, onder wie Frank van der Goes, Albert Verwey en Herman 
Gorter,, stonden een door socialistische idealen gemotiveerde engagement van 
kunstt voor. 'Individualistische estheten' en 'gemeenschaps-socialisten' stonden 
hierr tegenover elkaar. 'De eersten verweten het socialisme materialisme, anti-
individualismee en vervlakking; de laatsten vonden dat pracht en schoonheid 
onderliggendd sociaal onrecht niet rechtvaardigden' (Adang 1990,90-91). 

Dee Negentigers concentreerden zich rond het tijdschrift De Kroniek, dat in 
18955 was opgericht door de sociaal-democratische journalist Pieter Lodewijk 
Tak.. In de kern van de zaak ging het verschil tussen de Tachtigers en Negen-
tigerss om de vraag of kunst al dan niet iets voor de ontwikkeling van grote 
groepenn van de bevolking zou kunnen betekenen. 
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314.. Dit accent op gemeentepolitiek is terug te vinden in de doelstellingen en 
uitgangspuntenn van de SDAP . In het partijprogramma wordt niet over kunst en 
cultuurr gesproken, maar in artikel 5 van het 'Gemeenteprogram' (1899) wél. 
Daarr wordt gepleit voor 'Bevordering der volksontwikkeling door: openbare 
boekerijen,, leeszalen en beschikbaarstellingvan openbare gebouwen voor 
ontwikkelingsvoordrachten'. . 

315.. Van Dijk 1990,18. 
316.. Eijsink 1990,124. 
317.. Over de geschiedenis hiervan: Schneiders 1985,176 e.v. 
318.. Zie over het aantal instellingen Schneiders 1990,51; zie voor een gedetailleerd 

overzichtt van de instellingen: CBS 191 O. 
319.. De Amsterdamse boekhandelaar, antiquaar en bibliograaf FrederikMuller 

publiceerdee al in i860 een artikel in De Economist ('tijdschrift voor alle standen, 
tott bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginse-
lenn van staathuishoudkunde') waarin aandacht werd gevraagd voor de Engelse 

55 ° 4 Public Libraries, de grote voorbeelden voor de latere Nederlandse openbare 
leeszalenn en bibliotheken (Greve 1933,198-199; Schneiders 1990,31-37). 

320.. Greve 1940, 6. Om deze reden haakte het Nut af; men bleef hier onverkort 
vasthoudenn aan het primaat van het particulier initiatief. 

321.. Greve 1906,18. 
322.. De reeds in 1856 in Arnhem geopende 'Openbare Stads-bibliotheek' en de 

Utrechtsee 'Openbare (Volks) Leeszaal' (1892) voldeden te weinig aan de ken-
merkenn van Openbare Leeszalen om als zodanig te kunnen worden beschouwd. 

323.. Het ging daarbij om bedragen tussen de ƒ500,- en ƒ 600,-. 
324.. Handelingen 11,1907-1908,1199-1205. 
325.. Handelingen 11,1909-1910,1245-1246. 
326.. De formule hield niet lang stand; de bijdrage van particulieren werd al in 1918 

minderr centraal gesteld. 
327.. Greve 1933,270. 
328.. Sociaal en Cultureel Planbureau 1986,57. 
329.. Over de geschiedenis van de NTV: Paap 1976. 
330.. Bloemgarten 1994a; Diepenbrock 1994. 
331.. Bloemgarten 1994a, 13; zie over het begin van vakbondsactiviteiten onder 

musicii  ook: Giskes e.a. 1991. 
332.. Onder voorzitterschap van de adjunct-administrateur van het Concertgebouw-

orkest,, Willem Hutschenruyter, werd aansluiting gezocht bij het Allgemeiner 
DeutscherMusikerr Verband (ADMV) . Hierdoor konden de leden aanspraak 
makenn op uitkeringen uit het pensioenfonds en het weduwen- en wezenfonds 
vann deze organisatie. Door de aansluiting met de ADMV werd de ATV eveneens 
lidd van de Internationale Confederatie van Musici. 

333.. De Haan en Haagsma 1992. De BNA was een afsplitsing van de Maatschappij tot 
bevorderingg der Bouwkunst. 

334.. Over de VANK: Yocarini 1992; over de VvL : Hoogervorst 1985. 
335.. Geciteerd in Hoogervorst 1985,11. 
336.. Lodewijk van Deyssel was het pseudoniem van K. J. L. Alberdingk Thijm, zoon 

vanJ.A.. Alberdingk Thijm, de grote emancipator vann de Nederlandse rooms-
katholieken.. Zie over de gevolgen van de sterk uiteenlopende politieke houding 
vann de bestuursleden van de VvL : Hoogervorst 1985,13-14,35-36. 

337.. Lelieveldt 1994,35. 
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338.. In 1916 waren lid: Architecture et Amicitia, de BNA, GeNeCo, de Haagse 
Kunstkring,, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Moderne 
Kunstkring,, de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging, de Neder-
landschee Tooneelkunstenaars Vereeniging, de Nieuwe Toonkunstenaars 
Vereeniging,, Pictura Veluvensis, Pulchri Studio, de VANK, de Vereeniging 
tott bevordering der Grafische Kunst en de VvL . 

339.. Beets 1915. 
340.. Als zodanig was de inzet van het Verbond minder marginaal dan geschetst in 

Diepenbrockk 1994. Over het gewenste advieslichaam zie ook noot 61 van dit 
hoofdstuk. . 

341.. Bervoets 1985,31. 
342.. Staatsblad, 1881, nr. 124. Merkwaardig genoeg bleven 'unica', waartoe verreweg 

hett meeste werk van beeldende kunstenaars gerekend moet worden, buiten de 
wett (zie over beeldende kunst en auteursrecht Kabel 1991). 

343.. De Beaufort 1909,52-69; 319 e.v. 
344.. De enige regelingen die ons land op het terrein van het internationale auteurs- 5 O 5 

rechtt kende waren bilaterale overeenkomsten met Frankrijk (1855/1870) en 
Belgiëë (1858). (De overeenkomst met Spanje was in 1882 buiten werking gesteld.) 

345.. Plemp van Duiveland 1898,19. 
346.. Het stuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans was zonder toestemming 

vann de auteur in het Duits vertaald en opgevoerd. Toen bleek dat hier niets aan 
tee doen was omdat Nederland niet bij de Berner Conventie was aangesloten, 
vestigdee Heijermans zich in 1907 uit protest in Berlijn. In 1912, het jaar waarin 
onss land zich bij de Berner Conventie aansloot, keerde hij terug in Amsterdam 
(Schilpp 1967,72-87). 

347.. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, c.q. de Afdeling Kunsten en Weten-
schappen,, stond hierbij overigens aan de zijlijn , omdat de belangrijkste ministe-
riesries bij deze internationale wetgevingsproblematiek die van Buitenlandse 
Zakenn en Justitie waren. 

348.. Staatsblad, 22 september 1912, nr. 308. Zie over de relatief grote aandacht die 
onderr meer in Nederland in de pers aan de Berner Conventie en de bescher-
mingg van het auteursrecht werd geschonken: ARA 2.04.13.2971. 
Dee Beaufort 1932,8. 
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Citatenn in deze alinea: Van IJsselmuiden 1988,207. 
Duparcc 1975,24. De auteur F. J. Duparc was vanaf de jaren vijfti g tot 1973 
werkzaamm bij de 'cultuurafdelingen' van de ministeries van OK& W en CRM 
(opp laatstgenoemd ministerie was hij hoofd van de onderafdeling Musea, 
monumentenn en archieven). Hij was de zoon van M.I . Duparc, die van 1916 tot 
19255 hoofd was van de Afdeling Kunsten op het ministerie van OK&W . De zoon 
vann FJ. Duparc, eveneens F.J. Duparc, is sinds 1991 directeur van het Konink-
lij kk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis. 
Naa 1922 zakte het uitgavenpeil terug naar 2,3 miljoen in 1925, om daarna weer 
langzaamm op te klimmen tot 3,4 miljoen in 1931 (op de totale uitgaven van 636 en 
6833 miljoen). Daarna zette onder invloed van de crisis opnieuw een dalende lij n 
in.. In 1936 was het budget nog 1,6 miljoen en in 1940 slechts 2 miljoen (op de 
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totalee uitgaven van 826 en 948 miljoen). De antirevolutionairen baseerden 
zichzich in dezen op Kuypers leer van de 'soevereiniteit in eigen kring'. De rooms-
katholiekenn beriepen zich op het 'subsidiariteitsbeginsel', d.w.z. dat het hogere 
orgaann zich onthoudt van zaken waarin het lagere kan voorzien. 

4.. Staatsalmanak 1919. 
5.. Mulder 1978,29. De christelijk-historische minister van OK&W , J.Th. de Visser, 

vondd dat hij het drama wel degelijk kon ondersteunen en had op zijn begroting 
voorr 1919 een bedrag van/10.000,- voor de Nationale Opera geplaatst {Hande-
lingenlingen 11,1918-1919,1026). Zijn standpunt, dat gedeeld werd door zijn partijge-
noott A.F. de Savornin Lohman, gaf aan dat de opvattingen in de christelijke 
partijenn onderling opmerkelijk konden verschillen, want gewoonlijk waren 
christelijkee politici tegen enige bemoeienis met het toneel. Toen dezen zich 
tegenn dee voorgenomen subsidiëring keerden stelde De Visser op 19 maart 1919 
eenn uit 23 personen 'van verschillende richtingen' samengestelde Rijkscommis-
siee voor de Dramatische Kunst in. Deze kreeg tot taak 'na te gaan of, en zo ja, op 

5066 welke wijze en onder welke voorwaarden van overheidswege steun zou kunnen 
wordenn verleend aan de dramatische kunst' (Archief OK&W , afd. K& W 1918-
1940,, 658). Maar al voor die commissie iets kon doen diende de antirevolutio-
nairr L.F. Duymaer van Twist een amendement in waarbij werd voorgesteld de 
ƒ10.000,-voorr de Nationale Opera van de begroting te schrappen. De over-
heidd moest 'op het terrein van het toneel geen partij kiezen' en 'van dit terrein 
afblijven'.. Uit het feit dat het amendement werd aangenomen bleek dat een 
Kamermeerderheidd - zij het een zeer kleine: 42 tegen 40 - het hiermee eens 
was.. Toch deed de rijksoverheid vanaf 1919 wel iets voor het toneel: met ingang 
vann dat jaar ontving de Toneelschool van het Nederlands Toneelverbond een 
(jaarlijkse)) subsidie van ƒ 3000,-. 

Tienn maanden lang werd de discussie over operasubsidiëring voortgezet. 
Inn afwachting van het eindadvies van de Rijkscommissie voor de Dramatische 
Kunstt plaatste minister De Visser voor 1920 alvast een 'memoriepost' op de 
begrotingg 'voor subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de dramatische 
kunst'.. Naar aanleiding hiervan werd in de Kamer de vraag centraal gesteld 'of, 
wanneerr de staat tot subsidieering van de toneelkunst overgaat, hij ook andere 
dann artistieke eischen mag stellen' {Handelingen 11,1919-1920,596-616, 674; 
Boekmann 1939,127). Deze vraag was inmiddels in de Rijkscommissie aan de 
ordee geweest en daar door een meerderheid bevestigend beantwoord. De 
socialistt Asscher Kleerekoper verzette zich, net als Herman Heijermans, tegen 
dezee opvatting. Wat waren dan wel die 'andere dan artistieke eisen' waaraan de 
rechtsee partijen zoveel waarde hechtten? De Savornin Lohman (CHU) gaf ant-
woord:: het ging hier om 'die dramatische kunst welke men onzedelijk noemt, of 
hett drama dat het gezag ondermijnt of aanspoort tot ongehoorzaamheid aan de 
wet'' (geciteerd in Boekman 1939,128). Kleerekoper vond het maar overdreven: 
'Ikk vraag: wat zijn dat voor toneelstukken, welke tegen den Staat zijn gericht 
off  tegen het gezag? Het lijk t wel of er over brochures en propagandaredevoe-
ringenn wordt gesproken' {Handelingen 11,1919-1920,597). De socialist zag in 
dee door rechts gebruikte argumenten enkel pogingen om de bestaande machts-
verhoudingenn te consolideren: het gaat om 'uw richting, uw godsdienst, uw 
staatsbegrip,, uw zedelijkheid' {Handelingen n, 1919-1920,597). 

Omm het tij te keren diende Kleerekoper (samen met enkele liberalen onder 
wiee Van Beresteijn en met de communist Van Ravesteijn) een motie in waarin 
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werdd uitgesproken dat de overheid de 'verheffing der dramatische kunst' 
behoordee te bevorderen en dat deze steun alleen afhankelijk diende te worden 
gesteldd van 'de kunstwaarde der tooneelstukken' en niet door 'hunne richting 
off  strekking'. Dit ging een meerderheid van de Kamer te ver. Subsidiëring op 
grondd van een enkel artistiek-kwalitatieve beoordeling zou ertoe kunnen leiden 
datt de overheid geld zou moeten geven 'voor zaken, welke ingaan tegen de 
belangen,, die zij heeft te verdedigen' (De Savornin Lohman, geciteerd in Boek-
mann 1939,128). De motie werd met 35 tegen 27 stemmen verworpen waardoor 
'dee mogelijkheid van het stellen door de overheid van andere dan artistieke 
normen'' werd geopend (Boekman 1939,128-129). Het was tekenend voor de 
grotee omzichtigheid waarmee confessionele politici tijdens het interbellum 
tegenn overheidsbemoeienis met de kunsten, toneel in het bijzonder, aankeken. 
Ui tt alles blijkt dat het bij het cultuurbeleid niet om 'schoonheid' maar om 
scherpp tegenover elkaar staande ethische principes ging. Toch was er tegelijker-
tijdd geen meerderheid die principieel alle bemoeienis met het toneel uitsloot, 
wantt bij stemming werd de memoriepost voor subsidies voor het toneel met 
422 tegen 41 stemmen aangenomen. Tien maanden later was er wel een meer-
derheidd in de Kamer te vinden voor een subsidie voor de opera. De Nationale 
Operaa ontving in 1920 en 1921 een bijdrage van ƒ 20.000,-. Daarna werd de 
bijdragee om bezuinigingsredenen geschrapt. 

Dee Rijkscommissie, die 'van ministeriewege meer politiek dan deskundig' was 
samengesteld,, bracht in juni 1919 een (tussen)rapport uit. Het ging vergezeld 
vann een afzonderlijk rapport van het lid Herman Heijermans, die een volstrekt 
anderr standpunt innam. Het Eindrapport werd gepresenteerd op 20 april 1920. 

6.. Duparc was in 1916 hoofd van de afdeling geworden toen Kunsten nog bij het 
ministeriee van Binnenlandse Zaken was ondergebracht. 

7.. Beleidsmedewerkers waren E. A. Kuipers, C. van Keekem, J.K. van der Haagen 
enn de dames P.E.A. Siberg (de eerste vrouw bij de afdeling) en G.C. Canneman. 

8.. Over Duparc zie Duparc 1975,22-25; citaten: Cronheim 1956,45; zie ook Van 
Beresteijnn 1933,2. 

9.. Citaten en inhoud van deze alinea: Knippenberg en Van der Ham 1993,134. 
10.. In 1917 was een nieuwe Grondwet aangenomen. Zij bracht onder meer alge-

meenn kiesrecht en een nieuw kiesstelsel. Vooral de christelijke partijen voeren 
hierr wel bij. In 1918 behaalden deze de helft van de Kamerzetels; bij volgende 
verkiezingenn was dat zelfs nog meer. Hiertegenover stond een aanzienlijk 
verliess voor de liberalen. Konden dezen vóór 1918 op 35 a 40 (van de 100) 
Kamerzetelss rekenen, daarna daalde hun aantal tot rond de vijftien. De SDAP 
trokk in 1918 22% van de stemmen. Dit percentage bleef tot 1940 ongeveer 
gelijk,, maar het bracht de gewantrouwde socialisten nauwelijks regerings-
verantwoordelijkheid.. Pas in 1939 nam de SDAP voor het eerst aan een regering 
deel,, twee jaar nadat zij de klassenstrijd had afgezworen. Door de nieuwe elec-
toralee verhoudingen kwam er een eind aan de voordien steeds afwisselend rege-
rendee liberale en confessionele combinaties. Tijdens het interbellum werden 
allee coalities geleid door christelijke politici, en hoewel de liberalen aan negen 
vann de tien kabinetten deelnamen, was hun positie daarin steeds ondergeschikt. 

11.. Citaten in deze alinea: Handelingen n, 1918-1919,1018-1043; zie ook Oosterbaan 
Martiniuss 1990, 88-90. 

12.. Handelingen 11,1918-1919,1027. 
13.. Citaten in deze alinea: ibidem, 1023-1024. 
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14.. Handelingen 11,1918—1919,1022. 
15.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. 1, nr. 3,13-14. 
16.. Ibidem. In sommige gevallen zijn de tijden in de citaten aangepast. 
17.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, 2.1.4., 22. 
18.. Hier wreekte zich de onder De Stuers gegroeide gewoonte om het cultuur-

beleidd informeel en improvisorisch vorm te geven. 
19.. Het bestaande beleid was volgens de belangrijkste socialistische woordvoerder 

inn de Tweede Kamer (tot 1932), Kleerekoper, te veel gericht op het verstande-
lijk ee en te weinig op de vorming van de mens. 'Het is museum en nog eens 
museum,, woordenboek voor en woordenboek na, historisch onderzoek en 
instandhoudingg van antiquiteiten, met een povere duit voor de muziek, als 
eenigg aandeel in de algemeene vorming des gemoeds' {Handelingen 11,1925-
1926,923).. De reactie hierop van de katholiek H.W.E. Moller was exemplarisch: 
dee 'vorming van het gemoed' was een zaak van 'godsdienstige vorming' 
{Handelingen{Handelingen 11,1925-1926, 925). En als kunst daarbij een rol speelde, moest 

5088 dat in relatie tot het geloof zijn. 
20.. De Man 1928. 
21.. De opvattingen van De Man verschilden opvallend van die van Henri Polak 

enn de Amsterdamse socialistische wethouders, die juist probeerden om de 
arbeiderss met uitingen van de bestaande burgercultuur in contact te brengen 
(ziee ook Van Duiken 1985, 88). 

22.. Van Dijk 1990,84-103; Van der Louw 1974; Michielse 1980. 
23.. Handelingen n, 1939-1940, Bijlage A, hfdst. vi, nr. 5,24-25; ook geciteerd in 

Mulderr 1978,33-34. Mulder spreekt, enigszins verwarrend, over Bolkestein als 
dee eerste 'socialistische ministervan O.K. en w' (33). Dit terwijl Bolkestein (de 
grootvaderr van de latere vvD-voorman Frits Bolkestein) niet namens de SDAP, 
maarr namens de VDB als minister optrad. 

24.. Bij de installatie van de 'Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het 
museumwezenn hier te lande' op 20 februari 1919; zie Rapport1921, 8. 

25.. De drie Leidse musea ontvingen in 1939 samen ƒ219.000,- aan subsidie. Nieuw 
warenn de rijksmusea Van Bilderbeek-Lamaison (Dordrecht 1919), G.M. Kam 
(Nijmegenn 1922), Twenthe (Enschede 1930), Kröller-Müller (Otterlo 1937) en 
hett Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem 1940). Van de vijf nieuwe rijks-
museaa die door toedoen van particuliere initiatiefnemers tot stand kwamen, 
kunnenn twee, rijksmuseum Kröller-Müller en het Nederlands Openlucht-
museum,, als instellingen met een uitgesproken nationale importantie worden 
beschouwd.. Over de vraag of de andere drie wel zo nodig rijksinstellingen 
moestenn worden werd in het parlement getwijfeld {Handelingen 11,1922-1923, 
Bijlagee A, hfdst. v A, nr. 5,10). Toch werden ook zij rijksmusea. Gesteld voor de 
keuzee of hij de musea als 'schenking' moest aanvaarden, motiveerde minister 
Dee Visser zijn beslissing met de stelling dat ook deze musea in de eerste plaats 
moestenn worden beschouwd als 'instellingen van volksopvoeding, [die] een 
culturelee roeping [hebben] te vervullen' {Handelingen 11,1922-1923, Bijlage A, 
hfdst.. v A, nr. 6,27). Uit de aanvaarding sprak ook steeds waardering voor de 
'voortreffelijkee burgers' die met hun werk en schenking bijdroegen aan het 
'algemeenn belang' {Handelingen 11,1920-1921,1190,1191, en 1928-1929, Bijlage 
A,, hfdst. vi, nr. 5,43). 

26.26. Zie over de invloed van particulieren op het museumbestel ook Kempers 1990a. 
Kemperss benadrukt hier dat particuliere schenkers naast de (vaak hardop uitge-
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sproken)) wens om een bijdrage te leveren aan de 'opvoeding en beschaving van 
hett volk' ook (en vooral) werden gedreven door het verlangen om door middel 
vann giften aan musea 'aandelen in onsterfelijkheid' te kopen. Wellicht speelde 
ditt 'individuele-egomotief in een aantal gevallen inderdaad een rol. Veel 
minderr zal dit echter het geval zijn geweest waar particulieren collectief en 
sterkk gemotiveerd voor de 'algemeen zaak' een bijdrage aan het museumwezen 
leverden,, In het bijzonder moet hier worden gewezen op de activiteiten van de 
Verenigingg Rembrandt en de KNOB. De inzet van deze instellingen illustreert 
juistt de grote 'ideële' betrokkenheid van particulieren bij musea als symbolen 
vann nationale, regionale of stedelijke identiteit. 

Hett Rijksbureau voor Kunsthistorische en Iconografische Documentatie 
kwamm tot stand nadat de kunsthistoricus en voormalige directeur van het 
Rijksprentenkabinett dr. C. Hofstede de Groot in 1926 zijn kunstlüstorische 
documentatiee aan het rijk schonk. Met de aanvaarding ervan verplichtte de 
rijksoverheidd zich 'de verzameling op de meest vrijgevige wijze voor kunsthis-
torischh onderzoek toegankelijk te stellen' (artikel 2 van de schenkingsovereen- 5 09 
komst;; ook geciteerd in Duparc 1975,233). In 1932 werd het bureau in Den Haag 
geopend.. Hierin werden ook schenkingen en bruiklenen van onder meer Frits 
Lugtt en Eeltjo van Beresteijn ondergebracht. 

Kortt nadat de Museumcommissie in 1921 had laten weten dat het industrie-
gebiedd Twente zou zijn gediend met 'een eenvoudig ingericht, maar onmiddel-
lij kk aansprekend kunstmuseum', dat 'den werkman uit zijn sleur [zou kunnen] 
halen,, tot nadenken aansporen en zijne oogen openen', bood de Enschedese 
textielfabrikantt J. B. van Heek het rijk zijn collectie (voornamelijk zestiende-
tott achttiende-eeuwse) schilderijen aan ten behoeve van een te bouwen Twents 
museumm {Rapport 1921,91; ook geciteerd in Duparc 1975,225). Na enig getwijfel 
(err was weinig geld en het ministerie was niet overtuigd van de kwaliteitvan de 
verzameling)) werd het aanbod toch geaccepteerd toen de familie Van Heek 
bereidd bleek om behalve de bouw en de inrichting van het museum ook nog 
eenss de eerste drie jaren de exploitatielasten (tot ƒ7000,-) voor haar rekening 
tee nemen en ƒ200.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de collectie 
{Handelingen{Handelingen 11,1928-1929, Bijlage A, hfdst. vi , nr. 5; ook: Archief oc w, afd. 
K&w ,, 1918-1940,573). In 1930 werd het Rijksmuseum Twenthe geopend. De 
publiekee belangstelling stelde niet teleur: in 1931 werden 23.000 bezoekers 
geteld. . 

Vann internationale allure was de collectie die door het Rotterdamse haven -
ondernemersechtpaarr Kröller-Müller 'tot nut en genot der gemeenschap' 
bijeenn was gebracht (citaat: mevrouw Kröller-Müller in haar in 1933 aan de 
regeringg geschreven nota; in: Van Deventer 1956,113). Toen Berlage tussen 1914 
enn 1920 voor de familie Kröller op een door hen gekocht uitgebreid grondge-
biedd op de Hoge Veluwe het jachthuis St. Hubertus bouwde, ontstond de wens 
omm in de nabijheid ook een museum te stichten. In deze omgeving zouden 
bezoekerss 'gelouterd door impressie van de natuur, meer ontvankelijk (...) zijn 
voorr uitingen van cultuur, die in rust en bezinning moeten worden benaderd 
omm verwerkt en begrepen te kunnen worden' (Duparc 1975,228). In 1921 kreeg 
dee Belgische architect Henry van de Velde opdracht om een ontwerp voor een 
museumm te maken. Er was al met de bouw begonnen toen er financiële proble-
menn ontstonden. De werkzaamheden werden stopgezet en men zocht contact 
mett de regering. Nadat zijn voorganger Terpstra (ARP) had geweigerd, was 
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ministerr Marchant in 1935 bereid de helpende hand te bieden. Het rijk finan-
cierdee de Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe, die als taak kreeg 'het 
vernieuwen,, beheren en instandhouden van een Nederlandsch Nationaal park 
enn cultureel centrum op de Veluwe', en nam de kunstverzameling van de Kröl-
lerr Muller Stichting (bestaande uit ca. 1300 schilderijen, ca. 4000 tekeningen, 
ca.. 275 beeldhouwwerken, grafiek, porselein en keramiek) over (Duparc 1975, 
229).. In de Tweede Kamer bestond nogal wat weerstand tegen de wijze waarop 
Marchantt de financiering tot stand bracht, maar de minister hield,, geheel 
gewonnenn voor het idee, voet bij stuk. Hij nam zelfs, samen met zijn rechter-
handd Van Poelje, zitting in het dagelijks bestuur van de Stichting het Nationale 
Parkk de Hoge Veluwe (Van Deventer 1956,141). Van de Velde kreeg nu opdracht 
hett oorspronkelijke (dure en zeer omvangrijke) ontwerp te vereenvoudigen. 
Inn juli 1938 werd Rijksmuseum Kröller-Müller door minister Slotemaker de 
Bruinee geopend; nog hetzelfde jaar trok het 24.000 bezoekers. 

Inn 1912 was door F. A. Hoefer de Vereeniging 'Het Nederlandsch Openlucht-
5100 museum' opgericht. Doel was om, naar Scandinavisch voorbeeld, 'een museum 

tott stand [te] brengen, dat een beeld zou geven van de traditionele cultuur en 
leefwijzee van de Nederlandse plattelandsbevolking in een vrij recent verleden'. 
Hett museum werd in 1918 bij Arnhem geopend. Vanaf dit jaar ontving de 
verenigingg jaarlijks een bescheiden subsidie (ƒ2000,- a ƒ 6000,-) van het rijk. 
Inn 1940 werd de verzameling in bruikleen aan de rijksoverheid afgestaan, waar-
meee het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' 
ontstondd (over de overgang naar het rijk zie Duparc 1975,230-231). 

27.. Duparc 1975,191 e.v. 
28.. Meijers 1977,55. De commissie waarin binnen de Bond over de musea werd 

gesprokenn bestond uit: S. Muller Fzn., rijksarchivaris in de provincie Utrecht 
enn oud-directeur van het Stedelijk Museum te Utrecht (voorzitter); H. E. van 
Gelder,, gemeentearchivaris te 's-Gravenhage en directeur van het Haags 
Gemeentemuseumm (secretaris); C. Hofstede de Groot, oud-directeur van 
hett Mauritshuis en het Rijksprentenkabinet en sinds 1907 hoogleraar kunstge-
schiedeniss te Leiden; A. Pit, voormalig directeur van het Nederlands Museum 
voorr Geschiedenis en Kunst; J. Veth, hoogleraar kunstgeschiedenis en esthetica 
aann de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, en W. Vogel-
sang,, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 

29.. Het museum voor de Nederlandse geschiedenis zou 'een overzicht van onze 
geheelee beschaving en van onze geheele geschiedenis' moeten bieden: 'wij ver-
langenn een volledig beeld van onze zeer eigenaardige beschaving en van onze 
roemrijkee geschiedenis'. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 27. 

30.. Lugt 1918,8. In het felle geschrift 'Het redderen van den nationalen kunstboe-
del'' verzette hij zich tegen de grote nadruk die de bond op wetenschap legde 
(voorr een analyse hiervan zie Meijers 1977). De grote nadruk op 'geleerdheid' 
enn 'ernstige studie' zou 'de ontvankelijkheid van het gemoed' om van schoon-
heidd te kunnen genieten te veel belemmeren (citaten: Lugt 1918,6; Nederland-
schee Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 6). Ook de strenge scheiding tussen 
kunstt en geschiedenis werd door Lugt betreurd. Anders dan de bond wilde 
Lugtt een 'gemengd museum' waarin 'schilderkunst, beeldhouwkunst, kunst-
nijverheidd én historische gedenktekenen ter ondersteuning van elkaar gegroe-
peerdd [zouden worden] tot een smaakvol, harmonisch geheel' (Meijers 1977,59). 
Lugtt zag ook weinig in de grote waarde die de bond hechtte aan universitair 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK VI 

opgeleidee museumdirecteuren en -medewerkers, omwille waarvan de kunsthis-
torischee studie op de universiteiten officieel zou moeten worden erkend. (Tot 
hett nieuwe Academisch Statuut van 1921 werd er op Nederlandse universiteiten 
weliswaarr door speciaal daarvoor aangestelde hoogleraren kunsthistorisch 
onderwijss gegeven, maar examens en een doctorstitel bestonden in dit vak niet.) 
Opp deze wijze opgeleide deskundigen zouden slechts de middelmaat bevorde-
renn en de vorming Van een korps van vele honderden ambtenaren' tot gevolg 
hebbenn (Lugt 1918,83). Musea moesten volgens Lugt worden geleid door 'een 
sterke,, machtige directeur'. 'In de scholing van zo'n directeur voorziet geen 
opleiding;; hij wordt geboren' (Meijers 1977,60). 

31.. Lugt 1918,89. 
32.. Koninklijk Besluit 5 februari 1919, nr. 62. 
33.. Luijten 1985,354; zie voor de belangrijkste overige voorstellen Duparc 1975, 

197-198. . 
34.. Meijers 1977, 63 e.v. 
35.. Handelingen 11,1921-1922,1895-1910. 5 11 

36.. Ibidem, Bijlage A, 2.1.4,23-
37.. Huizinga (1920), Verzamelde werken, 11,569. Zie ook Huizinga 1921 en 

VerzameldeVerzamelde werken, vm, 384, alsmede Tollebeek 1990,227. Andere leden 
vann de Museumcommissie waren M.I . Duparc (namens het ministerie), 
J.C.. van Eerde (hoogleraar aan de vu), H.E. van Gelder, J.H. Holwerda 
(directeurr van het Rijksmuseum van Oudheden, F. Schmidt Degener, prof. 
J.. Veth en prof. W. Vogelsang; secretaris was P. Visser (ministerie OK&W) . 
Huizingaa trad afin 1934; van activiteiten van de commissie na 1934 is in de 
archievenn van OK& W geen spoor. Over de werkzaamheden van de commissie 
ziee Duparc 1975,231-233, en Archief OK&W , afd. K&W , 1918-1940,700. 

38.. Moderniseringen in het Mauritshuis werden doorgevoerd door de in 1909 
tott directeur benoemde Leidse hoogleraar in de kunstgeschiedenis Wilhelm 
Martinn (1876-1954). Hij had het niet gemakkelijk, want eerst leek het erop dat 
hijj  zijn belangrijkste stukken af zou moeten staan aan het voorgestelde 'toppen-
museum'.. En toen dit niet doorging, moest hij voortdurend rekening houden 
mett de wensen en opvattingen van zijn voorganger Bredius, die zich als 
'adviseur'' nadrukkelijk met het museum bleef bemoeien en die, als hij zijn zin 
niett kreeg, dreigde de door hem in bruikleen aan het museum afgestane kunst-
werkenn terug te nemen (Duparc 1975,210-212). Dat Martin er desondanks in 
slaagdee om het museum te moderniseren en een schifting aan te brengen in de 
overvollee verzameling, wordt algemeen als een grote prestatie gezien (De Vries 
1967,80). . 

Nett als bij het Rijksmuseum in Amsterdam was de steun van het rijk bij de 
moderniseringg relatief gering. Hoewel het totale budget steeg van ƒ 25.000,-
inn 1918 naar ƒ72.000,- in 1931 (om daarna weer te dalen naar ƒ31.000,-in 1940), 
wass er (hoewel vanaf 1926 ook uit entreegelden kon worden aangekocht; zie 
Duparcc 1975,205-206) voor aankopen nauwelijks geld beschikbaar. Dat er toch 
nogg behoorlijk wat werken werden verworven kwam ook hier door toedoen van 
particulieren.. Soms ging het om grote bedragen. In 1928 bijvoorbeeld kocht de 
directeur-generaall  van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, 
Henrii  Detering, voor het museum het Briefscbrijfitertje van Gerard ter Borch 
voorr ƒ319.000,- (De Vries 1967,81). Wat publieke belangstelling betreft ging 
hett museum mee met de algemene trend. In 1928 kwamen er tijdens het inter-
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bellumm de meeste bezoekers, ruim 84.000; in 1938 was dit aantal gedaald naar 
ruimm 48.000. In beide jaren was het aantal ongeveer eenderde van het aantal 
bezoekerss van het Rijksmuseum in Amsterdam, dat in beide jaren respectieve-
lij kk ruim 224.000 en bijna 170.000 bezoekers trok. 

39.. Schmidt-Degeneri936. 
40.. Luijten 1985,352,367. 
41.. Het in het Rijksmuseum ondergebrachte Nederlands Museum voor Geschie-

deniss en Kunst werd in 1927 gesplitst in het Rijksmuseum voor Beeldhouwkunst 
enn Kunstnijverheid en het Nederlands Museum voor Geschiedenis. 

42.. Eerste citaat: Duparc 1975,199; tweede: Lunsingh Scheurleer 1958,57. 
43.. Uit RIJKSMUSEUM, een film van Otto van Neyenhoff, Amsterdam 1937; ook 

geciteerdd inMeijers 1977,89. 
44.. Voor 'Natuurlijke Historie' en 'Oudheden' veranderde er tijdens het inter-

bellum,, ondanks de overgang naar 'Kunsten', relatief weinig. Van een enkele 
malenn overwogen fusie tussen 'Natuurlijke Historie' en het Zoölogisch 

5122 Museum ('Arris') in Amsterdam kwam uiteindelijk niets terecht. Om te 
voorzienn in een tentoonstellingsruimte kocht het rijk in 1935 het naast het 
museumm gelegen voormalige gymnasium van de gemeente Leiden. Een fusie 
tussenn 'Oudheden' en het Historisch museum in het Rijksmuseum te Amster-
dam,, waarover al sinds de oprichting van het Rijksmuseum was gesproken, 
gingg evenmin door. 'Oudheden' werd in 1920 in zijn geheel ondergebracht in 
hett pand Rapenburg 28, waar voldoende ruimte was. In 1926 was de inrichting 
gereed.. Geld voor uitbreiding van de collectie werd door het rijk slechts in zeer 
geringee mate ter beschikking gesteld. In de jaren dertig daalde het hiervoor 
beschikbaree budget van ƒ 15.700,- (1930) naar ca. ƒ750,- (1940). Daar stond 
tegenoverr dat particulieren, waaronder de Vereniging Rembrandt, hieraan 
-- evenals aan andere grote rijksmusea - vaak een aanzienlijke steun verleenden 
(Duparcc 1975,220). 

45.. In 1928 werd besloten het museum onder te brengen in het pand van het 
voormaligee Academisch Ziekenhuis in Leiden. De opening in dit nieuwe 
onderkomenn vond plaats in 1937. 

46.. Het ging hier om het uit het Koloniaal Museum te Haarlem (1864) voortge-
komenn Koloniaal Museum te Amsterdam (1910), het latere Koninklijk Instituut 
voorr de Tropen, en het Ethnografisch Museum te Rotterdam (1885), het latere 
Museumm voor Land- en Volkenkunde. 

47.. Duparc 1975,222. 
48.. Een kleine twintig musea ontvingen in 1932 samen niet meer dan ƒ 23.250,-. 
49.. Duparc 1975,235. 
50.. Veldheer 1989,15. Een belangrijke bijdrage aan het publieksbereik leverde de 

gidss De Nederlandsche Musea die vanaf 1938 door het ministerie werd uitgege-
ven.. Hierin werden, zeer beknopt, de 263 belangrijkste museale collecties op 
eenn rij gezet. Onder musea werden verzamelingen verstaan die 'bij voortduring 
inn het openbaar belang zijn opengesteld en die (...) op vastgestelde tijden of na 
aanvragee voor bezoekers toegankelijk zijn'. 

51.. Staatsblad1925, nr. 174. 
52.. Lugt 1918,93. Lugt stond met deze opvatting naast Thorbecke, die het primaat 

eveneenss bij het particulier initiatief legde. Toch is er ook een aanzienlijk ver-
schill  tussen beiden. Anders dan Thorbecke was Lugt geen voorstander van 
grotee zuinigheid van de staat op het terrein van de cultuur. Lugt richtte zijn 
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bezwarenn veel meer op de inhoudelijke relatie tussen het overheidsbeleid en de 
inzichtenn van particulieren. Daar lagen de manco's; het beleid was veel te veel 
eenn zaak van professionals en bureaucraten geworden. En die gaven, volgens 
Lugt,, veel te weinig gehoor aan wat er 'in den kring van warme kunstvrienden' 
leefdee (Lugt 1918,89). Als voorbeelden noemde Lugt de ontwikkelingen rond 
volkenkundigee en scheepvaartmusea. Waar juist sprake van samenwerking tus-
senn regering en particulieren zou moeten zijn, ontstonden nu verschillende en 
niett of nauwelijks op elkaar afgestemde circuits. Tegenover het 'door de rege-
ringring in kwijnenden toestand gelaten' Ethnografisch Museum in Leiden stond 
hett Koloniaal Museum (het huidige Koninklijk Instituut voor de Tropen), 
waarvoorr door particulieren 1,75 miljoen bijeen was gebracht en dat zich 
inmiddelss wat de collectie betrof'op een van Leiden volkomen onafhankelijk 
standpunt'' kon stellen. 'De regering had zich het werk uit handen laten nemen 
(...).. De stoot moest weer van particulieren uitgaan' (Lugt 1918,90). Eenzelfde 
ontwikkelingg deed zich voor bij de totstandkoming van scheepvaartmusea in 
Amsterdamm en Rotterdam. Ook hier liet het rijk het er - nog steeds volgens 513 
Lugtt - lelijk bij zitten. 

53.. Aanvankelijk leek het er niet op dat de ontwikkeling van het archiefbeleid tot 
staann kwam. De uitwerking van de Archiefwet in vijf Algemene Maatregelen 
vann Bestuur verliep vlot en het voor het archiefbeleid beschikbare budget steeg 
vann ƒ 189.000,- in 1918 naar ƒ365.000,- in 1923. Daarna Üep het budget echter 
aanzienlijkk terug. De archieven werden tijdens de crisis naar verhouding het 
zwaarstt van alle onderdelen van het cultuurbeleid getroffen (Duparc 1975,455). 
Inn 1939 was er nog maar ƒ 237.000,- beschikbaar. Op het personeelsbudget werd 
inn de jaren dertig tussen de 33,5 en de 40% bezuinigd (Duparc 1975,456). 

54.. De door de minister en Fruin in 1927 voorgenomen opheffing van het Rijks-
archieff  in Drenthe ging op het laatste moment niet door onder druk van de 
Staten-Generaall  en in het bijzonder door het optreden van senator en 'toenter-
tijdd zeer bekende Drenthenaar Harm Smeenge' (Duparc 1975,454). De beoog-
dee bezuiniging ging echter wel door, want Drenthe zou van het midden van de 
jarenn twintig tot 1946 geen eigen rijksarchivaris hebben. 

55.55. Hij werd opgevolgd door de bij het Algemeen Rijksarchief werkzame mr. 
R.. Bijlsma. 

56.56. Deze 'typische vertegenwoordiger van de Leidsche school en (...) echte leer-
lingg van Blok' zou het directeurschap vervullen tot zijn pensionering in 1937; 
vanaff  1928 was hij tevens hoofd van het Koninklijk Huisarchief (citaat: BWN III , 
294-296).. Aanvankelijk groeide het budget van ƒ23.750,-in 1918 naar ƒ 62.000,-
inn 1923, maar daarna trad er een daling in; eerst geleidelijk, maar na 1933 sterker. 
Inn 1939 was er nog maar ƒ21.000,- beschikbaar. 

57.. Kooijmans en De Valk 1985,239. 
58.. Notitie van 18 juni 1920 in Archief OK&W , 1918-1939, RPG doss. Benoemingen 

wetenschappelijkwetenschappelijk personeel 1919-1934 (ook geciteerd door Kooijmans en De Valk 
1985,237). . 

^ .. De officiële oprichting vond plaats in 1928; lid waren o.m. de directeur van 
dee Koninklijke Academie, Der Kinderen, de directeur van het Instituut 
J.. J. Hoogewerff, prof. PJ. Blok, en P. Visser, chef van de AfdeÜng Kunsten en 
Wetenschappenn van het ministerie van OK&W . Voorzitter was de zeer breed 
georiënteerdee ondernemer Ernst Heldering. 
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60.. Tijdens de opening werd het woord gevoerd door het hoofd van de Afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen van het ministerie van OK&W , Visser, de Neder-
landsee gezant in RomeJ.A.N. Parijn, en de directeur van het Instituut Hooge-
werff.. De laatste herinnerde 'aan de politieke en culturele relaties welke van 
denn tijd der Batavieren tot heden tusschen Nederland en het Romeinsche Rijk 
enn Italië' bestonden. Mussolini vond het prachtig. Na de bezichtiging van het 
pandd nam de Duce - 'die van het Hollandsche volk houdt' - 'luide toegejuigd' 
afscheidd (eerste citaat: Het Vaderland, 2 mei 1933, ochtendblad; tweede: Wereld-
kroniek,kroniek, 29 april 1933,346, in: Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,686, map 
'Overdrachtt gebouw'). 

61.. Beschikking minister OK& W 27 november 1935, nr. 912, en 22 februari 1937, 
nr.. 1031. 

62.. De noodzakelijke wisselwerking tussen de Commissie en het Bureau werd sterk 
bevorderdd doordat in 1924 de directeur van het Bureau, Jan Veth, eveneens 
secretariss van de Commissie werd. Bij toegekende subsidies nam het rijk 

5 144 gewoonlijk 40% van de kosten voor zijn rekening; provinciebesturen vulden 
ditt meestal aan met 10%. 

63.. 'Door deze veelzijdigheid is noch partijdigheid, noch verstarring mogelijk en is 
eenn voortdurend contact met het leven-zelf gewaarborgd', oordeelde de Leidse 
hoogleraarr in de kunstgeschiedenis, directeur van hetMauritshuis en lid van de 
monumentencommissiee W. Martin over de breed samengestelde Commissie 
(Martinn 1944,18). Of dit werkelijk zo was kan worden betwijfeld. Veeleer gaat 
hett bij Martin om een eenzijdige argumentatie voor een wisseling van de wacht. 
Dee 'oude school' werd met de komst van de Commissie volledig uitgerangeerd 
enn de 'nieuwe richting' bepaalde nu de koers. Dat dit laatste werd gelegitimeerd 
doorr een grotere groep dan door 'enkele ambtenaren' betekende nog niet dat 
err nu in de Commissie geen sprake van partijdigheid meer was en dat in de 
Commissiee levende voorkeuren niet evengoed tot verstarring konden leiden 
(ziee Meischke 1961,44). In de praktijk kwam het er veeleer eenvoudig op neer 
datt men zich 'niet langer tot de neo-gothiek aangetrokken voelde doch tot de 
eigentijdsee architectuur, die der Amsterdamsche School' (ibidem). 

64.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. vu, nr. 4,15; nr. 5,43. 
65.. Martin 1944,48-66. 
66.66. De in Europa bestaande wetgeving was al in 1912 nauwkeurig in kaart gebracht 

doorr J.M. Frederiks. Aan voorbeelden ontbrak het dus niet. 
67.. In 1924 verzocht minister De Visser de Rijkscommissie voor de Monumenten-

zorgg advies omtrent een wetsvoorstel en in 1928 werd een Monumentenwet in 
dee Troonrede aangekondigd. Tussen 1918 en 1940 werd in het parlement bijna 
jaarlijkss gesproken over de wenselijkheid van een Monumentenwet en de 
bezwarenn daartegen; zie 'Index' op Handelingen 11,1920-1930,641, en 
1930-1940,301. . 

68.. De enige wet op het terrein van de monumentenzorg die tussen de twee wereld-
oorlogenn tot stand kwam was het 'loodgieterswetje' in 1923 (Staatsblad 1923,13 
januari,, nr. 9). Twaalf jaar nadat De Stuers zich in de Tweede Kamer had opge-
wondenn over 'met benzine werkende vlegels en kinkels' (Tillema 1982,137-139) 
enn nadat in 1921 brand was ontstaan bij herstelwerkzaamheden aan de Oude 
Kerkk in Delft, stelde de wetgever op aandrang van de Rijkscommissie paal en 
perkk aan de vaak roekeloze praktijken van het 'loodgietersgilde'. 

69.. Bierens de Haan en Kok 1944,18. 
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70.. Citaten in deze alinea: Martin 1944,43-44-
71.. 't Hart 1992,79. 
72.. Schneiders 1990,110. 
73.. Van de 81 OLB'S in 1938 waren er 55 'algemeen', 27 katholieken drie protestants-

christelijk. . 
74.. CBS 1940,59,65. 
75.. Greve 1933,131-168. 
76.. Zie over het adviseurschap van het cv-bestuur Greve 1940,12,26, en Schnei-

derss 1990,92. De onder minister De Visser ingevoerde regeling wordt 
beschouwdd als de basis voor de Nederlandse 'leeszaalpolitiek' (Greve 1940,9; 
Grevee 1933,178-182). 

77.. Van Riemsdijk 1978-1982, deel 1,70 e.v. 
78.. De subsidiëring van een gemeente moest minimaal op een door het rijk aan 

dee hand van het aantal inwoners bepaald niveau zijn. 
79.. Greve 1931,27. Later werd, in de Rijkssubsidievoorwaarden-1928, de primaire 

verantwoordelijkheidd van de gemeenten nog meer benadrukt. Besloten werd 515 
omm met ingang van 1933 de rijksbijdrage met eenderde te verminderen. De 
gemeentenn (en provincies) werden geacht de hierdoor bij de OLB'S ontstane 
gatenn te dichten. Zover kwam het niet, maar niettemin werd de rijksbijdrage 
naa 1933, zoals vermeld, aanzienlijk teruggebracht. 

80.. Citaat: Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 19,47. 
81.. In 1921 was de gemeentelijke bijdrage totaal ƒ388.815,-. In 1938, toen het rijk 

ƒ231.000,-- beschikbaar stelde, was de bijdrage van gemeenten gestegen naar 
ƒ720.000,-.. De provincies droegen in 1921 ƒ83.261,- en in 1938 ƒ103.000,- bij. 
Dee bijdrage van particulieren was overigens toen ook nog aanzienlijk: 
ƒ40.000,-;; contributies brachten ƒ299.000,-in het laatje (CBS 1940,73). 

82.. Greve 1931,27. 
83.. Slechts in Haarlem, Rotterdam en Schiedam werden de OLB'S gemeentelijke 

instellingen. . 
84.. De verzuiling van het openbaar bestuur en de vrij algemene voorkeur voor 

zelfstandigheidd in kringen van het particulier initiatief speelden ongetwijfeld 
ookk een rol. 

85.. Greve 1940,11. 
86.. Schneiders 1990,107; zie ook 't Hart 1992,79 e.v. 
87.. Schneiders 1990,128. 
88.. Ibidem, 130-131. 
89.. Handelingen 11,1930-1931,2761,2764. 
90.. Tussen 1918 en 1921 steeg het budget van ƒ 100.000,-naar ƒ 160.000,-, maar 

voorr aankopen was in 1921 slechts ƒ4600,- beschikbaar. 
91.. Handelingen 11,1920-1921,1189. 
92.. Brummel 1967,121. 
93.. Ibidem, 122. 
94.. Ibidem. 
<)<;.<)<;.  In 1923 bedroeg het aankoopbudget ruim ƒ 27.000,-; in de jaren dertig 

stabiliseerdee het zich op ruim ƒ30.000,-. 
96.. De schenkingen worden steeds vermeld in de jaarverslagen. 
97.. In 1940 waren bijna veertig bibliotheken aangesloten. 
98.. Brummel 1967,125. Zie over de taken van het Ruilbureau ook De Mooy 1948. 
99.. Brummel 1939,203. 
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ioo.. Uit het voorstel van Molhuysen terzake, Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940, 

<>74--
101.. Zie over de commissie Klein e.a. 1998,204-211. 
102.. Aantallen: Jaarverslagen, 1919,413, en 1939,6. 
103.. Jaarverslag, 1938,3. 
104.. In 1919 werden 60.632 boeken uitgeleend; in 1940 47.814. 
105.. Klein e.a. 1998,175-218. 
106.. De Vries e.a. 1993,160. 
107.. Huizinga (1934), Verzamelde werken, vm. 
108.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$. 
109.. Gelijke bijdragen gingen hetzelfde jaar naar Hélène Swarth, W.L. Penning jr., 

G.. van Hulzen en Anna van Gogh-Kaulbach. Het ministerie maakte de VvL 
ookk nog attent op twee behoeftige auteurs, mw. A. Spoor-de Savornin Lohman 
enn O. Zeegers, maar dat viel niet in goede aarde. Het werk van eerstgenoemde 
konn volgens de adviseurs nauwelijks, en dat van Zeegers 'zeker niet tot de 

5166 litteratuur worden gerekend'. Bovendien was geen van beiden lid van de VvL 
(briefVvL,, 27 oktober 1919, in: Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$). 

110.. Handelingen 11,1920-1921, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 19,11; nr. 20,30. 
in.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,666. 
112.. Vier leden van het Ondersteuningsfonds, Jacob van Looy, Frans Mijnssen, Ary 

Prinss en P.C. Boutens, namen hierin zitting. Voorzitter werd mr. L.J. Plemp 
vann Duiveland. Blijkbaar was de officiële status van de nieuwe commissie vol-
doendee om al te opdringerige VvL-leden op afstand te houden. 

113.. Het Ondersteuningsfonds van de VvL bleef naast de Rijkscommissie gewoon 
bestaan.. Het verdeelde jaarlijks een gering budget (tussen 1927 en 1930 bij 
benaderingg variërend van ƒ 1000,- tot ƒ 1500,-). In 1934 stortte het Nationaal 
Crisis-Comitéé ƒ 1500,- in de kas van het Ondersteuningsfonds. 

114.. In 1930 trok de minister de voordracht van Thijm in twijfel omdat deze twee 
welgesteldee zonen had die goed in staat zouden zijn om (mede) in het onder-
houdd van hun vader te voorzien. Nadat bleek dat de zonen niets meer met hun 
vaderr te maken wilden hebben, werd de geadviseerde toelage alsnog toegekend. 

115.. Het Vaderland, 15 november 1923. 
116.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$. 
117.. ARP-woordvoerder Spier in de Amsterdamse gemeenteraad (Gemeenteblad u, 

1924,2184;; ook geciteerd in Boekman 1939,131). 
118.. Boekman 1930,111. 
119.. Bij andere overheden was dat in feite niet anders. De bemoeienis met toneel 

beperktee zich in de steden vrijwel uitsluitend tot de accommodaties. In Amster-
dam,, Arnhem, Den Haag, Groningen, Haarlem, Maastricht en Utrecht beston-
denn gemeentelijke schouwburgen (Van Poelje 1936/1954,151). Maar nergens 
bestond,, zoals elders in Europa wel voorkwam, een gemeentelijk toneelgezel-
schap.. In het ideologisch zo sterk verdeelde Nederland was dit onmogelijk. 
Err zouden onvermijdelijk grote problemen ontstaan met de 'vrijheid van de 
toneelspeelkunst'' (Boekman 1939,132). 

120.. Vooral het geëngageerde toneel van Herman Heijermans vond in socialistische 
gelederenn veel waardering. Veel onvrede ontstond doordat de stukken van 
Heijermanss in verschillende plaatsen werden verboden. 

121.. Citaten: Rijkscommissie voor de Dramatische Kunst 1920,3. 
122.. Hunningher 1949,151. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK VI 

123.. Van 1919 tot 1930 werd deze subsidie betaald uit de begrotingspost 'Subsidiën 
tenn behoeve van wetenschap en kunst'; vanaf 1930 uit de post 'Subsidiën en 
uitgavenn ten behoeve van de dramatische kunst'. Het budget van ƒ3000,- werd 
gehandhaafdd tot 1936, daarna werd het verlaagd tot ƒ 2700,-, op welk niveau het 
bleeff  tot 1940. 

124.. Handelingen 11,1925-1926,924. 
125.. Bevers 1987,258. 
126.. Eerste citaat: Boekman 1939,141; tweede: Hoogervorst 1991,177. 
127.. Handelingen 11,1930-1931; Bijlage A, 2, hfdst. vi, nr. 6,39-40. 
128.. Volgens Bevers subsidieerde het rijk vanaf 1924 ook het Rotterdams Philhar-

monischh Orkest (1918). In de Handelingen blijkt hiervan niets; Micheels (1993, 
44-45)) benadrukt dat dit orkest tot de Tweede Wereldoorlog geen rijkssubsidie 
ontving. . 

129.. Handelingen 11,1925-1926, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 5,17. 
130.. Tweede-Kamerleden geciteerd in: Hoogervorst 1991,179. 
131.. Boekman 1939,142. 5*7 
132.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,113. 
133.. 'Subsidiëring toneel- en muziekinstellingen', januari 1921; in AGA 5192, nr. 19. 

Ziee ook Hoogervorst 1991,178-179. 
134.. Citaat: Beijer en Samama 1989,114; over de hoogte van de salarissen bij het 

Fryskk Orkest: Handelingen 11,1930-1931; Bijlage A, 2, hfdst. vi , 40. 
135.. Over de bijzonder moeilijke omstandigheden van orkestmusici tijdens de jaren 

dertig:: Micheels 1993,42-48. 
136.. De bijdrage voor het Koninklijk Conservatorium liep op van ƒ46.000,- in 1918 

naarr ƒ 105.415,-in 1931 (en ƒ75.735,-in 1940); de bijdrage aan het Amsterdams 
Conservatoriumm steeg van ƒ 6000,-in 1918 tot ƒ16.100,-in 1931 (en ƒ16.850,-
inn 1940). 

137.. Toonkunst ontving in 1918 ƒ2500,-; in 1931 ƒ 14.000,- en in 1940 ƒ 8000,-; de 
Nederlandsee Volkszangbond in 1920 ƒ2000,-; in 1935 ƒ 600,-. Aan beurzen 
werdd in 1930 ƒ8500,- en in 1940 ƒ5100,-verstrekt. 

138.. In 1916 werd in Amsterdam door G.H. Koopman de Nederlandse Opera in het 
levenn geroepen. Dit in de Stadsschouwburg en het Paleis voor Volksvlij t optre-
dendee gezelschap had groot succes. Voor 1917 stelde het stadsbestuur subsidie 
beschikbaarr waardoor de basis voor een goeddraaiende opera in de hoofdstad 
leekk gelegd. Maar dit bleek schijn, want de wispelturige Koopman besloot zich 
terugg te trekken om een wereldreis te maken. Het gezelschap raakte in een crisis 
enn werd in Den Haag voortgezet als de Nationale Opera. 

139.. Ter vergelijking: in 1996 trokken de Nederlandse bioscopen en filmtheaters 
17,77 miljoen bezoekers. 

140.. Dibbets 1986,245. 
141.. Hemels 1971,70; citaat in de volgende zin: ibidem. 
142.. Voorzitter van de commissie werd mr. R.B. Ledeboer, advocaat-generaal bij de 

Hogee Raad. De elf leden van de als onafhankelijk gekwalificeerde commissie 
warenn voor de helft 'mannen van de linkerzijde' (Handelingen 11,1925-1926,52); 
dee leden waren: J. Bemmelmans, J.V van Dijck, H. ter Hall, mw. M. Hugen-
holtz,J.. Limburg, J. van der Nolen Tzn., Th. G. M. Treussart, A.G.A. Ridder 
vann Rappard, S.L. Veenstra, A. de Graaf en W.W. van der Meulen. 

143.. Dooyeweerd e.a. 1927,13. 
144.. Hemels 1971,71. 
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145.. Deze voorkeur hing sterk samen met het in confessionele partijen richting-
gevendee 'subsidiariteitsbeginsel' (rooms-katholiek) en het principe van de 
'soevereiniteitt in eigen kring' (protestants-christelijk). Beide beginselen legden 
hett primaat van overheidshandelen bij voorkeur op het niveau dat het dichtst 
bijj  de bevolking stond, namelijk dat van de gemeente. 

146.. Dit citaat en het volgende: Dooyeweerd e.a. 1927,3. 
147.. Eerste citaat: Hemels 1971,71; tweede: Dooyeweerd e.a. 1927,3. 
148.. De SDAP zag in de onder confessionele druk verzwaarde filmkeuring voor 

volwassenenn enkel een poging om de christelijke zedenleer zo veel mogelijk te 
beschermen,, en om onwelgevallige opvattingen als die van de socialisten te 
kunnenn weren. Met 'de bescherming van het kind en de jeugdige bezoeker', 
waarr het volgens Kleerekoper bij de filmkeuring om diende te gaan en waar 
hett aanvankelijk ook om begonnen was, had dit niets meer te maken. Hij had 
err maar één woord voor: 'zelotisme' (Handelingen 11,1925-1926,58-59). 

149.. Staatsblad, 1926, nr. 118. 
5188 150. De samenstelling van de uit ten minste zestig leden bestaande Centrale Com-

missiee was geregeld in het Bioscoopbesluit (Besluit van 22 december 1927; 
Staatsblad,Staatsblad, 1927, nr. 401). Een klacht dat communisten stelselmatig uit de Cen-
tralee Commissie werden geweerd werd weersproken door de minister, die stel-
dee dat de samenstelling van de Centrale Commissie alle waarborgen bood 'dat 
geenn films op hare politieke of religieuze strekking worden verboden, indien zij 
niett in strijd zijn met de normen, vastgelegd in artikel 16 der Bioscoopwet'. 

151.. Van Staveren 1948. Natuurlijk konden deze 6000 films niet in zo korte tijd 
afzonderlijkk door de Centrale Commissie worden beoordeeld. Ter overbrug-
gingg van de overgang van de bestaande gemeentelijke keuringen naar de 
centralee keuring sloot de Centrale Commissie, waar mogelijk, aan bij al 
bestaandee gemeentelijke kwalificaties. 

152.. Hemels 1971,71. 
153.. Handelingen 11,1920-1921, Bijlage A, hfdst. v, nr. 8,10. 
154.. Citaat: Hogenkamp 1986,147. 
155.. Ibidem. 
156.. Dibbets 1986,232. 
157.. De problematiek van de eigentijdse kunst wordt behandeld in hoofdstuk xxi 

(108-112)) van het rapport van de Museumcommissie (Rapport 1921). 
158.. Rijksmusea zouden geen eigentijdse beeldende kunst moeten kopen, en even-

minn zou het rijk musea voor eigentijdse kunst in het leven moeten roepen. 
159.. Handelingen 11,1921-1922,1158,1315. 
160.. Archief OK&W , afd. K&W , 1918-1940,650. 
161.. De commissie bestond verder uitT. Dupuis, H.J. Haverman, J. Mendes da 

Costaa en J. Veth. 
162.162. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,650. 
163.. Het ging om Arnhem, Breda, Leeuwarden, Nijmegen en Zutphen. Vier 

gemeentenn noemden ook al bedragen: Amsterdam (f 10.000,-), Den Haag 
(ƒ5000,-),, Laren (ƒ4000,-) en Mook(f$oo-). 

164.. Handelingen 11,1922-1923,870-890. Voor de verdeling van het budget werd 
hett initiatief nu nog meer bij de gemeenten gelegd. Deze konden, als zij kunst-
opdrachtenn wilden verstrekken, bij het rijk een subsidieverzoek indienen. 
Dezee werden beoordeeld door de Commissie van Advies, die voor dit doel 
weerr bijeenkwam. Het budget werd uiteindelijk als volgt verdeeld: Amsterdam 
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ƒ10.000,-,, Den Haag/50oo,-, Laren ƒ4000,-, Rotterdam ƒ2500,-, Haarlem 
ƒ2350,-,, Rijswijk ƒ700,-en Mook^yo,-. 

Dee minister weet het schrappen van de begrotingspost aan praktische 
problemenn bij de advisering, maar in socialistische kring werd hier anders over 
gedacht.. Daar stelde men dat de begrotingspost 'onder den drukvan bezuini-
gingenn [was] bezweken' (Boekman 1939,153). 

165.. Sociale aangelegenheden waren vanaf 1918 tot 1931 ondergebracht bij het 
ministeriee van Arbeid, Handel en Nijverheid; van 1931 tot 1932 bij het ministerie 
vann Economische Zaken en Arbeid en van 1933 tot 1940 bij het ministerie van 
Socialee Zaken. Natuurlijk was er bij het sociale kunstenaarsbeleid ook wel 
sprakee van artistieke beoordeling. 

166.. Overige leden waren onder meer ir. G.C. Bremer, de directeur van de Rijks-
commissiee voor de Monumentenzorgjan Kalf, beeldhouwer Hildo Krop en 
hett hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen P. Visser. 

167.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,701. 
168.. De gevolgen van deze overgang waren ingrijpend maar vallen buiten het bestek 519 

vann deze studie; zie bijv. Marris 1990,187-228. 
169.. Van ƒ44.000,- in 1917 naar ƒ 131.000,-in 1930; daarna daalde het weer naar 

ƒ90.000,-inn 1940. 
170.. Bijvoorbeeld H.P. J. de Vries, die in 1918 de 'prix' voor de bouwkunst won, werd 

eerstt naar Spanje, daarna naar Duitsland en vervolgens naar de provincie 
Groningenn gestuurd (om daar de Groningse kerken te bestuderen; zie Archief 
ocw,, afd. K&W , 1918-1940,641). 

171.. Hofkamp en Van Uitert 1979. 
172.. Marris 1990,223-228. 
173.. Steenmeijer 1995,349; het hieropvolgende citaat: ibidem. 
174.. Bij de vier grootste bouwbureaus (Landsgebouwen Eerste en Tweede District; 

Onderwijsgebouwenn en Justitiegebouwen) waren in 1921, naast een groot aantal 
tijdelijkee medewerkers, meer dan 300 mensen in vaste dienst (Steenmeijer 1995, 

353)--
175.. Handelingen 11,1920-1921,838. 
176.. Handelingen 11,1919-1920,1019. 
177.. Steenmeijer 1995,353. 
178.. Koninklijk Besluit 29 juli 1922, nr. 470. 
179.. Steenmeijer 1995,369. 
180.. Algemeen Handelsblad, 2 april 1938. 
181.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,123. 
182.. Ibidem, 370. 
183.. Van der Peet e.a. 1995,454-455. Ook het esthetisch gehalte van de door de 

overheidd gerealiseerde bouwwerken daalde sterk. Er kwam een verbod op 
toepassingg van beeldhouwwerk. De beeldhouwers van Landsgebouwen, 
JJ .P. H. van Lunteren en H. A. van den Eijnde, waren bij de instelling van de 
nieuwee dienst ontslagen. Na 1935 kwam er weer wat groei in de bedrijvigheid. 
Behalvee een voorzichtige economische groei riep ook de politieke en militante 
dreigingg uit Duitsland een grotere behoefte op 'aan herkenbare, nationale 
overheidsarchitectuur**  (ibidem, 455). 

184.. Aanvankelijk bleef de verantwoordelijkheid voor de rijksmuseumgebouwen 
(waarr Jos Th. J. Cuypers in 1922 als chef was benoemd) nog bij OK& w. Vermoe-
delijkk was dit kleine bureau aan de aandacht van Van Lynden ontsnapt. Lang 
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duurdee dit echter niet, want in 1934 werd Cuypers alsnog bij de Rijksgebouwen-
dienstt gevoegd. 

185.. Er gingen (ook later) stemmen op om een architectuurmuseum te koppelen 
aann de Technische Hogeschool te Delft. Tegenstanders van dit voorstel wezen 
opp de zeer geringe aandacht in Delft voor de geschiedenis van de bouwkunst. 
Bovendienn bestonden er grote verschillen tussen de door moderne architecten 
alss conservatief bestempelde 'Delftse School' en de voorkeuren van de in de 
BNAA verzamelde architecten van de Amsterdamse School. Bij vestiging in Delft 
zoudenn de meeste architecten hun belangstelling voor het toch zo nodig geach-
tee museum verliezen (Archief OK&W, 1918-1940,700, o.m. not. 22/9/1928). 

186.. Archiefocw, afd. K&W , 1918-1940,556. 
187.. Brief van het hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen Visser aan 

ir.. J. de Bie LeuvelingTjeenk d.d. 28 november 1928 (in Archief ocw, afd. K&W , 
1918-1940,556).. Ook in de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea beston-
denn duidelijke bezwaren tegen de nadrukkelijke aanwezigheid van de Amster-

55 2 ° damse School, waarvan onvermijdelijk sprake zou zijn als het museum in 
Amsterdamm zou worden gevestigd (Archief OK&W, 1918-1940 afd. K&W , 700; 
notulenn 24 en 26 november 1927). 

188.. Brief 7 augustus 1930 (in Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,556). 
189.. Kalf 1938. 
190.. Van der Peet e.a. 1995,465. 
191.. Anders dan op rijksniveau kregen socialisten in veel steden wél bestuursverant-

woordelijkheid.. Na de verkiezingen van 1919 groeide het aantal socialistische 
wethouderss van tien naar 87; Woltjer 1992,158. 

Inn 1919 stelden Amsterdam en Den Haagrespectievelijk/ii3.ooo,- en 
ƒ243.000,-voorr cultuurbeleid beschikbaar. In 1931 waren deze bedragen opge-
lopenn tot ƒ 1.078.000,- en ƒ675.000,-. (Boekman 1939,170-171, komt tot lagere 
bedragenn omdat hij in zijn overzicht de bibliotheken en de monumentenzorg 
niett meetelde.) Onder invloed van de crisis liepen de stedelijke investeringen 
terug,, maar toch bleven zij ook toen, procentueel gezien, redelijk overeind. 
Inn Amsterdam ging het in 1939 om ƒ 873.000,-, in Den Haag om ƒ528.000,-. 

192.. Van Gelder schreef meer dan 750 boeken, boekbesprekingen, tijdschrift- en 
krantenartikelenn over voornamelijk (zeer diverse terreinen van de) kunstge-
schiedenis,, monumentenzorg, musea, archeologie, onderwijs en socialisme 
enn 'beleid'. Over gemeentelijk cultuurbeleid in het bijzonder gaan Van Gelder 
1912,1921,1922,1931,19400 en 1950. Voor een bibliografie van Van Gelder zie: 
Feestbundel.Feestbundel. Den Haag 1946. 

193.. Van Gelder 1931,23. 
194.194. Van Gelder 1921,120-121; 1922,221-222; 1931,23; 1940,26. 
195.. Van Duiken en Jansen 1989; Van der Tweel 1989. 
196.. SCP 1986,69. 
197.. Boekman 1926/1989,102. 
198.. Boekman 1939,214. 
199.. Met het steunen van eigentijdse kunst bedoelde Boekman niet dat er meer 

off  minder dan aan andere bevolkingsgroepen 'onderstand' moest worden ver-
leend.. Het ging hem om het belang 'van de kunst en niet van de kunstenaars', 
omm een 'volksbelang' en niet om een 'groepsbelang' (Boekman 1939,184). 

200.. Boekman 1926,102. 
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201.. De aanstelling van Van Poelje geldt als de eerste politieke benoeming op het 
ministeriee van OK&W . Het bracht nogal wat opschudding teweeg; Knippenberg 
enn Van der Ham 1993,140. 

202.. Citaat: Van Poelje 1936/1954,149. Al in 1921 had Van Poelje in het handboek 
DeDe Nederlandse Gemeente een aantal mogelijke activiteiten op het terrein van 
kunstt en cultuur voor (grotere) gemeenten beschreven (Van Poelje 1921-1923, 
273~275)--

203.. Beckers en Van der Poel 1990. 
204.. Veldheer 1989,34. 
205.. Van Poelje 1951,120. 
206.. Van Poelje 1936/1954,217. 
207.. Ibidem, 149,151. 
208.. Borrie 1989. 
209.. Roegholt 1976,316; Jansen en Rogier 1983,409. 
210.. Jansen 1989,68. 
211.. All e wethouders werden en worden bijgestaan door Commissies van Bijstand. 521 

Inn deze commissies, waarin zo veel mogelijk politieke partijen zijn vertegen-
woordigd,, kunnen gemeenteraadsleden rechtstreeks communiceren met de 
wethouderr en de ambtenaren en tegelijkertijd kan de wethouder kennisnemen 
vann standpunten die in de gemeenteraad omtrent verschillende onderwerpen 
wordenn ingenomen. 

212.. Citaat: Gemeenteblad 1918,3007. 
213.. Afdelingen nemen in de ambtelijke organisatie hiërarchisch een hogere plaats 

inn dan bureaus. Gewoonlijk bestaat een afdeling uit meerdere bureaus. In 1933 
werdd de Afdeling in het stadhuis ondergebracht. 

214.. De hier geschetste ontwikkeling van het ambtelijk apparaat is ontleend aan 
Jansenn en Rogier 1983,141-151. De biograaf van Wibaut, G.W.B. Borrie, leidt 
uitt de verzelfstandiging van 'Kunstzaken' af dat deze sector 'in het gemeentelijk 
bestuursbeleid'' een 'relatief ondergeschikte, stiefmoederlijke behandeling' ten 
deell  viel (Borrie 1968,169). Dit is een discutabele stelling. Evengoed kan uit de 
ontwikkelingg van de plaats van het kunstbeleid binnen de gemeentesecretarie 
(vann onderdeel van Algemene Zaken tot een zelfstandige afdeling) worden 
opgemaaktt dat het kunstbeleid in deze rijd juist een steviger plaats in de ambte-
lijk ee organisatie kreeg. 

215.. Jansen en Rogier 1983, u-66. Andere verschillen van mening betroffen onder 
meerr gemeentelijke belastingheffingen, werkloosheidsbestrijding, werkvoor-
ziening,, (sociale) woningbouw en grondpolitiek. 

216.. Over de socialistische houding ten aanzien van financiële lasten voor de over-
heidd zie Woltjer 1992 (1994*), 158. 

217.. Citaten: Boissevain 1950,230; ook geciteerd in Jansen en Rogier 1983,152. 
218.. In 1926 werd het budget opgetrokken tot ƒ 15.000,-, in 1929 tot ƒ30.000,-; 

inn 1932 daalde het naar ƒ25.000,- en in 1934 naar ƒ 20.000,-. 
219.. Boekman 1926,155. 
220.. Lagerweij-Polak 1992; Havelaar z.j. Krop was van 1916 tot 1970 als stadsbeeld-

houwerr in dienst van de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. 
Inn 1989 onthulde Igor Cornelissen in De GPOe op de Overtoom. Spionnen voor 
MoskouMoskou 1920-1940 dat Krop tijdens het interbellum een prominent lid van 
eenn Russisch spionagenetwerk in Nederland was geweest. Zie hierover ook 
J.. Nijdam in NRCHandelsblad, 7 februari 2000,22. 
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221.. Eerste citaat jansen en Rogier 1983,209; tweede: Berends 1994,90. 
222.. Vanaf 1919 kregen zes gezelschappen vaste subsidies. Samen ontvingen deze 

voorr het seizoen 1920-1921/260.000,-. Als tegenprestatie werden de gesub-
sidieerdee gezelschappen verplicht een aantal - in totaal achttien - volksvoor-
stellingenn te geven. De zes gezelschappen waren: het Nederlands Toneel 
(ƒ95.000,-),, de N.V. Toneelvereeniging (ƒ75.000,-), de N.V. Hollandsch 
Tooneell  (ƒ30.000,-), de N.V. Schouwburgmaatschappij (ƒ20.000,-), 
Hett Schouwtoneel (ƒ10.000,-), en de N.V. Nationale Opera (ƒ30.000,-). 

223.. Het Nederlands Toneel, dat sinds 1917 onder leiding van Eduard Verkade 
stond,, had zeer moeilijke tijden achter de rug. Na de komst van Verkade 
ontstondd een 'generatieconflict' tussen deze liefhebber van 'gedistingeerd 
societytoneerr en zijn veel volksere steracteurs Louis Bouwmeester en Theo 
Mann-Bouwmeester.. Bovendien kwam het tot arbeidsconflicten tussen 
Verkadee en zijn acteurs. Dit leidde op 3 en 4 januari 1920 tot stakingen onder 
leidingg van de Nederlandse Toneelkunstenaars Vereeniging. Het Nederlands 

5222 Toneel raakte hierdoor zo verzwakt dat het zich in 1920 bij de sollicitatie naar 
dee bespeling van de Stadsschouwburg moest terugtrekken. 

224.. Royaards was 'een kind van de Tachtigers', die door sommige critici van een te 
nadrukkelijkk streven naar 'schoonheid om de schoonheid' werd beschuldigd 
(Jansenn en Rogier 1983,208; Albach 1965,89). De keuze van Royaards - die 
sterkk werd gesteund door Wibaut, in 1920 wethouder van Financiën - gaf aan 
datt de opvattingen in de SDAP omtrent het toneel soms sterk verschilden. De 
voorkeurr van Wibaut (en Vliegen) voor de 'burgerlijke' Royaards stond hier 
lijnrechtt tegenover die van Kleerekoper en de ambtenaar Kunstzaken Van Dam 
vann Isselt. Kleerekoper was een fervent voorstander van verhuur van de Stads-
schouwburgg aan de Nederlandse Toneelvereniging van Herman Heijermans. 
Opp het SDAP-congres in Haarlem in 1920 zei hij liever van overheidssteun voor 
dee kunsten af te zien als dit leidde tot steun aan lieden als Royaards. Voor hem 
waswas de keuze van Wibaut onbegrijpelijk:'(...) onze vijanden worden gesteund 
enn onze eigen richting wordt de nek omgedraaid (...)'(Verslag congres SDAP 
1920,1920,13;13; ook geciteerd inBorrie 1968,170). 

Dee bijdrage aan het Nederlands Toneel (ƒ95.000,-) werd aangevuld met 
eenn koninklijke subsidie van ƒ50.000,- en met bijdragen van particulieren. 
Hett leek heel wat, maar in werkelijkheid viel het tegen. De gemeente bracht 
hett Nederlands Toneel tegenover de subsidie allerlei zaken in rekening, 
waardoorr in enkele jaren de kosten die het gezelschap voor het gebruik van de 
schouwburgg moest betalen stegen van ca. ƒ 65.000,- (in 1916) naar ƒ245.000,-
(inn 1922). Bovendien was de relatie tussen Royaards en de gemeentelijke 
beheerderss van het gebouw (Merckelbach en Van Dam van Isselt) zo slecht, 
datt het Nederlands Toneel slechts uiterst moeizaam kon functioneren. Zo 
werdd Wibaut met zijn keuze voor Royaards door zijn eigen medewerkers 
gecorrigeerd.. Uiteindelijk moest hij Royaards laten vallen, naar het heette 
'doorr de wrevel die het autoritaire optreden van Royaards bij veel SDAP-leden 
zouu hebben gewekt' (Jansen en Rogier 1983,213). De financiële zorgen en 
hett slechte werkklimaat hadden tot gevolg dat, toen de concessie afliep en 
dee gemeente niet bereid was haar bijdrage te verhogen, Royaards zich in 1923 
terugtrok. . 

Vastee bespeler werd in 1924 het Verenigd Tooneel onder leidingvan Dirk 
Verbeekk en Eduard Verkade. Met de keus van Verkade koos de gemeente (en 
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duss Wibaut) andermaal niet voor Volks' of sociaal geëngageerd toneel, want 
Verkadee gold weliswaar als vernieuwend, maar tegelijkertijd ook als maker van 
sterkk intellectualistisch, sober en 'gedistingeerd societytoneeP. Bovendien 
stondd hij bekend als een weinig sociaalvoelend werkgever die zich in 1920 als 
leiderr van het Nederlands Toneel en voorzitter van de 'Directeurenbond' tegen 
dee voor verbetering van hun sociale omstandigheden stakende toneelspelers 
hadd gekeerd (Berends 1994,91-95)-

225.. Berends 1994,100. 
226.. Mulder 1978,81. 
227.. Geciteerd in Jansen en Rogier 1983,233. 
228.. Na 1931 daalde het toneelbezoeknog eens met 40% (Hunningher 1949,195). 
229.. Dit en het volgende citaat: Berends 1994, ÏOO. 
230.. Boekman 1938/1989,154. 
231.. 'Toestand van het tooneel', in: Gemeenteblad van Amsterdam, eerste afdeeling, 

1937,, bijlage D. 
232.. Mulder 1978,81-93. 523 
233.. In 1920 had de oud-onderwijzer Koos Vorrink de Arbeidersjeugd Centrale 

opgericht.. Doel was onder de jeugd 'de ontbindende kracht van het kapitalis-
tischh individualisme' te bestrijden en de socialistische gemeenschapsgedachte 
tee versterken. In de AJC wilde Vorrink een socialistische cultuur, gebaseerd op 
'innerÜjkee tucht, eenvoud, soberheid en gevoel voor verantwoordelijkheid' 
vormgeven.. De AJC bleef betrekkelijk klein (in 1932 ongeveer 10.000 leden), 
maarr had grote invloed op haar leden. Veel latere kaderleden van de partij 
ontvingenn in de AJC hun vorming (Wbltjer 1992,162). Het in 1924 op initiatief 
vann de SDAP en het NVV opgerichte Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
richttee zich op 'verheffing en scholing' van de arbeiders. 

234.. Jansen en Rogier 1983,246. 
235.. De Amsterdamsche Tooneelvereeniging was niet de vaste bespeler van de 

Stadsschouwburg,, maar gold wel als 'eerste bespeler'. In het seizoen 1934-1935 
hadd zij twintig vaste weekeinden. 

236.. Voor de inhoud en reacties op het stuk zie Mulder 1978,53-57 e.v. 
237.. Jansen en Rogier 1983,248 e.v. 
238.. Citaat: Jansen en Rogier 1983,251. 
239.. Mulder 1978,55. 
240.. Ibidem. 
241.. Ibidem, 56. 
242.. Jansen en Rogier 1983,255. 
243.. Procentueel was de groei van Den Haag tussen 1875 en 1940 aanzienlijk groter 

dann die van Amsterdam, waar het inwonertal tussen 1875 en 1940 steeg van 
ca.. 300.000 naar 800.000. 

244.. Jurriaan Kok was van oorsprong architect, vóór zijn wethouderschap had hij 
belangrijkk artistiek werk voor de Haagse plateelbakkerij 'Rozenburg' verricht 
(Singelenbergg 1975,1). 

245.. Citaat: Raadsbesluit nr. 1378,6 september 1918. 
246.. De notitie bevindt zich in het Haags Gemeentearchief, bnr. 515, nr. 57. 
247.. Het 'toneelbeleid' en het Museum voor het Onderwijs zweefden tussen de 

afdelingg Onderwijs en de Dienst Kunsten en Wetenschappen heen en weer. 
Hett langst waren beide ondergebracht bij de afdeling Onderwijs. Uiteraard 
bestondenn tussen de Dienst en de afdeling nauwe banden. 
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248.. Teneinde de 'spreidingsdoelstelling' van de Dienst kracht bij te zetten werden 
vanaff  1919 de Mededeelingen van de dienst voor kunsten en wetenschappen der 
gemeentegemeente s-Gravenhage uitgegeven. Deze geven een helder inzicht in wat de 
Dienstt tijdens het interbellum belangrijk achtte voor de ontwikkelingvan 
dee Haagse inwoners. Opvallend is de grote aandacht voor het historisch 
perspectief,, het 'kunstinhoudelijke karakter' van de informatie en de sterke 
concentratiee op het Haagse culturele erfgoed. 

249.. Het toneelbeleid van Den Haag kwam in veel opzichten opvallend overeen 
mett dat van Amsterdam. Eenn jaar na Amsterdam, in 1918, nam ook het Haagse 
gemeentebestuurr de exploitatie van de Koninklijke Schouwburg in eigen 
beheer.. En vanaf 1922 werd de schouwburg verhuurd aan een vaste bespeler, 
hett Rotterdams Hofstad Tooneel onder leiding van Cor van der Lugt Melsert. 
Ditt gezelschap kreeg een jaarlijkse subsidie van ƒ50.000,-, had zich, net als in 
Amsterdam,, te houden aan een cahier des charges, en moest een vastgesteld 
aantall  volksvoorstellingen verzorgen. Hiernaast werden ter compensatie van 

5 244 de ook in Den Haag fors verhoogde vermakelijkheidsbelasting nog verschillen-
dee andere gezelschappen (per voorstelling) gesubsidieerd. Op advies van de 
(inn 1914 opgerichte) Commissie voor de Schouwburgzaken werd getracht te 
komenn tot een gezamenlijke subsidiëring van vier gezelschappen met Amster-
dam,, Rotterdam, Haarlem en Utrecht. Uiteindelijk was het resultaat dat alleen 
mett Amsterdam (koppelsubsidie)afspraken werden gemaakt, de andere steden 
haaktenn af. Samen met de hoofdstad werd Het Schouwtooneel gesubsidieerd 
(elk/io.ooo,-). . 

Naa 1930 liep de belangstelling voor het toneel ook in Den Haag sterk terug. 
Dee recettes daalden tussen 1930 en 1935 met 60%. Maar anders dan in Amster-
damm werd in de hofstad vastgehouden aan een vaste bespeler van de schouw-
burg.. Dit leverde hier minder problemen op. Waar de keuze van een vaste 
bepelerr in de hoofdstad steeds veel onrust veroorzaakte, gaf de vaste verhuur 
inn Den Haag juist aanleiding tot een lange periode van rust waarin 'een Haags 
toneellevenn kon worden opgebouwd'. Het budget bleef ook tijdens de crisis-
jarenn goed overeind. In 1931 was er ƒ170.000,-voor 'toneel' beschikbaar, in 1939 
ƒ165.000,-.. Tot 1938 bleef het Rotterdams Hofstad Tooneel de vaste bespeler. 
Onderr invloed van de inmiddels hoog opgelopen politieke spanningen was de 
Schouwburgcommissiee zich in de loop van de jaren dertig, zeer tegen de zin van 
Vann der Lugt Melsert, met de inhoud van de gespeelde stukken gaan bemoeien. 
Inn 1938 leidde dit 'censor-achtige optreden' tot weigering van het gezelschap 
omm nog langer als vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg te fungeren. 
Alss zodanig werd nu het Residentietoneel van Dirk Verbeek benoemd. 

250.. 'Het rijk met zijn tot niets verplichtende "Voorlopige Lijst" en dito richdijnen 
kwamm in deze achter de gemeenten aan' (Molendijk 1971,163). Na Den Haag 
volgdenn monumentenverordeningen in Breda, Deventer, Vlissingen en 
Amsterdamm (1925). Deze verordeningen voorzagen in een gemeentelijke 
monumentenlijstt en een (het gemeentebestuur adviserende) monumenten-
commissie.. Op de monumentenlijst geplaatste objecten mochten (en mogen) 
niett zonder toestemming van het gemeentebestuur worden aangetast. Daartoe 
aangemoedigdd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hadden in 
19388 veertig gemeenten een monumentenverordening ingevoerd. 

251.. In 1911 wezen de liberale gemeenteraadsleden L.W.J.K. Thomson en 
M.M .. Couvee jr. op 'de beteekenis die de bioscoop, van overheidswege in 
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toepassingg gebracht, bezitten kan voor onderwijs en opvoeding, voor kunst en 
geschiedenis'' (Rapport van de Bioscoop-Commissie, 's-Gravenhage 1913). Juist de 
overheidd zou zich met de film moeten bemoeien, omdat exploitatie van de bio-
scoopp door particulieren tot gevolg had dat 'niet het nut de uitsluitende factor 
is,, waarmede gerekend' werd (ibidem). Twee jaren later, in 1913, concludeerde 
eenn gemeentelijke Bioscoop-Commissie dat bemoeienis van het stadsbestuur 
dringendd gewenst was. Tegenover 'het misbruik van den bioscoop gemaakt 
doorr het vertoonen van slechte en vooral van sensationeele voorstellingen' 
moestenn speciaal voor het onderwijs vervaardigde films in een gemeentelijke 
schoolbioscoopp worden vertoond (ibidem). 

252.. Hogenkamp 1986,150. 
253.. Van Staveren werd adviseur van 'Haghe Film' van Mullens, die als eerste in het 

landd ten behoeve van het onderwijs educatieve films was gaan maken. In 1920 
begaff  ook de Haarlemmer Jules Stoop (wie de intensieve relatie tussen concur-
rentt Mullens en Van Staveren een doorn in het oog was) zich met zijn firma 
Polygoonn op de schoolbioscoopmarkt. niet alleen door zelf schoolfilms te 5 2 5 
maken,, maar ook door projectoren en films te verhuren. Wat later kwam het 
bijj  Polygoon zelfs tot een reizende schoolbioscoop die onder leidingvan de 
Twentsee ex-onderwijzer H.E. Temme kwam te staan. 

254.. Hogenkamp 1986,150. 
255.. Van Staveren 1919,40; ook geciteerd in Hogenkamp 1985,43. 
256.. Naar aanleiding van Kamervragen werd in 1921 door minister De Visser van 

OK& WW een commissie ingesteld ter bestudering van 'het vraagstuk van de bio-
scoopp als leermiddel en de daarmee samenhangende vraag, of en hoe hierbij 
vann Rijkswege moet worden gehandeld'. In het in 1922 gepresenteerde Rapport 
pleittee de commissie voor 'een centraal instituut voor opvoeding- en onderwijs-
bioskopie'.. Maar er kwam niets van terecht. Onder invloed van bezuinigings-
drangg en 'bij alle gekibbel over de Bioscoopwet verdween het rapport in een 
bureauladee om weldra vergeten te worden' (Hogenkamp 1985,45). Tegelijker-
tijdd riep de propaganda voor de schoolfilm van Van Staveren en Polygoon 
reactiess op. Zo keerde de gezaghebbende pedagoog professor P. A. Kohnstamm 
zichh tegen de opvatting van Van Staveren dat film met zijn bewegende beelden 
hett leerproces bij kinderen bevorderde (Hogenkamp 1985,45). 

257.. Van Gelder 1927,7. 
258.. Geciteerd in Singelenberg 1975,3. 
259.. Citaten en informatie in deze en de volgende alinea: Singelenberg 1975,6,8,14. 
260.. Ibidem, 9. 
261.. Van Gelder geciteerd in Jansen e.a. 1977,104. 
262.. Jansen e.a. 1977,104-105. 
263.. Ook geciteerd in Meijers 1977,92. 
264.. Ibidem, §6. 
265.. Eerste citaat: Cronheim 1956, 64; tweede: Van Beresteijn 1933, 6; Van Beresteijn 

citeertt hier met graagte de oprichter van Toonkunst, A.C.G. Vermeulen. 
266.. Nadat Van Beresteijn (1876-1948) in 1910 tot burgemeester van Veendam was 

benoemd,, maakte hij vanaf 1916 namens het district Winschoten deel uit van de 
Tweede-Kamerfractiee van de VDB . Na een conflict met fractieleider Marchant 
enn diens protégé P.J. Oud - die volgens Van Beresteijn was gezegend met 'de 
gelukkigee eigenschap (...) het altijd met zijn meerdere eens te zijn' - verliet 
'denn beer' in 1922 de fractie en de partij. Direct hierna sloot hij zich aan bij 'De 
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Onafhankelijken'' (niet te verwarren met de gelijknamige Amsterdamse kunste-
naarsgroep).. Deze uit kunstenaars en intellectuelen bestaande groepering, ook 
well  'De Kunstenaarspartij' genoemd, stelde zich kandidaat voor de Kamerver-
kiezingenn van 1922. Onder de leden en sympathisanten bevonden zich onder 
meerr Jan Kalf, Cornelis Veth, Johan Huizinga en de latere bedenker van het 
Voorzieningsfondss voor Kunstenaars Jean Francois van Royen. Bovenal 
wildee de Kunstenaarspartij 'het algemeen belang dienen door de geestelijke 
verheffingg van ons volk*  (geciteerd in Mulder 1978, 35). 'Niet beroepspolitici, 
maarr hoogstaande personen, die het culturele en niet het economische voorop-
stelden,, moest die taak toevallen. De kunstenaar als geestelijk werker zou een 
belangrijkee factor vormen, mits hij door een sterke organisatie vertegenwoor-
digdd zou worden. Op die manier kon de band tussen regering, volk en kunste-
naarss hersteld worden. Door steunmaatregelen moest het culturele verval 
wordenn tegengaan' (ibidem). Het werd geen succes. De wellicht toch te elitaire 
Kunstenaarspartijj  trok niet genoeg kiezers en raakte snel in het vergeetboek. 

5266 Van Beresteijn stelde zich hierna in dienst van de Vrijheidsbond, waarvoor hij 

inn 1927 in de Haagse gemeenteraad werd gekozen (citaat: Van Beresteijn 1923, 
20-21). . 

Inn 1908 was hij medeoprichter van de Centrale Vereniging van OLB'S en van 
19144 tot 1948 fungeerde hij als voorzitter van deze voor de ontwikkeling van het 
Nederlandsee bibliotheekbestel uiterst belangrijke organisatie (het voorzitter-
schapp werd van 1941 tot 1944 onderbroken). Vanaf 1921 werd hij tevens voorzit-
terr van Toonkunst. Ook deze functie bleef hij tot vlak voor zijn dood (door een 
auto-ongeluk)) vervullen. Mede onder zijn invloed kwam aan de Universiteit 
vann Utrecht een leerstoel in de theorie en geschiedenis der muziek tot stand, en 
werdd in 1939 samen met de Wagnervereniging en de Bond van Volksuniversitei-
tenn de Nederlandse Operastichting opgericht. Ui t zijn intensieve bemoeienis 
mett het Residentie Orkest en zijn strijd voor het behoud van de Nationale 
Opera,, waarvan hij tijdelijk de directie op zich nam, wordt duidelijk dat het bij 
Vann Beresteijn niet om een formeel voorzitterschap of om een erebaantje ging. 

Evenn groot was zijn inzet voor de genealogie, die Van Beresteijn tot een tak 
vann wetenschap wilde verheffen (BWN 1,40 en Genealogie, kwartaalblad van het 
CentraalCentraal Bureau voor Genealogie 1 [1995], nr. 1,3-4). Daartoe zou een centrale 
bewaarplaatss voor genealogische documentatie tot stand moeten komen. Door 
middell  van publicaties en tentoonstellingen droeg Van Beresteijn er persoon-
lij kk toe bij de genealogie op een hoger plan te brengen. In 1940 zou het streven 
naarr een centrale bewaarplaats worden verwezenlijkt, maar de vrees dat de NSB 
dee gegevens zou misbruiken had uitstel tot gevolg. Direct na de oorlog kwam 
hett zover. Op 15 mei 1945 werd het Centraal Bureau voor Genealogie opgericht; 
Vann Beresteijn werd de eerste directeur. Zoals al voor de oorlog overeengeko-
menn werd de financiering een zaak van het rijk en particulieren samen. 

Maarr er was nog meer. Van Beresteijns kwaliteiten als strijder voor het alge-
meenn belang en zijn schijnbaar onbegrensde energie leidden ertoe dat hij ook 
actieff  was als lid en voorzitter van het Nederlands Centraal Filmarchief, de 
voorloperr van het Nederlands Filmmuseum (1919—1933), als voorzitter van de 
Koninklijkee Nederlandse Oudheidkundige Bond (1937-1940) en als lid van 
dee Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Ook was hij nauw betrokken bij 
dee bouwvan het door Berlage ontworpen Haags Gemeentemuseum en bij de 
restauratiee van de Nieuwe Kerk in Delft (BWN I, 40). Verschillende instellingen 
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alss het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het Iconografisch 
Bureauu en het Centraal Bureau voor Genealogie ontvingen van hem, nog bij 
zijnn leven maar ook daarna bij legaat, belangrijk materiaal. 

267.. Duparc 1975,205-210. 
268.. Boekman 1939,120. Als opvallende nieuwe musea kunnen worden genoemd: 

hett Nederlands Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam 1922), Museum 
Brediuss (Den Haag 1923), het Noordbrabants Museum (Den Bosch 1925), 
hett Amsterdams Historisch Museum (1926), het (later zo genoemde) Tropen-
museumm (Amsterdam 1926), het Oranje-Nassau Museum (Delft 1926), het 
Nederlandss Spoorwegmuseum (Utrecht 1927), het Natuurhistorisch Museum 
(Rotterdamm 1927), de Atlas Van Stolk (Rotterdam 1929), het Joods Historisch 
Museumm (Amsterdam 1932), Museum Cruquius (Haarlemmermeer 1934) en 
hett Van Abbe-Museum (Eindhoven 1937). 

269.. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 40. 
270.. De stedelijke musea waren: Museum Boymans (1849), het Historisch Museum 

(1861),, hetMaritiem Museum Prins Hendrik (sinds 1885) en het Museum voor 527 
Landd en Volkenkunde (1883). Citaat: Van Adrichem 1991,150-151; zie ook 
Haverkornn van Rijsewijk 1909. 

271.. De nieuwbouw was gefinancierd met een legaat van het in 1916 overleden 
liberalee gemeenteraadslid G.W. Burger. 

272.. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 63. 
273.. Ibidem, 63-121,147-152. 
274.. Rapport 1921,93. 
275.. Heemschut 1 (1924), nr. 1,1. 
276.. Polak verklaarde de aantasting van monumenten en landschappen vanuit het 

'historischh materialisme'; een belangrijke oorzaak van het verval lag volgens 
hemm in het feit dat arbeiders door het werk in fabrieken langzaam maar zeker 
warenn vervreemd van hun 'kunstvaardigheid' (Polak 1940,195-196). Een andere 
kernn van het kwaad was dat de rechten van het individu te veel werden ontzien; 
zijj  werden 'op buitensporige wijze beschermd en bevorderd, met nagenoeg 
volslagenn verwaarlozing van de rechten der gemeenschap' (ibidem, 222). 

277.. Suèr en Meurs 1997,121-135. 
278.. De NTV kreeg bij haar vijftigjari g bestaan in 1925 het predikaat 'Koninklijke' 

toegekend.. Zie over de oprichting van de Nederlandse Opera ook Suèr en 
Meurss 1997,198. 

279.. Paap 1979,14. 
280.. Zie over de Haagse Bioscoopcommissie Hogenkamp 1986. In 1911 kwam in 

Brussell  een filmarchief tot stand. 
281.. In de breed samengestelde Raad van Advies namen onder meer zitting Will y 

Mullens,, J.C. van Overvoorde, M.I . Duparc, Henri Polaken Hendrik Colijn. 
282.. Statuten artikel 2. 
283.. In 1920 en 1921 bijvoorbeeld behoorden - naast particulieren - de steden Den 

Haag,, Enschede, Utrecht, Amsterdam en Haarlem, enkele bedrijven (waar-
onderr de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft) en de Algemene 
Nederlandsee Diamantbewerkersbond tot de financiers. 

284.. ARA 2.19.006.24. 
285.. JaarverslagNCF1931,3; citaat: Hogenkamp 1984,62; de opstellingvan de NBB 

werdd veroorzaakt door het feit dat deze sterk was gekant tegen de verplichting 
omm zonder enige vergoeding afstand te doen van binnenlandse filmjournaal-
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beeldenn (waar het de NCF in de eerste plaats om te doen was) én omdat de NBB 
naarr zijn smaak veel te weinig in het NCF te zeggen had. Overigens was de 
relatiee tussen de NBB en de overheid vanwege de toenemende bemoeienis van 
dee laatste met de filmvertoningen van aanvang af niet goed. 

286.. Hogenkamp (1984,62) betwijfelt dit; hij verklaart de teloorgang van het NCF 
uitt de 'verouderde kultuurhistorische opvattingen van het bestuur'. 

287.. Handelingen 11,1926-1927, Bijlage A, hfdst. v, nr. 8,3. Het antwoord was nee; 
dee bevoegdheid tot verbod lag bij de burgemeesters (die de Russische films dan 
ookk inderdaad regelmatig verboden). Zie ook: Handelingen 11,1926-1927,418, 
426,463,522,542,546,547,550,1348. . 

288.. 'Manifest Filmliga Amsterdam', in: Filmliga 1 (1927), nr. 1. 
289.. De afleveringen van het tijdschrift zijn in 1982 heruitgegeven, zie Filmliga 1982. 

Dee rijksoverheid kon de Filmliga niets in de weg leggen, maar was wel erg arg-
wanend.. Naar aanleidingvan vragen van het Eerste-Kamerlid A.M. A.A. Steger 
(RKSS P) liet de minister het curatorium van de Technische Hogeschool in Delft 

5 2 88 weten dat in de accommodatie van de school (waar de Liga films vertoonde) 
alleenn films mochten worden gedraaid die door de Centrale Commissie waren 
goedgekeurdd (Handelingen 11,1929-1930, Aanhangsel 11,15). 

290.. Heijs 1982,16. 
291.. Hogenkamp 1986,163. 
292.. Heijs 1982,13. 
293.. Kops 1980,12-37. 
294.. VvL-archief dossier 84, geciteerd in Hoogervorst 1985,58. 
295.. Hoogenvorst 1985,59. 
296.. Omtrent de overgang van ANTV naar NTB zie Lelieveldt 1994. Over de historie 

vann de NTB : NTB muziekwereld, april/mei, juli , oktober/november 1994. 
297.. Kops 1980,12-27. 
298.. De toenemende drang tot belangenbehartiging leidde in kunstenaarskringen 

eveneenss tot bestrijding van het dilettantisme en tot een veel grotere nadruk 
opp het professionele kunstenaarschap, waardoor de kloof tussen 'het volk' en 
dee kunst naar het oordeel van sommige bestuurders onnodig werd vergroot en 
waardoorr de betrokkenheid van de burgers bij de kunst zeker niet werd bevor-
derd.. In dit licht wees minister Waszink in 1927 op de wenselijkheid van een 
groteree betrokkenheid - als in de Verenigde Staten -van particulieren bij de 
adviseringg van kunsttentoonstellingen. Zoals te verwachten kon dit voorstel 
inn kunstenaarskringen op weinig enthousiasme rekenen. 

299.. Citaat: Hart 1988,137; ook Boekman stelde het 'algemeen belang' nadrukkelijk 
bovenn 'groepsbelangen' van kunstenaars (Boekman 1939,184). 

300.. Duparc 1975,25. 
301.. Het is illustratief voor de verschillen in visie tussen Amsterdam en de rijksover-

heidd dat er in de hoofdstad juist wél voor werd gekozen om de commissie die 
hett stadsbestuur adviseerde over het budget voor 'Opdrachten en aankopen van 
beeldendee kunstenaars' uit vertegenwoordigers van kunstenaarsverenigingen 
tee laten bestaan. 

302.. Het comité was de opvolger van de in 1914 opgerichte Commissie ter beharti-
gingg van de belangen der Nederlandsche Kunstenaars te Venetië (waar sinds 
18955 de Biënnale - een internationale tentoonstelling van moderne beeldende 
kunstt - plaatsvindt). Voorzitter van het elf leden tellende comité werd de Haag-
see schilder Will y Martens, die in 1926 werd opgevolgd door de nadrukkelijk 
aanwezigee hoogleraar aan de Koninklijke Academie Hendrikjan Wolter. 
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303.. Archiefocw, afd. K&W , 1918-1940,651. 
304.. Het budget waarover het comité kon beschikken werd in 1922 vastgesteld op 

ƒ5000,-.. Een jaar later kwam hier ƒ 1000,- bij, maar daarna werd het steeds 
minder.. Na 1932 kwam het bedrag niet meer boven de ƒ4000,-. In enkele 
jarenn (1924 en 1934) was er nog geen ƒ2000,- beschikbaar. Natuurlijk werd er 
geklaagd;; het comité was door de lage subsidie 'genoodzaakt zich in zijn arbeid 
zeerr te beperken' (Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,651). Daarentegen 
benadruktee het ministerie dat niet alles van de overheid kon worden verwacht. 
Inn 1927 wees minister M. A. M. Waszink (RKSP) op de wenselijkheid van grotere 
particulieree betrokkenheid, zoals die in de Verenigde Staten bestond. Was er 
somss te weinig publieke belangstelling? Misschien zouden er meer leken in 
hett comité moeten worden opgenomen. Kunstenaars (verenigingen) verzetten 
zichh hier juist tegen; die hadden al grote bezwaren tegen het feit dat er een niet-
kunstenaarr (een notaris) in het comité zat. 

305.. Een commentaar in de Haagse Post op de tentoonstelling in Brussel (1935) was 
illustratieff  voor de onder veel kunstenaars levende kritiek (Haagse Post, 3 augus- 529 
tuss 1935). De presentatie was 'zwak', en dat was de schuld van het ministerie dat 
maarr bleef weigeren om de samenstelling van het comité te veranderen. Hier-
doorr was men vervallen tot 'sleur, beïnvloeding, eenzijdigheid', en, ondanks de 
persoonlijkee benoemingen, tot 'te veel invloed van "Arti"' . Over het getoonde 
werkk werd opgemerkt: 'Er is teveel Bergensche school, te weinig nieuwe zake-
lijkheid,, te weinig kunst der met wrok vervulden. Of past dat laatste niet in een 
doorr de regering saamgebrachte verzameling?' Eén ding werd uit dit commen-
taarr heel duidelijk. De visie van de politiek, en daarmee die van de rijksoverheid, 
opp de rol van de kunst in de samenleving en het hieruit voortkomende beleid 
strooktenn op uitvoerend niveau maar matig met de (groeps)belangen van 
professionelee beeldende kunstenaars. 

306.. Hoe in geëngageerde kunstenaarskringen over de maatschappelijke positie van 
kunstenaarss werd gedacht, werd onder meer duidelijk rond het kunstenaars-
congress Kunstenaars in de crisis (1933); zie Heuves 1996,16-17. 

307.. Citaat: Archief ocw, afd. K&w , 1918-1940,650. De tentoonstellingen brachten 
ƒ30.500,-- op; dit bedrag werd aangevuldd met ƒ4500,- van het door het rijk 
gefinancierdee en in 1931 in het leven geroepen Nationaal Crisis Comité. 

308.. Over Van Royen zie Hammacher 1947. 
309.. Het Voorzieningsfonds werkte aanvankelijk als volgt: de bij het fonds aangeslo-

tenn kunstenaarsverenigingen betaalden ƒ 15,- per lid per jaar. Het rijk gaf hierop 
100%% subsidie (tot totaalƒ35.000,-), evenals de aangesloten gemeenten. De 
ledenn van de verenigingen hadden zo in geval van nood recht op een uitkering 
vann maximaal ƒ24,- per week gedurende maximaal dertien weken per jaar. 

310.. De bijdragen aan letterkundigen (vanaf 1919) en beeldende kunstenaars (vanaf 
1923)) kenden eveneens sociale aspecten, maar hierbij ging het toch in de eerste 
plaatss om door het ministerie van OK& WW uitgevoerd kunstbeleid. Bij het door 
hett ministerie van Sociale Zaken medegefinancierde Voorzieningsfonds lag dit 
tochh fundamenteel anders. 
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i .. Omdat het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet het 
resultaatt was van in de Nederlandse Grondwet verankerde democratische 
besluitvorming,, is aan de periode 1940-1945 geen afzonderlijk hoofdstuk 
gewijd.. Diepgaand onderzoek naar de complexe verhouding tussen het cultu-
relee leven - de kunsten in het bijzonder - en de Duitse bezetters is verricht 
doorr H. Mulder (1978). Zie over het cultuurbeleid tijdens de bezetting ook 
Dee Jong 1969 e.v., deel v (271-279; 759-791) en deel vi (467-473), Van Berkel 
19933 en Micheels 1993. 

2.. Van Berkel 1993,17,20. 
3.. De Jong 1969 e.v., deel v, 263-282. 
4.. In Sint-Michielsgestel bleek dat de wens tot vernieuwing niet beperkt bleef 

tott de tijdens het interbellum politiek-bestuurlijk vrijwel buitenspel staande 
5 3°° socialisten en progressieve liberalen, maar dat ook verschillende progressieve 

katholiekenn en protestanten de verzuilde verhoudingen wilden doorbreken. 
Naa de oorlog moest de geestelijke wedergeboorte van Nederland worden 
gevoedd 'uit de levende bronnen van christendom en humanisme' (Bank 1978, 
22).. Volksontwikkeling, beschaving, cultuur en kunst zouden daarbij een rol 
moetenn spelen. 

5.. Van den Burg en Kassies 1987. 
6.. Van Berkel 1993; zie ook Van Vree in De Volkskrant, 10 april 1993,31. 
7.. Micheels 1993; zie ook Spruit in Folia, jrg. 46 (1993), nr. 12 (5 november), 7. 

Kassiess beoordeelt het 'Duitse begin' van het kunstbeleid als 'een leugen' en 
legtt de aanvang ervan nadrukkelijk bij het tijdens de oorlog in brede kringen 
vann de bevolking gegroeide besef'omtrent de samenhang tussen leven en kunst, 
welzijnn en kunst, overheid en kunst' (Kassies 1960/1980,90-91). 

8.. Hoefnagel en Reinders 1983,22. 
9.. De roep om politieke en bestuurlijke vernieuwing die direct na het einde van 

dee Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Volksbeweging (NVB) werd 
gearticuleerdd was nauw verbonden met protesten tegen de afstandelijke rol van 
dee overheid die al ruim voor 1940 tot uiting waren gekomen (Bank 1978, 8-13). 
Dee belangrijkste bezwaren richtten zich tegen de antithese en de verzuiling 
waardoorr nationale eenheid en gemeenschapsbesef sterk aan zeggingskracht 
haddenn verloren. Tegelijk werd de vernieuwingsdrang gestimuleerd door de 
inn de jaren dertig onder veel intellectuelen gegroeide overtuiging dat sociaal-
economischee crises en het kwaad van het nazisme (en het communisme) slechts 
kondenn worden bestreden door krachtige openbare bestuurders die bereid en in 
staatt waren zich binnen de rekbare spelregels van de parlementaire democratie 
tott autoriteit te verheffen. Als velen was ook koningin Wilhelmina van de nood-
zaakk van het vernieuwingsproces overtuigd. Direct na de oorlog, nog voor er 
verkiezingenn konden worden gehouden, verzocht zij de voorzitter van de NVB, 
Schermerhorn,, en Drees een 'nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' te 
vormen.. Dit kwam er; in juni 1945 trad het 'doorbraak-kabinet' Schermerhorn-
Dreess aan. 

10.. In de PvdA gingen in 1946 de SDAP, VDB en de Christen Democratische Unie op. 
11.. De VVD werd in 1948 opgericht door het voormalige VDB- en Partij van de 

Arbeid-lidd P. J. Oud en door D.U. Stikker, die in 1946 de Partij van de Vrijheid 
inn het leven had geroepen. 
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12.. Aanzienlijk van invloed hierop waren de opvattingen van de sociaal-pedagoog 
Karll  Mannheim, die stelde dat de maatschappelijke en politieke chaos die in 
dee jaren dertig in Europa was ontstaan - het 'faillissement van de Westerse 
beschaving'' - slechts kon worden bestreden door het openbaar bestuur te 
baserenn op rationele kennis en planning. De hiertoe noodzakelijke 'planning 
forr freedom', waarbij aan intellectuelen een leidinggevende rol was toebedacht, 
sloott aan zowel bij de wens tot centraal geleid planmatig handelen, die sinds het 
middenn van de jaren dertig sterk in sociaal-democratische kring leefde, als 
bijj  het personalisme, waarbinnen de noodzaak van krachtige bestuurders werd 
benadruktt (over het socialistisch plandenken zie Jansen van Galen 1985). 
Bovendienn accentueerde Mannheim dat planning zich niet moest beperken 
tott sociaal-economische aspecten van de samenleving, maar dat ook een 
weloverwogenn overheidsbemoeienis met de morele 'vorming van de mens' 
onontbeerlijkk was (Woldring 1986, Peelen 1986). 

13.. De politicoloog Lijphart bestempelt de naoorlogse periode tot het midden van 
dee jaren zestig als een hoogtepunt van de Nederlandse 'pacificatie-democratie' 531 
waarinn door partij-elites, onder invloed van een sterk nationaal saamhorig-
heidsgevoel,, eendrachtig- 'op brede basis' - aan het herstel van het land werd 
gewerkt.. Potentiële strijdpunten werden daarbij in bedwang gehouden, niet 
doorr ze te negeren, maar door erover te communiceren (Lijphart 1984). 

14.. UNESCO (1946) staat voor: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. . 

15.. Van der Leeuw 1947,9. 
16.. Sandberg geciteerd in Smiers 1977,89. 
17.. Van der Leeuw 1947,13. Hierbij zou de aandacht in het bijzonder op muziek, 

dans,, beeldende kunst en bouwkunst moeten worden gevestigd (Van der Leeuw 
1945,1277 e.v.). 

18.. Door de oriëntatie op het religieus-personalistisch socialisme sloten de denk-
beeldenn van Van der Leeuw slechts ten dele aan bij opvattingen die voor de 
oorlogg in socialistische kring over cultuurbeleid leefden. Toch kan niet worden 
gesteld,, zoals Van Duiken (1985,84) en Hofstee (1992,33) doen, dat de Actieve 
Cultuurpolitiekk de uitkomst is van een aantal persoonlijke opvattingen van Van 
derr Leeuw. Daarvoor is het (politiek-bestuurlijke) denken van Van der Leeuw 
tee veel onderdeel van het door veel meer vernieuwers gedragen en aan interna-
tionalee invloeden onderhevige personalistisch socialisme. Hoe groot de invloed 
vann Banning was, blijkt uit de overeenkomst tussen de 'Beginselen van cultuur-
politiek'' die deze tijdens de oorlog opschreef in zijn De dag van morgen en de 
accentenn die Van der Leeuw als minister in zijn beleid legde. De overeenkomst 
gaatt zo ver dat Van der Leeuw de door Banning voorgestelde organisatie van 
hett departement in drie secretariaten-generaal onmiddellijk na zijn aantreden 
doorvoerde. . 

Binnenn het personalistisch socialisme werd nadruk gelegd op de verantwoor-
delijkheidd en de vorming van harmonische en moreel weerbare persoonlijk-
heden,, het aankweken van gemeenschapsgevoel en de versterking van het besef 
vann nationale eenheid. Het personalistisch socialisme oefende, nadat de SDAP 
zichh in 1937 had omgevormd tot een 'brede volkspartij', sterke aantrekkings-
krachtt op religieus gemotiveerde gemeenschapsdenkers als Willem Banning 
(SDAP),, Hendrik Brugmans (SDAP), Willem Schermerhorn en de in de jaren 
dertigg politiek ongebonden Van der Leeuw. Zie voor een uiteenzetting van het 
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personalistischh socialisme: Banning 1945. Over het verschil tussen de sociaal-
democratischee opvattingen over cultuurbeleid van voor de oorlog en die van de 
personalistisch-socialisten:: Van Duiken 1985,84CV.; aangaande overeenkom-
sten:: Van Dijk 1990,186-187. 

19.. Van der Leeuw (1945,117) hierover: 'Als je op cultureel gebied iets wil , dan moet 
jee tegen de besten zeggen: gij maakt een plan. En is er onder hen iemand, die 
grotee toewijding en de gave der organisatie bezit, laat hem dan gezegd worden: 
Voertt gij het nu uit, en doe dat op uw manier. Laat err op dit en andere gebieden 
vertrouwenn zijn! En persoonlijke verantwoordelijkheid.' 

20.. Van der Leeuw 1945,168-169; ook geciteerd in Van Duiken 1985,128. 'De echte 
democratie'' zou moeten worden verwezenlijkt binnen 'kleinere zelfstandige 
volksvertegenwoordigingen'' (Van der Leeuw 1945,169-170), de corpora. De 
hieropp toegepaste publiekrechtelijke maatschappelijke ordening zou, naar de 
overtuigingg van Van der Leeuw en van velen met hem, een einde maken aan de 
klassentegenstellingenn en de verzuiling. Teneinde de politieke tegenstellingen 

55 3 2 n i e t °P de spits te drijven gaven zowel katholieken als socialisten er in veel 
gevallenn de voorkeur aan om verschillende sectoren van het maatschappelijk 
levenn op corporatieve grondslag te ordenen. De filosofie van het corporatisme 
sloott aan bij gemeenschapsgedachten die vooral in katholieke, maar toch ook 
inn socialistische kring leefden (bijv. Banning en Wbldring 1993,58-62). 

21.. Van Dijk 1990,185. Citaat: Knippenberg en Van der Ham 1993,316. 
22.. Citaat: Van Dijk 1990,186; zie ook: Van Duiken 1985,90; Banning 1945,132; 

Kossmannn 1986,235. 
23.. Over de kunstopvattingen van Van der Leeuw en de rol van de kunstenaars in 

dee maatschappij, zie Hofstee 1992,35-36 en Van der Leeuw 1948. 
24.. Knippenberg en Van der Ham 1993,334, e.v. 
25.. Voor Van Poelje, wiens gedachten toch niet ver van die Van der Leeuw afston-

den,, was het ontslag een schok. De ontslagredenen bleven in het vage en kun-
nenn niet gemakkelijk inhoudelijk worden beargumenteerd. Mogelijk was de 
redenn eenvoudig. Van Poelje was in 1945 61 jaar oud en het lag voor de hand dat 
Vann der Leeuw hem te veel tot het vooroorlogse departementale establishment 
rekende.. De nieuwe minister met zijn revolutionaire plannen gaf de voorkeur 
aann de jongere Reinink, die hij persoonlijk kende en zeer waardeerde, met wie 
hijj  eerder had samengewerkt en die zich in de praktijk had doen kennen als een 
daadkrachtigg en gedreven vernieuwer van personalistisch-autoritaire snit. 

26.. Reinink was van 1930 tot 1939 secretaris van het bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningenn geweest. 

27.. Knippenberg en Van der Ham 1993,343. 
28.. De kunsthistoricus A.M. W.J. Hammacher werd hoofd van de afdeling Beel-

dendee Kunsten; mw. H. van Dam van Isselt (het voormalige 'hoofd-kunsten' 
vann Amsterdam) van dee afdeling Muziek, Toneel en Letterkunde; ir. J.H. J. de 
Jongg van de afdeling Film en mw. J. de Boer van de afdeling Radio. De enige 
vann de 'oude garde' die bleef was het voormalig hoofd van de afdeling Kunsten 
enn Wetenschappen, Van der Haagen, die hoofd van de afdeling Oude Kunst 
enn Natuurbescherming werd. 

29.. Van den Burg en Kassies (1987,88) noemen ook A. M. Hammacher als regerings-
adviseur.. Aangezien deze echter werd aangesteld als hoofd van de afdeling 
Beeldendee Kunsten, was zijn positie toch meer in de formele ambtelijke struc-
tuurr van het ministerie ingebed. Op initiatief van Toonkunst werd Reeser in 
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19477 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 'cultuurgeschiedenis der muziek'. 
Inn 1951 volgde Reeser G. van der Leeuw op als Toonkunst-voorzitter, die in 
19499 op zijn beurt het voorzitterschap van Van Beresteijn had overgenomen. 

30.. Bolkestein 1944,287. Het al tijdens de oorlog door Bolkestein bedachte orga-
nisatieschemaa van het cultuurbeleid (in vijf afdelingen) kwam dicht in de buurt 
vann het door Van der Leeuw neergezette model. 

31.. Geciteerd in Smiers 1977,9. 
32.. Over het door Hunningher opgestelde toneelrapport zie Hofstee 1992,35. 
33.. Ibidem. 
34.. Smiers 1977,115; de kosten waren door Reinink op het 'welhaast astronomische 

bedrag'' van tien miljoen gulden geraamd; daarvan moest vijf miljoen door het 
rijkk en vijf miljoen door de lagere overheden worden gedekt (Van den Burg 
1992,32). . 

35.. Met zijn verhoogde inspanningen ging Van der Leeuw voort met het subsidie-
beleidd dat tijdens de oorlog door de Duitsers was geïnitieerd (SCP 1986,94). 
Dee door de Duitsers begonnen subsidiëring van film, toneel en dans werd 533 
voortgezett en de budgetten voor muziek, beeldende kunst, letteren, musea, 
archievenn en monumentenzorg werden, in vergelijking met die van voor de 
oorlog,, aanzienlijk verhoogd. Hetzelfde gold voor de budgetten voor instellin-
genn als de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut te Rome, het 
Rijksbureauu voor Kunsthistorische Documentatie en voor activiteiten als het 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandse Taal. 

36.. In vergelijking met 1939 stegen de budgetten in 1946 (ongewijzigde begroting) 
alss volgt (x ƒ 1000): toneel 2,7 - 536; opera en dans 4 -200; muziek 243 -1384; 
beeldendee kunst ca. 114 - 338; musea 628 -1986; archieven 238 - 431; monumen-
tenzorgg 66$ - 4132; de Koninklijke Bibliotheek 154 - 285; het Nederlands 
Instituutt te Rome 31 - 45; het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
200 - 59; het WTN 32 - 55. Voor het Rijksbureau voor Documentatie van de 
Geschiedeniss van Nederland in Oorlogstijd werd in 1946/300.000,- beschik-
baarr gesteld en voor het RNTV ƒ24.000,-

Dee voorgeschiedenis van het Meertens Instituut gaat terug tot 1926, toen de 
Afdelingg Letteren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
penn een Dialectencommissie instelde die opdracht kreeg de organisatie van het 
wetenschappelijkk dialectonderzoek in Nederland te onderzoeken. Dit leidde in 
19300 met behulp van een rijksbijdrage tot de instelling van een (in Amsterdam 
gevestigd)) Dialectenbureau, waarvan RJ. Meertens de leiding kreeg. Hieraan 
werdenn in 1934 een Volkskundebureau toegevoegd en in 1948 een Naamkunde-
bureau.. Vanaf 1969 vormden de drie bureaus het Instituut voor Dialectologie, 
Volkskundee en Naamkunde; in 1979 werd de naam: RJ. Meertens-Instituut voor 
Dialectologie,, Volkskunde en Naamkunde. In 1998 werd de naam: Meertens 
Instituut. . 

Hett in de begroting van 1946 genoemde Rijksinstituut voor Nederlandsche 
Taall  en Volkscultuur kwam uiteindelijk niet van de grond; de bureaus bleven 
voorlopig,, net als hun commissies, min of meer zelfstandig. In 1948 werd een 
eerstee stap naar nauwere samenwerking gezet toen de drie commissies (voor 
Dialectologie,, Volkskunde en Naamkunde) werden samengevoegd tot de 
Centralee Commissie voor onderzoek van het Nederlandse Volkseigen. 

37.. Aansluitend bij noties omtrent cultuurtoerisme die aan het eind van de jaren 
dertigg waren opgekomen, nam Van der Leeuw in februari 1946 het initiatief tot 
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dee organisatie van 'op hoog peil staande kunstmanifestaties' (Blokker 1987,21). 
Naarr voorbeeld van buitenlandse festivals moesten deze 'Zomerspelen' in ons 
landd het 'vreemdelingenverkeer' bevorderen. Zij zouden 'een belangrijke bron 
vann deviezen' moeten worden (ibidem, 24). Als belangrijkste onderdeel had 
menn opera in gedachten, maar ook diende er aandacht te zijn voor muziek, dans, 
musea,, amusement (waaronder cabaret), openluchtspelen, 'bezienswaardig-
heden',, 'oorlogsherinneringen' en sport. Tot concrete activiteiten kwam het 
tijdenstijdens het ministerschap van Van der Leeuw nog niet, maar in 1947 leidde het 
initiatieff  toch tot de opening van het eerste Holland Festival. 

38.. Het Nederlands Volksherstel (NVH) was een uit de illegaliteit voortgekomen 
enn door de Nederlandse regering gesteunde organisatie die zich ten doel stelde 
omm direct na de oorlog orde in de grote chaos op sociaal-cultureel terrein te 
scheppen.. Na de oorlog werd mw. M. Tjeenk Willin k secretaris-generaal van 
hett NVH; prinses Juliana werd voorzitter. In de praktijk ontwikkelde het NVH 
zichh tot een sterk tegenstander van Haags centralisme en tot de beschermer van 

5344 de belangen van het 'in de gewesten' gewortelde particulier initiatief. Op het 
terreinn van de cultuur, waar door het NVH verschillende 'culturele afdelingen' 
werdenn opgericht, werd het een krachtige concurrent van het naar de mening 
vann de NVH-leiding veel te 'Hollandse' Nationaal Instituut. Door de inspannin-
genn van de NVH kwamen in veel provincies 'opbouworganen' tot stand. Het 
werdenn de erfgenamen van het in 1948 opgeheven NVH (zie Neij en Hueting 
1988;; Verheul en Dankers 1990,74-77). 

39.. Verheul 1990,279. 
40.. Sandberg geciteerd in Smiers 1977,89. 
41.. Zie bijv. Woudenberg 1983, $6,84. 
42.. Van Duiken 1985,139-141. 
43.. Ibidem, 144. 
44.. Bogaarts 1992a, 42. Hoewel in de Partij van de Arbeid steeds relatief ruime 

aandachtt voor cultuurbeleid aanwezig bleef, waren tijdens Drees in de fractie de 
cultuurspecialistenn dun gezaaid. Zie ook Van Duiken 1985,161. Citaat: Kassies 
1983a;; Hofstee 1992,33. 

45.. Bogaarts 1992a, 37. 
46.. Gielen sloot met zijn primaat voor het particulier initiatief aan op het subsidia-

riteitsbeginsel,, dat vanaf het beginvan de katholieke partijvorming als 'onwrik-
baarr beginsel' gold en dat de eerste verantwoordelijkheid bij 'de lagere gemeen-
schappen'' legde (Banning en Woldring 1993,58-65). Toch was het niet de 
bedoelingg om op grond van het subsidiariteitsbeginsel terug te keren naar het 
afstandelijkee optreden van de rijksoverheid tijdens het interbellum. Het KVP-
verkiezingsprogrammaa was hier duidelijk over: de Nederlandse cultuur moest 
doorr de overheid 'gestimuleerd en bevorderd' worden (Bogaarts 1992a, 38). 

47.. Op het terrein van de kunsten verlieten, naast de drie adviseurs, mevrouw Van 
Damm van Isselt (voormalig hoofd van de afdeling Muziek, Toneel en Letteren), 
Hammacherr (voormalig hoofd van de afdeling Beeldende Kunst en Architec-
tuur)) en De Jong (voormalig hoofd van de afdeling Film) het ministerie. 

48.. Knippenberg en Van der Ham 1993,356-357. 
49.. De gematigde reactie van de PvdA maakte duidelijk dat rooms-rode coalities 

alleenn mogelijk waren als de KVP en de PvdA volgens de 'wetten'van het harmo-
niemodell  hun potentiële politieke strijdpunten niet op de spits dreven en zij 
overr en weer rekening met elkaar hielden. Als dat gebeurde was de oplossing 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK VI I 

voorr een meerderheid acceptabel: de KVP kon in het beleid het primaat bij het 
particulierr initiatief leggen en de PvdA kon tevreden zijn met het feit dat het 
cultuurbeleidd duidelijk opp de politieke agenda bleef. Overigens was hier geen 
sprakee van 'ruil'. De KVP wilde, net als de PvdA, dat de Nederlandse cultuur 
doorr de overheid werd 'gestimuleerd en bevorderd'. De partijprogramma's van 
dee KVP en de PvdA kwamen hier dicht bij elkaar in de buurt (Bogaarts 1992,38). 
Tegelijkertijdd maakte de reactie van de PvdA duidelijk dat de pretenties met 
betrekkingg tot het cultuurbeleid binnen deze partij waren getemperd. Het 
partijbestuurr organiseerde op 8 en 9 november 1946 in Amsterdam nog wel 
eenn congres onder de titel 'Actieve Cultuurpolitiek nu!', maar het werd niet de 
inspirerendee bijeenkomst waarop de organisatoren hadden gehoopt (Smiers 
1977,147). . 

50.. Handelingen 1,1946-1947,671-676; 709-718; Van Duiken 1985,153. 
51.. Van den Burgg en Kassies 1987,163; De voorbereiding van de instelling liep al 

vanaff  november 1946 (Smiers 1977,159). 
52.. Van den Burgg en Kassies 1987,163. 535 
53.. Zie ook Oosterbaan Martinius 1985,71-74 en Van den Burg en Kassies 1987, 

164-169. . 
54.. Nederlandse Staatscourant, nr. 109,10 juni 1947. 
55.55. De redenen waarom de taken in nogal algemene bewoordingenn waren gesteld, 

zullenn hebben samengehangen met de diplomatie die moest worden bedreven 
inn de richtingvan de kunstenaars die zich in de Federatie hadden verzameld. 
Ookk hier moesten principieel sterk uiteenlopende opvattingen tot 'harmonie' 
wordenn gebracht. Enerzijds was het natuurlijk van belang dat de Federatie de 
Raadd - die zij als haar geesteskind beschouwde - bleef steunen, anderzijds 
moestenn de sterk idealistische opvattingen van de Federatie over de werking 
vann de Raad worden afgestemd op nu geldende politiek-bestuurlijke noties. 

56.56. Van den Burgg en Kassies 1987,164. 
57.. Ibidem, 167. 
58.. Van den Burg en Kassies (1987,168) hebben het over 38 eerste leden; Ooster-

baann Martinius (1985,72 en 1990,113) over 42. 
59.59. Geciteerd in Oosterbaan Martinius 1985,72-73. 
60.. Ibidem. 
61.. Knippenberg en Van der Ham 1993,392-401. 
62.. Smiers 1977,168; Knippenberg en Van der Ham 1993,392. 
63.. Handelingen 11,1949-1950, Bijlagen, nr. 1740. In de Kamer bestond grote 

'erkentelijkheid'' voor de uitvoerige wijze waarop Rutten zijn uitgangspunten 
uiteenzette.. Hier was een minister aan het werk die serieus bereid bleek met 
dee Kamer te communiceren, en dat was een groot verschil met de autoritaire 
benaderingg die men nog kende uit de tijd van Van der Leeuw, toen zeer ingrij-
pendee beleidswijzigingen niet eens aan het parlement waren voorgelegd. Het 
waswas kenmerkend voor het nu heersende harmoniemodel, waarin, met respect 
voorr de onderlinge ideologische verschillen, door zowel regering als parlement 
werdd gestreefd naar beleidslegitimaties waarin een ruime meerderheid zich kon 
vinden. . 

64.. De 'contraprestatieregeling' heette officieel: Regeling voor sociale bijstand aan 
beeldendee kunstenaars. Enkele grote gemeenten (Den Haag, Rotterdam, 
Amsterdamm en Groningen) hadden, ter verbetering van de sociale positie van 
dee beeldende kunstenaars, al eerder contraprestatieregelingen ingevoerd. Deze 
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warenn in feite een voortzetting van het door de Duitsers ingevoerde 'kunste-
naarsbeleid'.. Van aanvang afmaakte dit beleid op principiële gronden deel uit 
vann 'sociaal beleid' en niet van het door het 'cultuur ministerie' uitgevoerde 
'kunstbeleid'.. (Zie over de geschiedenis van de contraprestatieregelingen 
Potss 1981.) 

65.65. Handelingen 11,1950-1951,44-58 en 76-88. 
66.66. Bogaarts 1992b, 50. 
67.. Ibidem. 
68.. Handelingen 11, 1950-1951, 81 (weergave in aangepaste tijd). 
69.. Verkade 1970,54; zie ook: Verhoeven 1970 en Van Alem 1983,28,31; in 1949 

zettee de KVP haar ideeën over cultuurbeleid uiteen in de brochure Nationale 
CultuurpolitiekCultuurpolitiek (ook: Bogaarts 1992b, 48). 

70.. Handelingen 11,1950-1951,56. Zie ook Bogaarts 1992b, 50 en Seelemann 1985, 
29-30.. Veel meer dan door de positieve houding van Zegering Hadders werd 
hett imago van de VVD inzake cultuurbeleid bepaald door de rel die de onder-

5 366 voorzitter van de VVD, mr. Harm van Riel, in maart 1951 veroorzaakte toen hij 
tijdenss een discussie in het Haags Gemeentemuseum over de vraag 'Wat dient 
dee overheid te doen bij een dreigende crisis om, tegen welk gevaar van buitenaf 
ook,, het cultuurbezit te behouden?' in 'een sfeer van leutigheid en kwinkslag' 
beweerdee dat 'de toekomst van ons land' afhing 'van straaljagers en niet van 
orkesten'.. Op grond hiervan zou de overheidssteun aan de kunst zeer gering 
kunnenn zijn. Ter linkerzijde werd furieus op dit statement gereageerd. De 
Federatiee verspreidde onmiddellijk het pamflet Kunst en schatkist in crisistijd 
(dee tekst staat in Van Duiken, Rogier en Valkman 1980,40-43). De uitspraak 
vann Van Riel en de kritische houding die binnen de VVD tegenover de Federatie 
werdd aangenomen (zie bijv. Van den Burgg en Kassies 1987,208) zouden de VVD 
inn linkse gelederen lange tijd het imago van een welhaast kunstvijandige partij 
geven. . 

71.. Net als de KVP accentueerden de antirevolutionairen vooral het belang van 
geografischee cultuurspreiding. (In december 1947 had het ARP-Tweede-
Kamerlidd J. Algra ook al gewezen op de tekortschietende geografische 
cultuurspreiding;; Woudenberg 1983,57.) 

72.. Eerste twee citaten: Bogaarts 1992b, 50-51; derde: Handelingen 11,1950-1951, 88. 
733 • Bogaarts 1992b, 47. Bogaarts plaatst beide legitimaties scherp naast elkaar. 

Misschienn wel wat érg scherp als wordt opgemerkt dat cultuurbeleid ook direct 
naa de oorlog al werd beschouwd als een onderdeel van 'culturele strijd' die 
moestt worden gezien als een 'tak van onze nationale defensie' (Verheul en 
Dankerss 1990,109). Ook in internationaal verband (UNESCO) was het cultuur
beleidd direct na de oorlog al geplaatst in het kader van de verdediging van 
'westerse'' culturele normen en waarden. Toch neemt dit niet weg dat kan 
wordenn geconstateerd dat de koude oorlog onmiskenbaar een nieuwe bron 
vann legitimatie voor een intensiever cultuurbeleid betekende. 

74.. Handelingen 11,1950-1951, 80; ook geciteerd in Smiers 1977,173. 
75.. Verheul en Dankers 1990,142. 
76.. Tijdens het kabinet-De Quay (1959-1963) viel de verantwoordelijkheid voor 

hett cultuurbeleid onder staatssecretaris Y. Scholten (CHU). In de toelichting op 
dee eerste onder het bewind van Cals opgestelde begroting merkte hij op dat het 
beleidd van zijn ministerie tot doel had te bevorderen dat 'het Nederlandse volk 
inn al zijn geledingen zoveel mogelijk aan de verschillende vormen van onder-
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wijs,, kunsten en wetenschap kon deelnemen' (geciteerd in Verheul en Dankers 
1990,150). . 

77.. Knippenberg en Van der Ham 1993,462. 
78.. Oosterbaan Martinius 1990,115-117 en Knippenberg en Van der Ham 1993,463. 
79.. Laatstgenoemde commissie werd, naar de voorzitter, de oud-minister van Bin-

nenlandsee Zaken en eerste voorzitter van de definitieve Raad voor de Kunst 
P.. J. Witteman, de commissie-Witteman genoemd. 

80.. In 1952: cultuurbehoud 5,57 miljoen, kunsten 4,04, bibliotheken 1,1, archieven 
0,722 en overige 0,23; in 1963: cultuurbehoud 29,04, kunsten 19,91, bibliotheken 
7,96,, archieven 2,49 en amateurkunst 0,61. Genoemde bedragen zijn ontleend 
aann de begrotingen voor 1952 en 1963. Het cultuurbudget steeg volgens de 
begrotingenn van 11,6 in 1952 naar 60,01 miljoen in 1963; de rijksuitgaven voor 
dee gewone dienst gingen van 3801 in 1952 naar 9486 miljoen in 1963. 

81.. Kunsten 1952:4,04 miljoen; 1963:19,91 miljoen. Het muziekbudget steeg tus-
senn 1952 en 1963 van 2,53 naar 12,29 miljoen; dat voor toneel van 0,54 naar 3,22 
miljoenn en dat voor beeldende kunst en bouwkunst van 0,36 naar 1,94 miljoen. 537 

82.. Citaat: Knippenberg en Van der Ham 1993,467; zie ook Verheul en Dankers 
1990,152. . 

83.. Smiers 1977, 208-210; Oosterbaan Martinius 1990,92. 
84.. Bron: c B s, Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, kunst en weten-

schap,schap, 1946,1955 en 1965. Tegenover de sterk toenemende uitgaven voor 
cultuurbeleidd stond de door gemeenten geheven Vermakelijkheidsbelasting. 
Inn 1946 en 1955 inden de gezamenlijke gemeenten door deze belasting respec-
tievelijkk 20,5 en 24,2 miljoen. De inkomsten van de Vermakelijkheidsbelasting 
kwamenn overigens maar voor een klein deel uit de culturele sector. Verreweg de 
grootstee bijdragen kwamen van bioscoop- en sportbezoek. In 1948 bijvoorbeeld 
gingenn Nederlanders 75,2 miljoen keer naar een bioscoop, 17,4 miljoen keer 
naarr een sportwedstrijd en 8,2 miljoen keer naar toneel, concert of museum. 
Bron:: CBS, Bezoek aan vermakelijkheidsinstettingen, 1946,1948,1955. 

85.. Partij van de Arbeid 1946. 
86.. Citaten in deze alinea: In 't Veld 1946,1,10-11. 
87.. Citaten in deze alinea: Ten Hagen 1946,44,46. 
88.. Ten Hagen kwam met zijn stelling dat 'hetgeen door een lagere gemeenschap 

kann geschieden, niet door een hogere moet worden overgenomen' zeer dicht 
inn de buurt van het door de katholieken aangehangen subsidiariteitsbeginsel. 

89.. Zie hierover ook Verheul en Dankers 1990,149. 
90.. Handelingen 11,1949-1950, Bijlagen nr. 1740 (1), 4. 
91.. Handelingen 11,1950-1951,82. 
92.. Hermen Molendijk (1896-1983) was er als veel socialisten van overtuigd 'dat 

socialismee niet mogelijk was zonder cultuur' (Utrechts gedeputeerde Jippe 
Hoekstraa in: 't Hoen en Soeters 1994,7). De in Zeeland geboren Molendijk 
werdd onderwijzer en was vanaf 1927 bezoldigd bestuurder van de Arbeiders 
Jeugdd Centrale (AJC) voor de drie noordelijke provincies. In 1931 werd hij 
gemeenteraadslidd voor de SDAP in Groningen en in 1935 wethouder voor onder 
meerr culturele zaken. Na de oorlog (1946) volgde zijn benoeming tot burge-
meesterr van Amersfoort, waarbij hij 'de portefeuille van cultuur' in beheer 
kreeg.. De aanwezigheid van Molendijk en instellingen als het NCC, het NOGC 
enn vanaf 1965 ook de N s KV (de voorganger van het huidige en thans in Utrecht 
gevestigdee LOKV) maakten van Amersfoort een belangrijk centrum van regio-
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naaii  en lokaal cultuurbeleid. De gezaghebbende Molendijk schreef enkele voor 
dee ontwikkelingvan het cultuurbeleid belangrijke publicaties (1952,1963 en 
1971).. In 1994 gaf de Hermen Molendijk Stichting/ Centrum Beeldende Kunst 
eenn door 't Hoen en Soeters samengestelde biografie uit. 

93.. Over het 'cultuursocialisme' van De Man en Vorrink zie bijv. Van Dijk 1990, 
90,, en De Man 1928. 

94.. Molendijk 1952,41. 
95.. Ter afstemming van de verantwoordelijkheden werd al in de jaren veertig 

binnenn de VNG een speciale commissie 'voor vraagstukken betreffende toneel-
subsidiëring'' ingesteld, en in haar publicaties werd steeds meer aandacht aan 
dee gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 'het culturele welzijn van de 
bevolking'' besteed. 

96.. Na zijn onvrijwilli g vertrek van het ministerie van OK& W organiseerde Van 
Poeljee als voorzitter van het in 1939 opgerichte Instituut voor Bestuursweten-
schappenn (IB w) vanaf 1946 jaarlijkse studiedagen. Deze waren niet alleen voor 

5388 gemeentebestuurders en -ambtenaren bedoeld; het streven was 'mensen van 
verschillendee positie, verschillende levensbeschouwing, van rijk, provincie 
enn gemeenten bijeen te brengen tot verdieping van eigen kennis en inzicht en 
verbredingg van de onderlinge samenwerking' (VNG 1956). 

97.. Eerste citaat: De Valk 1977,187; tweede: VNG 1956,16. 
98.. Citaten in deze alinea: VNG 1956,13 e.v. 
99.. Er moest niet maar raak worden gebouwd, zoals in het verleden, maar er diende 

tee worden uitgegaan van cultuurfilosofische opvattingen over 'de nieuwe stad', 
zoalss die door Lewis Mumford waren verwoord. Mumford legde deze opvattin-
genn in 1938 neer in The culture of cities. 

100.. Citaten in deze alinea: VNG 1956,25 e.v. 
101.. Molendijkz.j. [1963], 4. 
102.. Molendijk haalde de ambtenaar hiermee uit zijn passief-dienende rol en plaats-

tee hem in het perspectief van de moderne beleidskunde, die na de oorlog vooral 
inn de Verenigde Staten tot ontwikkeling was gekomen. De moderne beleids-
kundee onderscheidt vier hoofdfasen in het beleidsproces: voorbereiding, 
bepaling,, uitvoering (implementatie) en evaluatie. Zie bijv. Hoogerwerf 1982, 
25-176.. Over de ontwikkelingvan de bestuurskunde in Nederland zie Van Twist 
enn Schaap 1992. 

103.. Molendijk z.j. [1963], 54: 'Een gymnasiumopleiding en een rechtenstudie 
mogenn voor de algemene ontwikkelingvan grote betekenis zijn, als voorbe-
reidingg op de taak van leidend ambtenaar voor culturele zaken, zijn zij beslist 
ontoereikend.' ' 

104.. Nadat de provincies tijdens de Republiek de belangrijkste bestuurlijke eenheden 
warenn geweest werd hun macht door de invoering van de centrale staat (1795) 
gebroken.. Na eerst volledig te zijn afgeschaft, mochten zij later slechts een 
beperktt aantal 'medebewindstaken' uitvoeren. Met de Provinciewet van 1850 
kregenn zij enige ruimte voor 'autonoom beleid', maar omdat het rijk daarvoor 
heell  weinig geld beschikbaar stelde en de provincies geen of nauwelijks belas-
tinginkomstenn hadden, bleven de provinciale activiteiten noodgedwongen 
vrijwell  beperkt tot de bestaande 'traditionele taken' (zijnde: toezicht op de 
gemeentebesturenn en waterschappen, bemiddeling bij geschillen tussen open-
baree lichamen, en beroepsprocedures bij de uitvoeringvan een aantal wetten). 
Dee stilstand in de ontwikkeling van het takenpakket van de provincies stond in 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK VII 

schrill  contrast met de vanaf het einde van de negentiende eeuw snel groeiende 
bestuurlijkee activiteiten bij rijken gemeenten. 

Ookk op andere beleidsterreinen werd na de oorlog een intensivering van 
dee provinciale rol wenselijk geacht. Gevolg was dat de provinciebesturen zich 
vanaff  het begin van de jaren vijfti g in toenemende mate gingen bemoeien met 
bestuurlijkee activiteiten op de terreinen van ruimtelijke ordening, verkeer, 
milieu,, welzijn, gezondheidszorg, economie, toerisme, cultuur en recreatie 
(Coopmanss 1971,12). Soms gebeurde dit in de vorm van 'medebewind', en 
somss als 'autonoom beleid'. 

105.. VNG 1956, 8-9. 
106.. De eerste provincie waar een culturele raad werd opgericht was Limburg, 

nogg in hetzelfde jaar (1945) volgde Friesland; met de stichting van de Culturele 
Raadd voor Overijssel (19 61) hadden alle provincies een culturele raad. 

107.. Duijvendijk 1992,25. 
108.. Prins Bernhard Fonds 1954b, 48. 
109.. Handelingen 11,1949-1950, Bijlagen, nr. 1740 (1), 4-5. 
110.. NOGC 1965,11. 
in.. Entius 1985,6. 
112.. Het NOGC en de culturele raden werden, ondanks het feit dat zij door de 

overhedenn werden gefinancierd, lange tijd beschouwd als instellingen die het 
particulierr initiatief representeerden (Molendijk 1971,318). Dit kwam onder 
meerr tot uitdrukking in het feit dat, hoewel de medewerkers van de raden (en 
NOGC)) 'een soortgelijke taak als de ambtenaren in overheidsdienst' vervulden, 
zee 'onder geen beding' zo genoemd wilden worden (Molendijk 1971,306). 
Verkadee was directeur van de Culturele Raad Gelderland. 

113.. Een overzicht van de NOGC-congressen (waarvan steeds een ruim verspreid 
congresverslagg werd gemaakt) staat in de Publicatie ter gelegenheid van het 
i$-jarigi$-jarig  bestaan (NOGC 1965,47). Over bemoeienis met de opleiding van 
ambtenarenn zie bijv. Verslag van de Culturele Studiedag gehouden op 4 juni 1964 
tete Hilversum (NCC, NOGC, IBW 1964). 

114.. Bron: c B s, Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, kunst en 
wetenschap,wetenschap, 1946,1954 en 1963. 

115.. Het in stand houden van culturele instellingen en accommodaties vergt veel 
meerr geld dan de 'stimulerende en coördinerende' taken van de provincies. 

116.. Uit een toespraak van Reinink bij de opening van een expositie van door 
Openbaarr Kunstbezit verworven kunstwerken te Haarlem op 10 januari 1961; 
Archieff  OK&W , 1945-1965,290.2. 

117.. Verheul 1990,179. 
118.. De ambities van het Nationaal Instituut en zijn provinciale tegenvoeter het 

Nederlandss Volksherstel om te komen tot een 'doorbraak-bundeling' van Ne-
derlandsee culturele organisaties, werden voortgezet in het in 1948 opgerichte 
N CCC Het in Amersfoort gevestigde NCC werd, gezien het lidmaatschap van de 
uitt de verschillende zuilen afkomstige instellingen, inderdaad een doorbraak-
organisatie.. Maar wellicht vooral vanwege het zeer grote aantal, in aard en 
werkzaamhedenn sterk uiteenlopende, leden - waaronder de Algemene Bond 
voorr Onderwijzend Personeel (ABOP), de Christen Jonge Vrouwen Federatie, 
dee Stichting Kunst en Bedrijf, de Bond van Amateur Opera- en Operettegezel-
schappenn (BOOG), de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten 
(FAso),, de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica 
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(NOVAM) ,, het Werkcentrum voor Leketoneel en Creatief Spel, It Fryske 
Amateurr Toaniel, de Vereniging voor Handenarbeid, de Federatie van Katho-
liekee Centra voor Volksontwikkelingswerk, de KRO, de AVRO, de VPRO en de 
NCRVNCRV -, werd het vooral een praatcollege. 'Twintig jaar lang hebben 112 lande-
lijk ee organisaties gepraat (...). In die twintig jaar is er - afgezien van adviezen 
hierr en daar - niets concreets tot stand gekomen' (Van Marissing 1968). Hier-
meee werd het NCC toch wel wat te kort gedaan, want het had grote invloed op 
dee ontwikkelingvan het 'regionale culturele klimaat', onder meer door de tot-
standkomingvann provinciale culturele raden krachtig te bevorderen. Ook bij 
dee oprichting van de Landelijke Stichting voor Kunstzinnige Vorming (LSKV) 
speeldee het NCC een belangrijke rol. Na kritiek rond de viering van het twintig-
jarigg bestaan (Blokker 1968 en Van Marissing 1968) gaf het NCC in 1969 
opdrachtt aan prof. dr. J.J.A. Vollebrecht (KU Nijmegen) om onderzoek naar 
hett eigen functioneren te verrichten. De uitkomst was tamelijk vernietigend. 
Terr verbetering van de situatie werd een plan uitgewerkt waarin het NCC samen 

5400 met een aantal andere organisaties (als het Nationaal Overleg voor Gewestelij -
kee Cultuur, het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling en LSKV) werd 
ondergebrachtt in een 'Nationale Kulturele Raad'. Hierin zou ook de Raad voor 
dee Kunst moeten opgaan. De nieuwe instelling zou moeten functioneren als 
dee Engelse 'Arts Council' met zowel uitvoerende als adviserende taken; zij zou 
eenn soort 'Culturele AN WB ' moeten worden (Blokker 1968). Er kwam niets van 
terecht;; het NOGC bleef als koepel van de provinciale culturele raden voortbe-
staan,, de NSKV verzelfstandigde en het NCC ging begin jaren zeventig op in de 
Raadd voor Maatschappelijk Welzijn. Enkele interessante stukken aangaande 
dee voorbereiding van 'een culturele ANWB' bevinden zich in het archief van het 
LOKVV te Utrecht. 

119.. Van den Burg en Kassies 1987,27. 
120.. Door het communisme gemotiveerde kunstenaars wilden een actieve bijdrage 

leverenn aan de verwezenlijking van hun zo nadrukkelijk op 'het gewone volk' 
georiënteerdee 'fundamenteel-democratische en anti-autoritaire' politieke 
idealen.. Zij zagen hun optreden in belangrijke mate gelegitimeerd door de 
strijdd die tegen 'het kapitalisme met zijn stuurloosheid, zijn wanorde (...)' 
moestt worden gestreden (citaat: Van den Burg en Kassies 1987,29; over kunst 
enn communisme ook: Pots en Singelsma 1978). 

Geplaatstt binnen het sociaal-democratische gedachtegoed sloot de centrale 
positiee van kunstenaars aan bij de verheven rol die hun door bijvoorbeeld 
Henrii  Polak al rond 1900 was toegedicht: die van het genie dat de mensheid 
konn leiden naar een hogere trap van beschaving. 

121.. Voor een helder beeld van de geschiedenis van het Nationaal Instituut zie Ver-
heull  en Dankers 1990,44-93, en Verheul 1990,258-277. 

122.. Verheul en Dankers 1990,44. 
123.. Ibidem. Het hier beoogde nationaal bewustzijn moet niet worden verward 

mett het 'nationalisme', dat in de kringen van het Nationaal Instituut als zeer 
verwerpelijkk gold (Verheul 1990,258-265). 

Hoewell  bij het Nationaal Instituut de doorbraakgedachte richtinggevend 
was,, scheidden zich hier de wegen tussen enerzijds de vernieuwers van de 
Nederlandsee Volksbeweging die, eenmaal in de regering, juist nadruk op het 
'primaatt van de politiek' legden, en anderzijds het Nationaal Instituut, dat het t 
primaatt juist nadrukkelijk bij het particulier initiatief legde. Ondanks dit funda-
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mentelee verschil ging het hier toch niet om streng gescheiden groeperingen. 
Beidee werden bezield door de doorbraakgedachte en het personalisme en in 
enkelee gevallen waren vooraanstaande vernieuwers als de burgemeester van 
Zaandam,, de sociaal-democraat J. in 't Veld (mede-oprichter van het Nationaal 
Instituut),, in beide circuits actief. 

124.. Verheul 1990,258. 
125.. Ibidem, 271. 
126.. Over de mislukte culturele doorbraak van het Nationaal Instituut: Verheul 

19900 (twee titels). 
127.. Op initiatief van J.M. de Booy, directeur van de Koninklijke/Shell op Curacao, 

werdd op 10 augustus 1940 onder de naam Prins Bernhard Fonds (PBF) een 
'Spitfirefonds'' in het leven geroepen. Vanuit een Vast geloof in de overwinning 
vann de strijd voor vrijheid, recht en cultuur' werd hierin door particulieren geld 
bijeengebrachtt 'ter vergroting van ons aandeel in de geallieerde oorlogvoering' 
(Jaarverslag,(Jaarverslag, PBF 1946,5). 'Spitfirefonds' is de verzamelnaam voor de fondsen 
diee tijdens de oorlog in westerse landen door particulieren werden opgericht 
omm de oorlogsinspanningen te ondersteunen door onder meer 'Spitfire*-
vliegtuigenn te kopen. 

128.. Cleveringa had al in 1940 openlijk stelÜng genomen tegen anti-joodse maat-
regelenn van de bezetter. Hiermee opende hij bij velen de ogen voor 'het gevaar 
datt van Duitse zijde de Nederlandse geestes- en gewetensvrijheid bedreigde' 
{Winkler{Winkler Prins, 7e druk, deel v, 519). 

129.. Het Nationaal Instituut werd in januari 1947 officieel ontbonden, 
130.. Jaarverslag, PBF 1946,5-6. 
131.. Citaten in deze alinea: ibidem, 12-13. 
132.. Citaat: Verheul en Dankers 1990,145. 
133.. In 1954 gaf het PBF de brochure De culturele taak van de provincie; een schets voor 

eeneen meersluitenden meerfundamenteelcultuurbeleid'uit. 
134.. De commissie bestond behalve uit Polak en Mulder uit de directeur van het c B s 

(Ph.. Idenburg), een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken 
(J.. van Doorn) en elf hoogleraren van negen universiteiten of hogescholen, 
onderr wie P. J. Bouman (RU Groningen), Sj. Groenman (RU Utrecht), F. van 
Heekk (RU Leiden) enn S. Hofstra (UvA). 

135.. In 't Veld-Langeveld 1953,1954; Prins Bernhard Fonds 1956 (Mededeling 11), 
i9600 (Mededeling serie A, nr. 4), 1956 (Mededeling 13), 1959 (Mededeling serie 
A,, nr. 2), 1959 (Mededeling serie A, nr. 3). 

136.. Verheul en Dankers 1990,203. 
137.. Ibidem, 206. 
138.. Geciteerd in ibidem, 207. 
139.. De samenwerking bestond er vanaf het begin vooral uit dat men op eikaars 

congressenn en bijeenkomsten sprak of in elk geval vertegenwoordigd was en 
datt de Federatie op verschillende plaatsen binnen het PB F, in het bijzonder in 
dee Vaste commissie voor de Kunst, een duidelijke stem had. 

140.. De naam was aanvankelijk: Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen 
vann Kunstenaars, in 1972 werd het Federatie van Kunstenaarsverenigingen. 
Overr het ontstaan en de eerste jaren van de Federatie zie: Van den Burg en 
Kassiess 1987. 

141.. Van den Burg en Kassies 1987,23. 
142.. Ibidem, 29. 
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143.. Smiers 1977, 89,92; Van den Burg en Kassies 1987,25-38. 
144.. Jansen en Rogier 1983, 60-66. 
145.. Van den Burgen Kassies 1987,85. 
146.. Citaat: Truijens 1998. 
147.. Smiers 1977,89. 
148.. De reacties op het ambitieuze manifest Kunstenaars van Nederland! waarmee 

dee Federatie in juli 1945 naar buiten trad, waren terughoudend. 
149.. Al kort na de oorlog organiseerde Sandberg als nieuwe directeur van het 

Amsterdamsee Stedelijk Museum een aantal tentoonstellingen over moderne 
abstractee kunst, die hij daarmee in Nederland introduceerde. Onmiddellijk 
ontstondd een heftige richtingenstrijd tussen 'figuratieven' en 'experimentelen'. 
Sandbergg en de Federatie (en daarin vooral de Beroepsvereniging van Beelden-
dee Kunstenaars -verreweg de grootste groep binnen de Federatie) vertegen-
woordigdenn de 'experimentelen'. Hiermee werd de tweedeling links-progres-
sieff  / experimenteel-abstract tegenover 'conservatief / figuratief benadrukt. 

55 4 2 De tegenstelling was een groot struikelblok in de strijd om de eenheid binnen 
dee kunstwereld (Van den Burgen Kassies 1987,96,120,172-221, en Stokvis 1984, 
11-36).. Maar ook in breder verband bleef zij de gemoederen nog lange tijd 
beroeren.. In 1965 bijvoorbeeld stortte de burgemeester van Gorinchem in een 
voordrachtt op de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam de 
fiolenfiolen van zijn toorn uit over de 'volstrekt onbegrijpelijke kunstuitingen van 
inn hoofdzaak heel jonge mensen, wier ervaring en vakbekwaamheid recht 
omgekeerdd evenredig zijn aan de overdreven belangstelling, welke hun onrijpe 
experimentenn publiekelijk wekken' (Van Rappard 1965,2). 

150.. De Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV) , de Neder-
landsee Toonkunstenaars Bond (NTB), de Bond van Nederlandse Architecten 
(BNA)) en de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen 
('dee oude Federatie') zagen anno 1945 niets in de plannen van de Federatie. 
Citaat:: Van den Burgg en Kassies 1987,117; ledenaantallen ibidem, 193; de 'oude 
Federatie'' betitelde de leden van de 'nieuwe Federatie' tegenover de minister 
alss 'extremistische elementen' (Archief ocw, afd. OK&w/kunsten, 1945-1965, 
284.1.) ) 

151.. Citaat: Smiers 1977. 
152.. Van den Burg en Kassies 1987,128. 
153.. Ibidem, 142. 
154.. Ibidem, 171. 
155.. De communisten behaalden bij verkiezingen in 1946,1952 en 1959 respectieve-

lij kk io,6, 6,2 en 2,4 % van de stemmen. 
156.. Van den Burg en Kassies 1987,242. 
157.. Over de in 1945 in dienst van de Federatie getreden Kassies zie: Rogier 1980 

en,, veel kritischer, Haveman 1995. Voor een selectie uit zijn publicaties tot 1980 
alsmedee een bibliografie, zie: Van Duiken, Rogier en Valkman 1980. 

158.. Rogier 1980,11,25-26. 'Hij had altijd meer en betere argumenten dan wie ook, 
eenn bredere visie, een accuratere kennis, meer filosofie, een heldere kijk', vond 
bijvoorbeeldd Wim Sinnige, de latere directeur van de Federatie (1968-1971) en 
Amsterdamss Pvd A-wethouder voor o.m. kunstzaken (1973-1980). 

159.. Sandberg werd opgevolgd door Bob Bruijn (1950-1953) en deze door Binne 
Groenierr (1953-1966). 

160.. Oosterbaan Martinius 1990,115. 
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161.. Kassies 1956/1980,63. 
162.. Uit de onderwerpen die tijdens het congres in 1957 werden behandeld bleek dat 

dee Federatie aan het eind van de jaren vijfti g haar accenten legde bij de veranke-
ringring van het kunstbeleid in wetgeving, het kunstonderwijs, de maatschappelijke 
positiee van kunstenaars en, daarmee samenhangend, bij cultuurspreiding. Uit 
hetgeenn hierover werd opgemerkt en uit de gestelde 'eisen' (die overigens zeer 
ernstigg en gematigd werden verwoord) kan worden opgemaakt dat de Federatie 
inn de loop van de tijd haar rol als 'strijdorganisatie', zoals voorzitter Groenier 
hett noemde, heel concreet had leren vertalen. 

163.. Citaat: Smiers 1977, in. 
164.164. 'Behoefte aan beeldende kunst bestaat overal: in particuliere woonmilieus, in 

fabriekenn en kantoren, in openbare gebouwen en scholen, in parken en langs 
wegenn - kortom: wie om zich heen ziet, wie de lelijkheid van onze huizen, 
gebouwenn en steden aanschouwt, wie weet hoe slechts zeer weinigen uit ons 
volkk de beeldende kunst als een kostbaar cultuurgoed herkennen en aanvaar-
den,, die weet ook hoe groot de behoefte aan beeldende kunst is', stelden de 543 
Federatiee en de BBK in 1955 (Federatie van Kunstenaarsverenigingen/BBK 1955, 
3;; ook geciteerd in Smiers 1977,204). 

165.. Smiers 1977,204. 
166.. Op de financiële problemen binnen de beroepsgroep werd meermalen de 

aandachtt gevestigd door onderzoeken van het PBF en de (Voorlopige) Raad 
voorr de Kunst, waarvoor beeldend kunstenaar J.W. Havermans doorwrochte 
onderzoekenn verrichte (In 't Veld-Langeveld 1953 en Havermans 1956). Zij 
droegenn ertoe bij dat binnen de Federatie en de BBK in de jaren vijfti g de 
aandachtt voor de sociale positie van de kunstenaar een uiterst belangrijk thema 
werd.. In het rapport Rijksoverheid en beeldende kunst had de Federatie haar visie 
all  in 1955 onder woorden gebracht. Het door de overheid gevoerde sociale 
beleidd - de 'contraprestaties', waarvoor inmiddels een groter budget beschik-
baarr was dan voor het 'reguliere' beeldende-kunstbeleid - moest worden omge-
vormdd tot een beleid waarbij op cultuurpolitieke gronden het maatschappelijk 
functionerenn van kunstenaars kon worden bevorderd. Pas als dat gebeurde 
zouu sociale cultuurspreiding een echte kans krijgen (zie: Archief Nederlandse 
Federatiee van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, dossier 243). 

Dee aandacht voor de slechte sociale positie van beeldende kunstenaars leefde 
ookk duidelijk buiten de Federatie. Het PB F verrichtte hiernaar verschillende 
onderzoekenn (In 't Veld-Langeveld 1953 en Prins Bernhard Fonds 1956a) en 
nadatt enkele grote steden na de oorlog met een 'contraprestatieregeling' waren 
begonnenn volgde het rijk in 1949 met een eerste landelijke regeling (Pots 1981, 
15-26).. Zie over de toenemende aandacht voor de sociale positie van beeldende 
kunstenaarss ook IJdens 1983, 21-47. 

167.. Teneinde de grootste financiële nood in de beroepsgroep te lenigen groeiden 
naa 1945 de bijdragen aan het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en werden 
zogenaamdee contraprestatieregelingen in het leven geroepen, waarbij beelden-
dee kunstenaars in ruil voor 'een artistieke tegenprestatie' een 'vergoeding' 
ontvingen.. Het rijk droeg hieraan bij doordat het ministerie van Socialee Zaken 
vann aanvang af aan de plaatselijke regelingen meebetaalde. In 1949 kwam 
opp rijksniveau een uniforme regeling tot stand die in de praktijk al snel de 
'Beeldendee Kunstenaars Regeling' zou gaan heten (zie over de contraprestatie-
regelingen:: Pots 1981). 
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Naastt dit sociale 'kunstenaarsbeleid' groeide zowel op rijksniveau als bij de 
besturenn van (grotere) gemeenten de aandacht voor eigentijdse beeldende 
kunstt ontegenzeglijk. Direct na de oorlog werden in bijna alle gemeenten 
initiatievenn tot oprichting van verzetsmonumenten genomen, en vrijwel steeds 
leiddee dit tot opdrachten aan beeldende kunstenaars. Maar er gebeurde meer. 
Nadatt kunstenaars daar al voor de oorlog op hadden aangedrongen en de PTT 
all  in 1938 daartoe was overgegaan, werd in 1951 in de ministerraad besloten om 
inn het vervolg de 'percentageregeling' te hanteren. Dit betekende dat in het 
vervolgg 1,5% van de kosten van nieuw te bouwen rijksgebouwen zou worden 
aangewendd voor 'decoratieve aankleding' daarvan. Het diende hierbij te gaan 
omm 'vaste kunstwerken van monumenteel karakter' als glas-in-lood-ramen, 
mozaïeken,, wandschilderingen en muurplastieken (over de geschiedenis van de 
percentageregeling:: Jansen 1995,11-16). Het ministerie beschouwde de regeling 
aanvankelijkk vooral als een inkomensbevorderende activiteit, maar toen in 1953 
dee regeling werd verbreed naar nieuwbouwvan scholen kwam het esthetisch-

55 44 vormende motief meer naar voren: 'Toepassing van kunst in openbare 

gebouwenn en scholen werd gezien als een ideale manier om mensen (...) zoveel 
mogelijkk in kennis te brengen met de uitingen van de eigentijdse kunst en ze de 
verheffendee werking van kunst te laten ondergaan' (Jansen 1995,16). Hoewel 
niett wettelijk voorgeschreven, gingen veel grotere gemeenten en provincies er 
inn navolging van het rijk op eigen initiatief toe over om ook een percentage-
regelingg te hanteren. 

Eveneenss werd het al voor de oorlog gevoerde (maar bijzonder zuinige) 
beleidd met betrekking tot presentaties in het buitenland en opdrachten aan en 
aankopenn van eigentijdse beeldende kunstenaars voortgezet. In 1957 werden 
vierr rijkscommissies in het leven geroepen die moesten adviseren over 
'aankopenn en opdrachten op het gebied van de beeldende kunst' (te weten voor 
schilderkunst,, beeldhouwkunst, gebonden kunst en grafische en tekenkunst). 
Inn 1958 was het budget ƒ 240.000,-, in 1965/640.000,-. Tussen 1956, dus al 
voorr de instelling van de vier adviescommissies, en 1959 werd jaarlijks van zo'n 
driehonderdd kunstenaars werk gekocht (overzicht in het Archief van OK& W 
1945-1965).. Voor instellingen als de NKS en Kunst en Bedrijf die 'op een of 
anderee wijze de bevordering van het contact tussen (beeldende) kunst en 
publiek'' ten doel stelden, groeide het budget tussen 1950 en 1965 van ƒ30.000,-
naarr ƒ360.000,- (citaat: Handelingen 11,1964-1965, Toelichting bij begrotings-
artikell  319 van hfdst. 8, p. 40). 

Teneindee de afzetmogelijkheden voor beeldende kunst te vergroten werd 
vanaff  i960 het aankopen van eigentijdse beeldende kunst door particulieren 
bevorderdd door de invoering van de 'Subsidieregeling voor aankopen van wer-
kenn van levende Nederlandse beeldende kunstenaars' (ASK). Op grond hiervan 
kregenn particuliere kopers van op 'erkende' verkooptentoonstellingen verkocht 
werkk een deel van het aankoopbedrag (variërend van 30 tot 50%) vergoed. 
Dee regeling sloot aan bij de praktijk, waarin in de loop van de jaren vijfti g de 
expositiemogelijkhedenn - en daarmee de verkoopmogelijkheden - behoorlijk 
werdenn verruimd doordat in veel plaatsen met steun van gemeentebesturen 
nieuwee tentoonstellingsaccommodaties tot stand kwamen (Voster 1967). 

168.. Het ministerie was wel bereid om door middel van beleidsactiviteiten de afzet-
mogelijkhedenn van beeldende kunst te stimuleren, maar om,, zoals de BBK wens-
te,, het bestaande 'sociale beleid' (de contraprestatieregelingen) in 'kunstbeleid' 
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tee veranderen ging toch te ver. Het principiële en al van voor de oorlog bekende 
verschill  tussen kunst- en kunstenaarsbeleid had ertoe geleid dat de verantwoor-
delijkheidd hiervoor over twee ministeries was verdeeld. En ondanks de door 
OK& WW erkende moeilijke positie van (beeldende) kunstenaars wilden de hier 
verantwoordelijkee ministers dit zo laten. Op het ministerie was men van 
meningg dat het op grond van artistieke kwaliteit selecterende 'marktmechanis-
me'' in principe de oplossing moest bieden. In dit licht was men bereid tot 
verhogingg van het aantal kunstaankopen en opdrachten, en tot voorwaarden-
scheppendd beleid en marktverruimende aankoopsubsidies, maar daar bleef het 
bij.. Verder reikende idealen, op grond waarvan kunstenaars intensief zouden 
wordenn ingeschakeld bij de verbetering van de samenleving, werden, zeer tegen 
dee zin van de BBK en de Federatie, genegeerd. 

Dee onvrede beperkte zich overigens niet tot de beeldende kunsten. Binnen de 
muziekwereldd was tegen het midden van de jaren zestig eenzelfde soort onvrede 
tee signaleren. Deze spitste zich toe op het feit dat de overheid haar aandacht 
voorall  concentreerde op het 'bestaande' en dat er weinig belangstelling voor 545 
vernieuwendee moderne muziek bestond. In 1963 schreef de componist Peter 
Schat,, tevens directeur van de Stichting Gaudeamus, dat hij 'wrevel en onge-
duld'' voelde opkomen 'bij de gedachte aan de mondjesmaat-mentaliteit waar-
meee in ons land de moderne muziek tegemoet getreden' werd (Rijnders 1964, 
46).. De constatering wierp een schaduw vooruit van de grote onvrede die zich 
vijfjarenn later onder alle vernieuwers in de kunsten zou manifesteren. 

'Gaudeamus',, vanaf 1950 de Stichting Gaudeamus - Centrum voor heden-
daagsee muziek, kwam in 1945 in Bilthoven tot stand op initiatief van de joods-
Duitsee textielfabrikant Walter Maas. Doel was steun te geven aan jonge 
componistenn tot vijfendertig jaar. Nadat de stichting was uitgegroeid tot het 
belangrijkstee centrum in het landvoor eigentijdse (klassieke) muziek verhuisde 
menn in de jaren tachtig naar Amsterdam. Over de ontwikkeling van Gaudeamus 
ziee Tichelaar 1993 en Peters 1995. 

169.. Over de invloed van de Federatie op sommige Pvd A-parlementariërs, zie bijv. 
Smierss 1977,175. 

170.. Citaat: Archief Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunste-
naars,, dossier 186, advies van de Raad van de Kunst over de Dr. E. Boekman-
stichtingg d.d. 22 april 1964. Het bestuur van de Federatie zag de oprichting 
vann het wetenschappeÜjk instituut in eerste aanleg als 'een list (...) om meer 
financiëlee armslag te verkrijgen en tevens de noodzakelijk geachte gespeciali-
seerdee deskundigheid binnen te halen' (Bleijleve e.a. 1996,32). Verwacht werd 
datt een dergelijke stichting, anders dan de belangenvereniging die de Federatie 
nuu eenmaal was, wél voor subsidie in aanmerking zou kunnen komen. De 
Federatiee moest een nauwe band met de stichting krijgen (en houden) en 
zouu daarom in hetzelfde pand gehuisvest moeten worden. 

171.. De Federatie werd in de stichtingsakte vertegenwoordigd door voorzitter 
B.. Groenier, secretaris F. Sterneberg en hoofdbestuurslid prof G. Stuiveling. 
Dee Boekmanstichting kreeg als doel: 1. het bevorderen van het contact tussen 
kunstenaarss enerzijds en het maatschappelijk en culturele leven anderzijds; 
2.. het bestuderen en doen bestuderen van vraagstukken betreffende de kunst, 
dee kunstenaar, de maatschappelijke betekenis van kunst en kunstenaar, de 
verhoudingg van de kunsten onderling en die van kunst en overheid; 3. het 
verrichtenn en doen verrichten van onderzoekingen die betrekking hebben 
opp de plaats van kunst en kunstenaar in de samenleving. 
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172.. Een cruciale rol was hierbij weggelegd voor de gezaghebbende H.M. Lange-
veld.. Zij voerde in dienst van het ISONEVO (Instituut voor Sociaal Onderzoek 
vann het Nederlandse Volk) in de jaren vijfti g verschillende onderzoeken voor 
hett P B F uit (zie literatuuropgave onder Langeveld en In 't Veld-Langeveld, en 
onderr Prins Bernhard Fonds; van de niet op auteursnaam uitgebrachte PBF-
onderzoekenn deed Langeveld de Mededelingen serie A, nr. 2 en 4). De onder-
zoeksterr was van 1949 tot 1961 verbonden aan het ISONEVO; van 1962 tot 1972 

werktee zij aan de Nederlandse Economische Hogeschool / Erasmus Universi-
teitt Rotterdam, vanaf 1968 als hoogleraar empirische sociologie, van 1986 tot 
19911 als hoogleraar emancipatievraagstukken. In de jaren zestig was zij tevens 
onderzoeksadviseurr van de Raad voor de Kunst en lid van het bestuur van de 
Boekmanstichting.. Van 1973 tot 1982 was zij (full-time) lid van de Wetenschap-
pelijkee Raad voor het Regeringsbeleid. 

173.. Tot 1961 bleven de in totaal door het PBF verstrekte subsidies (waarvan een deel 
aann 'ni et-culturele' doeleinden werd besteed) ruim onder het miljoen; in 1964, 
hett jaar van het 25-jarig jubileum, ging het om 1,6 miljoen. De overheid werkte 
ookk niet erg mee om de kas van het p B F te spekken, want in 1952 werden de tot 
dann geldende belastingvoordelen (waarbij bedrijven donaties aan het fonds bij 
dee vennootschapsbelasting als onkosten mochten aftrekken) beëindigd. Pas 
vanaff  i960 deelde het PBF mee in de opbrengst van de dat jaar wettelijk toege-
stanee 'voetbalpool', maar ook dat bracht het budget bij lange na niet op een ook 
maarr enigszins met de overheid concurrerend niveau. 

174.. Het ministerie voelde niets voor een structurele subsidie; de leden moesten de 
Federatiee zelf betalen, want: 'De Federatie moet toch de vrijheid houden om 
kritiekk te oefenen; hoe zou dat mogelijk zijn, als ze van overheidswege werd 
gesubsidieerd?'' - vroeg Reinink zich af (Van den Burg en Kassies 1987,130). 

175.. Over de mening van Kassies over de 'elitaire' Reinink en, impliciet daarmee, 
overr de bestaande maatschappelijke verhoudingen: Rogier 1980,28. 

176.. Natuurlijk ging het hier niet om allemaal nieuwe opleidingen; vrijwel steeds 
betroff  het nu een 'door het rijk erkende' plaatselijke instelling. Dit nam niet 
wegg dat de opleidingscapaciteit mede door de verhoogde subsidies aanmerke-
lij kk toenam. 

177.. Handelingen 11,1966-1967, B. 8800, hfdst. vin, nr. 2,27. 
178.. Asselbergs-Neesen 1989,82. 
179.. Van Kroonenburg-de Kousemaeker en Haase, 1984. 
180.. Een cruciaal aspect in de visie van Sandberg op kunst was het sterke politiek-

maatschappelijkee engagement dat hij daaraan verbond (Stokvis 1984,29 e.v. 
enn Van Kroonenburg-de Kousemaeker en Haase 1984). Kunst moest bijdragen 
aann een betere wereld en 'schoonheid' was hierbij een relatief begrip. De voor-
oorlogsee door 'burgerlijke' normen en waarden beheerste samenleving mocht 
niett terugkeren. Experimentele kunstenaars hadden op de wegnaar de 'vrije en 
nieuwee wereld' een profetische functie en traditionele opvoeders moesten op 
eenn zijspoor worden gezet: 'in hoeverre mocht een volwassen opvoeder, die 
getekendd was door de burgerlijke cultuur, de autonome, vrije ontplooiing van 
"nieuwe""  mensen beïnvloeden?' (Asselbergs-Neesen 1989,145,149,263-264). 
Sandbergg trad met zijn opvattingen over de 'onbedorven ziel van kinderen en 
kunstenaars'' in de voetsporen van 'verlichte romantici' als Rousseau. 

181.. Van Duiken en Veltman 1995,13. 
182.. De Nutsvolksschool voor Beeldende Kunsten werd opgericht door de Maat-

schappijj  tot Nut van 't Algemeen. 
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183.. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Werkschuit door het hele land te laten 
varenn om de vrije expressie onder de aandacht van het hele volk te brengen, 
maarr daar kwam niets van terecht. 

184.. Van Duiken en Veltman 1995,15. 
185.. Over de verschillende initiatieven op het terrein van de kunstzinnige vorming, 

ziee Asselbergs-Neesen 1989,298, noot 56. 
186.. Het rapport bevindt zich in het Archief van OK&W , 1945-1965,^.93.1. 
187.. Asselberg-Neesen 1989,261. In 1962 organiseerde het NCC een conferentie 

overr het rapport. Veel indruk maakte hier de afsluitende rede van de Utrechtse 
cultuurfilosooff  R.C. Kwant, die, voortgaand op de romantische anti-intellectu-
alistischee lij n die de vrije-expressiebeweging van aanvang af had gekenmerkt, 
dee noodzaak van de vrije expressie benadrukte als tegenwicht voor het steeds 
verderr oprukkende 'westers rationalisme' (Asselberg-Neesen 1989,260; over 
hett anti-intellectualisme van de vrije-expressiebeweging, zie: Van Uitert 1976, 

36~37)--
188.. Over scherpe kritiek op het rapport zie bijv. G. A. van Poelje in De Nederlandse 547 

Gemeente,Gemeente, 1961, nr. 49,8 december, 640-641. 
189.. Danikasen Smeets 1979,38; bron van het aantal muziekscholen: Archief VKV , 

Rijksarchieff  Utrecht, Inventaris 380, dossier 824. Het streven naar een betere 
geografischee spreiding had tot gevolg dat de uitbreiding van het aantal muziek-
scholenn vooral buiten de randstad plaatsvond. 

190.. Citaten in deze alinea: Danikas en Smeets 1979,35-36. 
191.. Een belangrijke rol speelde hierbij de Groningse hoogleraar pedagogiek en 

Partijj  van de Arbeid-lid Leon van Gelder. Over de invloed van de vrije-expres-
sie-idealenn zie ook Koopman 1974,48 e.v. 

192.. Knippenberg en Van der Ham 1993,467; Verheul en Dankers 1990,152. 
193.. CBS, Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen 1965,17. Smiers (1977,191) heeft 

het,, zich baserend op Hunningher, over vier miljoen bezoekers in 1946. 
194.194. Koster 1970,289. 
195.. Zie bijvoorbeeld: Raad voor de Kunst 1961. 
196.. Uitzonderingen daargelaten; bij de oprichting van het Nederlands Kamer-

orkestt bijvoorbeeld had het rijk een grote inbreng. 
197.. De orkesten waren al voor de oorlog geografisch redelijk evenwichtig over 

hett land verspreid, waardoor het 'aanbod' in het hele land in feite toen al 
verzekerdd was. Na 1945 werd de geografische spreiding van het 'orkestenbestel' 
vervolmaakt.. Een aantal voor de oorlog minimaal gesubsidieerde orkesten als 
dee Haarlemse, de Leeuwarder en de Arnhemse Orkestvereniging werden met 
behulpvann subsidies geprofessionaliseerd en tot volwaardige 'provinciale' 
orkestenn getransformeerd. Hiermee veranderden ook hun namen in respectie-
velijkk het Noordhollands Philharmonisch, het Frysk en het Gelders Orkest. 
Dee aantallen gesubsidieerde musici per orkest liepen op van ^6 naar 72; de 
salarissenn werden opgetrokken tot het niveau van leraren in het voortgezet 
onderwijss en de musici kregen pensioenrechten (Van den Berg 1989,22). 

198.. Molendijk 1971,252. 
199.. Ligthart 1988,27-28. 
200.. Naast de twee genoemde regionale theatergroepen ging het om: het Zuidelijk 

Toneell  (1956, Eindhoven) en het Groot Limburgs Toneel (1966). 
201.. Molendijk 1971,231. Volgens het CBS was het bezoekersaantal bij beroepstoneel 

inn 1965 twee miljoen. De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op gegevens over de 
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opbrengstenn van de gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting en als zodanig 
waarschijnlijkk behoorlijk betrouwbaar. 

202.. Handelingen 11,1964-1965, B. 7800, hfdst. vin, nr. 25,25-26. 
203.. De Nederlandse Opera ontving voor 1946 ƒ273.000,- (eenzelfde bedrag gaf 

Amsterdam)) en dat was veel meer dan enig symfonieorkest; die ontvingen in 
19466 gemiddeld ƒ123.000,-van het rijk. 

Hoee serieus Forum haar spreidingstaak nam, moge blijken uit het feit dat dit 
gezelschapp in het seizoen '59/'6o van de 159 voorstellingen er 99 buiten de 
vestigingsplaatss verzorgde in 31 plaatsen in het noorden en oosten van het land 
(Bottenheimm 1983,216). In totaal verzorgden de drie operagezelschappen in 
i9600 zo'n 420 voorstellingen waarvan meer dan de helft buiten de eigen stand-
plaats.. Aan belangstelling was geen gebrek (ministerie van wvc 1993a, 160). 

Eenn verandering vond plaats in 1964 toen de Nederlandse Opera na interne 
conflictenn (tussen dirigenten en musici) werd opgeheven (Bottenheim 1983, 
221).. Op advies van de commissie-Reeser, die niet alleen aandrong op een 
nieuwee nationale operavoorziening maar ook op een eigen gebouw, werd op 
initiatieff  van staatssecretaris Van der Laar nog hetzelfde jaar de Nederlandse 
Operastichtingg in het leven geroepen. Vanwege plaatsgebrek in Amsterdam 
enn Den Haag (waar in december 1964 het 'Haags Mekka voor operaliefheb-
bers',, het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in vlammen was opgegaan) 
werdd de instelling voorlopig in het Scheveningse Circustheater gehuisvest 
(Bottenheimm 1983,225). 

204.. Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht door Peter Diamand, 
secretariss van de Stichting Holland Festival. Het ministerie werkte actief mee 
bijj  de totstandkoming en stelde van aanvang af subsidie beschikbaar. De 
artistiekee leiding kwam in handen van Felix de Nobel en Szymon Goldberg. 

205.. Voor een beknopt maar helder overzicht van de ontwikkeling van het ballet 
(beleid)) in Nederland zie: Ligthart 1989 e.v. Voor een geschiedenis van de dans 
inn Nederland tot en met de negentiende eeuw zie: Rebling 1950. 

206.. Het Nederlands Impresariaat (NI ) werd in 1947 opgericht na een initiatief 
daartoee van minister Van der Leeuw, die met de KNTV van mening was dat de 
commerciëlee impresariaten de toonkunstenaars te veel uitbuitten. Aan deze 
praktijkk moest het door het rijk (mede)gefinancierde en in Amsterdam geves-
tigdee Nederlands Impresariaat een eind maken. Het kreeg tot taak de 'arbeids-
bemiddelingg zonder winstoogmerk op het gebied van muzikale, literaire en 
dramatischee kunst' te verzorgen (citaat: Nederlandse Staatscourant, 17 februari 
1947;; zie over het NI : Van den Berg 1987). 

Donemuss kreeg tot taak 'de eigentijdse Nederlandse (ernstige) muziek te 
documenterenn en - voor zover zinvol - uit te geven en (inter)nationaal te 
promoten'' (Van den Berg 1989 e.v., 11, 2-41). De Stichting Centraal Coördina-
tiebureauu voor het Toneel (CCBT) werd in 1946 onder nadrukkelijke bemoeienis 
vann het rijk (in het bijzonder van regeringsadviseur Hunningher) in het leven 
geroepen.. Belangrijke taken waren het verdelen van subsidies, goedkeuring 
vann begrotingen van gezelschappen, het vaststellen van salarissen, overleg 
overr repertoire, voorstellingen enzovoort. Subsidiëring ging echter 'indirect' 
doorr de gezelschappen toe te staan het bureau te financieren. Het CCBT had 
eenn moeilijke rol te vervullen en moest veel kritiek verduren (zie bijv. Federatie, 
nr.. 42, mei 1957,3). In 1959 werd het opgeheven; de meeste activiteiten werden 
overgenomenn door de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen. 
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207.. In de na de oorlog tot stand gekomen Federatie van Zangersbonden (vanaf 1982 
gehetenn de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties, VNK, waarvan de 
Stichtingg Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties het uitvoerend 
orgaann is) verzamelden zich aanvankelijk de volgende koepelorganisaties: het 
Koninklij kk Nederlands Zangersverbond, de Koninklijke Bond van Zang- en 
Oratoriumverenigingen,, de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en 
Oratoriumverenigingen,, de Nederlandse Bond van Katholieke Zangvereni-
gingen,, de Bond van Arbeiderszangverenigingen en de Landelijke Bond van 
provincialee en regionale Zangersverbonden. Later sloten zich ook aan: de Bond 
vann Amateur Opera- en Operettegezelschappen, de Bond van Christelijk 
Gereformeerdee Zangverenigingen in Nederland, de Koorsectie van Toonkunst 
enn de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. In totaal zijn via genoemde 
koepelss thans ca. 8500 koren bij de in Utrecht gevestigde VNK aangesloten. 
Vann aanvang af verzorgde de Federatie van Zangersbonden koordirigenten-
cursussen;; eens in de vier jaren wordt een Internationaal Koor Festival georga-
niseerdd met deelname van koren uit tientallen landen. 549 

Dee Stichting Jeugd en Muziek komt voort uit de in 1940 door de Belg Marcel 
Cuvelierr opgerichte Federation Internationale des JeunessesMusicales (FIJM). 
Inn 1948 werd vanuit onderwijsorganisaties de Nederlandse tak, de Stichting 
Jeugdd en Muziek opgericht. Doel werd 'de jeugd (tussen 11 en 25 jaar) op onge-
dwongenn en artistiek volledig verantwoorden wijze in contact te brengen met 
goedee muziek'. Veel aandacht werd besteed aan het zelf musiceren. In diverse 
plaatsenn werden afdelingen in het leven geroepen. Vaak speelden zij daar een 
belangrijkee rol in de totstandkoming van gemeentelijke muziekscholen. Het 
secretariaatt werd gevestigd in Den Haag en stond aanvankelijk onder leiding 
vann de componist Sem Dresden (1881-1957). Jeugd en Muziek was tot aan het 
eindd van de jaren tachtig actief. 

Hett wi KOR organiseerde voorstellingen, concertenen kunstmanifestaties 
voorr aangesloten scholen. Het centraal bureau was gevestigd in Amersfoort. 
Dee VAEVO was al in 1917 vanuit onderwijskringen opgericht. De vereniging 
wildee 'het schone tot een integraal aspect van het hele onderwijs maken' 
(Asselbergs-Neesenn 1989,79; zie ook Van de Water z.j.). 

Dee Stichting Goed Wonen (Amsterdam 1946) werd opgericht 'ter bevorde-
ringg van de wooncultuur voor brede lagen van de bevolking'. De initiatief-
nemerss werden gedreven door links-progressieve gemeenschaps- en vorm-
gevingsidealenn — zoals uitgedragen door de directeur van het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs,, Mart Stam - en hadden een uitgesproken 'afkeer 
vann het "burgerlijke" interieur'. 'Goed Wonen is te beschouwen als de laatste 
representantt in de lange reeks van groepen kunstenaars, meubelmakers en 
fabrikantenn die zich sinds William Morris (1834-1896) inzetten voor goede 
vormgevingg als bijdrage tot het geluk van de mensen.' Citaten: Wonen TA BK, 
nr.. 4/5, februari 1979,3 (themanummer over Goed Wonen). Na een positief 
adviesadvies van de Raad voor de Kunst ontving Goed Wonen met ingang van 1950 
eenn jaarlijkse bijdrage van de rijksoverheid. In de jaren negentig ging de 
stichtingg (als Stichting Wonen) op in het Nederlands Architectuurinstituut. 

Dee Stichting Kunst en Bedrijf (1950) werd in het leven geroepen door de 
Larensee kunstschilder-zakenman A. Lubbers. Doel was 'het contact tussen 
bedrijfslevenn en kunstenaars en daardoor het verlenen van opdrachten te 
bevorderen'.. Al gauw beschikte de in Amsterdam gevestigde stichting over een 
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omvangrijkee kunstenaarsdocumentatie. Al in het eerste jaar werd via Kunst 
enn Bedrijf door bedrijven van 150 kunstenaars werk gekocht. Sinds 1990 wordt 
Kunstt en Bedrijf enkel nog door het rijk gesubsidieerd voor de begeleiding van 
dee percentageregeling bij scholen. Na de gedeeltelijke subsidiestop ging een 
aanzienlijkk deel van de kunstenaarsdocumentatie over naar de Rijksbureau voor 
Kunsthistorischee Documentatie (Den Haag). 

Dee Stichting Kunst en Gezin, in 1951 in Den Haag opgericht door Herman 
Swart,, stelde zich tot doel 'meerdere bekendheid te geven aan en grotere waar-
deringg te wekken voor de hedendaagse beeldende kunsten in die lagen van de 
bevolkingg waar men zelden of nooit met kunst in aanraking komt' (Brief van het 
bestuurr aan de Vereniging van Grafici en Tekenaars, 29 september 1951, zich 
bevindendd in het Archief van de Rijksdienst Beeldende Kunst). De Stichting 
ontvingg vanaf 1952 rijkssubsidie. De stichting verzorgde 'in de provincie verant-
woordee tentoonstellingen (...) op plaatsen waar grote groepen van de bevolking 
geregeldd bijeenkomen', en organiseerde bijzondere projecten (als bijv. beelden-

5 500 tentoonstellingen op de Keukenhof). Rond de overgang van Kunst en Gezin in 
dee NKS (1954) verhuisde het secretariaat naar Amsterdam en in 1962 naar Zeist. 
Inn 1985 ging de NKS (samen met het Bureau Beeldende Kunst Buitenland en 
dee Dienst Verspreide Rijkscollecties) op in de Rijksdienst Beeldende Kunst 
(Denn Haag). 

208.. Voster 1967,4. 
209.. Met deze opvatting sloot Voster aan bij de verwachtingen die in de loop van 

dee tijd door de reeds genoemde 'moderne beleidskunde' was gewekt. In plaats 
vann beleid te maken op grond van ad-hocbeslissingen en 'voort te modderen' 
moestt worden gewerkt aan de hand van concrete 'in de toekomst te bereiken 
doeleinden'.. ('Voortmodderen' verwijst hier naar de beleidstheorieën van 
Ch.E.. Lindblom, verwoord in het bekende in 1959 geschreven artikel 
'Thee science of muddling through'). 

Inn de visie van Voster waren sociale en geografische cultuurspreiding 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden en was het eerste niet mogelijk zonder het 
tweede.. De overeenkomst werd benadrukt in de door hem gehanteerde defini-
ties.. Aangaande sociale spreiding sloot hij aan bij In 't Veld-Langeveld die 
haarr in 1962 had gedefinieerd als 'het deelachtig doen worden van de cultuur 
(inn engere zin) aan die bevolkingsgroepen die daar thans nog van verstoken 
blijven'.. Hiernaast definieerde Voster geografische spreiding als: 'het deelach-
tigg doen worden van cultuur aan de bevolking in die gebieden van het land die 
daarr tJians (geheel of grotendeels) nog van verstoken blijven' (Voster 1967, 22). 

210.. Citaat: ibidem, 240. 
211.. Het onderzoek kwam in zeker opzicht op het verkeerde moment. De 'geestvan 

dee jaren zestig' zorgde er tegen 1970 voor dat de moderne beleidskunde door 
veell  progressieve politici en wetenschappers als een instrument ter ondersteu-
ningvann de te bestrijden 'bestaande orde' werd beschouwd (zie bijv. Van Twist 
enn Schaap, november 1992, 60-61). Dit zette de beleidskunde niet alleen op 
achterstand,, het was ook mede oorzaak van het feit dat het onderzoek van 
Vosterr binnen het cultuurbeleid weinig aandacht kreeg. Tegenwoordig ligt de 
waarderingg anders. De aandachtvan Voster voor de culturele voorzieningen 
inn centrumgemeenten maakte dat zijn onderzoek, toen in de jaren negentig de 
aandachtt voor de 'culturele infrastructuur' van grotere (viNEX-)gemeenten om 
verschillendee redenen sterk in de belangstelling kwam te staan, dertig jaar na 
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datoo buiten planologische kring alsnog enige (verdiende) belangstelling kreeg 
(ziee bijv. Wijn 1996). 

212.. Het aantal bioscoopbezoekers daalde van 86 naar 35 miljoen. De hier genoemde 
aantallenn zijn ontleend aan CBS, Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen, 1965, en 
CBSS 1994. 

213.. In 't Veld-Langeveld 1962,198. Langeveld vervolgde deze constatering met de 
opmerkingg 'Of het motief tot de cultuurspreiding nu idealistisch is, of commer-
cieel,, of in ruimere zin economisch, lijk t weinig ter zake te doen voor de resulta-
tenn in deze.' De onderzoekster merkte eveneens op dat het bij de cultuursprei-
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lijk ee en elitaire' genius gezien, waarbij nauwelijks aandacht werd gegeven aan 
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heidd van de KVP - en daarmee in feite die van alle niet-progressieve partijen -
toenn definitief bewezen. 
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vann vier naar zeventien medewerkers (Ruyter 1976; zie over de geschiedenis van 
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genn over te onderzoeken onderwerpen kwam het tot zodanige persoonlijke 
tegenstellingenn onder het personeel dat vanaf 1975 nog slechts van een chaos 
konn worden gesproken. 

Hierr kwam bij dat de Boekmanstichting zich vaak opvallend met de belangen 
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werdenn vertraagd of in het geheel niet uitgevoerd' (Bleijleve 1996,45). Het 
gevolgg daarvan was dat Van Doorn tot de conclusie kwam dat hij een dergelijk 
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83.. Knopper 1992,165. 
84.. Het eindverslag, Kunstbeleid en decentralisatie, werd gepresenteerd in mei 1981. 
85.. Het pleidooi voor de autonomie van de kunsten illustreert het spanningsveld 

datt er per definitie bestaat tussen de wens van een overheid om kunst een 
belangrijkee rol in de samenleving te laten spelen en het principe van de 
artistiekee vrijheid van de individuele kunstenaar. 

86.. Citaat: NRC Handelsblad, 20 oktober 1982; zie inzake de genoemde kritiek van 
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98.. Het eindverslag van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (1983b) Kunstbeleid 
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99.. De (rijks)uitgaven voor de kunsten stegen tussen 1965 en 1982 van 28,7 naar 
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wass in dit Ücht niet toevallig dat juist binnen de sterkst links-ideologisch gemo-
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118.. Jansen 1995,65-76. 



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK VII I 

119.. Kempers 1994c. 
120.. Ibidem, 58. 
121.. Pots 1982,29. 
122.. Kempers 1994c, 58. 
123.. Citaat: brief van de minister van CRM aan het Overleg Coördinatie Beleids-

middelenn van 9 mei 1977; in het OCB hadden vertegenwoordigers zitting van: 
dee Stichting Wonen, de Commissie Kunstwerken aan Scholen; het NOGC, het 
Praktijkk Onderzoek Beeldende Kunsten, de Dienst Esthetische Vormgeving 
vann de PTT, de Rijksgebouwendienst en het ministerie van CRM. 

124.. Na het uitbrengen van de nota en nadat de medewerkers van het ministerie hun 
medewerkingg hadden beëindigd, stelden de overige deelnemers genoemd'voor-
stel**  op. Zie over de hier besproken werkzaamheden ookjansen 1995,124 e.v. 

125.. In 1982 ging het Praktijkbureau als onderdeel van de Directie Kunsten van het 
ministeriee van CRM functioneren; de taak was de betrokkenheid van de beelden-
dee kunst bij de Verbetering van het leefmilieu' te bevorderen. In 1994 werd het 
Praktijkbureauu - nu Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten genoemd - bij 
dee Mondriaan Stichting ondergebracht. 

126.. Kempers 1994c, 57. 
127.. In de jaren zeventig raakte de onder verantwoordelijkheid van het ministerie 

vann Sociale Zaken vallende BKR (1949) ver van haar oorspronkelijke doelstellin-
genn verwijderd. In plaats van een aanvullende voorziening voor een bepaalde 
periodee werd de regeling toen door kunstenaars steeds meer als een permanen-
tee bron van inkomsten beschouwd. Nog sneller dan het aantal kunstenaars 
datt ervan gebruikmaakte stegen de kosten van de regeling, die een 'open einde' 
kende:: van enkele miljoenen in 1965 naar ruim 125 miljoen in 1982. Op het 
ministeriee van CRM leidde deze groei tot scheve gezichten omdat, terwijl de 
BKRR door velen als een variant op kunstbeleid werd beschouwd, juist voor 'echt' 
beeldende-kunstbeleidd op de cRM-begroting nauwelijks geld beschikbaar was. 
Tott ergernis van de 'beleidsmakers' op het kunstenministerie was de BKR in de 
loopp van de tijd in plaats van het beoogde sluitstuk de ruggengraat van het beel-
dende-kunstbeleidd geworden. 

128.. In 1966 bezochten 4010 studenten 23 'middelbare kunst- en kunstnijverheids-
scholen'' (dag- en avondopleidingen apart geteld); de twee Rijksacademies - te 
Amsterdamm en Maastricht-telden 60 studenten. In 1982 bezochten 10.253 s t u" 
dentenn 30 'academies voor beeldende kunsten'. Cijfers resp. uit: Statistiek voor 
betbet kunstonderwijs 1966/1967, Den Haag/cBS 1967, en Statistiek voor bet beroeps-
onderwijsonderwijs 1982/1983, Den Haag/cBS 1984. 

129.. Pots 1981,31,34. 
130.. Dit verschil in zienswijze leverde een patstelling op. Zeer tegen de zin van de 

BBKK werd bij CRM, naarmate er meer vastomlijnde opvattingen over beeldende-
kunstbeleidd werden ontwikkeld, nog nadrukkelijker vastgehouden aan de al uit 
dee jaren dertig stammende weigering om 'kunstenaarsbeleid' als onderdeel van 
kunstbeleidd te zien. In tegenstelling hiermee en zeer tegen de zin van het minis-
teriee pleitte de B B K in de loop van de tijd alleen maar sterker voor 'handhaving 
vann de BKR'. De kloof tussen beide visies werd, doordat de regeling bij het 
ministeriee van Sociale Zaken was ondergebracht, in de loop van de tijd alleen 
maarr vergroot. In plaats van deze ministeries dichter bij elkaar te brengen, 
werktee de regeling slechts de 'verkokering' tussen beide in de hand. 
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131.. De wens van de BBK volgens welke kunstbeleid ook kunstenaarsbeleid diende 
tee omvatten, alsmede de sterke nadruk van de politiek op kunstbeleid als onder-
deell  van welzijnsbeleid, werden vanuit de Directie Kunsten van CHM (dus: amb-
telijk)) gepareerd door stringent vast te houden aan de opvatting dat het binnen 
hett kunstbeleid om artistieke kwaliteit - en niets anders dan dat - diende te 
gaan.. Deze nadruk op artistieke kwaliteit als beleidscriterium bij uitstek vormde 
ookk de basis voor het 'vraag-aanbod-verhaal'. Kern hiervan was dat het kunst-
beleidd gericht diende te zijn op het aanbod van kunst geproduceerd door 
autonoomm in de maatschappij staande 'vrije' kunstenaars. Op grond hiervan 
waswas het onmogelijk de kunsten gelijk te schakelen aan welzijnsbeleid omdat 
ditt beleid - fundamenteel anders - uitging van een maatschappelijke vraag. 
Ziee ook: Oosterbaan Martinius 1990,181, noot 28. 

132.. Staatscourant, 1963, nr. 169. 
133.. De buitenschoolse kunstzinnige vorming kent als belangrijkste onderdelen 

muziekscholenn en creativiteitscentra; de amateurkunstbeoefening vindt plaats 
inn duizenden verenigingen (van amateurmusici, -zangers, -toneelspelers en 559 
-dansers). . 

134.. Zie noot 207, hfdst. vu. 
135.. Zie over de destijds levende verschillen van inzicht met betrekking tot de 

kunstzinnigee vorming: Koopman 1974. 
136.. NSKV 1974,8. 
137.. Ibidem, 16. 
138.. Het begrip 'education permanente' was in 1967 door de culturele sector van 

dee Raad van Europa gehanteerd en werd in de Memorie van Toelichting op 
dee rijksbegroting voor 1969 als algemene beleidslijn aanvaard (Molendijk 1971, 
47).. Het begrip speelde een centrale rol in het denken over (cultuureducatie 
inn de jaren zeventig (zie bijv. NSKV 1974,18 e.v.; citaten, ibidem, 18,21). 

Dee duidelijke politiek-ideologische motivatie van bij het NSKV levende 
opvattingenn sloot voor een aanzienlijk deel rechtstreeks aan bij in kringen van 
dee Federatie van Kunstenaarsverenigingen levende idealen. Toon Kort, eerst 
werkzaamm bij de Federatie en later bij de NSKV, ging in zijn Politieke aspekten van 
kunstzinnigekunstzinnige vorming moer in op de 'kultuurpolitieke kontekst van de kunst-
zinnigee vorming en het ideologiese karakter van kreativiteitsontwikkeling 
enn persoonlijkheidsontplooiing' (Kort 1981). Naast bijval ontlokte juist deze 
politiek-ideologischee motivatie van het beleid soms ook scherpe weerstand; 
ziee bijv. Komrij 1981 en Vos 1979. 

139.. Ten behoeve van het te ontwikkelen beleid liet CRM het Nijmeegs Instituut voor 
Onderwijsresearchh (NIVOR) onderzoek verrichten. Resultaat was het informa-
tievee rapport Kunstzinnige vorming in Nederland (Staatsuitgeverij 1973). In 1975 
brachtt CRM de nota Naar een verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming uit. 
Hett stuk kreeg veel kritiek en leidde tot uitgebreide discussies. In het verlengde 
hiervann verscheen in 1979 de nota Verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming. 

140.. Citaten in deze alinea: Verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming, 31. 
141.. Het archief van de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming (VKV) , waarin 

inn 1985 de Nederlandse Vereniging van Muziek- en Dansscholen (NVMD) , de 
Stichtingg Overleg Muziekonderwijsinstellingen (SOM) en de Vereniging voor 
creativiteitsontwikkelingg (vco) opgingen, geeft een goed beeld van de na 1972 
toegenomenn werkzaamheden. Het weliswaar geïnventariseerde, maar toch 
moeilijkk toegankelijke archief bevindt zich in het Rijksarchief Utrecht 
(Inventariss nr. 380). 
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142.. Van Eijgelshoven 1984,15. De hier genoemde bedragen zijn enigszins verteke-
nend,, omdat het geld dat door middel van de Rijksbijdrageregeling sociaal-
cultureell  werk (zoals de RBRSc-activiteiten al gauw gingen heten) aan gemeen-
tenn beschikbaar werd gesteld, is meegeteld bij uitgaven van de gemeenten. 
Hierdoorr daalde met ingang van 1979 het rijksaandeel - ten koste van het 
gemeentelijkk aandeel - in de totale financiering aanmerkelijk. 

143.. Danikas en Smeets 1978,41. 
144.. Bron van het aantal muziekscholen en leerlingen: Archief VKV , Rijksarchief 

Utrecht,, Inventaris nr. 380, dossier 824. (Onder amateurmuziekbeoefenaren 
leiddee het groeiende aantal muziekschoolleerlingen tot een opvallende 
toenamee van bespelers van een 'gemakkelijk instrument'; Ganzeboom 1989, 
170).. Aantal creativiteitscentra: Archief VKV , ibidem, dossier 912. 

145.. CBS 1994,234. 
146.. In het NBLC gingen samen: de Centrale Vereniging van Openbare Biblio-

theken,, het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum, het Christelijk 
Lectuurr Centrum en het Nut. 

147.. Handelingen 11,1973-1974,11953, nr. 7,2. 
148.. Fact sheet openbare bibliotheken. wvc/Den Haag 1991,2. 
149.. CBS 1984,67. 
150.. Overduin 1988,12, citerend Th. van Eijnsbergen, Verkennend onderzoek onder 

dede musea van Nederland. Den Haag 1972. 
151.. Vaessen 1986,130; omwille van de leesbaarheid is dit citaat in de verleden tijd 

weergegeven. . 
152.. Overduin 1988,12. Zie ook Museumvisie, 1,1977, nr. 1,3-4. De reactie van de 

NMVV kan, afgezien van praktische overwegingen, worden verklaard uit het feit 
datt de opvattingen in de museumwereld, anders dan die in kringen van links-
progressievee politici en kunstenaars, veel meer waren afgestemd op de van 
oudsherr bekende noties omtrent zelfstandig functionerende particuliere 
instellingenn en een voorwaardenscheppende, maar tegelijkertijd afstandelijke 
overheid.. Op grond hiervan werden de in de museumnota verwoorde ambities 
gemakkelijkk opgevat als een uitholling van de eigen autonomie en gezien als 
eenn schrikbeeld van toenemende staatsmacht. 

153.. Vaessen 1986, Overduin 1988. Van grote invloed op deze discussie was ook de 
definitiee die in 1974 door de International Council of Museums (ICOM) werd 
aanvaard.. Deze luidde: 'Een museum is een permanente instelling, in dienst 
vann de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 
gerichtt op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en 
zijnn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert 
enn hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.' 

154.. Elshout 1990,296. 
155.. In 1965 bezochten 6,2 miljoen mensen 323 musea; in 1985 waren er 500 musea 

diee 14,6 miljoen bezoekers trokken (CBS). Aantallen educatieve medewerkers: 
Vaessenn 1986,123. 
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i .. VanPuffelen 1992, 92. 
2.. Zie over de naam van het ministerie van wvc Kooijman 1986,19-20. 

HandelingenHandelingen 11,1983-1984, i8in,nr. 1. 
3.. NRC Handelsblad, 22 januari 1983, 'Zaterdagsbijvoegsel', 3. 
4.. Citaat: Chavannes 1983; over het uitblijven van tegenspraak: Jansen 1986. 
5.. Oosterbaan Martinius 1990,99. Met dit besluit volgde hij het advies van de 

P.C.. Hooft-jury niet op, hetgeen leidde tot een principiële discussie over de 
vraagg of Brinkman het 'adagium van Thorbecke' (de regering is geen oordelaar 
vann wetenschap of kunst) nu wel of niet had geschonden. Afgezien van het 
hiermeee gepaard gaande rumoer was de P.C. Hooft-affaire een demonstratie 
vann botsende humeuren over een competentiekwestie. Zie voor een uitgebreid 
relaass over de affaire Oosterbaan Martinius 1990,97 e.v.; zie ook Van Toorn 
1986. . 

6.. Respectievelijk Handelingen n, 1982-1983,17994,nr- 4 e n ministerie van wvc 
1985.. Het eerste stuk (officieel geheten Discussienota B) ging in feite over het 
beeldende-kunstbeleid;; het tweede was het gevolg van het door de Tweede-
Kamerfractiee van het CDA gerichte verzoek aan Brinkman om zijn visie op 
hett cultuurbeleid eens onder woorden te brengen. 

7.. Notitie Cultuurbeleid, 5,10; zie ook Discussienota, 7. 
8.. Na de vraagoriëntatie die binnen de welzijnsbenadering van het kunstbeleid 

centraall  stond, was, welhaast als reactie, de aandacht bij het toekennen van 
subsidiess sterk op het aanbod geconcentreerd geraakt. 

9.. Citaten in deze alinea: Notitie Cultuurbeleid, 26,29. 
10.. Handelingen 11,1984-1985,19-20,27 februari 1985,3610-3638, en Oosterbaan 

Martiniuss 1990,97. 
11.. Dit citaat en de volgende in deze alinea: Handelingen 11,1985-1986, uvc 25,18 

novemberr 1985. 
12.. VNG 1981, citaat uit: 'Ten geleide'. 
13.. Smithuijsen 1990,44. Bij koppelsubsidies stelt een 'hogere overheid' haar 

subsidiee afhankelijk van medesubsidiëring door een 'lagere overheid'. 
Ziee VNG 1981,1. 

Hett is opvallend dat in het onderzoek de ontwikkeling van het Nederlandse 
culturelee leven als zodanig niet als samenhang-scheppend gegeven wordt 
genoemd.. Ongetwijfeld is hiervan een nog veel grotere invloed op de beleids-
ontwikkelingg uitgegaan. Bovendien was er natuurlijk vanuit een zekere natio-
nalee regie invulling gegeven aan de op verschillende terreinen gehanteerde 
koppelsubsidiëring.. Orkesten, toneelgezelschappen en accommodaties waren 
hierdoorr in de naoorlogse decennia behoorlijk evenwichtig over het land 
gespreid. . 

14.. De problemen traden vooral op wanneer er sprake was van drie subsidiënten. 
Bijj  subsidiëring door het rijk en een van de grote steden waren de nadelen veel 
minderr groot. 

15.. Citaat: VNG 1981,109; zie over bestuurlijke bezwaren tegen koppelsubsidies 
KunstKunst en kunstbeleid, 50; zie voor koppelsubsidies als belemmering van artistieke 
vernieuwingg bijv. Van den Berg en Smit 1980. 
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16.. De verhoudingen tussen het rijk en de vier grootste gemeenten zijn apart 
geregeld.. Hierbij zijn in veel gevallen koppelsubsidieverhoudingen in stand 
gehouden. . 

17.. Pots en Van der Tweel (red.) 1985,18-24. 
18.. Maas e.a. 1997,25. 
19.. De aarzelingen van Brinkman werden deels gevoed door de weerstand die er 

inn liberale kring tegen het corporatisme bestond (Maas e.a. 1997,24-29; Bolke-
steinn 1992,171-178). 

20.. In het stuk werden vanuit zowel een historische als een integrale beeldvorming 
antwoordenn op gestelde vragen gegeven. Daarmee werd voor het eerst het han-
delenn van de rijksoverheid met betrekking tot de cultuur in beeld gebracht zoals 
zichh dat sinds de introductie van de nationale staat in 1795 had ontwikkeld. Het 
'integrale'' houdt in dat niet eenzijdig vanuit één of enkele sectoren wordt gere-
deneerd,, maar dat alle deelterreinen, inclusief de media, bij de analyse worden 
betrokken. . 

21.. Het meest fundamentele onderwerp van deze drie betrof wellicht de relatie 
tussenn aanbod en participatie, waarin volgens de minister nog steeds veel scheef 
zat.. Als het probleem van het te geringe publieksbereik niet zou worden opge-
lost,, zou op termijn 'zeker ook de legitimering van de besteding van gemeen-
schapsgeldenn in het geding' komen. Nogmaals maakte Brinkman daarbij 
duidelijkk dat de 'autonome' aanbodsgedachte bij subsidietoekenningen niet 
alleenbepalendd kon zijn, maar slechts als een soort ondergrens diende te gelden. 
Benadruktt werd dat kunst zich niet van het publiek af kon keren en dat zij pas 
'culturelee betekenis' had als aanbod en publieke belangstelling op elkaar 
inwerkten. . 

22.. Zie ook Smithuijsen 1990,43. 
23.. Brief van de Raad voor de Kunst aan de ministervan wvc d.d. 12 juni 1987. 
24.. Handelingen 11,1987-1988, ucv 18. 
25.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 136. Door wijziging van de 

Provincie-- en de Gemeentewet zouden specifieke uitkeringen op het terrein 
vann het cultuurbeleid - zoals de Rijksbijdrage beeldende kunst en vormgeving -
niett meer mogelijk zijn. Als er geen speciale wet tot stand kwam zou het hier-
meee gemoeide geld rechtstreeks en zonder verdere rijksbemoeienis via het 
Provincie-- en Gemeentefonds worden verdeeld - met alle onzekerheden voor 
dee cultuursector van dien. Het rijk zou daarmee een belangrijke sturingsmoge-
lijkheidd verliezen en de mogelijkheden van een centrale coördinatie zouden 
aanmerkelijkk worden teruggebracht. Het was een belangrijk motief om de 
cultuurwetgevingg met spoed ter hand te nemen. Zie hierover ook het hoofd 
vann de directie Kunsten van wvc in de Staatscourant van 31 januari 1989. 

Inn zijn voorstel nam Brinkman het advies van het SCP niet in zijn geheel, 
maarr wel op hoofdlijnen over. In welke mate dit laatste gebeurde is een kwestie 
vann interpretatie, maar te stellen dat Brinkman zich tegen het door hemzelf 
gevraagdee advies teweerstelde (IJsselmuiden 1993,280) gaat wel wat ver. 

26.. Bij het SCP ging de voorkeur ernaar uit om de wetgeving in twee wetten onder 
tee brengen: één voor de kunsten en één voor het cultuurbehoud. 

27.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 136,4. 
28.. D'Ancona bleef minister tot 15 juli 1994, waarna zij (weer) lid van het Europese 

Parlementt werd; eerder zat zij in het europarlement van 1984 tot 1989. Tussen 
166 juli en 22 augustus 1994 trad de ministervan Onderwijs en Wetenschappen, 
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J.. Ritzen, tevens op als minister van wvc. Op 22 augustus nam het kabinet-Kok 
dee regering over. 

29.. NRC Handelsblad, 5 januari 1990. Als voorbeeld noemde zij 'het instituut van de 
Rijksbouwmeester',, maar evenzeer sloot de suggestie aan op de 'regeringsadvi-
seurs'' die direct na de oorlog door Van der Leeuw ten tonele waren gevoerd. 

30.. J. Riezenkamp was directeur-generaal Culturele Zaken van wvc en voormalig 
wethouderr Cultuur in Rotterdam namens de PvdA. Zie Riezenkamp 1986 en 
Nicolaïï 1992. 

31.. Zie bijv. de PvdA-woordvoerder voor Cultuur Niessen in Handelingen 11, 
1984-1985,19-20,277 februari 1985,3610-3638. 

32.. Een groter publieksbereik interpreteerde zij daarbij nadrukkelijk als een 
klassiekk sociaal-democratisch ideaal van waaruit de 'steeds verder sluipende 
scheidingg tussen de elite van "uitverkorenen" en "het gewone volk'" moest 
wordenn bestreden (Het Parool, 22 december 1993,6). 

33.. Dit citaat en hetvolgende: NRCHandelsblad, 5 januari 1989. 
34.. Ibidem. 
35.. Zie ook Oosterbaan 1990 (1). 
36.. Het Deltaplan was het gevolg van de motie-Dijkstal (Handelingen 11,1989-1990, 

21300,, xvi nr. 73), waarin de minister werd uitgenodigd een plan op te stellen 
'datt onder meer een inventarisatie van de achterstanden, selectiecriteria en 
beleidsvoornemens'' zou moeten bevatten met betrekking tot het cultureel 
erfgoed.. In juni 1990 kwam de minister met haar Plan van aanpak (nr. 21300); 
inn december volgde de nota Bedreigd cultuurbezit/Vechten tegen verval 
(nr.. 21965), waarin de uitvoering van het Deltaplan uiteen werd gezet. 

37.. Brinkman had weliswaar de scheve verhoudingen tussen de kunsten en de 
anderee sectoren van het cultuurbeleid benadrukt, maar hij was er om budget-
tairee redenen niet in geslaagd de bakens te verzetten. D'Ancona lukte dit 
-- met een nieuw budget - wel. 

38.. De in februari 1987 door Brinkman aangekondigde voorbereiding van een 
bredee Wet op het cultuurbeleid was vanuit de Tweede Kamer nog eens stevig 
ondersteund.. Aangedrongen werd op verbreding van de plansystematiek 'naar 
hett totale kunst- en cultuurbeleid' (Handelingen 11,1987-1988, ucv 18). Hier-
naastt leidde een evaluatie van de werking van de planmethode gedurende de 
eerstee periode tot positieve resultaten. Hoewel er op onderdelen nog het 
nodigee viel te verbeteren, werd de werking van het systeem ronduit positief 
beoordeeld;; er was sprake van 'een breed draagvlak bij de betrokken actores' 
(Managementt Advies Centrum / MAC 1991,22). Het systeem had ertoe geleid 
datt alle betrokkenen 'zich bewuster dan voorheen rekenschap gaven van hun 
functiee bij het kunstenbeleid'. Daarbij had de alom gewaardeerde methode 
ontegenzeggelijkk meer helderheid in de verschillende verantwoordelijkheden 
gebracht.. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad, 1993,204. 

39.. Zo werden ook de amateurkunstbeoefening en de kunstzinnige vorming onder 
dee werkingssfeer van de wet gebracht. En tevens werden de mogelijkheden tot 
functionelee decentralisatie vergroot door toe te staan dat niet alleen in de kun-
stensectorr met fondsen kon worden gewerkt, maar dat dit op het hele cultuur-
terreinn mogelijk zou zijn. (In plaats van in een Fondsenwet Scheppende Kun-
stenn werd de machtiging van de minister tot het oprichten van fondsen op het 
gehelee terrein van het cultuurbeleid rechtstreeks in de cultuurwet geregeld.) 
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40.. Aanvankelijk werd voorgesteld dat de gezelschappen 20% van hun inkomsten 
zelff  moesten genereren. De verhoogde aandacht voor de 'vraagzijde' klonk ook 
doorr in de door d'Ancona uitgebrachte Nota cultuurbeleid 1993-1996. Investeren 
inin cultuur, waarin werd voorgesteld om de 'betrokken participanten' in de advi-
seringg een belangrijker rol te laten spelen (ministerie van wvc 1992,51). 

41.. Eerste citaat: Roethof 1992; tweede: Heyting 1992. 
42.. Zeeman 1992; zie ook Smithuijsen 1992. 
43.. Citaten: Van Klink 1991. 
44.. Kempers 1994b. 
45.. NRCHandelsblad, 25 oktober 1991,9, interview met K. Jansen. 
46.. Roethofi992. 
47.. Dit citaat en het volgende: ministerie van wvc 1992,46-47. 
48.. Ibidem, 4. 
49.. In Investeren in cultuur werd aan dit streven nog een argument toegevoegd: 

inn het licht van de in de Wet op het specifiek cultuurbeleid nagestreefde 
samenhangg tussen de verschillende onderdelen zou ook bundeling in de 
adviesstructuurr moeten worden aangebracht (ministerie van wvc 1992,55). 
Mett dit argument werd nadrukkelijk aangesloten bij de onder Brinkman 
ingezettee 'integrale' benadering van het cultuurbeleid. In het rapport Raad op 
maat,maat, dat in februari 1993 uitkwam, werd de wenselijkheid van dit streven nog 
eenss bevestigd. 

50.. De Raad voor het Cultuurbeheer was in 1989 in het leven geroepen als opvolger 
vann respectievelijk de Archiefraad en de Monumentenraad. De Mediaraad was 
inn 1987 op grond van de Mediawet ingesteld en was de opvolger van de 
Omroep-,, Pers- en Reclameraad. In de eveneens in 1987 ingestelde RABIN 
warenn taken van de voormalige Bibliotheekraad en het Nederlands Orgaan 
voorr Bevordering van de Informatieverzorging samengebracht. 

51.. Inzake de hier bedoelde critici zie bijv. Van Os 1993, Blokland 1993 en 1996, 
enn Konings 1995. 

52.. Het Parool, 20 december 1995,11. 
53.. Nuis was van 1983 tot 1986 lid van de Eerste en van 1986 tot 1994 lid van de 

Tweedee Kamer. 
54.. Grüteri997. 
55.55. Citaten in deze alinea en de volgende: ministerie van oc&w 1995,4. 
56.56. Handelingen 11,1995-1996,24247, nr. 4. 
57.. Notitie Adviesaanvragen cultuurnota 1997-2000. 
58.. Naar aanleidingvan de Kamerdiscussie was het thema 'amateurkunst' aan 

dee acht in de nota genoemde 'uitgangspunten' toegevoegd. 
59.. Cultuurnota 1997-2000,39. 
60.. Ibidem, 49. 
61.. Benadrukt wordt de potentie van het stedelijke 'cultuurtoerisme', ter stimule-

ringg waarvan in 1993 door de ministeries van wvc en Economische Zaken 
(waarr het toerismebeleid is ondergebracht) het Projectbureau Cultuurhisto-
rischh Toerisme in het leven werd geroepen. 

62.. Van den Berg 1996, Janmaat 1997. 
63.. Citaten: Ministerie van oc&w, Voortgangsrapportage Cultuur en School 1998. 
64.. Omdat de discussie rond de nieuwe cultuurnota ruim op tijd op gang was 

gebrachtt en Nuis, anders dan zijn voorgangster, zorgvuldiger was geweest in 
zijnn communicatie met 'het veld', het parlement en de lagere overheden, lever-
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dee de nota bij verschijning geen onverwachte problemen of gezichtspunten 
meerr op. Mede hierom was de reactie in de pers, in vergelijking met het rumoer 
datt in 1992 rond het eerste cultuurplan ontstond, gematigd. En tijdens de behan-
delingg in de Tweede Kamer werd nog nauwelijks over de al eerder besproken 
grotee lijnen en doelstellingen gesproken. De discussie voltrok zich daar, naar 
verhouding,, in opvallende harmonie. De aandacht richtte zich voornamelijk op 
onderdelenn en details. Over één ding waren vrijwel alle betrokkenen het eens: 
voorr de zo fraai door Nuis verwoorde intenties was in feite te weinig geld 
beschikbaar. . 

65.. Cultuurnota 1997-2000,5. 
66.66. Ibidem, 55. Ook hier Üjkt de koppeling van cultuur en onderwijs in één ministe-

riee een rol te spelen. 
67.. Als zodanig werd inmiddels de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK) 

voorbereid. . 
68.. Wat betreft de omvangrijkste hogere kunstopleidingen is het aantal sinds 1965 

stabiel;; in 1965 waren er twaalf muziekopleidingen (in 1998: elf) en dertien 
beeldende-kunstopleidingenn (1998 eveneens dertien). 

69.69. In deze alinea genoemde aantallen: CBS. In 1970 ging het om 6339 voltijd- en 
31644 deeltijdstudenten; in 1985 om respectievelijk 15.401 en 4813. In 1987 waren 
err 16.700 voltijdstudenten en 4899 deeltijders; in 1992 ging het om respectieve-
lij kk 15.047 en 2360. 

70.. Handelingen 11,1996-1997, nr. 30 en 31. 
71.. Zie voor informatie over de werkzaamheden Internet, www. minocw.nl, onder 

cultuur,, rubriek kunstvakonderwijs. 
72.. In november 1998 richtte de directeur van het Koninklijk Conservatorium in 

Denn Haag, Frans de Ruiter, zich namens veertien kunstvakopleidingen met een 
brandbrieff  tot de Tweede Kamer. 'Een schaap dat geschoren wordt, moet stil 
blijvenn zitten en niet op voorhand worden geslacht', zo het hij weten. 

73.. NRC Handelsblad, 4maart 1999. 
74.. NRCHandelsblad, 15 juni 1999. 
75.. Op grond van de WIK hebben kunstenaars recht op een uitkering van 70% van 

eenn bijstandsuitkering en mogen zij daarnaast 125% van een bijstandsuitkering 
bijverdienen.. Ze zijn daarbij vrijgesteld van de in de Bijstandswet voorgeschre-
venn sollicitatieplicht. Een kunstenaar mag maximaal vier jaar van de WIK 
gebruikmaken,, maar dat hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Wel 
moetenn de vier 'wiK-jaren' binnen een periode van tien jaar vallen. Naast deze 
basisregelss voorziet de door de sociale diensten van 39 'centrumgemeenten' 
uitgevoerdee WIK in enig 'flankerend beleid', in welk kader bijvoorbeeld cursus-
senn kunnen worden gegeven om kunstenaars op hun ondernemerschap voor 
tee bereiden. Na drie werkingsjaren zal de WIK , waaraan naar verwachting zo'n 
60000 vooral beginnende kunstenaars zullen deelnemen, worden geëvalueerd. 

76.. Uitleg, 29 oktober 1997, nr. 25,36. 
77.. De Volkskrant, 19 september 1998,23. 
78.. Zie bijv. NRC Handelsblad, 18 september 1998,25; De Volkskrant, 18 september 

1998,23;; en Haarlems Dagblad, 23 januari 1999. 
79.. Vrij  Nederland, 30 januari 1999, nr. 4,62-63. 
80.. De Volkskrant, 18 september 1998,23. 
81.. Brief van staatssecretaris Van der Ploeg aan de Tweede Kamer van 2 november 

19988 over 'Beleidsintensiveringen Cultuur'. 

http://minocw.nl


NOTENN BIJ HOOFDSTUK IX 

82.. Inleiding van 'Een ondernemende cultuur', Internetversie 1. 
83.. NRC'Handelsblad, 8 juni 1999. 
84.. Zie bijv. NRC Handelsblad, 12 november 1999. 
85.. Ministerie van oc&w 1998,25. 
86.. De Volkskrant, 5 november 1999. 
87.. De Volkskrant, 9 november 1999. 
88.. Interview in Haarlems Dagblad, 9 oktober 1999. 
89.. Myerscough 1994. 
90.. Zie bijv. Scholten 1996. 
91.. In het cultuurbeleid kan dit begrip verwijzen naar zowel de diversiteit binnen 

afzonderlijkee sectoren als naar verscheidenheid binnen het hele beleidsterrein. 
92.92. Oosterbaan Martinius 1990,72 e.v. 
93.. Bij de reorganisaties van het muziek- en toneelbestel werd een eerste aanzet 

gegevenn tot de ontwikkelingvan een 'complementaire taakverdeling' tussen 
dee overheden. Het rijk werd daarbij verantwoordelijk gehouden voor de 
instandhoudingg van het podiumkunstenaanbod op landelijke en regionale 
-- 'bovenprovinciale' - schaal; de provincies voor spreiding en productie van 
'kleinschaligg aanbod' (als kinder- en jeugdtheater); en gemeenten voor de 
instandhoudingg van accommodaties, afname van het aanbod en - al naargelang 
hunn grootte - eveneens voor de productie van kleinschalig aanbod. 

94.. Met de wet wordt ontsnapt aan de nieuwe Provincie- en Gemeentewet die 
vanaff  1989 specifieke uitkeringen verboden. 

95.. Ministerie van wvc 1992,33, en Boogmans e.a. 1997,18. 
96.. Zie voor de samenstelling van de clusters Ministerie van oc&w 1996,132-144. 

Ziee voor bij de convenanten optredende problemen op het terrein van de 
podiumkunstenn (te grote concentratie in de Randstad): Van Klink 1993. 
Ziee over de resultaten van de convenanten eind 1998: De Visser 1998, 
Smithuijsenn 1998, en Ringeling en Winsemius 1998. 

97.. Handelingen 11,1990-1991,21800, xvi, nr. 48. 
98.. De titel van het rapport van de Algemene Rekenkamer was Zelfstandige 

bestuursorganenbestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid. 
99.99. Onderzocht werden: het Fonds voor de Letteren; het Fonds voor de Scheppen-

dee Toonkunst; het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; 
dee Stichting Nederlands Fonds voor de Film; het Nederlands Literair Produk-
tie-- en Vertalingenfonds; het Stimuleringsfonds voor de Architectuur; het 
Fondss voor de Podiumkunsten; het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele 
Omroepprodukties;; het Bedrijfsfonds voor de Pers; de Mondriaan Stichting; 
enn het Commissariaat voor de Media. Zie: Rapportage Doorlichting Zelfstandige 
Bestuursorganen.Bestuursorganen. 's-Gravenhage 1997 en Handelingen 11,1996-1997, 25268, nr. 1. 

100.. Ibidem, 27. Zie voor kritiek op het rapport Leeuw 1997,23-24. 
101.. Ministerie van oc&w 1996,55. 
102.. Dit citaat en het volgende: ibidem, 56. 
103.. Zie bijv. Scholten 1996, Koopman 1997, en Jansen en Koopman 1996. 
104.. Zie bijv. Simons 1996,1997a en 1997b; Abbing en Velthuis 1997; Blokland en 

Koningss 1997; Van Wijnen 1997. 
105.. Hoezeer de marktsituatie sinds het midden van de jaren tachtig veranderde 

valtt te lezen in Kempers 1988. 
106.. Van Wijnen 1997,16. 
107.. Zie bijv. Dales 1995,1997; Van Wijnen 1997. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK IX 

108.. Tweede Kamer stuk 25600 vin, nr. 36. 
109.. Raad voor Cultuur, Advies Fondsen, 9 april 1998. 
110.. Aanbiedingsbrief bij het advies d.d. 9 april 1998. 
n i .. Ministerie van wvc 1983,4; Kassies 1983,12. Brinkman had over de resultaten 

hiervan,, als vele anderen, zo zijn twijfel: 'Het toegankelijk maken van kunst 
voorr brede lagen van de bevolking is tot op heden een utopische wens geble-
ven.'' Elders verklaarde hij het 'een irreële optie' te vinden 'iedereen voor kunst 
ontvankelijkk te maken' (geciteerd in Oosterbaan Martinius 1986,1). Meer aan-
dachtt zou moeten worden gericht op 'het circuit waar reeds een bepaalde mate 
vann belangstelling voor de kunst bestaat'. 

112.. Deze notie markeerde een lange periode waarin het streven naar 'volksverhef-
fing'' door middel van 'kunst en cultuur' werd vervangen door 'marktstrategie' 
tenn behoeve van 'publieksbereik' (Bevers 1988a). 

113.. Citaten: PvdA-afgevaardigde Niessen in 1985; zie Handelingen n, 1985-1986, 
ucvv 25,18 november 1985. 

114.. Zie bijv. Van den Brink 1996. 
115.. Klamer 1995, Simons 1997b. Tegenover de 'profeten van de vrije markt' noemt 

Bramm Kempers het idee dat er op het terrein van de kunsten een vrije markt zou 
bestaann 'een mythe' (Kempers 1988,62). 

116.. Citaten: staatssecretaris Nuis in zijn Uitgangspunten voor cultuurbeleid, 
HandelingenHandelingen 11,1994-1995,24247, nr. 1, 9. 

117.. Illustratief is hier het stuk Adviesaanvragen cultuurnota 1997-2000 van Nuis aan 
dee Raad voor Cultuur waarin niet wordt gesproken over artistiek-kwalitatieve 
advisering-- dat schijnt voor zich te spreken - maar waarin grote nadruk wordt 
gelegdd op politiek-bestuurlijk relevante wegingscriteria waar de Raad rekening 
meee zou moeten houden. 

118.. Zie bijv. Ganzeboom en Verhoef 1991; Ganzeboom en Ranshuysen 1994; 
KunstenKunsten educatie, november 1997. 

119.. Zie bijv. Blokland 1997. 
120.. Aanvankelijk, toen de coördinatie ervan nog bij het ministerie van Buitenlandse 

Zakenn lag, werd internationaal cultuurbeleid meestal 'buitenlands cultureel 
beleid'' genoemd. Vanaf het einde van de jaren tachtig, toen het beleid meer 
werdd afgestemd op het nationale cultuurbeleid, sprak men gewoonlijk van 
'buitenlandss cultuurbeleid'. Vanaf het begin van de jaren negentig wordt steeds 
vakerr over 'internationaal cultuurbeleid' gesproken. 

Voorr de Tweede Wereldoorlog beperkten de relaties tussen Nederland en 
hett buitenland op het terrein van de cultuur zich tot internationale afspraken 
omtrentt auteursrecht, uit de betrokkenheid bij het 'Instituut te Rome', en 
uitt de subsidiëring van presentaties van Nederlandse beeldende kunst in het 
buitenland.. Een wat meer als zodanig herkenbaar buitenlands cultuurbeleid 
ontstondd na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland zich in het kader van 
dee wederopbouw actief ging richten op wetenschappelijke en culturele samen-
werkingg met vooral westerse landen. Decennialang was de belangrijkste legiti-
matiee voor dit beleid gelegen in de bedoeling om de goodwill voor Nederland 
inn het buitenland te bevorderen (oc&w 1998a, 160-161). 

Inn 1946 was met België een bilateraal cultureel verdrag gesloten. Het was het 
eerstee (en belangrijkste) van een in de loop van de tijd groeiend aantal, onder-
lingg sterk verschillende culturele verdragen. Het eerste Nederlandse naoorlog-
see multilaterale beleid kwam tot stand door toetreding tot de UNESCO in 1945. 
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Hoewell  het lidmaatschap van de UNESCO een onmiskenbare invloed op het 
nationalee cultuurbeleid uitoefende, ontwikkelde het Nederlandse buitenlands 
cultuurbeleidd zich stapvoets en ad hoc. Zoals bleek bij de totstandkoming van 
hett in 1957 in Parijs gestichte eerste 'cultuur-uitdragende' Nederlandse instituut, 
hett Institut Néerlandais, waren nieuwe activiteiten soms het directe gevolg van 
initiatievenn van particulieren (zie hierna). In andere gevallen kwamen zij vaak 
voortt uit 'toevalligheden' als koninklijke of ministeriële bezoeken ter gelegen-
heidd waarvan soms culturele verdragen werden gesloten. (Tussen 1946 en 1996 
heeftt Nederland 36 culturele verdragen gesloten. Voor een overzicht: Kuenen 
I997>> r93-) Hoewel er in de loop van de tijd uiteraard wel het een en ander tot 
standd kwam, was van een samenhangend beleid toch nauwelijks sprake (Mourik 
1989).. Belangrijke oorzaken hiervan waren dat er aan het beleid geen prioriteit 
werdd toegekend en dat het in de praktijk over verschillende ministeries (van 
Buitenlandsee Zaken, CRM/WVC en Onderwijs en Wetenschappen) was verdeeld 
(WRRR 1987). Aan de basis van het Institut Néerlandais stond de kunsthandelaar, 
verzamelaarr en vertegenwoordiger van het particulier initiatief bij uitstek Frits 
Lugtt (1884-1970). Hij had in de na de Eerste Wereldoorlog spelende 'museum-
kwestie'' een spraakmakende rol gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog had 
Lugtt voor het beheer van zijn omvangrijke collectie de Stichting Custodia in 
hett leven geroepen. Toen het niet lukte om de collectie in Nederland goed 
onderr te brengen, kocht de stichting een pand aan de Parijse rue de Lill e waar 
zijj  samen met de Nederlandse overheid het Institut Néerlandais in het leven 
riep.. Het instituut kreeg tot taak de bekendheid van de Nederlandse cultuur 
inn Frankrijk te bevorderen. 

121.. Kuenen 1997,21. 
122.. Notitie cultuurbeleid (wvc 1985), 10. In de publieke opinie leidden dit soort 

uitsprakenn tot de kritiek dat Brinkman cultuur in internationaal verband wilde 
gebruikenn als '"glijmiddel" om de export van Nederlandse diensten en produc-
tenn te bevorderen'. Zie over het samengaan van kunst- en economisch beleid 
bijv.. Olink 1985 en Brinkman 1985. Citaat: Pronk 1990,17. 

123.. Notitie cultuurbeleid {wvc 1985), 10. 
124.. Mourik 1989,97-98. 
125.. Vanwege de Verkokerde' verhoudingen leidden in 1985 en 1986 door beide 

ministeriess gezamenlijk gepresenteerde nota's over internationale culturele 
betrekkingenn tot onvoldoende resultaten. Handelingen 11,1984-1985,18856, 
nrs.. 1-2 en 1985-1986,19590, nrs. 1-2. 

126.. WRR 1987,7. 

127.. De stellingname in het rapport werd zowel betreurd als geprezen. Door de 
publicitairr zeer actieve oud-diplomaat Maarten Mourik wordt de keuze voor 
hett 'enge' cultuurbeleid sterk betreurd. Volgens hem moet het veel breder te 
definiërenn buitenlands cultureel beleid in de eerste plaats een onderdeel van 
algemeenn buitenlands beleid blijven, en als zodanig onder primaire verant-
woordelijkheidd van de ministervan Buitenlandse Zaken vallen (Mourik 1989, 
63-67).. Anderen, zoals de Rotterdamse kunstsocioloog (en voormalig wvc -
ambtenaar)) Ton Bevers, zagen in de groei van het door het ministerie van wvc 
gevoerdee buitenlands cultuurbeleid een bewijs van een 'erkenning van de 
autonomiee van de culturele factor in het internationale verkeer tussen staten' 
(Beverss 1988b, 80). Hierdoor zou in plaats van het 'idealistisch-normatief 
getintee cultuurbeleid' te handhaven dat van oudsher het beleid van het ministe-
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rierie van Buitenlandse Zaken kenmerkte, de weg worden vrijgemaakt voor een 
eigentijdserr en zakelijker buitenlands cultuurbeleid (ibidem). 

128.. Bevers 1995,423. 
129.. Kuenen 1997,38-40. 
130.. Notitie Intensivering buitenlands cultuurbeleid (WVC/BZ 1997), 66. 
131.. Europese Unie werd in 1993 de nieuwe naam van de Europese Gemeenschap, 

diee op haar beurt ontstond uit de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 
(1951),, de Europese Economische Gemeenschap (1958) en de Europese 
Gemeenschapp voor Atoomenergie (1958). Als geboortejaar van de EU geldt 
gewoonlijkk 1957, het jaar waarin het Verdrag van Rome - het 'EG -Verdrag' -
tott stand kwam. Aanvankelijk hield op Europees niveau alleen de Raad van 
Europaa (1949) zich (onder meer) met culturele aangelegenheden bezig 
(Mourikk 1989,30-34). Vanwege het ontbreken van politieke macht van deze 
'intergouvernementelee organisatie' waren de gevolgen hiervan voor het door 
dee afzonderlijke leden gevoerde cultuurbeleid echter zeer gering. 

132.. Kleekamp 1992,320. Recente studies over dit onderwerp zijn: Tomesen en 
Vossenn 1994; Den Boer 1997; Paling en Veldheer (red.) 1998. 

133.. Het streven naar één Europese markt leidde ertoe dat het cultuurbeleid van 
dee afzonderlijke leden aan in de gemeenschap geldende 'economische' criteria 
wordtt getoetst. De aandacht concentreert zich hier op het uit de weg ruimen 
vann nationaal beleid dat kan worden gezien als belemmering van het vrije 
verkeerr binnen de EU van personen, kapitaal, goederen en diensten. Bij deze 
belemmeringenn kan het gaan om twee categorieën: discriminatie naar nationa-
liteitt en concurrentievervalsing door steunmaatregelen. 

134.. Conflicterend bij het omroepbeleid was het gegeven dat in de Europese richt-
lij nn 'Televisie zonder grenzen' (1989) het uitzenden van televisieprogramma's 
alss een vorm van economische dienstverlening werd gezien (in welk licht grens-
overschrijdendee programma's niet door nationale regelgeving mochten worden 
belemmerd),, terwijl het publieke bestel in Nederland juist steeds meer als een 
onderdeell  van cultuurbeleid werd beschouwd. Gedwongen door de EU-voor-
schriftenn moest niet alleen de wetgeving (meermalen) worden aangepast, maar 
moestenn tegelijkertijd wegen worden gevonden om het eigen publieke bestel 
tee kunnen handhaven. De stelling is hier gerechtvaardigd 'dat het Nederlands 
omroepbestell  door de invloed van de EU inmiddels feitelijk een duaal karakter 
heeftt gekregen' (Tromp 1989 e.v., 12). 

135.. Het onderzoek werd verricht door de in juli 1988 door minister Brinkman 
ingesteldee Commissie Cultuurbeleid en Interne Markt, die tot taak had 'de 
gevolgenn van de communautaire acties voor de culturele sector' te bezien 
(Lomann e.a. 1989; Tromp 1989). De uiteindelijke gevolgen zouden pas in 
dee loop van de tijd uit afzonderlijke besluiten en uit jurisprudentie van het 
Europesee Hof van Justitie duidelijk kunnen worden. 

136.. In 1989 konden ongeveer twintig regelingen en maatregelen als discriminerend 
wordenn uitgelegd. Als zodanig werden onder andere genoemd: de museumjaar-
kaart,, de leenvergoedingsregeling, de vaste boekenprijs, subsidies ten behoeve 
vann de Nederlandse film, de aankoopregeling in galeries en de percentagerege-
lingg bij overheidsgebouwen (Schreuder 1989). Als gevolg van deze constatering 
werdenn diverse regelingen aangepast, hetgeen meestal betekende dat zij ook 
voorr buitenlandse subsidieaanvragers werden opengesteld. 
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137.. Tromp 1989 e.v., 17-21; Kleekamp 1992,322-324. Met de culturele paragraaf 
wordtt enige duidelijkheid geschapen. In welke mate moet nog worden afge-
wacht,, want de tekst Iaat zoveel ruimte voor interpretatieverschillen dat ook nu 
nogg 'de verhouding tussen de EU en het nationale cultuurbeleid ingewikkeld en 
inn veel opzichten onduidelijk' blijf t (Tromp 1989 e.v., 22). Voorwaarde bij het 
verstrekkenn van nationale subsidies is dat 'deze maatregelen de voorwaarden 
inzakee het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de gemeenschap 
niett zodanig verstoren dat het gemeenschappelijke belang wordt geschaad'. 

138.. Mourik 1989,48. Mourik en het door hem (en onder anderen Paul Beugels 
enn Couwenberg) opgerichte Comité Buitenlands Cultureel Beleid, zijn van 
meningg dat Europa geen eigen cultuur heeft, maar bestaat uit nationale en 
regionalee culturen en dat vooral de culturen van kleinere lidstaten bij de Euro-
pesee integratie het gevaar lopen te verdwijnen. De andere oprichters van het 
CBCBB waren H. Heestermans (redacteur Woordenboek der Nederlandse Taal) en 
D.H.M.. Meuwissen (hoogleraar filosofie en vergelijkend staatsrecht). Voor 

55 70 de opvattingen van de CBCB zie Staatscourant, 222,14 november 1990. De CBCB 
streeftt naar een Europees Cultureel Handvest waarin is vastgelegd dat het 
(brede,, ook onderwijs- en wetenschapsbeleid omvattende) cultuurbeleid buiten 
dee centrale regelgeving blijft . In internationaal verband is het CBCB onder meer 
voorstanderr van intensievere samenwerking met België, en Vlaanderen in het 
bijzonder. . 

139.. Voor het nastreven van dergelijke doelen is de cultuur naar zijn mening inmid-
delss te veel geïnternationaliseerd. Met betrekking tot de geschiedenis van het 
nationalee cultuurbeleid constateert hij dat dit in wezen 'niets anders [is] dan het 
reagerenn en anticiperen op het doen en laten van de markt in deze sector', en 
datt de positie van de Nederlandse cultuur in internationaal verband een uiterst 
bescheidenn plaats inneemt. Vanuit dit perspectief wordt geconcludeerd dat 
'dee europeanisering geen bedreiging is voor de nationale cultuur noch voor 
hett beleid van de lidstaten, maar voortzetting en versterking van dat beleid met 
dezelfdee argumenten, maar nu op een hoger integratieniveau'. 

140.. Ministerie van wvc 1992,43. De 'lij n met de Nederlandse traditie' betreft hier 
dee Thorbeckiaanse notie dat 'de overheid zich terughoudend dient op te stellen 
tenn aanzien van inhoudelijke en ethische aspecten van cultuuruitingen' (44). 
Hoewell  inhoudelijk niet diep op 'de Nederlandse culturele identiteit' werd 
ingegaan,, werd wél benadrukt dat dit zeker niet als een 'besloten begrip' moet 
wordenn aangemerkt. Aangezien 'onze nationale culturele identiteit (...) een 
veelheidd aan identiteiten van verschillende groepen uit de bevolking, zowel 
levensbeschouwelijkk als geografisch' omvat, zou er in feite niet van 'dé Neder-
landsee identiteit' gesproken kunnen worden. Juist dit gegeven, de openheid van 
dee Nederlandse cultuur, werd in 1995 vervolgens door staatssecretaris Nuis als 
eenn van de bij uitstek kenmerkende facetten van de Nederlandse cultuur aange-
merkt. . 

141.. Ministerie van wvc 1992,43. 
142.. Ibidem, 45. 
143.. Notitie Intensivering buitenlands cultuurbeleid (WVC/BZ 1997), 68, en Handelingen 

11,1996-1997,25270,, nr. 1, 3. 
144.. Dit citaat en het volgende: Nuis 1996. 
145.. Ibidem. 
146.. Janssen 1997,59. 
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147.. Zie bijv.Myerscough 1994. 
148.. Hamersveld en Van der Wielen (red.) 1996. 
149.. NieuwsbriefRaadvoorCultuur, nr. 2, november 1998. 
150.. CDA-vertegenwoordiger in het Europese Parlement, P. Pex, in Staatscourant, 

199 november 1998. 
151.. In 1997 was een extra budget groot 16 miljoen gulden beschikbaar. 
ij2 .. Uitgangspunten voor het internationale cultuurbeleid 2001-2004, Internetversie, 

hfdst.. 2,4. 
153.. De nota Orkestenbestel (CRM, mei 1981,8) noemt 21 professionele Nederlandse 

orkesten;; niet door middel van 'reguliere*  koppelsubsidies gefinancierde 
orkestenn waren de vijf omroeporkesten, het (kleine) begeleidingsorkest van 
hett Operagezelschap Forum en het niet structureel door het rijk gesubsidieerde 
Gewestelijkk Orkest voor Zuid-Holland. Bij de bredere taakstelling ging het 
onderr meer om educatieve taken en koorbegeleidingen. 

154.. Zie bijv. Van den Berg en Smit 1980 en 1982, de notitie Orkestenbestel (CRM , 
meii  1981), en Handelingen 11,1982-1983,17600, hfdst. xvi, nr. 19, 8-14. 571 

155.. Geciteerd in: Smithuijsen 1986,5. 'IJzeren repertoire' verwijst naar de succes-
nummerss van de negentiende-eeuwse symfonische muziekliteratuur. 

156.. Te weten: het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, het Utrechts Symfonie 
Orkest,, het Limburgs Symfonie Orkest, het Frysk Orkest en het Gewestelijk 
Orkestt Zuid-Holland. 

157.. Willem Sutherland was destijds secretaris van de Rijkscommissie van advies 
voorr de bouw van schouwburgen en concertzalen. 

158.. De provincies zouden aanvullende taken kunnen financieren, zoals meer 
koorbegeleidingenn en educatieve ondersteuning. 

159.. Muziekaandeel: 41,5 miljoen; toneelaandeel: 14,5 miljoen. 
160.. Smithuijsen 1986,6. Dat in dit verband van een centralisatie wordt gesproken 

lagg vooral in het feit dat hier sprake was van een 'omgekeerde geldstroom', 
datt wil zeggen, het overhevelen van geld van de lagere overheden naar het rijk. 
Hierr stond echter wel iets tegenover, want tegelijkertijd maakte de operatie een 
beginn met een complementaire taakverdeling - en dat was ook de kern van de 
uitlegg waarmee Brinkman de Kamer tot instemming bracht. 

161.. Smithuijsen 1986,5. 
162.. Ibidem. Het was een kwestie van inschatting van mogelijkheden. In elk geval 

beweess de operatie dat het niet eenvoudig was om binnen de sinds het einde 
vann de jaren zestig sterk gedemocratiseerde - 'antiautoritaire' - verhoudingen 
slagvaardigg tot ingrijpende veranderingen te komen. Gezien Brinkmans 
uitspraak:: 'Een minister hoort gezag te hebben, een minister is niet gewoon', 
zouu hij zijn voorstellen graag met wat meer kracht hebben doorgevoerd 
(citaat:: Bibeb 1983,5). 

163.. De Nederlandse Opera is niet de instelling die in 1939 werd opgericht. Deze 
werdd in 1964 als gevolg van een artistieke crisis opgeheven (Bottenheim 1983, 
2200 e.v.). De operavoorziening werd vervolgens overgenomen door de 
Nederlandsee Operastichting die bij de ingebruikneming van het nieuwe 
Muziektheaterr in Amsterdam weer de Nederlandse Opera ging heten. 

164.. Als instellingen waarin 'het moderne circuit' zich in het bijzonder manifesteert 
kunnenn worden genoemd: de Stichting Gaudeamus (die concerten organi-
seert),, de Stichting Donemus (die nieuwe muziek documenteert en uitgeeft), 
hett Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo), het Fonds voor 
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dee Scheppende Toonkunst en de podia De IJsbreker (Amsterdam) en De Unie 
(Rotterdam). . 

165.. Borstlap 1996. 
166.. Het Nationaal Popinstituut is de opvolger van de Stichting Popmuziek 

Nederland,, die vanaf 1977 door het rijk werd gesubsidieerd. 
167.. 'Advisering toneel-, jeugd- en vormingstheatergezelschappen 1980-1981', in: 

InformatiebulletinInformatiebulletin van de Raad voorde Kunst (1980), nr. 1/2,7-8. Er was wel ruim-
tee voor nieuwe initiatieven, maar die werden al te lang gefinancierd 'met 
oneigenlijkee middelen', te weten gelden uit een post voor 'experimenten 
enn kunstvernieuwende projecten' (Ligthart 1988,31). 

168.. 'Advies Toneelvoorziening 1983/1984: Raad werkt aan herziening toneelbesteF, 
in:: Informatiebulletin van de Raad voor de Kunst (1983), nr. 2,15. 

169.. H.A. de Boer was minister van CRM in het kabinet-Van Agt 111 (mei - november 
1982). . 

170.. Handelingen 11, 1983-1984,18447,nr-J» *• 
55 7 2 171- Over de vraag wat in dit verband als repertoiretoneel moet of kan worden 

gezienn kan natuurlijk zeer verschillend worden gedacht. 
172.. Te weten het Noord Nederlands Toneel, het Theater van het Oosten en het 

Zuidelijkk Toneel. 
173.. Om welke ad-hocsubsidies het hier gaat zie bijv. Nieuwsbrief Fonds Podium-

kunstenkunsten (1996), nr. 2 (augustus). 
174.. Over het 'gat' dat de vrije producenten vanaf 1970 opvulden: Jong 1989,9. 

Ziee ookSociaalen Cultureel Rapport 1990, 236 (en eerdere uitgaven hiervan). 
175.. Bezoekersaantal: CBS 1994,232; Brinkman: zie Ministerie van wvc 1987,17. 
176.. Ministerie van wvc 1987,17. 
177.. Zie bijv. Van den Berg 1986. 
178.. Zie bijv. Blokland 1996. 
179.. Van der Reijden en De Leeuw 1988. 
180.. Van Puffelen 1992,93. 
181.. Berenschot 199$. Zie ook Handelingen 11,1995-1996, 24247, nr. 2. 
182.. CBS, Podiumkunsten 199$; 'Sociaal culturele berichten 1996-6'; CBS, Podium-

kunstenkunsten 1996/1997. 
183.. Raad voor de Kunst 1986. 
184.. Ligthart 1989 e.v., 42 e.v. 
185.. In genoemd onderzoek werd gepleit voor handhaving en uitbreiding van de 

regeling. . 
186.. Voor zijn motivatie greep Brinkman terug op de nota Kunst en kunstbeleid, 

waarinn door minister Van Doorn was bepleit om de BKR om te vormen tot een 
instrumentt van kunstbeleid. Geconstateerd werd dat dit voornemen maar in 
beperktee mate tot effectief beleid had geleid. Het werd tijd om nu eindelijk eens 
concreett aan de slag te gaan. In twee discussienota's (A en B) werd uiteengezet 
hoee een beeldende-kunstbeleid eruit zou kunnen zien. Opvallend was dat hier
bijj geen sprake was van een uitsluitende concentratie op 'het aanbod', maar dat 
ookk werd stilgestaan bij het functioneren van kunstenaars in de samenleving. 
Inn bloemrijke bewoordingen werd gesteld: 'Toch kan men, wil men met een 
kunstbeleidd een bloeiend kunstleven bevorderen, die beroepsgroep niet zonder 
meerr beschouwen als een troepje scharrelkippen waarvan men af en toe een 
goedd gelukt ei opraapt om het aan den volke te voederen' (Ministerie van wvc 
1983,, 6; Handelingen 11,1982-1983,17994,nr- 4)-1*1 ̂ t e &nE n e t h i e r o m e e n 
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watt ingewikkelde constructie van twee nota's (A en B inéén). Anders dan voor-
heen,, toen het kunstenaarsbeleid nadrukkelijk aan het element van de sociale 
zekerheidd was gekoppeld, werd nu verband gelegd tussen kunstenaarsbeleid en 
'dee zorg voor een bloeiend kunstleven'. Vanuit dit perspectief zou enig aanvul-
lendd kunstenaarsbeleid zonder problemen onderdeel van het voorgestane 
kunstbeleidd kunnen zijn. Dit wellicht te meer omdat Brinkman, in plaats van de 
welzijnsdoelenn van weleer, de bevordering van een bloeiend kunstleven als 
hoofddoell  van zijn kunstbeleid noemde 'opdat daaruit kunst voortkomt, die 
zijnn uitwerking op de samenleving (nu of later) niet zal missen' (ibidem, 7). 

187.. Zie voor de hier bedoelde overwegingen Handelingen 11,1982-1983,17994, 
nr.. 4,8. 

188.. De begrippen 'presentatie' en 'distributie' zijn in verschillende opzichten te 
beschouwenn als nieuwe benamingen voor 'geografische spreiding'; 'afname', 
'consumptie'' en 'participatie' zijn dat tot op zekere hoogte voor 'sociale 
spreiding'.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 2,76. 

189.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 2,76. (Uiteindelijk leidde dit 573 
voornemenn met ingang van 1999 tot invoering van de reeds genoemde Wet 
Inkomensvormingg Kunstenaars - de WIK. ) 

190.. De bij de Mondriaan Stichting ondergebrachte taken zouden volgens eerdere 
plannenn worden neergelegd bij een op te richten Fonds voor Kunstopdrachten. 
Hett was de bedoeling dat dit fonds ook opdrachten onder zijn hoede zou krij -
genn die door andere ministeries werden verstrekt. Uiteindelijk kwam het fonds 
bijj  gebrek aan motivatie bij de betrokken partijen (waaronder het ministerie van 
VROMM en de Rijksgebouwendienst) niet tot stand (zie Jansen 1995,128-129). 

Inn de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) waren in 1985 de Dienst Verspreide 
Rijkscollecties,, het Bureau Beeldende Kunst Buitenland en de Nederlandse 
Kunststichtingg samengebracht. In 1994 werden aan de RBK toebedeelde taken 
opp het terrein van de beeldende kunsten overgeheveld naar de Mondriaan 
Stichting,, waardoor de Rijksdienst als een van de centrale instellingen voor 
beeldendee kunstbeleid uit beeld verdween. In 1997 ging de Rijksdienst 
Beeldendee Kunst samen met het Centraal Laboratorium voor Onderzoek 
vann Voorwerpen van Kunst en Wetenschap en de Opleiding Restauratoren 
opp in het nieuwe en in Amsterdam gevestigde Instituut Collectie Nederland. 

191.. De kunstaankoopregeling verving vanaf 1984 (ter bevordering van de markt-
werking,, spreiding en inkomensvorming) de door minister Gardeniers afge-
schaftee aankoopsubsidieregeling voor particulieren. 

192.. De steden ontvangen hiervan 15, de provincies 20 miljoen. 
193.. Het resterende 'kunstenaarsbeleid' werd hierdoor enkel nog een zaak van het 

rijk ;; lagere overheden mogen uit hun 'autonome middelen' uiteraard wel 
(variantenn van) kunstenaarsbeleid voeren. 

194.. Lommen en Terwiel 1995; Raad voor de Kunst 1995. 
195.. Citaten: Mous 1989,114-2-3 en 114-2-2. 
196.. Zie Kraaijpoel 1989 en 1997; Simons 1997b; Abbing en Velthuis 1997. De klacht 

overr een monopoliepositie voor de overheid op de beeldende-kunstmarkt werd 
weersprokenn in onderzoek van Meulenbeek en Poot (1998), verricht in opdracht 
vann oc&w. Over 'beleid en markt' op het terrein van de beeldende kunst zie 
voortss Gubbels en Vooistra 1998, en Abbing 1998. 

197.. De Volkskrant, 9 februari 1999. 
198.. De Volkskrant, 12 februari 1999,8. 
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199.. Ministerie van wvc 1990,31. 
200.. Zie over Thackara en zijn opvattingen Nieuws Tribune, 20 augustus 1998. 
201.. Dit citaat en het volgende: Het Parool 24 november 1998,12. 
202.. Het huidige 'bouwministerie' is het in 1982 ingestelde ministerie van Volks-

huisvesting,, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Zie over de ontwikkeling 
vann het rijksbouwen na 1945: Van der Peet e.a. 1995; Eden en Steenmeijer 1995. 

203.. Blad van Nederlandse Architecten, nr. 11, november 1996. 
204.. Handelingen n, 1990-1991,21363, nr. 3, In het Architectuurinstituut werden de 

Stichtingg Wonen, het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst 
enn de Stichting Architectuurmuseum ondergebracht. 

205.. Citaat: oc&w 1998a, 128. 
206.. De bereidheid om het Berlage Instituut te ondersteunen was, net als de nota 

zelf,, een bewijs van de wil om de historisch gegroeide verkokering binnen 
dee architectenopleidingen terug te dringen en om vanuit verschillende 
verantwoordelijkhedenn daadwerkelijk bij te dragen aan de oplossing van 

5744 een probleem waarover al zo lang werd geklaagd: het ontbreken van een 
topopleidingg waarin bouwkunde, bouwkunst en beeldende kunst elkaar 
(weer)) kunnen versterken. 

207.. Eden en Steenmijer 1995. 
208.. Zie voor een vergelijking met Frankrijk in dit verband Van Rooy 1995. 
209.. Kempers 1994a. 
210.. Hulsman 1998. 
211.. Van Oeffelt 1998. 
212.. Nuis op 10 december 1997 bij een rondetafelgesprek over een alliantie tussen 

architectuurr en monumentenzorg; in: Nieuwsbrief "(RDMZ), 1998, nr. 1,1. 
213.. Brinkman 1989, 6-7. 
214.. Elshout 1990,297. 
215.. Direct na zijn aantreden liet minister Brinkman weten dat er geen tijd was voor 

eenn 'brede en diepe' studie. Er diende gewerkt te worden vanuit een 'pragmati-
schee opzet die op korte termijn tot resultaten zou kunnen leiden' (VNG 1983,7). 

216.. De titel was Zorg voor het museum. 
217.. Handelingen 11,1984-1985,19066, nr. 2,4. 
218.. Meermalen was in het verleden-in 1921 bijvoorbeeld-op grotere rij ksbetrok-

kenheidd aangedrongen. 
219.. Handelingen n, 1984-1985,19066, nr. 2,4,7. Het wetenschappelijke aspect werd 

bijj  de publieksfunctie overigens niet op de achtergrond geplaatst, want onder 
'hett publiek' werden zowel 'het brede publiek als de wetenschappelijke specia-
listen'' gerekend. 

220.. Onder 'museumbestel' werd in dit verband verstaan het 'geheel van musea 
enn ondersteunende instellingen, die tezamen op landelijk, regionaal en lokaal 
niveauu het culturele erfgoed verzamelen, bewaren, bestuderen en aan het 
publiekk presenteren'. Handelingen 11,1984-1985,19066, nr. 2,7. Zie over de 
'generalee verantwoordelijkheid' ook de 'aanvullende notitie met betrekking 
tott het museumbeleid'van 24 januari 1986 {Handelingen 11,1985-1986,19066, 
nr.. 14.) 

221.. Zie voor het rapport Rijksmusea van de Algemene Rekenkamer Handelingen 11, 
1987-1988,20697,, nr. 1 en 2. Over de voorgenomen privatisering van het Open-
luchtmuseum:: Smithuijsen 1990,46; Elshout 1990,298,301. 

222.. Museumvisie jrg. 13,1989, nr. 2,59-63; zie ook Elshout 1990,301. 
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223.. Het Deltaplan richtte zich niet alleen op verbetering van museale collecties, 
maarr ook op het wegwerken van conserveringsachterstanden in de archieven. 
Dee Wet tot behoud van cultuurbezit noemt een aantal voorwerpen en collecties 
diee vanwege hun bijzondere betekenis voor de Nederlandse cultuurgeschiede-
niss het land niet mogen verlaten. In 1996 vielen 169 voorwerpen en 24 verzame-
lingenn onder deze wet. Zoals te verwachten werd in de Cultuurnota 1993-1996. 
InvesterenInvesteren in cultuur op de eenmaal ingezette lij n voortgegaan. 

224.. Informatie: ministerie oc&w, november 1998. Voor de rijksmusea was 90 mil-
joenn beschikbaar; voor de niet-rijksmusea 32 miljoen; het totale met het Delta-
plann gemoeide bedrag is aanmerkelijk hoger, omdat door de betrokken instel-
lingenn en lagere overheden eveneens aanzienlijke bijdragen werden geleverd. 

225.. Brinkman 1989,27. 
226.. Zie voor een overzicht van de verzelfstandigingsoperatie het rapport Verzelf-

standigingstandiging Rijksmusea ca., Rijswijk (wvc) 1994. 
227.. Dit citaat en het volgende: Advies Cultuurnota 1997-2000, deel 2, 'Musea', 5,7. 
228.. Citaat: De Volkskrant, 22 november 1996,23. Interessant is dat Van Os twee 575 

jaarr eerder de overheid nog had aangespoord om een eigen visie op de rol en 
dee functie van musea in de samenleving te ontwikkelem; nu deze eenmaal was 
geformuleerdd en de musea vervolgens hieraan werden getoetst, bleek hij toch 
niett erg ingenomen met de consequenties daarvan (Van Os 1994). 

229.. Nieuwsbrief '(Raad voor Cultuur), nr. 6, augustus 1996,3. 
230.. Citaat: Kennis voor beter beheer en behoud. Beleidsplan 1997-2000, ICN 1997. 
231.. De Leeuw 1994; Hamersveld 1998. 
232.. Vaessen 1995. Met de in 1988 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 

dee Boekmanstichting ingestelde bijzondere leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdamm wil de Boekmanstichting de ontwikkeling en verspreiding van de 
kunstsociologischee kennis in Nederland bevorderen. De Boekmanleerstoel 
wordtt bekleed door een Nederlandse of buitenlandse kunstsocioloog; de eerste 
diee de functie vervulde was Bram Kempers. 

233.. De Volkskrant, 3 mei 1995; 26 februari 1997. 
234.. De noodzaak van een dergelijk fonds bleek bijvoorbeeld in 1992 toen er geen 

geldd was om een in Londen te veilen schilderij te kopen van Jacob van Campen, 
voorstellendee een dubbelportret van ConstanrJjn Huygens en zijn vrouw 
Suzannee van Baerle. Het toch niet erg hoge aankoopbudget (de vraagprijs was 
50.0000 a 70.000 pond) was meer dan het jaarlijkse aankoopbudget van het 
Mauritshuiss (Schwartz 1992). Uiteindelijk kon het werk doordat diverse fond-
senn bijsprongen toch nog worden gekocht, waarna het in de collectie van het 
Mauritshuiss kon worden opgenomen. 

235.. De Volkskrant, 4 december 1998. 
236.. Over de RDMZ: Don e.a. (red.) 1997. 

237.. Van de Bunt 1981. 
238.. Nota: Handelingen 11,1983-1984,18399, nr. 2. Zie voor een overzicht van het 

monumentenbeleidd vanaf 1982 ook Van Brederode e.a. 1996. 
239.. De taken van de lagere overheden zijn geregeld in afzonderlijke subsidierege-

lingen.. Nadat aanvankelijk enkel met subsidievoorwaarden was gewerkt, was 
inn de jaren zeventig een globale, in ministeriële circulaires neergelegde subsi-
dieregelingg tot stand gekomen. In 1983 werd met de Tijdelijke bijdrageregeling 
restauratiee monumenten (TBRM, Staatscourant, 1983,31) de volgende stap naar 
eenn volwaardige regeling gezet. Onder invloed van de nota Monumentenzorg 
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(1984)) volgde in 1986 de Rijksregeling restauratie monumenten (RRM, Staats-
courant,courant, 1985,219) en na inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988, het 
Besluitt rijkssubsidiëring restauratie monumenten (B RRM) en het Besluit rijks-
subsidiëringg onderhoud monumenten (BROM). 

240.. Zie Kuipers 1995. 
241.. Zie over monumentenzorg en particulier initiatief ook: Hietbrink 1990. 
242.. De NCM werd in 1972 opgericht als Stichting Nationale Contactcommissie 

Monumentenbescherming.. Initiatiefnemers waren: de ANWB, de Bond Heem-
schut,, de KNOB, de Vereniging De Hollandsche Molen, de StichtingMenno 
vann Coehoorn, de Vereniging Hendrick de Keyser, de Nederlandsche Kastelen-
stichting,, de Federatie het Behouden Huis en de Amsterdamse Maatschappij 
tott Stadsherstel. 

243.. oc&w 1998a, 82. 
244.. Zie over het Nationaal Restauratiefonds: Tien jaar Restauratiefonds, NRF 1995; 

overr de fiscale faciliteiten ibidem, 7,8. 
5 766 245. Het onderzoek werd uitgevoerd door Buitendijk Management Consultants 

(Almere);; in december 1993 verscheen de rapportage Monumenten beter bekeken. 
246.. Van dit bedrag is ca. 150 miljoen beschikbaar voor onderhoud en restauratie. 

Inn 1985 stelde het rijk 236 miljoen beschikbaar en de drie overheden samen 
398,55 miljoen. Het gezamenlijke budget was in 1994 368 miljoen; recentere 
cijferss zijn thans (1998) nog niet beschikbaar; bron: oc&w 1998a, 83. 

247.. Duparc 1975,379394-
248.. Artikel 1, lid 1. 
249.. Belvederenieuws, 1,25 augustus 1997. 
250.. Zie voor een helder en uitgebreider overzicht van het bibliotheekbeleid 

Kamermann 1989 e.v. 
251.. Het rijksbudget voor het openbaar bibliotheekwerk daalde tussen 1983 en 1987 

vann 362 naar 326 miljoen. 
252.. Notitie Cultuurbeleid (wvc 1985), 23-24. 
253.. In 1986 stuurde de minister een notitie over de 'Informatie-verzorging door 

openbaree bibliotheken' naar de Tweede Kamer (Handelingen 11,1986-1987, 

Ï9379)--
254.254. Handelingen 11,1991-1992,22568, nr. 1. 
255.. Kamerman 1989,11.15-30. 
256.. Citaten in deze alinea: Kamerman 1989,11.15-42. 
257.. Zie over de ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek Klein en Klein-

Meijerr 1998. 
258.. Statistisch Jaarboek 1996, CBS 1996,450; Sociaal-culturele berichten 1996, nr. 11. 
259.. Het aantal uitleningen steeg tussen 1980 en 1990 met 13%; in 1990 zette een 

dalingg in. Tussen 1990 en 1995 bedroeg deze 3,4% (gegevens: CBS). 
Opp 1 januari 1996 is in de Auteurswet het leen- en verhuurrecht opgenomen. 

Vanaff  die datum kunnen auteurs voor het uitlenen van hun werk aanspraak 
makenn op een vergoeding. Eerder was een (veel beperktere) leenrechtvergoe-
dingg in de Welzijnswet geregeld. Voor informatie over leenrecht: Stichting 
Leenrechtt te Amstelveen. 

260.. Van den Besselaar en Schneiders 1996. 
261.. Dit citaat en het volgende: Bos-Rops 1989,7. 
262.. Het rijk droeg in het kader van het Deltaplan Cultuurbehoud tussen 1990 en 

20000 22 miljoen bij aan het wegwerken van achterstanden in de archieven. 
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263.. Blokker 1996. 
264.. De wet had niet tot gevolg dat auteurs nu blijvend in een sterke positie tegen-

overr uitgevers kwamen te verkeren; integendeel, vaak kwam het in de praktijk 
nogg voor dat uitgevers pas een manuscript wilden uitgeven als alle daaraan 
verbondenn rechten op hen werden overgedragen (wvc 1993a, 121). 

Dee bemoeienis met de letteren vóór de invoering van de Auteurswet-1912 is 
alss 'incidenteel' te karakteriseren. Na 1912 bleven er tot na de Tweede Wereld-
oorlogg met enige regelmaat incidentele activiteiten plaatsvinden. Een voor-
beeldd is hier de subsidiëring van de uitgave van het complete werk van Joost 
vann den Vondel door de Wereldbibliotheek in 1927. 

265.. Sinds 1987 is de P.C. Hooftprijs officieel geen staatsprijs meer, omdat deze, na 
eenn conflict rond de toekenning in 1985, niet meer door de staat maar door de 
daartoee in het leven geroepen Stichting P.C. Hooftprijs wordt uitgereikt. Deze 
doorr het rijk gesubsidieerde stichting kent eveneens de (driejaarlijkse) Theo 
Thijssenprijss toe. De P.C- Hooftprijs wordt jaarlijks toegekend, bij toerbeurt 
voorr proza, poëzie en beschouwend proza. Van het prijzengeld van ƒ 125.000,- 577 
iss ƒ75.000,- bestemd voor de laureaat zelf en ƒ50.000,- voor de publicatie van 
zijnn of haar werk. De Theo Thijssenprijs wordt om de drie jaren toegekend; het 
prijzengeldd (en de verdeling daarvan) is gelijk aan dat van de P.C. Hooftprijs. 

266.. De Prijs voor de Nederlandse letteren wordt sinds 1986 toegekend door het 
comitéé van ministers van de Nederlandse Taalunie, bedraagt ƒ30.000,- en 
wordtt afwisselend door de Koning der Belgen en de Koningin der Nederlanden 
uitgereikt. . 

267.. De officiële naam van de Nederlandse Taalunie luidt: 'Verdrag tussen het 
Koninkrijkk België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de 
ruimstee zin'. 

268.. Notitie Cultuurbehoud (wvc 1985), 24. 
269.. Handelingen 11,1988-1989,20928, nr. 3. 
270.. Zie over de vaste boekenprijs dit hoofdstuk onder Gedrukte media. Op grond 

vann de leenrechtvergoedingsregeling krijgen auteurs een vergoeding voor door 
bibliothekenn van hen uitgeleend werk. 

271.. Handelingen 11,1989-1990,20928, nr. 4,1. 
272.. Kamerman 1994,39. 
273.. Cultuurhistorisch waardevol bezit in de bibliotheekcollecties werd hiermee 

onderdeell  van de in het kader van het Deltaplan Cultuurbehoud beschermde 
'Collectiee Nederland'. 

274.. De Stichting Lezen werd in 1987 in het leven geroepen door de Koninklijke 
Uitgeversbond,, de Nederlandse Boekverkopersbond en het NBLC. Later 
slotenn zich aan: de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Organisatie 
Tijdschriftuitgevers,, de Stichting Schrijvers School Samenleving, de Stichting 
Krantt in de Klas, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boekk en ECI voor boeken en platen B V. 

Dee Stichting Lezen 'adviseert de ministervan oc&w over het leesbevorde-
ringsbeleidringsbeleid en de besteding van het budget dat op de rijksbegroting ten behoeve 
vann leesbevordering is opgenomen. Daarnaast financiert de Stichting Lezen in 
nauwee samenwerking met haar participanten projecten voor leesbevordering 
diee door de branches uit het gezamenlijke Fonds Leesbevordering worden 
gefinancierd'' (uit: Beleidsplan 199J-2000 Stichting Lezen). 

275.. Jaarverslag Stichting Fonds voor de Letteren, 1997. 
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276.. Ministerie oc&w 1998a, 108. 
277.. Zie voor de geschiedenis van het persbeleid Lichtenberg 1980; Nieuwenhuis 

1991;; Van den Heuvel 1996a. 
278.. Tussen 1964 en 1974 slonk het aantal zelfstandige dagbladondernemingen van 

522 naar 30. Na 1974 zette de daling zich voort; in 1992 was het aantal geslonken 
tott 16. 

279.. Van den Heuvel 1996a, 37-40. 
280.. Artikel 123 van de Mediawet, Staatsblad, 1987, nr. 2459. 
281.. Citaat: Knuist 1982,37. 
282.. Artikel 123-132. 
283.. Bedrijfsfonds voor de pers, Jaarverslag 1996, bijlage 11. 
284.. Ministerie van wvc 1993a, 111; Ministerie van wvc 1992,66. 
285.. De Nederlandse boekhandelaren hanteren sinds 1903 zogenaamde Vaste 

boekenprijzen',, dat wil zeggen dat boeken in de detailhandel niet onder deze 
minimalee prijs mogen worden verkocht. Deze brancheafspraak werd onwettig 
doorr de invoering van de Wet op de economische mededinging (1964) die 
horizontalee prijsbinding verbood. De Koninklijke Vereeniging ter bevordering 
vann de belangen des Boekhandels verzocht hierop om ontheffing van de wet. 
Hett resultaat was dat de staatssecretaris van Economische Zaken op 31 augustus 
19677 op grond van 'belangen van culturele aard' toestemming verleende voor 
hett hanteren van een vaste boekenprijs. De vaste boekenprijs is thans toege-
staann op grond van de Mededingingswet (1998) en is tot 2005 verlengd. 

286.. Ministerie oc&w 1998a, 105. 
287.. Het ministerie van OK& W subsidieerde landelijk opererende instellingen, 

betaaldee mee aan plaatselijke muziekscholen en creativiteitscentra en zorgde 
ervoorr dat de kunstzinnige vorming een plek in het onderwijs kreeg. De provin-
ciescies stimuleerden AKKV-activiteiten binnen hun grenzen met behulp van pro-
vincialee culturele raden en 'aan de basis', in de gemeenten, leidden initiatieven 
ertoee dat de verschillende voorzieningen daadwerkelijk konden functioneren. 

Naa afronding van mijn onderzoek verscheen de publicatie van J. Vos (1999), 
waarinn de geschiedenis van de kunstzinnige vorming in Nederland wordt 
geschetst. . 

288.. Vanwege de gewenste regionale organisatiestructuur kwam er een belangrijke 
taakk bij de provincies (en de vier grootste steden) te liggen. Deze zouden moe-
tenn zorgenvoor 'regionale steunpunten' waarin muziekscholen, creativiteits-
centraa en professionele kunstinstellingen met een educatieve taak konden 
samenwerkenn dan wel samengaan. Om deze ontwikkeling op gang te brengen 
werdenn door het rijk vanaf 1979 zogenaamde AKU- en SECu-projecten gefinan-
cierd.. Met behulp van hiermee te verwerven inzichten zouden de provincies de 
aann hen overgedragen beleidstaak kunnen verwezenlijken, AKU verwijst naar de 
commissiee die de projecten ontwikkelde: de Adviesgroep Verzorgingsstructuur 
Kunstzinnigee Vorming. AKU-projecten richtten zich op het basisonderwijs en 
hett sociaal-cultureel werk. SECU komt van de notitie Samenwerking secundair 
onderwijsonderwijs en culturele instellingen, SEC u-projecten richtten zich op het voortge-
zett onderwijs; aan deze projecten namen naast instellingen voor kunstzinnige 
vormingg ook musea en bibliotheken deel. 

289.. Het voor de Rijksbijdrage sociaal-cultureel werk beschikbare budget daalde 
tussenn 1983 en 1987 van 260 naar 101 miljoen. De hierdoor ontstane problemen 
dedenn in het AKKV-veld de wens groeien om in plaats van aan het welzijnsbeleid 
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weerr aan het kunstbeleid te worden gekoppeld. Bij minister Brinkman vond 
ditt verlangen gehoor in de notitie Kunstzinnige vorming, Amateuristische kunst-
beoefeningbeoefening en Kunstbeleid (1985), waarin de relatie tussen de in de titel genoemde 
sectorenn werd bevestigd (Handelingen 11,1985-1986,19273, nr. 1 en 2). Net als op 
dee andere terreinen van het kunstbeleid werden nu ook bij de AKKV de 'overwe-
gendd ideologisch getinte doelstellingen van de persoonlijkheidsontplooiing 
respectievelijkk maatschappelijke bewustwording vervangen door de meer 
pragmatischee doelstellingen op het gebied van de kunstparticipatie' (Kooijman 
enn Colpaart 1989,19; Ensinke.a. 1989,20). Een gevolg was dat er vanaf nu in 
plaatss van over kunstzinnige 'vorming' in toenemende mate over kunst-'edu-
catie'' gesproken ging worden, en dat de aandacht veel nadrukkelijker op het 
onderwijss werd gericht. Ondanks de erkenning van de relatie tussen kunst en 
dee AKKV bleef het AKKV-beleid voorlopig echter onderdeel van het welzijns-
beleid,, dat vanaf 1987 door de Welzijnswet werd geregeld. In feite werden de 
beïnvloedingsmogelijkhedenn van de lagere overheden mét de invoering van 
dee Welzijnswet nog aanmerkelijk groter, doordat het geld nu niet meer als een 579 
'geoormerktee geldstroom' werd gedecentraliseerd. Het totale budget werd nu 
volledigg in het Gemeente- en het Provinciefonds gestort. De lagere overheden 
kondenn nu in principe de gelden aanwenden zoals zij dat wilden. 

290.. Zie bijv. Nota Muziekbeleid in Noord-Holland (1985). Anno 1998 gaat het om 
zestienn van dit soort instellingen. 

291.. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de instellingen hun werkzaamheden 
zoudenn richten op ondersteuning van de kunstzinnige vorming in zowel het 
basis-- en voortgezet onderwijs als in het sociaal-cultureel werk. 

292.. En zelfs die beperkte taak kostte vaak veel moeite. Soms, zoals in Noord-Brabant 
inn 1986, was de onvrede van het provinciaal bestuur over de rijksbezuinigingen 
opp het sociaal-cultureel werk zo groot, dat werd overwogen om het kunsteduca-
tiebeleidd maar geheel te beëindigen, maar zover kwam het ten slotte niet. 

293.. Ensinke.a. 1989e.v., 10. 
294.. Over de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming zie noot 141, hoofdstuk vi 11, 

Pag-559--
295.. Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992,36. 
296.. Zie over de totstandkoming van het LOKV: LOKV 1988. 
297.. Hoewel het nieuwe accent op cultuureducatie in het parlement waardering 

vondd was er ook kritiek. Was het niet wat gemakkelijk om juist van een zo 
gedecentraliseerdd beleidsterrein, waarover het rijk weinig te zeggen heeft 
enn waaraan deze financieel relatief weinig (meer) bijdraagt, het belangrijkste 
speerpuntt van het rijksbeleid te maken? De bewindslieden konden niet anders 
dann de kritiek voor kennisgeving aannemen; ze wezen erop dat het beleid de 
verantwoordelijkheidd van de gezamenlijke overheden diende te zijn en dat dit 
inn samenwerking diende te worden ontwikkeld. 

298.. Benadrukt werd dat er juist ten aanzien van educatieve activiteiten in de sfeer 
vann het cultuurbehoud - de musea, de archeologie, enzovoort- hoge verwach-
tingenn bestonden. 

299.. Het totale budget van de drie betrokken overheden samen bedroeg in 1997 
ca.. 8 miljoen. 

300.. De andere twee zouden zijn: een versterkte brancheorganisatie voor kunstzinni-
gee vorming en een landelijk expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie. 
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301.. Hiertoe zouden volgens de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 per sector landelijke 
'krachtigee instituten voor de amateurkunst' tot stand moeten komen die zich 
zoudenn moeten ontwikkelen tot 'toonaangevende instellingen op hun gebied'. 
Terr stimulering hiervan werd in 1997 het Fonds voor de Amateurkunst opge-
richt.. Op het terrein van de kunstzinnige vorming zou het (te reorganiseren) 
LOKVV het centrale instituut blijven. Hoewel daarin een veel zwaarder accent 
opp cultuureducatie werd gelegd, werd ook in Pantser of ruggengraat de nodige 
aandachtt aan de amateurkunst besteed. Benadrukt dient te worden dat het 
culturelee klimaat in Nederland sterk wordt beïnvloed door de bijna zes miljoen 
mensenn die op kunstzinnig terrein actief zijn. Al deze amateurs 'dragen bij aan 
eenn maatschappelijk klimaat waarin cultuur niet alleen een vanzelfsprekend, 
maarr ook een onmisbaar onderdeel is van het dagelijkse leven'. Tevens kan 
'dee invloed van de amateuristische kunstbeoefening op de sociale cohesie (...) 
moeilijkk worden overschat'. 

302.. Concreet resulteert dit onder meer in kadercursussen, landelijke manifestaties, 
5 800 informatievoorziening, repertoireverbetering en diverse soorten van bemidde-

ling. . 
303.. Centrale instellingen zijn anno 1998 in dit verband: het Landelijk Overleg 

Amateurr Muziekorganisaties (LOAM, gevestigd in Utrecht), de Stichting 
Samenwerkendee Korenorganisaties (SNK / Utrecht), het Nederlands Instituut 
voorr de Blaasmuziek (NIB / Utrecht), de Stichting Workshops in Nederland 
voorr Geïmproviseerde muziek (SWING / Alkmaar), de Stichting Popmuziek 
Nederlandd (SPN / Amsterdam), het Landelijk Centrum voor Amateurdans 
(LCAA / Utrecht), de Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA / Utrecht) en de 
Stichtingg Schrijven (Amsterdam). In 1998 wordt gewerkt aan de totstandkoming 
vann een nieuwe instelling die in de plaats moet komen van het Nederlands 
Centrumm voor Amateurtheater (NC A / Amersfoort). 

304.. Het gaat hier om respectievelijk de nota's Zwart op wit; naar eenfotografiebeleid 
inin Nederland en Fotografie belicht. 

305.. Geciteerd in Marsman 1995,34. 
306.. Bergevoeten Visser 1998,15. 
307.. Zie over de beoordeling van het veld Bergevoet en Visser 1998,25; citaat: 

Marsmann 1995,35. 
308.. Eind 1999 werd dit standpunt door het PBF losgelaten. 
309.. Zie over de ontwikkelingvan het filmbeleid direct na de oorlog De Haan 1986. 

Overr het Nederlands Filmmuseum: direct na de oorlog, op 24 augustus 1946, 
hadd David van Staveren, samen met Piet Meerburg en Paul Kijzer, de oprich-
terss van het Amsterdamse Filmtheater Kriterion, in Den Haag het Nederlands 
Historischh Film Archief (NHFA) opgericht. Een maand later verhuisde het NHFA 
naarr Amsterdam en in 1947 stelde het rijk een eerste (incidentele) subsidie 
beschikbaar.. In 1952 werd het NHFA samengevoegd met het in 1949 opgerichte 
Uitkij kk Archief en gehuisvest in het Stedelijk Museum. De nieuwe naam werd 
Nederlandss Film Museum (NFM). Van aanvang af ontving het NFM jaarlijks een 
(bescheiden)) subsidie van het rijk; incidenteel werden voor conserveringsdoel-
eindenn grotere financiële bijdragen beschikbaar gesteld (in 1956/40.000,-). In 
19711 verhuisde het NFM naar het Paviljoen Vondelpark. Zie ook: Hendriks 1996. 

Hett Produktiefonds voor Nederlandse Films werd op initiatief van de 
Nederlandsee Bioscoopbond (NBB) opgericht; vanaf 1956 werd hetmede door 
hett rijk gefinancierd. (Overigens stelde het rijk al vanaf 1947 subsidies beschik-
baarr voor het maken van 'kunstzinnige en culturele films'.) 
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Hett Nederlands Filminstituut was in 1948 opgericht door onder anderen de 
directeurr van de NBB J.G.J. Bosman en David van Staveren. Eerste voorzitter 
werdd oud-minister Van der Leeuw, die na zijn overlijden in 1955 werd opge-
volgdd door Philip J. Idenburg, de latere voorzitter van de Raad voor de Kunst. 
Rondd 1980 raakte het lange tijd goed functionerende NFI in de problemen door 
drastischee bezuinigingen op het onderwijs en het sociaal-cultureel werk (waar-
doorr instellingen steeds minder geld voor filmvertoningen hadden), de sterke 
groeii  van het televisieaanbod en door de opkomst van (toen) nieuwe media als 
dee video. In 1980 werd de subsidiëring door minister Van der Louw stopgezet. 
Inn afgeslankte vorm legt het in Hilversum gevestigde NFI zich sindsdien onder 
meerr toe op het maken en aanbieden van video's ten behoeve van bibliotheken. 
Ziee voor een geschiedenis van het NFI: Hes en Wïllemse 1988. 

Dee Nederlandse Filmacademie werd op initiatief van het NFI opgericht en 
vanaff  1958 door het rijk gesubsidieerd. De opleiding heet sinds 1975 Nederland-
see Film en Televisie Academie en wordt tot het hoger beroepsonderwijs 
gerekend.. $oi 

310.. Camping 1989 e.v., 11.7-1,11. Onder invloed van de teruglopende publieke 
belangstellingg was in de jaren zestig het aanbod van artistiek betere films in 
dee commerciële filmtheaters sterk teruggelopen. 

311.. Camping spreekt van 150, het ministerie van wvc (1993) van 120 filmhuizen. 
312.. In Kunst en kunstbeleid (1976) werd benadrukt dat filmmakers meer artistieke 

vrijheidd zouden moeten krijgen en dat het ontstaan van een betere filmcultuur 
diendee te worden bevorderd. Verdere ontwikkeling van het alternatieve circuit 
werdd van groot belang geacht. Om dit te bevorderen werd de grote invloed 
vann de bij uitstek door commerciële belangen gedreven Nederlandse Bioscoop-
bondd tegengegaan door aan onafhankelijke distributeurs voor de verspreiding 
vann speelfilms die 'van kunstzinnig belang' werden geacht subsidies beschik-
baarr te stellen. Voorts werd, vergelijkbaar met de aandacht voor het 'vormings-
theater',, binnen reeds bestaande mogelijkheden meer ruimte gegeven aan 
activiteitenn van filmers (zoals het filmcollectief de Kritiese Filmers) die zich 
speciaall  richtten 'op de maatschappelijke en politieke bewustwording van (ach-
tergestelde)) groepen' (Handelingen 11,1976-1977,14100, hfdst. xvi, nr. 2,24). 

313.. Al vanaf 1940 waren pogingen ondernomen om de Bioscoopwet te veranderen: 
ziee hierover het Rapport van de adviescommissie filmkeuring van 7 februari 1969. 

314.. In 1980 presenteerde minister Gardeniers een brief over het filmbeleid. De 
bemoeieniss van de overheid zou er vooral op gericht moeten zijn om 'ook op 
hett terrein van de film de artistieke kwaliteit de nodige stimulansen te geven' 
(Brieff  van de ministervan CRM van 23 mei 1980 aan de Tweede Kamer). 

315.. Brief 'over bet kunstbeleid, 9. 
316.. oc&w 1998,131. 
317.. De gesubsidieerde distributeurs zijn: het Nederlands Filmmuseum / Interna-

tionaltional Art Film, Cinemien en Contact Film Cinematheek. International Art 
Filmm is de bij het Nederlands Filmmuseum ondergebrachte opvolger van Film 
International;; Cinemien legt zich toe op de verspreiding van door vrouwen 
gemaaktee kunstzinnige films. 

318.. De promotie van Nederlandse film in het buitenland geschiedt door de 
stichtingg Holland Film Promotion alsmede door de jaarlijkse uitgave van 
dee Engelstalige publicatie Dutch Film. 

319.. Ministerie van wvc 1992,162. 
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320.. De belangrijkste knelpunten verwoordde D'Ancona in januari 1991 in haar 
FilmbriefzznFilmbriefzzn de Raad voor de Kunst (Rijswijk, 23 januari 1991). 

321.. In dit kader wordt deelgenomen aan de mediaprogramma's van de EU. Tevens 
waswas Nederland een van de medeoprichters van het Europees coproductiefonds 
Eurimagess (waaraan vanuit het mediabudget wordt bijgedragen). In 1995 was 
Eurimagess bij 99 Europese coproducties betrokken. 

322.. Deze toenadering tot de markt, waarmee in het bijzonder de Nederlandse 
Federatiee voor de Cinematografie (de opvolger van de Nederlandse Bioscoop-
bond)) werd bedoeld, illustreert hoezeer de bakens sinds de 'anticommerciële' 
opiniess uit de jaren zeventig zijn verzet. Toen (en ook nog wel in de jaren 
tachtig)) was de NBB in kringen van politiek en beleid als een door 'foute' (want 
uitsluitendd commerciële) motieven gedreven monopolist aangemerkt. In 1976 
werdd in Kunst en kunstbeleid de vraag gesteld of de invloed van de NBB op het 
vann aanvang af door de overheid en de NBB gefinancierde Produktiefonds niet 
moestt worden herzien. In de jaren tachtig beëindigde de NBB zijn bijdrage aan 

5822 het fonds. 
323.. Blokker was zelf ook een warm voorstander van een ijkmeesterachtige 'keuze-

heer':'(..-)) waar ik van droom: de ijkmeester van Hedyd'Ancona. Laat iemand 
maarr eens een aantal jaren zeggen: nou is het gesodemieter afgelopen, zo moet 
het.'' (Filmkrant, 134, mei 1993,7). 

324.. Film, oktober 1993,21. 
325.. Het Financieele Dagblad, 16 januari 1997. 
326.. De commissie stond onder leidingvan de actrice-schouwburgdirecteur Cox 

Habbema;; de titel van het rapport was Cultuur: boog aanslaan, laag belasten. 
327.. Zie voor een geschiedenis van de beginjaren van de omroep De Boer 1946; 

Vann den Heuvel 1976. 
328.. De financiering van de omroep geschiedt vrijwel uitsluitend uit de opbrengst 

vann de 'omroepbijdragen' en de reclameopbrengsten (de 'sTER-gelden'). 
Inn 1997 bedroeg de omroepbijdrage 1521 miljoen. 

329.. wvc 1993a, 100. 
330.. Als dit voorschrift niet zou bestaan, zouden omroepen volgens de wetgever 

'kunnenn streven naar een goedkope populariteit door in hoofdzaak amuse-
mentsprogramma'ss uit te zenden die voor het grote publiek aantrekkelijk zijn' 
(Hoefnagell  en Reinders 1983,107). 

331.. De bemoeienis met de programma's veranderde in de loop van de rijd. Aanvan-
kelijkk concentreerde de controle zich op 'zaken aangaande publieke moraal 
enn gezag'. Vanaf het einde van de jaren zestig echter, toen op deze terreinen het 
enee 'taboe' na het andere werd doorbroken, concentreerde de aandacht zich bij 
uitstekk op de verhoudingen tussen de programmasoorten (amusement, sport, 
informatie,, cultuur, enzovoort). Inhoudelijk wordt er vanuit morele en politie-
kee overwegingen tegenwoordig in feite geen controle meer uitgeoefend; wel 
wordtt scherp toegezien op het uitzenden van niet toegestane vormen van 
reclame. . 

332.. De eerste tv-uitzending in Nederland vond plaats op 2 oktober 1951. 
333.. wvc 1993a, ior. 
334.. Hoefnagel en Reinders 1983,107. 
335.. Het confessioneel-liberale kabinet-Marijnen wilde ruimte scheppen voor een 

commerciëlee omroep, maar werd het niet eens over het toelaten van nieuwe 
zendgemachtigden,, over het toelaten van reclame en over samenwerking tussen 
dee omroepen. Citaat: Ververs e.a. 1996, bijlage D, 2. 
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336.. Artikel 13, lid 2, sub 4. 
337.. Ministerie van wvc, Fact Sheet, 7-N-1988,1. 
338.. Ververs e.a. 1996, bijlage D, 2. 
339.. Hoefnagel en Reinders 1983,107. 
340.. Genoemde politieke motieven werden tevens minder urgent door de sterke 

uitbreidingg van de zendtijd waardoor de mogelijkheden om in de media ideeën 
uitt te dragen aanzienlijk toenamen. 

341.. Hoefnagel en Reinders 1983,107; zie ook Ververs e.a. 1996, bijlage D, 3. 
342.. Knuist 1982,180. 
343.. Handelingen n, 1982-1983,18035,nr-1-
344.. Sinds 1988 vormen zij bij het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken, 

samenn met letteren en bibliotheken een aparte directie. Nadat het beleidsveld 
cultuurr in 1994 werd ondergebracht bij het ministerie van oc&w veranderde 
dee naam van het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken in Directoraat-
Generaall  Cultuur en Arbeidsvoorwaarden. 

345.. Ministerie van wvc, Notitie Cultuurbeleid, 1985,11. 
346.. Dit citaat en het volgende: ibidem, 17. 
347.. Ministerie van wvc, Fact she et, 7-N-1988,1. 
348.. Zie over de bijdrage van dit Fonds aan de kwaliteitvan programmering van de 

publiekee omroepen: Bresser 1998. 
349.. De omroeporkesten zijn: het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie 

Orkest,, het Radio Kamer Orkest en het Metropole Orkest. Met ingang van 
19955 waren het Muziekcentrum en het Audiovisueel Archiefcentrum verzelf-
standigdd en in aparte stichtingen ondergebracht. 

350.. Handelingen 11,1990-1991,22147,nr- 2> 3"4-
351.. Ministerie van wvc 1992,61. 
352.. NRCHandelsblad, 7 april 1993. 
353.. Nota Publieke omroep in Nederland, 1991,39. 
354.354. Het Commissariaat kreeg ook nog andere zaken te regelen zoals bijv. de 

zendtijdverdelingg en de financiering van de omroepen. 
355.. Handelingen 11,1994-1995,23968, nr. 7. 
356.. Handelingen 11,1996-1997,23968, nr. 24,10. 
357.. De Volkskrant, 1 juli 1997. 
358.. NRCHandelsblad, 12 juli 1997. 
359.. Algemeen Dagblad, 9 juli 1997. 
360.. Van den Heuvel 1998. Onderzoek van Bureau McKinsey & Co, op 14 mei 1998, 

samenn met genoemdee nota, aangeboden aan staatssecretaris Nuis. Citaten: 
DeDe Volkskrant, 8 september 1999. 

361.. In het Verdrag van Amsterdam werd de bijzondere positie van de publieke 
omroepp gewaarborgd en de bijzondere bekostiging daarvan door middel 
vann publieke financiering in overeenstemming met het Europees Verdrag 
verklaard. . 

362.. NRC Handelsblad, 20 februari 1999; de 250 miljoen betreft een bedrag dat van 
dee middelen voor de omroepverenigingen naar de NOS wordt overgeheveld ten 
behoevee van de 'programmaversterking'. Het gaat hier om een kwart van het 
totalee budget van de publieke omroepen. 

363.. De Groene Amsterdammer, 17 februari 1999. 
364.. Dit citaat en het volgende: NRC Handelsblad, 20 februari 1999. 
365.. Zie voor kritiek bijv.: Van den Heuvel in Het Parool, 20 oktober 1999. 
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i.. Als zodanig biedt de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbeleid over een 
periodee van twee eeuwen een voorbeeld van 'incrementele' beleidsontwikke-
ling.. Kenmerk daarvan is dat het beleid in een continu proces van onderhande-
lingenn tussen de verschillende actoren stapje voor stapje verder groeit. Zie ook 
Bloklandd 1997, hfdst. 1 en 2. De bestuurskundige Charles E. Lindblom, die 
hett begrip in de jaren vijfti g introduceerde, spreekt in dit verband wel van de 
'tak-mediode',, waarbij aan bestaand beleid in de loop van de tijd nieuwe loten 
ontstaan.. Illustratief is daarbij dat hij de doorhem benoemde methode die van 
hett 'muddling dirough' - voortmodderen - noemde (Lindblom 1959; zie ook 
Hoogerwerff  1982,42-47). 

2.. Perioden waarin dit in tamelijk sterke mate het geval was zijn de Bataafs-Franse 
tijd,, direct na de Tweede Wereldoorlog, en de daaropvolgende jaren zestig en 
zeventig.. Ook rond de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste 
eeuww zijn de verwachtingen, gezien het sterk op algemene politiek-bestuurlijke 
uitgangspuntenn gebaseerde cultuurbeleid, tamelijk hooggespannen. 

3.. In elk geval lag (en ligt) er in de overheidsbemoeienis altijd de erkenning beslo-
tenn van de maatschappelijke waarde van dat aspect van het culturele leven dat 
doorr middel van beleid wordt bevorderd of ondersteund. 

4.. Israel 1995,1998. 
5.. Onderwerpen als het 'rationaliserings-, professionaliserings- en democratise-

ringsproces',, die in de sociale en politieke wetenschappen regelmatig onder-
werpp van beschouwing zijn, kunnen eveneens tot de categorie van grote inter-
nationalee trends worden gerekend. 

6.. Zie over recente inspanningen van de UNESCO en de Raad van Europa om cul-
tuurr hoger op de internationale politieke agenda te krijgen: Mommaas 1998. 

7.. De invloed van 'Europa' betreft vooral die op de beleidslegitimatie. Deze 
invloedd loopt ongeveer parallel met de opkomst van de Europese culturele 
identiteitt als communautair ideaal. Het is opvallend hoezeer sindsdien de 
nadrukk op de Europese culturele samenhang in Nederland leidde tot een veel 
groteree aandacht voor zijn positie in en zijn bijdrage aan de Europese culturele 
identiteit. . 

Watt betreft concrete gevolgen van de internationale invloeden is het overi-
genss opmerkelijk hoezeer deze in de loop van de tijd konden verschillen. Als 
voorbeeldd kan hier gelden dat in UNES co-verband geformuleerde overwegin-
genn in het begin van de jaren vijfti g leidden tot een beleid waarin 'de bescher-
mingg van de westerse cultuur' centraal werd gesteld. Een kwart eeuw later, 
medioo jaren zeventig, leidden UNESco-bevindingen tot heel andere ontwikke-
lingenn toen zij minister Van Doorn legitimeerden tot een cultuurbeleid waarin 
onverwijldd diende te worden afgerekend met het zo sterk in de westerse cultuur 
verankerdee 'elitair-burgerlijke cultuurbegrip'. In plaats hiervan zou 'eennieuw, 
brederr en dynamisch cultuurbegrip als basis voor beleidsvorming' moeten gaan 
dienen;; Van Doorn 1976,1. 

8.. Zie over de Duitse invloed op het Nederlandse muziekleven ook Von Gleich 
1972,900 e.v. 

9.. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat de tegenwoordig van invloed 
zijndee stromingen en trends over het algemeen sterk 'westers' en in het bijzon-
derr Angelsaksisch van aard zijn (zie ook Turner 1995). 
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io.. De calvinistische invloed op het toneel bijvoorbeeld betekende hoogstens een 
watt remmende factor in de verdere groei van het 'wereldse' toneel. Bij de stede-
lijk ee overheden bleven de libertijns-humanistische opvattingen ondanks regel-
matigee en scherpe conflicten het 'beleid' bepalen. Van een strenge censuur als 
inn het midden van de zestiende eeuw was geen sprake; zie ook Schiphof 1991, 
125-129.. De stadhouders lieten zich wat hun aandacht voor het toneel betreft 
inn de loop van de tijd evenmin afremmen door calvinistische oordelen. 

11.. In later tijden leidden de afwezigheid van een autoritair centraal gezag en de 
traditiee van vrijheid en tolerantie in de verzuilde Nederlandse parlementaire 
democratiee tot de neiging om 'de pluriformiteit van opvattingen en artistieke 
ontwikkelingenn haar kansen te geven' (citaat: L.C. Brinkman in ucv 18,30 
novemberr 1987,17). In de loop van de tijd had dit tot gevolg dat de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid niet door één politiek-bestuurlijke visie werd gedomi-
neerd,, maar dat er veeleer kan worden gesproken van 'een gezamenlijke 
ontwikkelingg op basis van een veelvoud aan inzichten' (ibidem). 

12.. Zie over de belangrijke rol van het particulier initiatiefin de Republiek met 
betrekkingg tot cultuurbevordering ookMijnhardt 1987a, 83. De initiatieven 
werdenn in de eerste plaats gedragen door 'vrije burgers' -waardoor volgens 
dee historicus Huizinga een 'nationale cultuur' ontstond die 'burgerlijk in eiken 
zin'' kan worden genoemd (Huizinga, Verzamelde werken, vu, 287). Zie hierover 
ookk Aerts en Te Velde 1998. 

13.. Vanaf de jaren tachtig nam de 'rijksregie' nog eens toe. Sinds de invoering van 
dee Wet op het specifiek cultuurbeleid worden bij gemeenten (en provincies) 
gewoonlijkk gelijklopende planperioden gehanteerd. En net als bij het rijk 
wordenn hier beleidsveranderingen bij uitstek gelegitimeerd door overwegingen 
aangaandee marktwerking, publieksbereik, pluriformiteit en dergelijke. 

14.. Over recente opvattingen over en pretenties van stedelijk cultuurbeleid zie 
Vann Aalst 1997; Wijn 1994; Pots 1994 (reactie op Wijn); Van Duijn e.a. 1999. 

15.. Myerscough 1994. 
16.. Ook in wetenschappelijke kringen ontstond (net als op diverse andere terrei-

nen)) al vroeg bezwaar tegen een dwingende 'overheidsbemoeienis'. Dit bleek 
tijdenss het bewind van Lodewijk Napoleon bijvoorbeeld toen de Hollandse 
Maatschappijj  der Wetenschappen om 'vrijheidsredenen' weigerde zich tot 
Koninklij kk Instituut te laten transformeren. Een ander voorbeeld uit de 
Bataafs-Fransee tijd betreft de verschillen van inzicht tussen de Directeur-
Generaall  der Wetenschappen en Kunsten, Johan Meerman, en de in de Vierde 
Klassee van het Koninklijk Instituut verzamelde professionele beeldende kun-
stenaars.. Dit meningsverschil leidde ertoe dat er toen nog geen Koninklijke 
Academiee der Schoone Kunsten in het leven werd geroepen.. In de kern ging 
hett om de vraag wie het in een dergelijk instituut primair voor het zeggen zou 
moetenn hebben: de overheid, onafhankelijke burgers of professionele kunste-
naars.. All e drie de groepen hadden zo hun eigen opvattingen hieromtrent. 

Hoewell  Willem 1 meer ruimte aan particulieren en hun instellingen liet, 
illustrerenn 'de Leidse kwestie' en het conflict dat zich afspeelde rond het beel-
dende-kunstonderwijss dat de afkeer van een 'sturende' overheid na 1813 onver-
minderdd groot was. Bij 'de Leidse kwestie' ging het om de vraag wie er in de 
Leidsee rijksmusea de dienst uitmaakte: de overheid of het universiteitsbestuur. 
Bijj  het conflict over het beeldende-kunstonderwijs baseerde de oppositie, 
bestaandee uit burgerlijke opinieleiders als Jeronimo de Vries en Joan Melchior 
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Kemperr en uit professionele kunstenaars, zich eensgezind op anti-utilitaire 
humanistischee beschavingsidealen en op daarmee verweven libertijnse en ver-
licht-liberalee opvattingen omtrent individuele vrijheid en de voor een artistieke 
bloeii  zo noodzakelijk geachte 'vrijheid voor de kunsten'. 

17.. De Stuers 1873,326. 
18.. Toch werd de rol van particulieren er gaandeweg niet sterker op. Dit kwam 

doordatt op een aantal belangrijke beleidsterreinen de invloed van professionals 
beduidendd toenam. 

19.. In het veld werd de acceptatie van het wettelijk verankerde primaat van de 
politiekk vergemakkelijkt doordat tegelijkertijd de autonomie van het culturele 
levenn (in het bijzonder die van de kunsten) tot op redelijke hoogte werd gewaar-
borgdd en de positie van particulieren in zeker opzicht werd uitgebreid. Wat de 
autonomiee betreft gaat het in de praktijk met name om de 'externe' beoordeling 
(doorr de Raad voor Cultuur) van te subsidiëren instellingen en voorzieningen 
enn van het functioneren van een fors aantal sectorale fondsen, waarin professio-
nalss en deskundigen in staat worden gesteld om substantiële subsidiebudgetten 
tee verdelen. Daarnaast werd de positie van particulieren binnen het bestel 
versterktt doordat het gros van de gesubsidieerde instellingen en voorzieningen 
onderr privaatrechtelijk bestuur werden gebracht. 

20.. In weerwil van de kritiek die er in de jaren zeventig op de toen gewenste 
versterkingg van het primaat van de politiek en de daarmee samenhangende 
'maatschappelijkk relevante' argumentatie van minister Van Doorn had geklon-
ken,, is daarmee uiteindelijk toch een beleid tot stand gekomen waarin politiek-
bestuurlijkee overwegingen en wensen een zwaarwegende rol zijn gaan spelen. 
(Dee Cultuurnota 1997-2000. Pantser of ruggengraat [wvc 1996] geeft hiervan 
eenn goed voorbeeld. Het beleid wordt in deze nota, zoals voordien gebruikelijk, 
zelfss niet meer primair vanuit de verschillende sectoren, maar geheel vanuit 
politiek-bestuurlijkee doelstellingen geformuleerd.) 

Opp de vraag waarom deze versterking van het primaat van de politiek nu wel, 
enn in de jaren zeventig niet te verwezenlijken was, zijn verschillende antwoor-
denn mogelijk. Een belangrijke daarvan is dat het politieke spectrum sinds het 
middenn van de jaren tachtig veel minder verdeeld is over de te stellen beleids-
doelen.. De voordien zo sterke polarisatie bleek vervluchtigd en tijdens het 
eerstee paarse kabinet kostte het de grote politieke partijen weinig moeite om 
zichh (in 1995) achter de zo duidelijk op algemene politiek-bestuurlijke doelen 
georiënteerdee beleidsvoornemens van staatssecretaris Nuis te scharen. 
Essentieell  anders dan bij Van Doorn was tevens dat het hier niet meer ging 
omm aanzetten tot fundamentele maatschappijveranderingen, maar om doelen 
diee 'de stijl van het land' - de vanouds open, tolerante democratie van vrije 
burgerss - dienden te verbreiden en te schragen. 

21.. Toch wil dit niet zeggen dat particulieren thans geen invloed meer hebben 
(ziee hierover ook Hitters 1996). Verre van dat, regelmatig verwoorden zij vanuit 
doorr hen bestuurde instellingen, samen met de daar werkzame professionals, in 
hett culturele veld levende opvattingen, en regelmatig zijn zij in staat om beleids-
ontwikkelingenn te beïnvloeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de rol die het Prins 
Bernhardd Fonds in 1999 speelde bij de totstandkoming van een 'Instituut voor 
dee Beeldcultuur'. De 'flankerende' rol van het particulier initiatief wordt tevens 
gedemonstreerdd door het feit dat het PBF in 1996 het pand Herengracht 474 
aankochtt om dit vervolgens als 'Erfgoedhuis' aan het Nationaal Contact Monu-
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mentenn beschikbaar te stellen. Nieuwe varianten op particuliere betrokkenheid 
betreffenn vanaf de jaren tachtig de sterke toename van (zeer uiteenlopende 
manierenn van) sponsoring, alsmede de groei van het aantal particuliere fondsen 
opp het terrein van de cultuur. In 1996 bestonden er hiervan 43, waarbij naast het 
PBFF en de daarmee verbonden regionale Anjerfondsen, het VSB Fonds en het 
Cultuurfondss van de Bank van de Nederlandse Gemeenten tot de bekendste 
kunnenn worden gerekend. 

22.. Op deze manier speelden Thorbeckes opvattingen bij de intensiveringvan de 
overheidsinvloedd op het culturele leven vanaf de jaren tachtig curieus genoeg 
eenn welhaast even grote rol als zij na het midden van de negentiende eeuw juist 
bijj  het tegengaan van overheidsbemoeienis hadden gespeeld. 

23.. Hiermee wordt het begrip beperkter gebruikt dan in de sociologische theorie 
gebruikelijk;; zie bijv. Zijderveld 1983,49-76. 

24.. Na verloop van tijd resulteerden de hier geleverde inspanningen in de 
totstandkomingg van Rijksarchieven in de provincies, het Rijksbureau voor 
dee Monumentenzorg (1918) en de Rijksgebouwendienst (1922). 

25.. Het is overigens belangrijk om bij de beoordeling van hun invloed voor ogen 
tee houden dat hun rol altijd door het primaat van de politiek wordt beperkt. 
Indienn ambtenaren 'het tij niet mee hebben', zijn hun mogelijkheden tot 
beïnvloedingg van het beleid gering, maar als zij 'de ruimte krijgen' kan hun 
invloedd die van bewindspersonen vrijwel evenaren en die in uitzonderlijke 
gevallenn (als van De Stuers) wellicht overstijgen. 

26.. Zie over de invloed van professionals binnen de kunstwereld bijv. De Swaan 
1986. . 

27.. De criticus van het welzijnsbeleid in de jaren zestig en zeventig Hans Achter-
huiss (1980,127) parafraserend, kan worden gesteld dat professionals in het 
kunstenveldd het vooral over één ding eens waren: kunst is een goede zaak 
waarr meer geld naar toe moet. 

28.. Myerscough 1994. 
29.. Geert Dales, VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, is van mening dat een voor 

cultuurr verantwoordelijke bewindspersoon niet moet doen alsof hij of zij 'een 
volksverhefferr of een massapedagoog' is (NRC Handelsblad, 16 mei 1998). En 
Atzoo Nicolaï, Tweede-Kamerlid voor de VVD , vindt dat in de cultuurpolitiek 
'minimalee inhoudelijke overheidsbemoeienis' voorop moet staan en dat het 
beleidd zo veel mogelijk voorwaardenscheppend moet zijn (NRC Handelsblad, 4 
maartt 1997). 

30.. Zie bijv. Ruud Lammers in Het Parool, 26 februari 1997, en Piet Zelissen en 
Hanss van Duiken in NRC Handelsblad, 9 augustus 1997. 

31.. De hier genoemde kritiek wordt onder meer verwoord door de politicoloog 
Hanss Blokland en de publicist Paul Kuypers. De bezwaren van Blokland sluiten 
gemakkelijkk aan bij een meer algemene kritiek op het overheidshandelen, en 
diee herinnert aan de discussie die in de vorige eeuw over de tegenstelling tussen 
utilitairee beleidsdoelen en libertijns-humanistische beschavingsidealen werd 
gevoerd.. In essentie gaat het hier om de mate waarin kwantitatieve criteria in 
hett huidige beleid de overhand hebben gekregen. Paul Kuypers merkt in dit 
verbandd op dat het in de relatie tussen de overheid en het culturele leven om 
meerr dient te gaan dan om 'een simpele symmetrie tussen vraag en aanbod' 
(Kuyperss 1997,31; zie ook Kuypers 1999,29-104). 
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Dee overheid zou zich tot taak moeten stellen om de culturele competentie van 
burgerss te bevorderen. Zij zou zich niet moeten laten weerhouden door de 
veelgehoordee mening dat de oude cultuurspreiding is mislukt en dat er om die 
redenn verder maar van zou moeten worden afgezien. Blokland beschouwt een 
dergelijkee lethargische houding als een vorm van geestelijke luiheid (zie ook 
BinnenlandsBestuurBinnenlandsBestuur•,•, 28 augustus 1992). Ter legitimering van haar ambities zou 
dee overheid zich moeten oriënteren op de begrippen 'positieve' en 'negatieve' 
vrijheid,, die de politicoloog-filosoof Isiah Berlin in de jaren vijftig introduceer
dee en die vanaf het begin van de jaren negentig in de gedachtevorming over het 
cultuurbeleidd tot het vaste begrippenkader kunnen worden gerekend (Berlin 
1958).. Van negatieve vrijheid is sprake wanneer een persoon of groep zonder 
inmengingg van anderen kan doen of laten wat hij of zij wil. Positieve vrijheid 
betreftt het vermogen van mensen zelfstandig richting aan hun leven te geven, 
off meester over het eigen bestaan te zijn. Volgens Blokland - en met hem 
anderenn - zou de positieve vrijheid van burgers moeten worden bevorderd 
doorr vooral in het onderwijs meer aandacht aan culturele vorming te besteden. 
Dee negatieve vrijheid van de kunstensector zou moeten worden doorbroken 
doorr de invloed van de in de kunstenbureaucratie verzamelde professionals en 
deskundigenn - met hun specialistische voorkeuren voor moeilijk toegankelijke 
kunstvormenn - terug te dringen. Daarbij zou het 'maatschappelijk isolement 
vann de kunst' moeten worden doorbroken door meer aandacht aan de 'vraagzij
de'' te besteden. De met het 'vrijheden-debat' samenhangende 'vraag-aanbod-
discussie'' speelt overigens al sinds de jaren zeventig een min of meer permanen
tee rol in de opinievorming rond het kunstbeleid. 

Dee toon die de cultuursocioloog Bevers aanslaat in een periodiek van de 
Verenigingg Kunsten '92 (waarin een groot aantall professionals uit het culturele 
veldd voor hun belangen opkomt) is illustratief. Hij zegt: 'Hoed u voor de kreet: 
"alless moet anders"' {Nieuwsbrief Kunsten '92, juni 1996,5). En een paar jaar 
later,, tijdens de voorbereiding van de cultuurplanperiode 2001-2004, benadruk
tee hij tegenover critici de positieve effecten van de 'democratische cultuurzorg', 
inn het bijzonder ten opzichte van de kunsten: 'In de tweede helft van deze eeuw 
zijnn de gevestigde kunsten niets tekort gekomen en is in nieuwe kunstuitingen 
geïnvesteerd'' (Bevers 1999). 



Literatuur Literatuur 

Aalbers,, J., en M. Prak, De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. 
Meppel/Amsterdamm 1987. 

Aalst,, I. van, Cultuur in de stad. Diss., Utrecht 1997. 
Abbing,Abbing, H., Een economie van de kunsten: beschouwing over kunst en kunstbeleid. 

Groningenn 1989. 
—,, 'Overheidssubsidie fnuikend voor markt beeldende kunst', in: Het Parool, 

311 december 1998. 
—— en O. Velthuis, 'Kunstwereld is gebaat bij kortere arm overheid', in: 

NRNR C Handelsblad, 24 oktober 1997. 
Achterhuis,, H., De markt van welzijn en geluk. Baarn 1980. 
Adams,, T.H., en V. Bina, 'Cultuurbeleid en onderzoek', in: Kunst onderzocht. 

Hilversumm 1999,27-33. 
Adang,, M., '"Eens zal de dag, opgaand, vinden arbeid en schoonheid vereend". 

Overr socialisme en kunstopvoeding in Nederland aan het begin van de twintigste 
eeuw',, in: Westen (red.) 1990,71-104. 

—,, 'Henri Polak, Richard Roland Holst en de complexe relatie tussen sociaal-democratie 
enn kunst aan het begin van deze eeuw', in: Boekmancahier, 21 (september 1994), 
260-278. . 

Adrichem,, J. van, 'Het Rotterdamse kunstklimaat: particulier initiatief en overheids-
beleid',, in: Dagevos e.a. 1991,148-197. 

Aerts,, R., De letterberen. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift: De Gids. 
Amsterdamm 1997. 

—— en H. te Velde, De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf 
dede middeleeuwen. Kampen 1998. 

Akkermans,, H.J.M., e.a. (red.), Handboek cultuurbeleid. 's-Gravenhage 1989 e.v. 
Albach,, B., Helden draken en comedianten. Het Nederlandse toneelleven voor, in en na 

dede Franse tijd. Amsterdam 1956. 
—,, Het huis op het plein. Amsterdam 1957. 
—,, Duizendjaar toneel in Nederland. Bussum 1965. 
—,, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap 

inin de ijde eeuw. Zutphen 1977. 
—— en P. Blom, 'Uit in Amsterdam. Van schouwburgen en kermissen, tussen 1780 

enn 1813', in: Blom 1985. 
Albers,, P., 'Victor de Stuers (1843-1916), de referendaris 11. Inrichting en bestuur der 

musea',, in: Studiën, tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren, 50 (1918), deel 90, 
1-29. . 

—,, 'Victor de Stuers (1843-1916), de referendaris m. De monumenten', in: Studiën, 
tijdschrifttijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren, 51 (1919), deel 91, 228-260. 

—,, 'Victor de Stuers (1843-1916), de referendaris v. Onze Rijksarchieven', in: Studiën, 
tijdschrifttijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren, 51 (1919), deel 92,443-465. 

Alem,, V. van, 'KVP en kunstbeleid'. Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit 
Nijmegen,, 1983. . 

—,, 'De KVP en het kunst- en cultuurbeleid', in: Van Duiken en Klop 1984,27-37. 
Altona,, J., 'Gevolgen "1992" voor Nederlands cultuurbeleid mistig en ondoorzichtig', 

in:: Trefpunt, januari 1992. 
Asselbergs-Neesen,, V, Kind, kunst en opvoeding. De Nederlandse beweging voor beeldende 

expressie.expressie. Diss., Amersfoort/Leuven 1989. 
Austen,, S., Margetheater in Nederland. Utrecht/Antwerpen 1980. 



LITERATUUR R 

Baarle,, Y. van, De kunst van het socialisme. Beschouwingen over kunst- en kunstbeleid. 
Deventerr 1982. 

Balfoort,, D.J., 'De geschiedenis van de Koninklijke Hofkapel, 's- Gravenhage 
1820-1842'.. Ongepubliceerd manuscript; kopie van getypt exemplaar in bibliotheek 
KHA,, 's-Gravenhage, 1943. 

—,Hett muziekleven in Nederland in de iydeen i8deeeuw. 's-Gravenhage 19812. 
Ballegoyenn De Jong, J. van, Buurtschap. Een kroniek van zes eeuwen Voorhout en 

Dennewegbuurt.Dennewegbuurt. Den Haag 1984. 
Banck,, J.E., 'Het Nationaal Tooneel in de Residentie 1804-1904', 'va: Jaarboek Die 

Haghe,Haghe, (1904), 343-377-
Bank,J.Th.M.,, Opkomst en ondergangvan de Nederlandse Volksbeweging (NVB). 

Deventerr 1978. 
—,, 'De loyaliteit van Marga Klompé', in: Van der Plas 1989,9-22. 
—,, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw. 

's-Gravenhagee 1990. 
—,, 'Mecenaat en stadsontwikkeling in Amsterdam 1850-1900', in: TvG, 104 (1991), 

5900 549-573-
—,, 'De Oranjes te paard. Oude conventies in nieuwe beelden', in: Kempers (red.) 1995, 

169-195. . 
—,, 'Oranje en de muziek', in: Julius enWoelderink(red.) 1999, n-34. 
—,, JJ. Huizinga enJ.T. Minderaa, Nederlands verleden in vogelvlucht. De nieuwste tijd: 

18131813 tot heden. Deel 111, Groningen 1993. 
Banning,, W., 'De Moderne wereld', in: W. Banning en J.D. Bierens de Haan, Europeesche 

geest.geest. Arnhem 1939,306-358. 
—,, De dag van morgen. Amsterdam 1945. 
—,, Hedendaagse sociale bewegingen. Deventer 1985'°, oorspr. 1938. 
—— en H.E.S. Woldring, Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen. 

Houten/Zaventemm 199312, oorspr. Banning 1938. 
Barendregt,, P., 'Dordrechts museum in de Boterbeurs', in: Paus en Schweizer 1992,11-24. 
Barnouw,, N.D.J., D. van Galen Last, G. Meershoek, P. Romijn, E.L.M. Somers en 

C.. Touwen-Bouwsma (red.), Vierde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie.documentatie. Zutphen 1993. 

Baudet,, H., De langewegnaar de Technische Universiteit Delft. 2 delen, 's-Gravenhage 
1992. . 

Beaufort,, H.L. de, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht. 
Diss.,, Utrecht 1909. 

—,, Auteursrecht. Zwolle 1932. 
Beckers,, T., Planning voor vrijheid. Een historisch-sociologische studie van de overheids-

interventieinterventie in recreatie en vrije tijd. Diss., Wageningen 1983. 
—— en H. van der Poel, Vrijetijd tussen vorming en vermaak; een inleiding tot de studie 

vanvan de vrijetijd. Leiden/Antwerpen 1990. 
Beek,, M., I. van Beek-Mulder, T. van den Berg e.a., Victor de Stuers' Holland op zijn 

smalst.smalst. Bussum 1975. 
Beek,, P. van, en W, Knuist, De kunstzinnige burger: onderzoek naar amateuristische 

kunstbeoefeningkunstbeoefening en culturele interesses onder de bevolking vanaf 6 jaar. Rijswijk 1991. 
Beekelaar,, G.A.M., 'Van landelijk tot regionaal dagblad', in: TvG, 104 (1991), 102-103. 
Beelaertss van Blokland, F.W.A., M.G. Buist, M.W. Kok e.a., Paviljoen Welgelegen 

1789-1989.1789-1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-
Holland.Holland. Haarlem 1989. 

Beets,, N., Rapport over een 'Instituut voor Schoone Kunsten' door mrN. Beets uitgebracht 
voorvoor het Verbond van Nederlandsche Kunstenaars Vereenigingen. Z.p. 1915 (in: ARA 
2.04.13.2865). . 



LITERATUU R R 

Berends,, L., Rozen en tomaten. De Amsterdamse Schouwburg 1894-1994. Amsterdam 
1994. . 

Berenschott (Bureau), De podiumkunsten na 2000 naar een nieuw beleid. Utrecht 1995. 
Beresteijn,, E.A. van, Waarom ik de vrijzinnig-democratische kamerfractie verliet. 

's-Gravenhagee 1923. 
—,, Vijf-en-twintigjaren C. V, Feestrede. 's-Gravenhage 1933. 
Berg,, H.O. van den, De structuur van het kunstbeleid, SCP, 's-Gravenhage 1985. 
—,—, 'Publikumsbeschimphing', in: Intermagazine, november 1986,58-66. 
—,, Koekoeksjong of nachtegaal. Veertigjaar Nederlands Impresariaat. Amsterdam 1987. 
—,, 'Muziek', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.2-1/58. 
—,, 'Kunstenplan blijkt opnieuw gebrekkig beleidsinstrument', in: De Staatscourant, 

77 oktober 1996. 
—— en S. Smit, Symfonieorkesten in Nederland; bezetenheid in dienstverband. Amsterdam 

1980. . 
—— en —, Organisatie en bespeling van het Muziektheater. Amsterdam 1982. 
Berg,, I. van den, en S. de Sitter (red.), Kunst en overheid. Beleid en praktijk. Amsterdam 

1990.. 59 ï 
Berg,, J.Th.J. van den, en H. A. A. Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek. Alphen 

aann de Rijn 19752. 
Berg,, P.W.J. van den, Het karakter van deplattelands-samenleving. Assen 1941,19482. 
Berge,, J.BJ.M. ten, A. van derJagt en J.J.H. Pop, Toekomsttrends en binnenlands bestuur. 

's-Gravenhagee 1989. 
Bergevoet,, F.t en A. Visser, Wertheimers wens. Instituut Collectie Nederland, Amsterdam 

1998. . 
Bergvelt,, E.S., 'De élèves-pensionnaires van Koning Lodewijk Napoleon. Problemen 

bijj  de voltooiing van een Hollandse kunstopleiding in Parijs en Rome (1807-1813)', 
in:: Bergvelt e.a. (red.), Reizen naar Rome. Italië als leerschool voor Nederlandse 
kunstenaarskunstenaars omstreeks 1800. Haarlem/Rome 1984,45-77-

—,, 'Nationale, levende en moderne meesters. Rijksmusea en eigentijdse kunst 
(1800-1848)',, in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 35, Weesp 1985,77-149-

—,—, 'Koning Willem 1 als verzamelaar, opdrachtgever en weldoener van de Noord-
nederlandsee Musea', in: Tamse en Witte 1992, 261-285. 

—,, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van 
SchilderijenSchilderijen (1798-1896). Diss., Amsterdam 1998. 

—— en R. Kistemaker (red.), De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteiten-
verzamelingenverzamelingen 1585-1735. Zwolle 1992. 

Berkel,, B.. van, 'Tobie Goedewaagen. Een leven als Faust', in: Barnouw e.a. 1993, 9-36. 
Berkel,, K. van, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in 

NederlandNederland 1580-1940. Amsterdam 1985. 
—,, Renaissance der cultuurwetenschap. Leiden 1986. 
—,, Denken over cultuur. Een beschouwing over de samenhang in de geschiedenis van idee 

enen mentaliteit. Groningen 1990. 
—,—, 'Een gesoigneerde nomade. Biografie van de echte Justus van Effen', in: NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 9 oktober 1992,7. 
Berlin,, L, Two concepts of liberty. Oxford 1958. 
Bervoets,, J. A. A., Inventaris van het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 

AfdelingAfdeling Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918. 2 delen, 's-Gravenhage 19 85*. 
—,—, 'Victor de Stuers: kunstenaar op een referendarisstoel', in: Binnenlands bestuur 

Management,Management, 19 juni 1992, nr. 4,92-97. 
—— enM.C.M. Wishaupt, Victor de Stuers; referendaris zonder vrees of blaam. Catalogus 

bijbij  de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief. 
's-Gravenhagee 1985. 



LITERATUUR R 

Besselaar,, M. A.J. van den, en P. Schneiders, 'Overheidsbeleid en de openbare biblio-
thekenn in Nederland', in: Rathenau Instituut (red.) 1996,129-172. 

Beugels,, P., Cultuurpolitiek. Een verkenning door Paul Beugels. Amsterdam 1968. 
Gebundeldee artikelen uit De Volkskrantvan 2,5,8,12,16,19,22 en 30 maart, 
enn 2,6,9,13 april 1968. 

—,, 'Stijl en politieke attitude', in: Boekmancabier, 12 (juni 1992), 161-164. 
Beunders,, H., ""tl s Naatje". Een pokdaÜge herinnering', in: Van Sas 1995, 91-105. 
—,—, 'Het was Naatje', in: NRCHandelsblad, 26 juni 1993, Zaterdagbijvoegsel, 6. 
Beus,, J.W. de, en P.B. Lehning, 'Beleidswetenschap op zoek naar zichzelf, in: Lehning 

1987. . 
Bevers,, A.M. (Ton), 'Particulier initiatief en cultuur. Over de rol van burgers en 

overheidd bij de oprichting en consolidering van kunstinstellingen', in: Sociologisch 
TijdschriftTijdschrift 14 (oktober 1987), nr. 2,255-289 (ook in Bevers 1993,38-79). 

—,, 'Cultuurspreiding en publieksbereik. Van volksverheffing tot marktstrategie', in: 
Beverss e.a. 1988a, 64-98. 

—,, 'Nationaal en internationaal cultuurbeleid tussen ideaal en handelen', in: De Sitter 
5 922 (red.) 1988b, 67-82. 

—,, 'Kunstsociologie in Nederland 1980-1990', in: Boekmancahier 1 (augustus 1989), 5-18. 
—,, Georganiseerde cultuur; de rol van overheid en markt in de kunstwereld. Bussum 1993. 
—•,, 'Het Nederlands internationaal cultuurbeleid', in: Boekmancahier 26(december 1995), 

422-427. . 
—,, 'Cultuurbeleid verrijkt de kunst', in: NRCHandelsblad, 29 mei 1999. 
—,, A. van den Braembussche en B.J. Langenberg (red.), De kunstwereld. Produktie, 

distributiedistributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur. Hilversum 1993. 
—,—, S.J. Doorman e.a. (red.), In ons diaconale land. Amsterdam 1988. 
Beijer,, E., en L. Samama, Muziek in de Nederlanden van 1100 tot beden. Utrecht 1989. 
Bibeb,, 'Elco Brinkman: "Een minister hoort gezag te hebben. Een minister is niet 

gewoon"',, in: Vrij  Nederland, 11 juni 1983,5, 6. 
Bierenss de Haan, J.A., en A.A. Kok, Heemschut. Amsterdam 1944. 
Biesboer,, P., Schilderijen voor het stadhuis Haarlem, 16e en ije eeuw. Kunstopdrachten 

terter verfraaiing. Haarlem 1983. 
Bigot,, L.C.I., 'Het Nut en het onderwijs', in: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

1934,79-117. . 
Blankert,, A., Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de ije eeuw. Rondom schilderijen 

vanvan Ferdinant Bol. Lochem 1975. 
—— en C. van Lakervelt, 'Over de funktie van kunst en musea', in: Museumjournaal 

seriee 17 (augustus 1972), nr. 4,146-154. 
Bleijleve,, D., M. Hillen, D. Sinkee en Y. Sipma (red.), Kunst en beweging. Vijftigjaar 

FederatieFederatie van Kunstenaarsverenigingen. Abcoude 1996. 
Bloemgarten,, S., 'Henri Polak en de oprichting van de Amsterdamsche Toonkunste

naarss Vereeniging', in: Diepenbrocke.a. (red.) 1994a, 9-14. 
—,, Henri Polak sociaal democraat i868-ig6^. Diss., 's-Gravenhage 1994b. 
Blok,, C , Over de beoordeling van beeldende ingrepen in de omgeving. Stichting Kunst 

enn Bedrijf, Amsterdam 1977, z.p. 
Blok,, L., e.a., Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aanj. C. Boogman. 

Historischee Studies 37, Groningen 1979. 
Blokker,, B., 'Nationaal geheugenverlies', in: NRC Handelsblad, 10 augustus 1996. 
Blokker,, J., 'Hobbyclubs zijn er genoeg, er is behoefte aan een culturele ANWB', in: 

VrijVrij  Nederland, 14 september 1968,9. 
—,, Wij zullen dan maar hopen dat we er met een kleiner bedrag afkomen; het Holland 

FestivalFestival en de Hollandse samenleving. 's-Gravenhage 1987. 
—,, 'Geen alibi voor de film', in: De Volkskrant, 8 november 1991. 



LITERATUU R R 

—,, 'Cultuurprijs 1993', in: Film, nr. 7 (oktober 1993), 21. 
—,—, 'De briljante parvenu Thorbecke', in: De Volkskrant, 12 januari 1998, 6. 
Blokland,, H.T., Vrijheid, autonomie, emancipatie. Een politiek-filosofiscbe en cultuurpolitieke 

beschouwing.beschouwing. Diss., Delft 1991. 
—,—, 'Sociaal-democratische cultuurpolitiek in een marktliberaal tijdperk', in: 

Vann Duiken en Kalma 1993,9-40. 
—,—, Wegen naar vrijheid: autonomie, emancipatie en cultuur in de westerse wereld. 

Amsterdam/Meppell  1995. 
—,, 'Het pantser van de culturele elite en de ruggengraat van Nuis', in: De Staatscourant, 

244 oktober 1996. 
—,, Publiek gezocht. Essays over cultuur, markt en politiek. Amsterdam/Meppel 1997. 
—— en N. Konings, 'Kunst niet goed, geld weg', in: De Volkskrant, 21 november 1997. 
Blom,, J.C.H., J.Th. Leerssen en P. de Rooij (red.), De onmacht van bet grote: cultuur 

inin Europa. Amsterdam 1993. 
Blom,, P., E. Broeksma e.a. (red.), La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden. 

Vianenn 1985. 
Blomsma,, M., Cultuurbeleid over de grenzen, HRWB, 's-Gravenhage 1985. 593 
Blonk,, A., J. Romein en J.W. Oerlemans, Hoofdwegen der geschiedenis. Deel 11, Nieuwere 

enen nieuwste geschiedenis. Groningen 19693. 
Bocanet,, A., H. Ibelings en J. van der Werf, Uitgesproken talent. De geschiedenis van de Prix 

dede Rome voor Schone Bouwkunst. Rotterdam 1990. 
Boekhorst,, P. te, P. Burke en W. Frijhoff, Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-

i8$o.i8$o. Een historisch-antropologisch perspectief. Meppel/Amsterdam/Heerlen 1992. 
Boekman,, E., Overheid en kunst. Utrecht z.j. [i975];oorspr. diss. Amsterdam 1939. 
—,, 'Socialisme en kunst', in: Van Duiken en Jansen 1989,101-106 (oorspr. radio-

toespraak,, 28 augustus 1926). 
—,—, 'Het Amsterdamse schouwburgvraagstuk', in: Van Duiken en Jansen 1989,107-108 

(oorspr.. De Groene Amsterdammer, 8 juni 1929). 
—,, 'De roep om toneelconcentratie', in: Van Duiken en Jansen 1989,109-m 

(oorspr.. Het Volk, 4 april 1930). 
—,, 'Verkeer en stadsschoon', in: Van Duiken en Jansen 1989,113-118 

(oorspr.. Het Haagsch Maandblad, juni 1930a). 
—,, 'De gemeente en de Stadsschouwburg', in: Van Duiken en Jansen 1989,135-137 

(oorspr.. De Groene Amsterdammer, 8 september 1934). 
—,, 'William Morris', in: Van Duiken en Jansen 1989,125-129 (oorspr. radio-toespraak 

144 april 1934). 
—,, 'Van toneel en schouwburg', in: Van Duiken en Janssen 1989,139-140 

(oorspr.. De Groene Amsterdammer, 22 februari 1936). 
—,, 'Thorbecke en de kunst' in: Van Duiken en Jansen 1989, i4I_I47 

(oorspr.. ongepubliceerd manuscript 1937). 
—,, 'Over kunststeun en cultuur. Een onderhoud met de wethouder voor Onderwijs, 

Kunstenn en Wetenschappen te Amsterdam, de heer E. Boekman', in: Van Duiken 
enn Jansen 1989,153-156 (oorspr. Het Hollandsche Weekblad, 26 december 1938). 

—,, 'Kunst en maatschappij. De maatschappij heeft invloed op de kunst, maar de 
verhoudingg is allerminst mechanisch', in: Van Duiken en Jansen 1989,165-167 
(oorspr.. Het Vaderland, 17 december 1939). 

Boekmanstichting,, Verslagjuni 1977 - mei 1978. Tussentijdse balans van een experimentele 
periode.periode. Amsterdam 1978. 

—,, Sociaaldemocratie en cultuurpolitiek. Amsterdam 1982. 
Boels,, H., Binnenlandse Zaken. Diss., 's-Gravenhage 1993. 
Boer,, D. de, enj. de Vries, Moderne geschiedenis van Nederland. Amsterdam/Brussel 1965. 
—,, — e.a., Nederland rond 1900. Bussum 1972. 



LITERATUUR R 

Boer,, J. de, Omroep en publiek in Nederland tot 1940. Leiden 1946. 
Boer,, J.N. de, "t Vermaaklijk Nut', in: HaerlemsJaarboek (1983), 74-92. 
Boer,, P. (Pim) den, Europa. De geschiedenis van een idee. Amsterdam 1997. 
Boer,, P. (Paul) den, Het Huijs int Noorteynde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch 

gezien.gezien. Amsterdam 1986. 
Bogaarts,, M., 'Verzuild particulier initiatief, in: Boekmancahier, 11 (maart 1992a), 37-46. 
—,, 'Kunstbeleid en koude oorlog', in: Boekmancahier, 11 (maart 1992b), 46-52. 
Boheemen,, F.C. van, en Th.C.J. van der Heijden, 'De rederijkers en Haarlem', in: 

Grootess (red.) 1993,49-60. 
Böhm,, A.M., 'Overheid en (literaire) kunst, 1813-1830. Kunst en literatuur ten dienste 

vann de natievorming'. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, 1983. 
Boissevain,, W., Mijn leven, 1876-1944. Bussum 1950. 
Boiten,, L., P. Fokkema e.a., Groningers op weg naarde moderne tijd. Groningen 1988. 
Bok,, M.J., en G. Schwartz, 'Schilderijen in opdracht in Holland in de 17e eeuw', in: 

Holland,Holland, 23 (1991), nr. 4/5,183-195. 
Bolkestein,, F., De engelen het beest. Amsterdam 1990. 

55 94 —1 Woorden hebben hun betekenis. Amsterdam 1992. 
—,, Het heft in handen. Amsterdam 1995. 
Bolkestein,, G., 'Overheid en kunst', in: Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet 

gebiedgebied in verband met de wederopbouw van ons land. New York 1944. 
Boogman,, J.C., 'De "revolutie" van 1848 en haar nasleep', in: Algemene Geschiedenis 

derder Nederlanden. Deel xn, Haarlem 1977, 333-378. 
—— (red.), Geschiedenis van het moderne Nederland. Houten 1988. 
Boogmans,, M., H. Hendrix e.a., Zekerheden of kunst. Een wereldvan verschil. Cultuur-

convenanten.convenanten. Evaluatie van een co-venantingproces. Nederlandse School voor 
Openbaarr Bestuur, Den Haag 1997. 

Boomgaard,, J., De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving. 
Amsterdamm 1995. 

Boorsma,, M., Kunstmarketing: hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functio-
nerenneren van kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland. Diss., Groningen 1998. 

—,, Marketing in theater en andere kunsten. Vergroting van publieksdeelname in theorie en 
praktijk.praktijk. Amsterdam 1998. 

Borgers,, G., e.a., Herman Heijermans. Den Haag 1964. 
Borrie,, G.W.B., F.M. Wibaut, mens en magistraat; ontstaan en ontwikkeling der socialistische 

gemeentepolitiek.gemeentepolitiek. Assen 1968. 
—,, 'Emanuel Boekman en de gemeentepolitiek', in: Van Duiken en Jansen 1989, 45-60. 
Borsch-Supan,, E., Europese stijlen. Rotterdam 1976; oorspr. Europaïsche Stilkunde. 

Münchenn 1975. 
Borstlap,, J., 'Het zieke fonds. Een omstreden erfenis van het modernisme', in: Hollands 

Maandblad,Maandblad, 3 (1996). 
Bos-Rops,J.A.M.Y.,, 'Archieven', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.13-1/23. 
—— en M. Bruggeman, Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in 

Nederland,Nederland, Muiderberg 1987. 
Bos,, A. van den, 'CHU, overheid en cultuur; een protestants dilemma'. Doctoraalscriptie 

Universiteitt van Amsterdam, 1986. 
Bottenheim,, S. A.M., De opera in Nederland. Leiden 1983. 
BraatJ.J.W.. Niemeijer e.a., Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985. Amsterdam/Weesp 

1985. . 
Brederode,, E. van, N. Nelissen e.a., Monumentenzorg. Dynamiek in behoud. Zeist/Den 

Haagg 1996. 
Brederoo,, N., 'De invloed van de Filmliga', in: Dibbets en Van der Maden 1986,183-224. 
Brenninkmeyer-dee Rooij, B., Schilderijengalerij Prins Willem V. Den Haag 1982. 



LITERATUU R R 

—,, B. Broos e.a., Paintings from England. William 111 and the Royal Collections. Den Haag 
1988. . 

—— en A.S. Hartkamp, 'Oranje's erfgoed in het Mauritshuis. De lotgevallen van de 
collectiess van het Huis van Oranje in de periode 1795-1816 en het mecenaat van 
Koningg Willem 1', in: Oud-Holland, 102 (1988), nr. 3,181-232. 

—— en E. de Heer, 'William 111 and the Royal Collections', in: Brenninkmeyer-de Rooij, 
Brooss e.a. 1988,9-45. 

BresserJ.R,, 'Steun voor Oud Geld. Tien jaar Stimuleringsfonds: onontbeerlijk voor een 
goedee culturele programmering van de publieke omroepen', in: Elsevier, 1998, nr. 21, 
112. . 

Briels,, A.H.B., 'Over film en bioscope-theater', in: De Boer e.a. 1972,108-125. 
Brink,, H. van den, 'De Franse Revolutie en de ontwikkeling van het Nederlandse 

staatsrecht',, in: Couwenberg (red.) 1989,180-189. 
Brink,, H.M. van den, 'Voor Nuis geldt alleen de kunst die zich op de markt bewijst', 

in:: De Volkskrant, 21 september 1996. 
Brinkman,, L.C., 'Minister Brinkman: "Holland promotion" versterken door culturele 

informatie',, in: Nederlandse Staatscourant, 2 september 1985, nr. 169,2-3. 595 
—,, 'Politiek moet kunstdebat niet aan adviseurs overlaten', in: NR C Handelsblad, 

288 december 1995. 
Brinkman,, M. (Manus), 'Musea en museumbeleid', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 

11.11-1/52. . 
Brinkman,, M. (Maarten), '"Wi j zijn geneigd den felsten strijd hierover te voeren". De 

Haagsee sociaal-democraten, de collegevorming en de grondpolitiek 1919-1939', in: 
JaarboekJaarboek DieHaghe, (1970), 175-211. 

Brokken,, H.M., 'Het bestuur van Holland vóór 1795', in: Brokken e.a. 1990,13-26. 
—,, J.A. Brugman e.a. (red.), rjo-jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. 's-Gravenhage 

1990. . 
Broos,, B., Meesterwerken in het Mauritshuis. Den Haag 1987. 
Brouwer,, M., 'Het cultuurbarbarisme in de PvdA', in: De Haagse Post, 2 juni 1979, nr. 22. 
—— en J. Jansen van Galen, 'Joop den Uyl over socialisme en kunst: "De vernieuwing is 

oudd geworden"', in: De Haagse Post, 7 juli 1979, nr. 27,34-37. 
Brugmans,, H., Geschiedenis van Amsterdam. 6 delen, Utrecht 1972-19732; 

oorspr.. 1930-1933. 
Brummel,, L., Geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek. Leiden 1939. 
—,, 'De zorg voor kunsten en wetenschappen onder Lodewijk Napoleon', in: Publicaties 

vanvan bet Genootschap voor Napoleontische studiën. Deel 1,1951, n-26. 
—,, 'Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk Holland', in: Catalogus 1959,10-19. 
—,—, 'Koninklijke Bibliotheek', in: Van Gelder e.a. 1967,93-148. 
—,, 'Het toneel onder Lodewijk Napoleon', in: BMGN, 88 (1973), 52-79. 
Bueren,, T. van, 'De bestee Schilders van het gantsche Nederlandt. Karel van Mander en 

hett Haarlemse cultuurbeleid 1603-1606', in: Oud-Holland, 105 (1991), nr. 4,191-305. 
—,, Tot lof van Haarlem. Diss., Hilversum 1993. 
Buiks,, P.E.J., Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische 

interpretatie.interpretatie. Assen 1979. 
Buisman,, J.W., Tussen vroomheiden Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch 

onderzoekonderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland 1755-1818. Diss., 
22 delen, Zwolle 1992. 

Bunt,, van de (Bureau van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid), Onderzoek 
monumentenbeleid.monumentenbeleid. 's-Gravenhage 1981. 

Burg,, F. van den, 'Ministers van cultuur 1945-1963', in: Boekmancahier, 11 (maart 1992), 

3°-33--
—— en H. van Duiken (red.), Jan Kassies 1920-199$. Tussen politiek en cultuur. Amsterdam 

1996. . 



LITERATUUR R 

Burg,, F. van den, en J. Kassies, Kunstenaars van Nederland! Om eenheid en zeggenschap. 
HetHet ontstaan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst. 
Amsterdamm 1987. 

Burg,J.. van der, en J.H.J. van den Heuvel, Film en overheidsbeleid. Van censuur naar 
zelfregulering.zelfregulering. 's-Gravenhage 1991. 

Burke,, P., Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok. Amsterdam 1988a; oorspr. 
HistoricalHistorical anthropology in early modern Italy. Cambridge 1987. 

—,, De Italiaanse renaissance. Amsterdam 1988b; oorspr. The Italian renaissance. 
Cambridgee 1986. 

—,—, Volkscultuur in Europa, 1500-1800. Amsterdam 1990; oorspr. Popular culture in 
earlyearly modern Europe. Aldershot 1988. 

—,—, Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV. Amsterdam 1991; 
oorspr.. The fabrication of Louis XIV. Londen 1991. 

Buskenn Huet, C, Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving 
inin de zeventiende eeuw. Amsterdam 1987; oorspr. Haarlem 1883/1884. 

Buijnsters,, P.J., Spectatoriale geschriften. Utrecht 1991. 
—,—, Justus van Effen, 1684-1735, leven en werk. Utrecht 1992. 
Buys,, P., 'De mens is tot geluk geschapen. Naar een geschiedenis van het geluk in de 

Republiekk ten tijde van de Verlichting', in: TvG, 108 (1995), 188-208. 
BijvoegselBijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Dordrecht/'s-Gravenhage 

18133 enz. 

Calis,, P., F.P. Huygens en B.W.E. Veurman, Het spel en de knikkers. Kernboek I. 
LiteratuurgeschiedenisLiteratuurgeschiedenis van ca. 800 tot 1880. Amsterdam 1983'?; oorspr. 1972. 

Campen,, J.W.C, van, 'De Historische Galerij van Arti et Amicitiae', in: Historia, 
111 (1946), 25-36. 

Camping,, R.H., 'Film', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.7-1-1/25. 
Cannegieter,, E, 'Principe versus pragmatisme; dans- en mimebeleid in Nederland', 

in:: Van den Berg en De Sitter 1990,227-252. 
Cantarel-Besson,, Y., La naissance du musée du Louvre. La politique muséologique sous 

lala Revolution d'après les archives des musées nationaux. Deel 1, Parijs 1981. 
Capellen,, J.D. van der, Aan het volk van Nederland. Amsterdam 1987; oorspr. 1781. 
Carasso,, D., Helden van het Vaderland. Onze geschiedenis in iode-eeuwse taferelen verbeeld. 

DeDe historiesche galerij van Jacob de Vosjacobszoon 1850-1863. Amsterdam 1991. 
Carasso-Kok,, M., en J. Levy-van Halm (red.), Schutters in Holland: kracht en zenuwen 

vanvan de stad. Zwolle/Haarlem 1988. 
CatalogusCatalogus tentoonstelling Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk Holland. Amsterdam 1959. 
Centraall  Bureau voor de Statistiek (CB s), Statistiek der Openbare Leeszalen en Bibliotheken 

1908.1908. Bijdragen tot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks cxxxi, 
's-Gravenhagee 191 o. 

—,, CBS statistiek van het bibliotheekwezen in 1938. 's-Gravenhage 1940. 
—,—, Bezoek aan vermakelijkbeidsinstellingen, jrg. 1946,1955,1965, 's-Gravenhage. 
—,, Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, kunst en wetenschap 1946 (e.v.). 

's-Gravenhagee 1950 e.v. 
—,, Statistiek van het bibliotheekwezen. 's-Gravenhage 1953. 
—,, Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs en cultuur 1955. Zeist 1957. 
—,, Statistiek van de uitgaven der overheid voor cultuur 1965. 's-Gravenhage 1967. 
—,, 1899-1984 vijfentachtigjaren statistiek in tijdreeksen. 's-Gravenhage 1984. 
—,, Vijfennegentigjaren statistiek in tijdreeksen 1899-1994. 's-Gravenhage 1994. 
Chavannes,, M., 'Eelco Brinkman contra de papiermassa's. "We dreigen allerlei dingen 

tee gaan subsidiëren die je met moeite tot de grauwe middelmaat kunt rekenen"', in: 
NRCNRC Handelsblad, 22 januari 1983. 



LITERATUU R R 

CHR,, Wandalisme. Een -waarschuwend woord tot allen wien de vaderlandscbe kunst 
onverschilligonverschillig is. Leiden 1865. 

Clark,, G.N., The seventeenth century. Oxford 19724; oorspr. 1929. 
Cliteur,, P.B., 'Revolutie en contrarevolutie in de ideologie van de huidige Nederlandse 

politiekee partijen. Over de doorwerking van de ideeën van Verlichting en Franse 
Revolutiee bij de drie grote politieke partijen', in: Koole (red.) 1989,136-155. 

Cobban,, A., Rousseau and the modern state. Londen 19703, oorspr. 1934. 
Coenen,, A.W.H., Bouwstenen voor te voeren beleid. Leiden 1983. 
Colenbrander,, H.T., Schimmelpenninck en koningLodewijk. Amsterdam 1911a. 
—,, 'De dreigende desorganisatie van het Algemeen Rijksarchief, in: De Gids, 75 (1911b), 

deell  iv , 270-296. 
—— (red.), Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. 

100 delen, 's-Gravenhage 1907-1922. 
Coopmans,, J.P. A., Een rechtshistorische typologie van bet provinciewezen. Bijdrage aan het 

congress 'De provincie, ja of nee', gehouden op 18 oktober 1971 te 's-Hertogenbosch. 
Cronheim,, P., 125 jaar Toonkunst. Amsterdam 1956. 
Couwenberg,, S.W., 'Opstand der burgers - een introductie', in: Couwenberg (red.) 597 

1989a,, 9-24. 
—,, 'Constitutionele vruchten der Franse Revolutie na twee eeuwen', in: Couwenberg 

(red.)) 1989b, 163-179. 
—— (red.), Opstand der burgers: de Franse Revolutie na 200 jaar. Kampen 19892; 

oorspr.. 1988. 
Cramer,, N., 'De kroon op het werk van 1813', in: Tamse 1980,9-60. 
Cranston,, M., 'John Locke en het begrip: regeren met toestemming van het volk', 

in:: Thomson 1970, 63-76. 
Cuypers,, P.J.H., 'De Stuers en onze oude monumenten van bouwkunst', in: Tutein 

Noltheniuss e.a. 1913,33-43. 

Daalen,, P. van, Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw. 's-Gravenhage 1957. 
Daamen,, M., 'Het cultuurbeleid kan best wat zakelijker', in: NRC Handelsblad, 

133 september 1997. 
Dagevos,, J.C., P.G. van Druenen e.a., Kunstzaken. Particulier initiatief en overheidsbeleid 

inin de wereld van de beeldende kunst. Kampen 1991. 
Dales,, G., 'De smaak van het publiek grijnst je overal tegemoet', in: De Volkskrant, 

299 november 1995. 
—,, 'Riki Simons debiteert over kunstsubsidie totale onzin', in: NRC Handelsblad, 

277 september 1997. 
—,, 'Cultuurbeleid kan best zonder grootse visie', in: NRC Handelsblad, 16 mei 1998. 
Dam,, J.C. van, Een kwart eeuw Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Z.p., z.j. [Den Haag 

1963]. . 
Danikas,, J., en AJ.M. Smeets, 'Het muziekonderwijs in Nederland', in: Jaarverslag 1978 

vanvan de St. Gemeentelijk Cultuurfonds. Bank Nederlandse Gemeenten, 34-44. 
DecretenDecreten en besluiten van Zijne Majesteit den Koning van Holland. Den Haag 1806,1807. 
Deijck-Hoftneester,, C. van, en W.J. Raijmakers, Er is is meer tussen stad en staat. 

DeDe provincie: partner in cultuurbeleid. 's-Gravenhage/Utrecht 1994. 
—— en —, De provincie: partner in cultuurbeleid. Naar een gebiedsgewijze en integrale aanpak. 

's-Gravenhage/Utrechtt 1996. 
Dekker,, T., 'Het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur. Een mislukt 

initiatieff  tijdens de Tweede Wereldoorlog', in: Volkskundig Bulletin, 20 (1994), nr. 3, 

343-374--
DeDe kunst van links. Amsterdam 1979. 
Deursen,, A.Th. van, Het kopergeld in de Gouden Eeuw. Deel m, Volk en overheid. Assen 

1979. . 



LITERATUUR R 

Deursen,, A.Th. van, De hartslag van het leven. Amsterdam 1996. 
—,, E.K. Grootes en P.E.L. Verkuyl, Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn 

Huygens'levenHuygens'leven en werk. Een bundel ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag. 
Deventerr 1987. 

Deventer,, S. van, Kröller-Müller, de geschiedenis van een cultureel levenswerk. Haarlem 1956. 
Dibbets,, K., 'Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen', in: Dibbets en Van der 

Madenn 1986,229-270. 
—— en F. van der Maden, Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940. Weesp 

1986. . 
Diepen,, A. van, en H. F. Snethlage, Haarlem en Frans Hals. Een stad en zijn schilder. 

Zwolle/Haarlemm 1990. 
Diepenbrock,, F., 'De toon gezet. De Amsterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging 

(1894-1909)) en de Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging 
(1909-1919)',, in: F. Diepenbrock, G. Harmsen en B. Reinalda (red.), Honderdjaar 
vakbewegingvakbeweging in Nederland. Themanummer van Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 
333 (maart 1994), 15-33. 

Diepenhorst,, LA., 'Overheid en cultuur', in: Nederlands Gesprek Centrum, z.j. [1952], 
40-43. . 

—,, 'Welbewust de liefde centraal stellend', in: Boekmancahier, 12 (juni 1992), 156-161. 
Dillen,, J.G. van, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis 

vanvan Nederland tijdens de Republiek. 's-Gravenhage 1970. 
Doedens,, A., 'De Patriotse vluchtelingen', in: Grijzenhoute.a. 1987. 
Dokkum,, J.D.C, van, De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in haarwordingen 

ontwikkeling.ontwikkeling. Een bijdrage tot de Nederlandsche muziekgeschiedenis derXIXe eeuw. 
Amsterdamm 1918. 

Don,, P. (red.), In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1947-199 7. 
JaarboekJaarboek 1997. Zwolle/Zeist 1997. 

Doorn,, J.A.A. van, 'Meer weerstand dan waardering. De Revolutie-ideeën en de 
Nederlandsee politieke traditie', in: Koole (red.) 1989,156-171. 

Doorn,, H.W. van, 'Toespraak van de ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lij kk werk', in: Welters 1976,1-2. 

Doornekamp,, R., en A. van Olphen, Wat dunkt u, heb ik een taak? Willem Gehrels 
enen de muzikale opvoeding in Nederland 1932-1971. Baarn 1996. 

Dooyeweerd,, H., J.W. Noteboom en A. de Hoop, De Bioscoopwet. Alphen aan den Rijn 
1927. . 

Drossaers,, S.W.A., en Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de 
verblijvenverblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795. Deel 1 enm, 
's-Gravenhagee 1974 en 1976. 

Dubbe,, B., en W.H. Vroom, 'Mecenaat en kunstmarkt in de Nederlanden gedurende 
dee zestiende eeuw', in: Filedt Kok e.a. 1986,13-28. 

Duiken,, H. van,Literatuurlijst 'Socialisme, kunst,politiek'. Amsterdam 1981. 
—,, 'De cultuurpolitieke opvattingen van prof. dr. G. van der Leeuw (1890-1950)', in: 

KunstenKunsten beleid in Nederland. Deel 1, Amsterdam 1985,81-162,169-280. 
—— (red.), Stilstaande beelden. Ondergangen opkomst van de fotografie. Amsterdam 1995. 
—— en K. Groenveld, Liberalisme, kunstpolitiek. Beschouwingen over kunstbeleid. 

Amsterdam/'s-Gravenhagee 1986. 
—— en T.Jansen (red.), Het leven als leerschool. Portret van Emanuel Boekman. 

Amsterdamm 1989. 
—— en P. Kalma, Sociaaldemocratie, kunstpolitiek. Amsterdam 1993. 
—— en K. Klop, Christendemocratie, kunstpolitiek. Amsterdam 1984. 
—,, J. Rogier en O. Valkman, Jan Kassies. Op zoek naar cultuur. Verzamelde opstellen. 

Nijmegenn 1980. 



LITERATUU R R 

—— en R. Veltman, De Werkschuit. Een geschiedenis van de kunstzinnige vorming. 
Amsterdamm 1995. 

Dunk,, H.W. von der, 'De Franse Revolutie na 200 jaar', in: Couwenberg (red.) 1989, 
25-38. . 

Duparc,, F.J., Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. 's-Gravenhage 1975. 
Duijn,, F. van, G. Hagoort e.a., Het moet, nee het kan anders. Over stedelijke dynamiek 

inin een toekomstgericht cultuurbeleid. Utrecht 1999-
Duynstee,, F.J.F.M., enj. Bosnians, Het kabinet Schermerhom-Drees, 24 juni 194$ - 3 juli 

1946.1946. Amsterdam 1977. 
Duijvendijk,, R. van, Cultuur tussen provinciaal beleid en particulier initiatief 1966-1981. 

Denn Haag 1992. 
Dijk,, J. van, Het socialisme spant zijn gouden net over de wereld. Het kunst- en cultuurbeleid 

vanvan de SDAP. Diss., Montfoort 1990. 
Dijk,, V.E. van, en J.W. Lintsen, 'Het overheidsmanagement en zijn omgeving', in: 

Lemstraa 1988,13-42. 
DijkstraJ.,, 100 jaar Prix de Rome. Rijksakademie van beeldende kunsten. Amsterdam 1985. 

Eek,, RL. van, Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs 
enen opvoeding. Groningen/Den Haag 1927. 

Eden,, A., en G.H.P. Steenmeijer, 'Overzicht', in: Van der Peet en Steenmeijer 1995, 

575"589--
__ en —, 'Van bouwen naar huisvesten 1957-1995', in: Van der Peet en Steenmeijer 1995, 

590-626. . 
Ellemers,, J.E., 'Migratie van en naar Nederland in historisch perspectief: een beknopt 

overzicht',, in: TvG, 100 (1987), 322-330. 
Elshout,, D., 'Museumbeleid nader belicht', in: Van den Berg en De Sitter 1990,293-310. 
Engel,, E.P., 'Het ontstaan van de verzameling Drucker-Fraser in het Rijksmuseum', in 

BulletinBulletin van het Rijksmuseum, 13 (1965), nr. 2, 45-66. 
Enschedé,, A.J., De geschiedenis van het museum van kunstnijverheid en de school voor 

bouwkunde,bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem, der Nederlandsche 
MaatschappijMaatschappij voor Nijverheid en Handel 1877-1927. Haarlem 1928. 

Enschedé,, J.W.,' Wien Neerlands Bloed een eeuw oud', in: De Amsterdammer. Weekblad 
voorvoor Nederland, nr. 2053,28 oktober 1916. 

Ensink,, J., M. van Hoorn en P. Vogelezang, 'Kunsteducatie', in: Akkermans e.a. (red.) 
19899 e.v., n.io-1/45. 

Entius,, A.G.J., 'De geschiedenis van de provinciale kulturele raden', in: De Provinciale 
KultureleKulturele Raad. Boekmanstichting/NOGC, Amersfoort/Amsterdam 1985. 

Erenstein,, R.L. (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama 
enen theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam 1996. 

Evers,, G. A., Utrecht als koninklijke residentie. Het verblijf van Lodewijk Napoleon te Utrecht 
180180 J-I 808. Utrecht 1941. 

Eijgelshoven,, P., De financiering van de kunst 1966-1984. Paper t.b.v. de lezingencyclus 
'Kunstbeleid'' van de letterenfaculteit te Groningen, 1984. 

—,, 'Kunstbeleid: bedoelingen en getallen', in: Openbare uitgaven 17 (december 1985), 
nr.. 6,263-276. 

Eijndhoven,, S.J.C, van, en N. Deen, Vormgeving van beleid in onderwijs en cultuur. 
Groningenn 1972. 

Eijsink,, J.F., '"Ten einde subsidie van de gemeente te erlangen moet men, roeiende 
mett de riemen welke men heeft, volksconcerten organiseren". Volksconcerten in 
Amsterdam',, in: Westen 1990,105-126. 



LITERATUUR R 

Faber,, J.A., H.K. Roessingh, B.H. Slichervan Bath, A.M. van Wóude en H.J. van 
Xanten,, Population changes and economie developments in the Netherlands: a historical 
survey.survey. Algemene Agrarische Geschiedenis Bijdragen 12, Wageningen 1965. 

Fanelli,, G., Moderne architectuur in Nederland 1900-1940. 's-Gravenhage 1978. 
Federatiee van Kunstenaarsverenigingen, Met verbeelding. Amsterdam 1972. 
—/BUK,, 'Rijksoverheid en Beeldende Kunst', Amsterdam 1955 (getypte tekst in Archief 

Nederlandsee Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, doss. 243). 
—/Kunstenbondd FNV, Geen kunst zonder kunstenaars. Den Haag/Amsterdam 1995. 
FeestbundelFeestbundel ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag. Aangeboden aan Dr. H.E. van 

Gelder.Gelder. Den Haag 1946. 
Fehr,, R.G.L., W. Rikken en A.J.FM. Warffemius, 'De overheid in actie', in: Lemstra 

1988,73-96. . 
Filedtt Kok, J.P., W. Halsema-Kubes en W.Th. Kloek (red.), Kunst voor de beeldenstorm. 

Catalogus,, 's-Gravenhage 1986. 
FilmligaFilmliga 1927-1931. Nijmegen 1982. 
Fleurbaay,, E., en M. van der Wal, Koning Willem IIIenArti. Een kunstenaarsvereniging 

enen haar beschermheer in de 19e eeuw. Amsterdam 1984. 
Fock,, C.W., 'The Princes of Orange as patrons of art in the Seventeenth Century', in: 

Apollo,Apollo, no (1979), 466-475. 
—,, 'Kunst en rariteiten in het Hollandse interieur', in: Bergvelt en Kistemaker 1992, 

70-91. . 
Formsma,, W.J., Gids voor de Nederlandse archieven. Bussum 1967. 
Frederiks,, J.M., Monumentenrecht. Diss., Leiden 1912. 
Freedberg,, D., 'De kunst en de beeldenstorm, ca. 1525-1580 - de Noordelijke 

Nederlanden',, in: Filedt Koke.a. 1986. 
Fritschy,, W., en J. Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en 

natievormingnatievorming tussen iy8o en 1830. Nijmegen 1997. 
—— en R.H. van der Voort, 'De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914', 

in:: Broncommentaren, 1, ING/RGP, 's-Gravenhage 1994,5-119. 
Fruin,, R., De archiefwet van 1918. Alphen aan den Rijn 1919. 
Frijhoff,, W.Th.M., 'Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen 

vann opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw', in: 
OnderwijsOnderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam/Maarssen 1983. 

—,, 'De triomf van burger en burgerdeugd? De Nederlandse en Franse Revoluties 
inn vergelijkend perspectief, in: Couwenberg(red.) 1989,67-82. 

—,, 'Inleiding: historische antropologie', in: Te Boekhorst e.a. 1992,11-38. 
—,, 'Het Haagse hof in nationaal en Europees perspectief, in: Keblusek en Zijlmans 

1997,10-16. . 

Fuchs,, R.H., Wegen der Nederlandse schilderkunst. Utrecht/Antwerpen 1979. 
Ganzeboom,, H., Cultuurdeelname in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek 

naarnaar determinanten van deelname aan culturele activiteiten. Assen/Maastricht 1989. 
—— en L. Ranshuysen, Handboek Publieksonderzoek culturele instellingen. Amsterdam 1994. 
—— en R. Verhoef, Cultuur en publiek. Amsterdam 1991. 
Gastelaars,, M., Notities van cultuur, HRWB, 's-Gravenhage 1985. 
Gay,, R, Voltaire's politics: the poet as a realist. Princeton 1959. 
—,, De verlichte eeuw. Amsterdam 1967; oorspr. Age ofEnlightenment. New York 1965. 
—,, The Enlightenment. New York 1985; oorspr. 1973. 
GedenkboekGedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser; Oud-Hollandsche bouwkunst en haar 

behoud.behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging, 
Amsterdamm 1883. 

Gelder,, H.A.E. van, Cultuurgeschiedenis van Nederland tn Vogelvlucht. Utrecht/Antwer-
penn 1965. 



LITERATUU R R 

Gelder,, H.E. van, 'Plaatselijke musea', in: Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige 
Bond,Bond, ii (1912), nr. 5. 

—,, De overheid en de kunst. Openingsrede gehouden op het Algemeen Kunsthistorisch 
Congres,, 's-Gravenhage 1921. 

—,, 'Kunstbemoeiing der gemeentelijke overheid' (2 delen), in: Gemeentebestuur, 2 (1922), 
nr.. 6,219-228, en nr. 7,245-251. 

—,, 'Een halve Eeuw Regeringszorg voor Kunsten en Wetenschappen', in: Nieuwe 
RotterdamscbeRotterdamscbe Courant, 30 juni 1925. 

—,, 'De cultureele beteekenis der musea', in: De Socialistische Gids, 12 (1927), 381-397. 
—,, 'De gemeentelijke overheid en de kunst', in: Standaardwerk 'De Gemeente\ Moderne 

denkbeeldendenkbeelden van leiding en organisatie. Z.p. 1931,23-25. 
—,, 'De ontwikkelingvan een nationaal monument', in: Ekeviers Maandschrift, 53 (1917), 

353-3677 (in Koninklijke Bibliotheek, 99 K 20). 
—,, 'Overheid en kunst in Nederland', in: Socialisme en Democratie, 15 januari 1940,24-31. 
—,, 'De kunstverzameling van koning Willem i', in: Maandblad voor Beeldende Kunsten, 

244 (1948), 137-149. 
—,, 'Culturele bemoeiingen van de gemeentelijke overheid', in: Mededelingen van het 

BureauBureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente s-Gravenhage, 1950, nr. 1,3-16. 
—,, 'Haagse toneel-leven en de Koninklijke Schouwburg 1804-1954', in: Maandblad 

s-Gravenhage,s-Gravenhage, 1954, nr. 2. 
—,, Het Koninklijk Penningkabinet, in: Van Gelder e.a. 1967,149-194. 
—,, C. Reedijken A.B. de Vries, 150jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Koninklijke 

Bibliotheek,Bibliotheek, Koninklijk Penningkabinet. 's-Gravenhage 1967. 
Gelder,, R. van, 'De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteiten-

verzamelingen,, 1585-1735', in: Bergvelt en Kistemaker 1992,15-38. 
—— en R. Kistemaker, Amsterdam 7275-1795. De ontwikkelingvan een metropool. 

Amsterdamm 1982. 
Gent,, B. van, 'De esthetisering van de volksopvoeding. De invloed van John Ruskin 

enn William Morris in Nederland', in: Boekmancahier, 16 (juni 1993), 178-204. 
Gerritse,, A., Geschiedenis van de beeldende vorming. De Bilt 1973. 
Gerritsen,, W.P. (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851 en de bevordering van 

wetenschapwetenschap en kunst. Amsterdam 1997. 
Geurts,, P.A.M., 'Nederlandse overheid en geschiedbeoefening 1825-1830', in: 

TheoretischeTheoretische Geschiedenis, 9 (1982), nr. 3, 304-328. 
Geyl,, R, De Patriottenbeweging. Amsterdam 1947. 
Girouard,, M., Steden in groei en bloei. 's-Gravenhage 1988; oorspr. Cities and people. 

AA social and architectural history. Londen 1985. 
Giskes,, J.H., 'Opbouw (1881-1888)', in: Van Royen (red.) 1988, deel 1. 
—,, S. Hoogervorst, J. Koelewijn en C. Smithuijsen, Waar-bemoeije je mee. 75jaar 

belangenstrijdbelangenstrijd van de Vereniging 'Het Concertgebouworkest'. Zutphen 1991. 
Glas,, F. de, Nieuwe lezers voor bet goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/ 

DeDe Arbeiderspers voor 1940. Diss., Amsterdam 1989. 
Glasbergen,, P., Visies op beleid. Sociaal-wetenschappelijke analyse van overheidsbeleid. 

Amsterdamm 1984. 
Gleich,, C.CJ.von, 'Het muziekleven', in: De Boer e.a. 1972, 90-107. 
Gobbers,, W.,Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens 

enen heiwerk, 1760-1810. Diss., Gent 1963. 
Gombrich,, E.H., Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis. Haarlem 1977 9; 

oorspr.. The story of art. Londen 1950. 
Gooyer,, A.C. de, Op een voetstuk gezet. Standbeelden in Amsterdam. Baarn 1984. 
Goslinga,, A., Koning Willem lak verlicht despoot. Baarn 1918. 
Gosses,, LH., en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland. 

's-Gravenhagee 19473; oorspr. 1927. 



LITERATUUR R 

Gouw,, J.L. van der, Verslag van de provinciale inspecteur der gemeente- en waterschaps-
archievenarchieven in Zuid-Holland over bet jaar 1957. 's-Gravenhage 1958. 

Greve,, H.E., Openbare leesmusea en Volksbibliotheken. Diss., Amsterdam 1906. 
—,, De financiële basis der openbare leeszalen in Nederland. Den Haag 1928. 
—,, 'De gemeenten en de Openbare Leeszalen en Bibliotheken', in: Standaardwerk 

llDeDe Gemeente'. Moderne denkbeelden van leidingen organisatie. Z.p. 1931,26-27. 
—,, Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid 

vanvan bet vijfentwintig-jarig bestaan der Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en 
Bibliotheken.Bibliotheken. 's-Gravenhage 1933. 

—,, Leeszaalpolitiek in Nederland. 's-Gravenhage 1940. 
Groenveld,, S., en G.J. Schutte, Nederlands verleden in vogelvlucht. De nieuwe tijd: 1500 

tottot 1813. Deel 11, Leiden/Antwerpen 1992. 
Groningen,, C.L. van, De rol van de historische verenigingen bij de tot stand koming van 

dede beschrijving der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Lezing op de 
contactdagg van het Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland: 'Samenwerking 
voorr Geschiedenis en Cultuurbehoud' op 4 juni 1994. 

Groot,, A. de, Leven en werk van J.H. van der Palm. Wageningen i960. 
Grootes,, E.K., 'De literatuur in de beginjaren van de Republiek', in: F. Wieringa, 

RepubliekRepubliek tussen Vorsten. Zutphen 1984,163-170. 
—,, Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Groningen 19882; oorspr. 1984. 
—— (red.), Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800. Hilversum 1993. 
Grosheide,, F.W., Auteursrecht op naam. Diss., Deventer 1986. 
Grüter,, R., Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb. 

Amsterdam/Leiderdorpp 1997. 
Grijzenhout,, F., 'Een heiligdom der natie. Ontwerpen voor een monument ter 

nagedachteniss aan de verdedigers der Bataafse Republiek in 1799', in: Nederlands 
kunsthistorischkunsthistorisch jaarboek. Deel 34,1983,1-38. 

—,, 'Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij in 's-Gravenhage', in: 
NederlandsNederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 35, Weesp 1985,1-75. 

—,, '19 november 1798: de stichtingsdatum van het Rijksmuseum', in: Bulletin van 
hethet Rijksmuseum, 34 (1986), nr. 4, 215-219. 

—,, Feesten voor het Vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806. Zwolle 1989. 
—,, W.W. Mijnhardt en N.C.F, van Sas (red.), Voor vaderland en vrijheid. De revolutie 

vanvan de patriotten. Amsterdam 1987. 
—— en N.C. F. van Sas, Denkbeeldig vaderland. Kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd 

11795795-1-1  Den Haag 1995. 
—— en C. van Tuyll van Serooskerken, Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 

1765-1800.1765-1800. Zwolle 1989. 
—— en H. van Veen (red.), De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse 

zeventiende-eeuwsezeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd. Nijmegen/Heerlen 1992. 
Gubbels,, X, en G. Vooistra (red.), Visies op beleid en markt. Overheidsbeleid en particuliere 

marktmarkt voor beeldende kunst. Amsterdam 1998. 
Gijswijk-Hofstra,, M. (red.), Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in 

NederlandNederland van de zestiende eeuw tot heden. Hilversum 1989. 

Haan,, H. de, en I. Haagsma, 'In anderhalve eeuw geen onvertogen woord', in: 
DeDe Volkskrant, 21 februari 1992. 

Haan,, J. de, Filmbeleid belicht. Verslag van een onderzoek naar het filmbeleid van de centrale 
overheidoverheid in de periode ly^-iy^o. Groningen 1986. 

Haanstra,, F., Creativiteitscentra en muziekscholen - begrippen, opvattingen, onderzoeks-
mogelijkheden.mogelijkheden. Amsterdam 1982. 

Hagen,, C. ten, 'De culturele taak der gemeente', in: Partij van de Arbeid 1946,44-56. 



LITERATUU R R 

Hagoort,, G., Strategische dialoog in de kunstensector. Diss., Delft 1998. 
Haitsmaa Muiier, E.O.G., 'De geschiedschrijving over de Patriottentijd en de Bataafse 

tijd',, in: Mijnhardt (red.) 1983,206-227. 
Hall,, M.C. van, Redevoering ter opening van de jaarlijkse Algemeene Vergadering der Mij.: 

TotNutvanTotNutvan hAlgemeen (...) i8$i.Z.p. 1831. 
Hamers,, P., T. IJdens en H. Vinken, Kunstuitleen in Nederland. Kunstenaars, collecties 

enen publiek. Tilburg 1993. 
Hamersveld,, I., Nieuwe Nederlanders en musea. Amsterdam 1998. 
—— en N. van der Wielen (red.), Cultural Research in Europe 199 6. Amsterdam 1996. 
Hammacher,, A.M., Jean Frangoisvan Royen 1878-1942. Den Haag 1947. 
HandboekHandboek cultuurbeleid, zie Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v. 
Harmonisatieraadd Welzijnsbeleid, Kunst en vliegwerk. 's-Gravenhage 1981. 
—,, Vergelijkende beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid. 's-Gravenhage 1983a. 
—,, Kunstbeleid en wetgeving. 's-Gravenhage 1983b. 
—,—, Cultuurbeleid over de grenzen. 's-Gravenhage 1985a. 
—,, Noties van Cultuur. 's-Gravenhage 1985b. 
—,, Overheid en cultuur in een vrije samenleving. 's-Gravenhage 1985c. 
HartJ.,, 'Kunst, regeringszaak?', in: Kunsten beleid in Nederland. Deel 111, Amsterdam 

1988,, 67-146. 
Hart,, P. 't, Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken 

inin de stad Utrecht 1892-1992. Zwolle 1992. 
Haslinghuis,, E.J., 'De rijksmiddelen en de monumenten in de negentiende eeuw', in: 

Oudheidkundigjaarboek,Oudheidkundigjaarboek, 1924,114-118. 
Hasselt,, W.J.C, van, Verzamelingen van Nederlandse Staatsregelingen en Grondwetten. 

Alphenn aan den Rijn i979l6-
Hautecoeur,, L., Les beaux-arts en France, passé et avenir. Parijs 1948. 
Havelaar,, J., Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland. Deel m, Hildo Krop. Amsterdam z.j. 
Haveman,, B., 'Cultuurideoloogvan links die in hemelbestormers geloofde', in: 

DeDe Volkskrant, 1 november 1995. 
Haverkornn van Rijsewijk, P., De oude Rotterdamsche schouwburg. Rotterdam 1882. 
—,—, Het Museum Boymans. Den Haag 1909. 
HavermansJ.W,, De sociale positie der beeldende kunstenaars in de jaren 1950-1952. 

Rapportt uitgebracht aan de Voorlopige Raad voor de Kunst, 's-Gravenhage 1956. 
—,—, De sociale positie der beeldende kunstenaars. Rapport uitgebracht aan de Raad voor 

dee Kunst, z.p. z.j. [1964]. 
Hazard,, P., La pensee européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu a Lessing. Parijs 1956. 
Heer,, A.R.E. de, 'Theodoras van de Schuer (1634-1707) en Willem 111', in: Oranje-

NassauNassau Museum Jaarboek 1990. Zutphen 1990,5-30. 
Hees,, P. van, en H. de Schepper (red.), Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen Nederlands 

VerbondVerbond 1895-1995. Hilversum/Den Haag 1995. 
Heilbron,, J., Het ontstaan van de sociologie. Amsterdam 1991*; oorspr. 1990. 
Heldring,, J.L., H. Renner en R.B. Soetendorp, Geschiedenis na 1945. Utrecht 1985. 
Hellinga-Querido,, L., en C. de Wolf, Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Haarlem 

1988. . 
Helsloot,, P. N., 'De Nutsbeweging. Een geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling', 

in:: Mijnhardt en Wichers 1984,1-186. 
Hemels,, J.M.H.J., 'Filmkeuring', in: Skoop, vu (1971), nr. 1-3,70-75. 
Hendriks,, A., Huis van illusies. De geschiedenis van Paviljoen Vondelpark en het Nederlands 

Filmmuseum.Filmmuseum. Amsterdam 1996. 
Hendrix,, H., en J. Stumpel (red.), Kunstenaars en opdrachtgevers. Amsterdam 1996. 
Hes,J.,, en F. Willemse, ̂ o^ar Nederlands Filminstituut. Hilversum 1988. 
Heuvel,, J.H.J. van den, Nationaal of verzuild. De strijd om het Nederlandse omroepbestel 

inin de periode 1923-194.']. Baarn 1976. 



LITERATUUR R 

Heuvel,, J.H.J, van den, 'Cultuur tussen staat en markt', in: Ten Berge e.a. 1989,223-243. 
—,, Overheid en beleid in Nederland. Feiten en inzichten vanuit de beleidswetenschap. 

Utrechtt 1994. 
—,, 'De ontwikkeling van de zorgfunctie van de overheid op het gebied van de pers. 

Eenn historische beleidsanalyse', in: Rathenau Instituut (red.) 1996a, 25-67. 
—,, 'De ontwikkeling van de zorgfunctie van de overheid op het gebied van de omroep. 

Eenn historische beleidsanalyse', in: Rathenau Instituut (red.) 1996b, 176-222. 
—,, 'Plan NOS biedt inspirerende visie op publieke omroep', in: Staatscourant, 5 juni 1998. 
Heuves,, E., 'Zestig jaar spanningsveld; de geschiedenis van een fonds', in: Mulder e.a. 

1996,10-52. . 
Heij,, J.J., 'Beeldende kunst en geschiedenis in Nederland 1840-1990', in: Holland, 

1111 (1990), nr. 4/5,194-215. 
Heijbroek,, J.F., 'De Vereeniging Rembrandt en het Rijksmuseum, in: Bulletin van 

hethet Rijksmuseum, 31 (1981), nr. i, 153-194. 
—— (red.), De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1816-1888). 's-Gravenhage 1989. 
—— e.a., 'Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (1858-1995). Een historisch over-

0044 zicht', ïn: Leids kunsthistorisch jaarboek 199 j : Voor Nederland bewaard. Leiden 1995. 
Heijden,, Th.C.J. van der, en EC. van Boheemen, Met minnen versaemt. De Hollandse 

rederijkersrederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en 
bronnenstudies.bronnenstudies. Delft 1999. 

Heijs,, J., 'Inleiding', in: Filmliga 1927-1931. Reprint, Nijmegen 1982, 9-24. 
Heyting,, L., 'Ho, ho, stop! Over de Cultuurnota en de scheiding van kunst en staat', 

in:: NRCHandelsblad, 12 juni 1992, Cultureel Supplement 1124,1-2. 
Hietbrink,, S-, 'Bundeling van kracht en kennis. Particuliere cultuurzorg en 

monumentenbeschermingg 1940-1990', in: Smithuijsen (red.) 1990,189-245. 
Hinterding,, E., en F. Horsch, '"A small but choice collection": the art gallery of King 

Willemm in of the Netherlands (1792-1849)', in: Simiolus, 19 (1989), nr. 1/2,5-122. 
Hitters,, E., Partronen van patronage. Mecenaat, protectoraat en markt in de kunstwereld. 

Diss.,, Utrecht 1996. 
Hoefnagel,, F.P.J.M., Wetgever en cultuur. Diss., Zwolle 1988. 
—— en H.G.M. Hendrikx, Cultuurpolitiek: het mogen en moeten. De juridische enpolitiek-

ideëleideële aspecten van de bemoeienis van de Nederlandse rijksoverheid met de cultuur. 
's-Gravenhagee 1992. 

—— en A. Reinders, Kunst, kunstbeleid en administratief recht. Alphen aan den Rijn 1983. 
Hoen,, P. 't, en N. Soeters, Hermen Molendijk 1896-19 83: 'Zoo doorsnijden wij het leven 

inin een schoone rusteloosheid1. Amersfoort 1994. 
Hövelll  tot Westervlier-Speyart van Woerden, M.C. van, C.J. van der Peet en 

G.H.P.. Steenmeijer, 'Overzicht', in: Van der Peet en Steenmeijer 1995,27-62. 
Hoeven,, H. van der, De Belgische beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring van 

dede Nederlanden 1830-1839. Amsterdam 1973. 
Hofkamp,, J., en E. van Uitert, 'De Nieuwe Kunstschool, 1933-1943', in: Nederlands 

kunsthistorischkunsthistorisch jaarboek. Deel 30,1979,233-300. 
Hofstee,, W, 'Actieve cultuurpolitiek, nu!', in: Boekmancahier, 11 (maart 1992), 33-37. 
Hogenkamp,, B., 'Het Nederlandsch Centraal Filmarchief, in: Skrien, 137 (1984), 60-62. 
—,, 'De Schoolbioscoop', in: Skrien, 140 (1985), 42-45. 
—,, 'De documentairefilm in opkomst', in: Dibbets en Van der Maden 1986,145-181. 
Holierhoek,, C.P.A., 'Letteren en letterenbeleid', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 

11.8-1/54. . 
Homan,, G.D., Nederland in de Napoleontische tijd. Haarlem 1978. 
Hoogenboom,, A., 'De rijksoverheid en de moderne beeldende kunst in Nederland 

1795-1848',, in: KunstenbeleidinNederland. Deel 1, Amsterdam 1985,13-79; 244-268. 
—,, 'Kunstliefde, eer en gewin. Ideaal en werkelijkheid', in: Van Tilborgh 1986,50-61. 



LITERATUU R R 

—,, De stand des kunstenaars. Depositie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van 
dede negentiende eeuw. Diss., Utrecht 1991; Leiden 1993. 

Hoogervorst,, S., 'Beroep: letterkundige; een geschiedenis van de Vereeniging van 
Letterkundigenn 1905-1945'. Doctoraalscriptie sociologie, Universiteit van 
Amsterdam,, 1985. 

—,, 'Kwaliteit of spreiding. Orkesten en overheid 1900-1990', in: Giskes e.a. 1991, 
172-194. . 

—,, 'Letterkundige: beroep of roeping? De Vereeniging van Letterkundigen 1905-1945', 
in:: Kunst en beleid in Nederland. Deel vi, Amsterdam 1993,189-219. 

Hoogerwerf,, A., 'Inhoud en typen van beleid', in: Hoogerwerf (red.) 1982,25-48. 
—,, 'Het beleidsproces', in: Hoogerwerf (red.) 1982,49-69. 
—— (red.), Overheidsbeleid. Alphen aan den Rijn 1982*. 
—— (red.), Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap. Alphen aan den Rijn 1989*. 
Hoogewerff,, G.J., 'Bij de herdenking van "De Commissie tot het opsporen, het behoud 

enn het bekend maken van overblijfsels der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden", 
junii  i860 - april 1872', in: Mededelingen der Koninklijke NederlandscheAkademie van 
Wetenschappen,Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 23, nr. 5, Amsterdam i960. ° 0 5 

Hoppe,, R., 'Beleidsvoorbereiding: het ontwerpen van beleid', in: Hoogerwerf 1989, 
111-130. . 

Horsch,, E, 'Willem 11: zijn kunstgalerij van moderne schilderijen -enjacquand', in: 
Oranje-NassauOranje-Nassau Museum Jaarboek ippo. Zutphen 1990,69-80. 

Hubrecht,, RE, De onderwijswetten in Nederland en bare uitvoering. Delen 1 en 11 
('Allerleii  instellingen van Onderwijs'), 's-Gravenhage 1880 en 1881. 

Huiskamp,, M., 'Wijs als Salomo, onbaatzuchtig als Elisa. Het Oude Testament in 
i7de-eeuwsee openbare gebouwen', in: Spiegel Historiael, 27 (1992), nr. 3,98-105. 

Huisman,, R, 'De derde geldstroom helpt wetenschap niet vooruit', in: NRC Handelsblad, 
300 oktober 1998. 

Huizinga,, J., 'Het historische museum', in: Huizinga 1948-1953, deel n, 559-569; 
oorspr.. in: De Gids 84 (1920), 251-262. 

—,, 'Van instituut tot Akademie', in: Huizinga 1948-1953, deel vin, 426-448; 
oorspr.. 1926. 

—,, 'Leven en werken van Jan Veth', in: Huizinga 1948-1953, deel vi, 339-486; 
oorspr.. 1927. 

—,, 'Laatste spellingsronde', in: Huizinga 1948-1953, deel vin; oorspr. in: NRC Handels-
blad,blad, 1 november 1934. 

—,, 'Nederland's Geestesmerk', in: Maatschappij totNut van't Algemeen 1934,1-26. 
—,, 'Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e 

eeuw',, in: Huizinga 1948-1953, deel iv, 497-554; oorspr. 1940. 
—,, 'Het Rapport der Museumcommissie', in: Huizinga 1948-1953, deel 11,569-578; 

oorspr.. in: De Gids, 85 (1921), 97-107. 
—,, Verzamelde werken. 9 delen, Haarlem 1948-1953. 
—,, Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Groningen 1972*; oorspr. 1941. 
Huizinga,, J.J., J. Heemskerk Azn. (1818-1897), conservatief zonder partij. Harlingen 1973. 
Hulsman,, B., 'De triomf van de anti-modernisten. De postmoderne architectuur 

verovertt Nederland', in: NRC Handelsblad, 23 oktober 1998. 
Hulzen,, A. van, Utrecht bij gaslicht. Den Haag 1980. 
Hummelen,, W.M.H., Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. 's-Gravenhage 

1982. . 
Hunningher,, B., Het dramatische werk van Schimmel in verband met betAmsterdamsche 

toneelleventoneelleven in de negentiende eeuw. Amsterdam 1931. 
—,, Een eeuw NederlandsToneel. Amsterdam 1949. 
Huussen,, A.H. jr., E.H. Kossmann en H. Renner, Historici van de twintigste eeuw. 

Utrecht/Antwerpen/Amsterdamm 1981. 



LITERATUUR R 

Hijmersma,, H.J., Een eeuw particulier kunstbehoud in Nederland: ioojaar Vereniging 
Rembrandt.Rembrandt. Amsterdam 1983. 

Idenburg,, Ph J., 'Het kunstbeleid tussen traditie en toekomst', in: Jaarverslag van 
dede Raad voorde Kunst (1966), 18-28. 

Iedema,, R.A., Profielvan de Nederlandse overheid. Muiderberg 1991. 
Illés,, V., 'Kunst is verandering', in: NRC Handelsblad, 26 mei 1978. 
Instructiee voor den Agent der Nationale Opvoeding, waaronder begreepen is 'de 

Geneeskundigee Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, de bevordering 
vann het openbaar onderwijs en van Kunsten en Wetenschappen', in: Besluiten der 
eersteeerste kamer van het vertegenwoordigend lichaam des Bataafsch e volk, deel m, ie stuk, 
oktoberr 1798,3-10. 

Israel,, J.I., De Republiek 1477-1806. 2 delen, Franeker 1995; oorspr. The Dutch Republic. 
ItsIts Rise, Greatness and Fall, 1477-1806. Oxford 1995. 

—,, De Verlichting, de Nederlanders en de toekomst der geschiedenis. Amsterdam 1998. 

Jager,, H. de, Cultuuroverdracht en concertbezoek. Diss., Leiden 1967. 
Janmaat,, B., 'Laat de kunsten vooral met rust', in: Het Parool, 5 februari 1997. 
Jansen,, B., en B. Koopman, 'Fonds wil ruimere basisvoorziening voor beeldende 

kunstenaars',, in: Het Financieele Dagblad, 8 oktober 1996. 
—,, H. Overduin enj. Sillevis (red.), Haags Gemeentemuseum zienderogen. 's-Gravenhage 

1977. . 
Jansen,, G.H., De eeuwige kroeg. Meppel 1976. 
—,, Een land van steden. Een spoor van de tijd. 's-Gravenhage 1984. 
—,, Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland. Amsterdam 1987. 
Jansen,, H.P.H., Kalendarium. Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen. Utrecht/ 

Antwerpenn 1971. 
Jansen,, K., 'Zo slecht deed Brinkman het dus ook weer niet', in: NRC Handelsblad, 

66 mei 1986. 
Jansen,, X , 'Kunst en cultuur in een vreeschelijke tijd als de onze', in: Van Duiken en 

Jansenn 1989,61-76. 
—— enj. Rogier, Kunstbeleidin Amsterdam 1920-1940. Nijmegen 1983. 
Jansen,, W., Kunstopdrachten van de Rijksgebouwendienst na 194$. Rotterdam 1995. 
Jansenn van Galen, J., Rumoer '66; een serie overdrukken uit de Haagse Post. Z.p., z.j. 

[Amsterdamm 1976]. 
—,, J. Nekkers, D. Pels en J.P. Pronk, Het moet, het kan.' Op voor het Plan! Vijftig jaar Plan 

vanvan de Arbeid. Amsterdam 1985. 
Janssen,, B., 'Cultuurbeleid', in: W. Weidenfeld en W. Wessels, Europa van A tot Z. 

Luxemburgg 1997. 
Janzen,, P., 'Het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade te Amsterdam. Een wordings-

geschiedenis',, in: De Negentiende Eeuw, 2 (1978), 149-178. 
Jong,, H.J., 'Toneel', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.1-1/24. 
Jong,, E. de, C.P. Krabbe enT.J. Boersma, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

SchetsenSchetsen uit de geschiedenis van het genootschap. Amsterdam 1993. 
Jong,, F.Edz. de, 'Emanuel Boekman en de sociaal-democratie', in: Van Duiken en 

Jansenn 1989,35-43. 
Jong,, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780. 

Amsterdam/Dierenn 1985. 
—,, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van de regenten in de 17de en 18de eeuw. 

Utrecht/Antwerpenn 1987. 
Jong,, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Den Haag 1969 e.v. 



LITERATUU R R 

Jongbloed,, K., 'De afdeling bouwkunde Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut van 
Wetenschappen,, Letteren en Schoone Kunsten te Amsterdam (1808-1851)'. 
Doctoraalscriptiee Universiteit van Amsterdam, 1987. 

Jongh,, E. de, 'De Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst door politieke 
brillen',, in: Grijzenhout en Van Veen 1992, 225-250. 

Jonghe,, A. de, De taalpolitiek van Koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden 
(1814-1830).(1814-1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing. Brussel 1943. 

Jonker,, E., en M. van Rossem (red.), Geschiedenis en cultuur. 's-Gravenhage 1990. 
Jonker,, M., 'Cornelis Apostool (1762-1844), cultureel ambtenaar', in: Bulletin van het 

Rijksmuseum,Rijksmuseum, 25 (1977), 97-"*. 
—,, 'De opkomst van het drama. Neo-classicisrisch toneel in Nederland', in: Grijzenhout 

enn Van Tuyll van Serooskerken 1989,159-164. 
Jorink,, J., Van volksopvoeding tot nieuwe zakelijkheid; een literatuurstudie naarde definiëring 

vanvan de begrippen 'kunstzinnige vorming' en 'kunsteducatie1, LOKV, Utrecht 1995. 
Jorissen,, X , 'Het genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk: tot 

nutt van 't algemeen, te Edam, 1784-1787', in: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
1934,, 27-43. 

JournalJournal of Garden History, 8 (1988) nrs. 2 & 3. 
Julien,, R.L.C.I., enT.L. Rozema, Gemeentelijk kunstbeleid vergeleken. Onderzoek 

naarnaar omvang en aard van het kunstbeleid van 2 7 Nederlandse gemeenten, waaronder 
1616 knooppuntgemeenten. Groningen 1991. 

Julius,, F., en B. Woelderink (red.), Oranje en de muziek, 's- Gravenhage 1999. 

Kabel,, J.J.C., 'Beeldende kunst en auteursrecht', in: Kunst en beleid in Nederland. Deel v, 
Amsterdamm 1991,67-121. 

KalfJ.,, Beschermingvan kunstwerken tegen oorlogsgevaren. 's-Gravenhage 1938. 
Kalma,, P., 'De sociaal-democratie en de Franse Revolutie', in: Couwenberg (red.) 1989, 

129-144. . 
Kamerman,, S., 'Sabbellezen. Het leesbevorderingsbeleid van wvc', in: HP/De Tijd, 

299 april 1994,39-42. 
Kamerman,, W.F., 'Bibliotheken', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.15-1/56. 
Kamp,, M. van der, P.GJ. Leijendekkers, J.L. Locher en J.B.H. Vierdag (red.), 

DeDe Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende kunstonderwijs 
aanaan de kunstacademies in Nederland. Assen 1984. 

Kapteyn,, P., 'Sociologie en letteren strijden om cultuur', in: De Volkskrant, 6 oktober 
1990,, 37. 

Kaslander,J.,, 15 o jaar Koninklijk Conservatorium. 's-Gravenhage z.j. [1976]. 
Kassies,, J-, 'Tien jaar Federatie', in: De Groene Amsterdammer, 7 januari 1956 (ook in: 

Vann Duiken e.a. 1980,61-65). 
—,, 'Om een nieuwe liberaliteit', in: Verslag van bet congres van de Nederlandse Federatie 

vanvan Beroepsverenigingen voor kunstenaars. Den Haag 1957,5-10 (ook in Van Duiken 
e.a.. 1980,77-86). 

—,, 'Overheid en kunst', in: Kroniek van Kunst en Kuituur, 20 (i960), nr. 7/8,5-14 
(ookk in: Van Duiken e.a. 1980,87-95). 

—,, 'Stellingen over kunstpolitiek', in: Maatstaf, 11 (1963/1964) 431-444 (ook in: Van 
Duikenn e.a. 1980,125-138). 

—,, 'Op zoek naar cultuur', in: Maatstaf, 13 (juni 1965), nr. 3,198-214 (ook in: Van Duiken 
e.a.. 1980,145-158). 

—,, 'Balans', in: Kroniek van Kunst en Kuituur. Slotnummer, Amsterdam 1968,33-39 
(ookk in: Van Duiken e.a. 1980,194-202). 

—,—, 'Vormgeving van het kunstbeleid', in: Van Eijndhoven en Deen 1972,1-6. 
—,, 'De kunstnota van CRM is niet niks', in: Vrij  Nederland, 21 oktober, 11 en 25 november 

19722 (ook in: Van Duiken e.a. 1980,233-244). 



LITERATUUR R 

Kassies,, J., 'Politiek en cultuur en de afgrond ertussen', in: Vrij  Nederland, n mei 1974 
enn 6,13, 20 en 27 november 1976 (ook in: Van Duiken e.a. 1980,252-279). 

—,, 'Een nieuwe plaats voor de kunst', in: Wijsgerig perspectief, 19, extra nummer 
1978-1979,32-366 (ook in: Van Duiken e.a. 1980,318-327). 

—,, 'Een padvinder brak even door', in: De Volkskrant, 27 augustus 1983a. 
—,, Notities over een heroriëntatie van bet kunstbeleid, WRR, 's-Gravenhage 1983b. 
—,, 'Nederlandse kunsten hebben geen behoefte aan hofcultuur', in: De Volkskrant, 

177 januari 1990. 
—,, 'Niet revolutionair', in: Boekmancabier, 11 (maart 1992), 52-56. 
Keblusek,, M., en J. Zijlmans (red.), Vorstelijk vertoon aan het hof van Frederik Hendrik 

enAmalia.enAmalia. Zwol le/Den Haag 1997. 
Kemper,, J.M., Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften. 3 delen, 

Amsterdamm 1836. 
—,, 'Redevoering over den invloed van een onafhankelijk volksbestaan op de letteren 

enn schoone kunsten. Amsterdam 1813', in: Kemper 1836, deel 11, 95-116. 
Kempers,, B., 'Problemen en beloften van kunstsociologie in Nederland, 1970-1985', 

in:: Sociale Wetenschappen, 28 (1985), nr. 2, 99-118. 
—,, 'Kunst en staat in Sienna en 's-Gravenhage', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 

122 (1986), 1-38. 
—,, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen verhoudingen 1250-1600. 

Diss.,, Amsterdam 1987. 
—,, 'De machtvann de markt', in: Kunst en beleid in Nederland. Deel 111, Amsterdam 1988, 

13-65. . 
—,, 'Aandelen in onsterfelijkheid. Museaal mecenaat, particulier initiatief en overheid', 

in:: Smithhuijsen (red.) 1990,72-129. 
—,, 'De moraal van de kunst. Opdrachten in overheidsgebouwen sinds de "Gouden 

Eeuw"',, in: Dagevos e.a. 1991a, 79-147. 
—,, 'Opdrachtgevers, verzamelaars en kopers', in: Holland, 23 (1991b), nr. 4/5,196-209. 
—,, 'Rijk moet niet leasen, maar kunstenaars opdrachten geven', in: NRC Handelsblad, 

55 februari 1994a. 
—,, 'Het kunstbeleid kan het zonder Thorbecke stellen', in: NRCHandelsblad, 

166 juli 1994b. 
—,, 'Kunst met beleid; de "Arnhemse School" en de politiek', in: Middag en Fritz-Jobse 

(red.)) 1994c, 52-63. 
—— (red.), Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen. 

Amsterdamm 1995. 
—,, N . Wilterdink en H. Ganzeboom, Professionalisering, staatsvorming en civilisering. 

Kunst,Kunst, macht en mecenaat ter discussie. Amsterdam 1989. 
Kennedy,, J.C., Nieuw Babyion in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam/ 

Meppell  1995. 
Kersbergen,, A .Th .C, Rotterdamse standbeelden, monumenten en gedenktekens. 

Rotterdam/Antwerpenn 1948. 
Keuskamp,, D.W.P., 'Een en ander over den Haagschen Schouwburg en het "Theatre 

Francais""  in de 19e eeuw', in: Jaarboek Die Haghe, (1904), 377-423. 
Kielich,, W., 'De wonderen verklaard en opgeborgen', in: Manning 1981. 
Kikkert,, J.G., Koning van Holland; Louis Bonaparte 1778-1846. Rotterdam 1981. 
—,, Frederik Hendrik. Houten 1986. 
Kinderen,, A.J. der, De Rijks-Academie van beeldende kunsten te Amsterdam. Haarlem 1908; 

oorspr.. als artikel in: DeXXe Eeuw, 14 (1908), 11,125-171. 
—,, 'Een nationaal geschenk', in: De Gids, 76 (1911), deel 4,433-452. 
Klamer,, A., 'The value of culture', in: Boekmancahier, 25 (september 1995), 298-310. 
Kleekamp,, Y., 'Het culturele gezicht van Europa', 'm: Boekmancahier, 13 (september 1992), 

316-330. . 



L ITERATUU R R 

Klein,, P.W., en M. A.V. Klein-Meijer, De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. 
Amsterdamm 1998. 

—,, — en IJ. van Houten, Een beeld van een academie. Mensen en momenten uit de 
geschiedenisgeschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie 
vanvan Wetenschappen 1808-1998. Amsterdam 1998. 

Klerk,, J. de, Haarlems muziekleven in de loop der tijden. Haarlem 1965. 
Klink ,, P. van, 'D'Ancona wordt te vroeg aan schandpaal genageld', in: NRCHandelsblad, 

6)111^1991. . 

—,, 'Aanslag op de podiumkunsten gaat gewoon door', in: NRCHandelsblad, 20 decem-
berr 1993. 

KlötersJ.,, loojaar amusement in Nederland. 's-Gravenhage 1987. 
Knippenberg,, H., en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg; 75 jaar ministerie 

vanvan Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993. Assen 1993. 
Knittel,, W., 'Strategisch Plan Monumentenzorg', in: Compendium Monumentenzorg. 

Denn Haag 1995, n.B.oi.i/16. 
Knoef,, J., 'De kunsttentoonstelling van 1808 en wat aan haar voorafging', in: J. Knoef, 

TusschenTusschen Rococo en Romantiek. Een bundel kunsthistorische opstellen. 's-Gravenhage 0 09 
19482,137-152--

Knolle,, P., 'Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17de en 18de eeuw', in: 
Vann der Kamp e.a. 1984,19-33. 

—,'' "Edele eenvoudigheid". De waardering voor klassieke kunst bij Nederlandse kunst-
historici,, 1750-1800', in: Grijzenhout en Van Tuyll van Serooskerken 1989,33-44. 

—— en J.A. Marris, 'De Maatschappij totNutvan 't Algemeen enn het tekenonderwijs 
1785-1900',, in: Mijnhardt 1984, 263-296. 

Knopper,, J., 'Til' , in: Boekmancahier, 12 (juni 1992), 164-166. 
Knuist,, W.P., Mediabeleid en cultuurbeleid. Een studie over de samenhang tussen twee 

beleidsvelden.beleidsvelden. 's-Gravenhage 1982 (deel 10 uit de serie Voorstudies en achtergronden 
mediabeleidmediabeleid van de WRR). 

—,—, 'Vermanen, verheffen en verdelen', in: 1970-1980 tien jaar ontwikkeling van het 
toneel;toneel; feiten en cijfers cultuurpolitieke achtergronden; verslag van een studiogesprek. 
Instituutt voor theateronderzoek, Amsterdam 1980,53-96. 

—,, Van vaudeville tot video. Een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in het 
uitgaanuitgaan en het gebruik van media sinds de jaren vijftig. Diss., Rijswijk 1989. 

—,, Podia in een tijdperk van afstandsbediening, SCP, Rijswijk 1995. 
—— en W. Kalmijn, Van woord naar beeld? SCP, Alphen aaan den Rijn 1988. 
Knuvelder,, G.P.M., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 111, 

's-Hertogenboschh 1967+. 
—,, Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 's-Hertogenbosch 

I 9 7 I 4 . . 

Kockelkorn,, H., De geschiedenis van het Museum voor het Onderwijs. Museon, 
Denn Haag z.j. 

Köbben,, A.J.F., 'Kafka in Zoetermeer', in: NRC Handelsblad, 15 mei 1996. 
Koenen,, H J., 'Levensbericht van Mr. Daniël Jacob van Ewijck van Oostbroek en 

dee Bilt' , in: Handelingen derjaarlijksche algemene vergaderingvan de Maatschappij 
derder Nederlandsche letterkunde. Leiden 1859,184-216. 

Kok,, M.W., 'De musea in Paviljoen Welgelegen', in: Paviljoen 1989,139-149. 
Kollewijn,, R. A., Bilderdijk; zijn leven en zijn werken. 2 delen. Amsterdam 1891. 
Komrij,, G., Averechts. Amsterdam 1980,19813. 
Konings,, N., 'Kunstsubsidiëring legt teveel nadruk op kwaliteit', in: Staatscourant, 

77 juli 1995. 
Koninklijkee Bibliotheek, Gedenkboek 1798-1948. 's-Gravenhage 1948. 
Koogje,, AJ., 'Willem v en zijn gezin, liefhebbers van muziek en toneel', in: Oranje-

NassauNassau Museum Jaarboek 1990. Zutphen 1990,31-42. 



LITERATUUR R 

Koopman,, B., 'Culturele Fondsen als stille kracht van de kunstenwereld', in: 
HetFinancieeleHetFinancieele Dagblad, i en 3 februari 1997. 

Koopman,, M., 'Kunstzinnige vorming', in: Schaafsma (red.) 1974,43-68. 
Kootte,, T.G., en L.L.M . Eekhout, Het Prinsenhof te Delft. Van klooster tot museum. 

Delftt 1985. 
Kooyman,, R.A.M., 'Drieluik van een minister', in Skript, mei 1986,19-22. 
—,, 'Amateurkunst', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.9-1-1/34. 
—— en B. Colpaart, 'Kunsteducatie', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., n.io-1-1/20. 
Kooijmans,, K., enJ.P. de Valk, ' "Eene dienende onderneming". De Rijkscommissie 

voorr Vaderlandsche Geschiedenis en haar Bureau 1902-1968', in: K. Kooijmans, 
Th.S.H.. Bos, A.E. Kersten, C E. Keij en J.G. Smit (red.), Bron enpublikatie. Voor-
drachtendrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij 
hethet 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. 
's-Gravenhagee 1985,203-284. 

Kooijmans,, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780. 
Amsterdam/Dierenn 1985. 

—,, 'Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende 
eeuw',, in: Aalbers en Prak 1987,93-103. 

Koole,, R.A. (red.), Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de  de 
NederlandseNederlandse politieke partijen. Houten 1989. 

—,, 'De doorwerking van Revolutie-ideeën. Introductie op een thema', in: Koole 1989, 
9-14. . 

Koolhaas,, E., en S. de Vries, 'Terug naar een roemrijk verleden. De zeventiende-eeuwse 
schilderkunstt als voorbeeld voor de negentiende eeuw', in: Grijzenhout en Van Veen 
(red.)) 1992,107-138. 

Koolhaas-Grosfeld,, E., 'Nationale versus goede smaak. Bevordering van nationale kunst 
inn Nederland: 1780-1840', in: TvG, 95 (1982), 605-636. 

—,, 'Op zoek naar de Gouden Eeuw. De herontdekking van de i7de-eeuwse Hollandse 
schilderkunst',, in: Ti lborgh 1986, 28-49. 

—— en A. Ouwerkerk, 'Bibliografie van vroeg negenriende-eeuwse Nederlandse 
Kunstkritieken',, in: Oud-Holland, 97 (1983), 98-111. 

Koopman,, M., 'Kunstzinnige vorming', in: Schaafsma (red.) 1974,43-68. 
Koot,, T., 'Bespiegelingen over de bezoekerscijfers', in: 1808-1958. Het Rijksmuseum. 

GedenkboekGedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan. 
's-Gravenhagee 1958,73-82. 

—,, Dat was te Muden. Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door Ton Koot, slotvoogd 
1948-1972.1948-1972. Amsterdam 19762. 

—— (red.), Strijd om schoonheid. 50 jaar Heemschut. Amsterdam 1961. 
Kops,, L., 'De lange weg van kunstenaars naar een eigen eenheid binnen de FNV'. 

Eindscriptiee Sociale Academie de POPA, Amsterdam 1980. 
Kort,, X , Over de Federatie van kunstenaarsverenigingen. Amsterdam 1978. 
—,, Politieke aspecten van kunstzinnige vorming, NS Kv-schrift, Amersfoort 1981. 
Kossmann,, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België. 

Amsterdam/Brussell  1976. 
—,, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederlanden België. Deel 11,1914-1980. 

Amsterdam/Brussell  1986. 
—,, Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten. Amsterdam 1987. 
Koster,, S., Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem. Haarlem 1970. 
Kraaijpoel,, D., De nieuwe salon. Groningen 1989. 
—,, Was Pollock kleurenblind? kleurenblind? Amsterdam 1997. 
Kroonenburg-dee Kousemaeker, C. van, en S. Haase, 'De rol van Sandberg', in: Stokvis 

1984,63-92. . 



LITERATUU R R 

Kruithof,, B., 'Opvoedingsadviezen van Cats tot Beets', in: Onderwijs en opvoeding 
inin de achttiende eeuw. Amsterdam/Maarssen 1983,169-178. 

Krul,, W.E., 'Johan Huizinga (1872-1945)', in: Huussen e.a. 1981,94-109. 
Kuenen,, M.E.L., 'Het stiefkind en de grote droom'. Doctoraalscriptie Kunst en 

kunstbeleid,, Rijksuniversiteit van Groningen 1997. 
KugelJ.,, Filosofievan betlichaam. Utrechti982. 
Kuipers,, M., 'Jongere bouwkunst en stedebouw', in: Compendium Monumentenzorg, 

decemberr 1995, iv A. 
Kuyk,, J. van, Geschiedenis van bet Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en 

GesnedenGesneden Steenen te V Gravenbage. 's-Gravenhage 1946. 
Kuyper,, A., Het Calvinisme en de kunst. Amsterdam 1888. 
—,—, Zes Stone-lezingen. Vijfde lezing: het Calvinisme. Amsterdam 1898. . 
—,, De Gemene Gratie in wetenschap en kunst. Amsterdam 1905. 
—,Anti-Revolutionairee Staatkunde. Kampen 1917. 
—— en RL. Rutgers, Publiek vermaak. Amsterdam 1898. 
Kuypers,, P., 'Lang leven de Bureacratie', in: Binnenlands Bestuur, 43,24 oktober 1997, 

29"33--
—,, In de schaduw van de kunst. Een kritische beschouwing van de Nederlandse cultuurpolitiek. 

Amsterdamm 1999. 
Kyzer,, R.J., Het ontstaan van de Vereeniging 'Rembrandt'. Amsterdam 1883. 

Laansma,, S., en T. Brouwer, Muziektenten in Gelderland. Zutphen 1986. 
Lagerwey-Polak,, E.J., Hildo Krop: beeldhouwer. 's-Gravenhage 1992. 
Lako,, D., Overzicht van de geschiedenis van het teekenonderwijs in Nederland meer bepaald 

metmet het oog op de ontwikkeling van bet teekenonderwijs in Nederland. Tiel 1899. 
Lammers,, R., 'Dirigisme goed voor cultuur', in: Het Parool, 26 februari 1997. 
Langeveld,, H.M., zie ook: H.M. in 't Veld-Langeveld. 
—,, 'Epiloog', in: Bevers e.a. 1988,153-163. 
Laseur,, W. A., enj. van Heel, Het Museum Meermanno-Westreenianum 1848-1960. 

EenEen bijdrage tot de geschiedenis van hetmuseum en zijn bewoners. 's-Gravenhage 1998. 
Leeuw,, EL., 'De kabinetsoperatie "doorlichting zelfstandige bestuursorganen" en de 

doelmatigheidd van beleid', in: De transparante overheid. Expertmeeting: Doorlichting 
zelfstandigezelfstandige bestuursorganen. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag 1997. 

Leeuw,, R. de, Musea en publieksparticipatie. Den Haag 1994. 
Leeuw,, G. van der, Balans van Nederland. Amsterdam 1945. 
—,, Nationale cultuurtaak. 's-Gravenhage 1947. 
—,, 'De kunstenaar in de Maatschappij', in: De Groene Amsterdammer, 23 oktober 1948. 
Leeuwen,, A. J. C. van, De maakbaarheid van het verleden: P.J. H. Cuypers als restauratie-

architect.architect. Zwolle/Zeist 1995. 
Leeuwen,, R. van, Mauritshuis, vroeger en nu. Educatieve Dienst Mauritshuis, Den Haag 

1988. . 
Lehning,, RB., enJ.B.D. Simonis, Handboek beleidswetenschap. Meppel 1987. 
Lehr,, A., W. Truyen en G. Huybens, Beiaardkunst in de Lage Landen. Tielt 1991. 
Leith,, J. A., The idea of art as propaganda in France 1750-1799. Toronto 1965. 
Lelieveldt,, E, '"Alles behalve idealisme en kunst". De transformatie van de ANTV in de 

Nederlandschee Toonkunstenaars Bond', in: Diepenbrocke.a. (red.) 1994, 34-51-
Lemstra,, W., e.a. (red.), Handboek overheidsmanagement. Alphen aan den Rijn/Brussel 

1988. . 
Lenferink,, H., Gelders Orkest. Geschiedenis van deArnhemsche Orkest Vereeniging 

1889-19491889-1949 en van het Gelders Orkest 1949-1989. Zutphen 1989. 
Leurdijk,, D.A., UNESCO: een geval apart? 's-Gravenhage 1987. 
Lichtenberg,, L., 'Het persbeleid van de overheid', in: Intermediair, 16 (12 september 

1980),, nr. 37,47-63. 



LITERATUUR R 

Lievense,, W., De familie Mozart op bezoek in Nederland. Hilversum 1965. 
Ligthart,, P.I.M., Toneelbeleid in Nederland vanaf 1950. Subsidiëringen advisering. 

Amsterdamm 1988. 
—,, 'Dans', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.3-1/54. 
Lindblom,, Ch.E., 'The Science of "Muddling Through"', in: Public Administration 

Review,Review, 19 (1959), 79-88. 
Lingbeek-Schalekamp,, C, Overhelden muziek in Holland tot 1762. Poortugaal 1984. 
—,, Overheid en muziek in Holland tussen 1672 en 1795. Poortugaal 1990. 
List,, G. A. van der, en K. Groenveld, 'Tussen vrijheid en democratie: het liberalisme 

naa de Franse Revolutie', in: Couwenberg (red.) 1989,112-128. 
LOKV,, Terugblik. Utrecht 1988. 

Loman,J.M.E.,, K.J.M. Mortelmans en H.H.G. Post, De Europese Gemeenschappen 
enen cultuurbeleid; een juridische analyse. Zeist 1989. 

Lommen,, B., en P. Terwiel, Provincie en stad. Een evaluatie van de Rijksbijdrage beeldende 
kunstenkunsten vormgeving 1988-1993. Rijswijk 1995. 

Loo,, R. van de, 'Brinkman: "Niet alleen in de luie stoel voor Dallas'", in: Nieuwsblad 
vanvan het Noorden, 25 maart 1983. 

Looijen,, T.K., Amsterdamse theaters. Wie kwam er niet in de Nes? Amsterdam 1981. 
Louw,, A. van der, Rood als je hart; 'n geschiedenis van deAJC. Amsterdam 1974. 
Lugt,, E, Het redderen vanden nationalen kunstboedel. Amsterdam 1918. 
Lunsinghh Scheurleer, Th.H., 'Geboorte en jeugdjaren van het Rijksmuseum', in: 

1808—1958.1808—1958. Het Rijksmuseum. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 
bonderdvijftigjarigbonderdvijftigjarig bestaan. 's-Gravenhage 1958,1-42. 

—,, 'Een eeuw Rijksmuseum in vogelvlucht', in: 1808-19 5 8. Het Rijksmuseum. 
GedenkboekGedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het bonderdvijftigjarig bestaan. 
's-Gravenhagee 1958,43-58. 

—,, 'De stadhouderlijke verzamelingen', in: Van Gelder 1967, n-50. 
Lutterveld,, R. van, Hollands Musea. Den Haag z.j. 
Luursma,, E., 'De ontstaansgeschiedenis van het monument voor graaf Adolf van 

Nassauu te Heiligerlee', in: De Negentiende Eeuw, 9 (1985), 1-24. 
Luykx,, P., en N. Bootsma (red.), De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in 

dede 20e eeuw. Utrecht 1987. 
Luijten,, G., '"De veelheid en de eelheid": een Rijksmuseum Schmidt-Degener', in: 

NederlandsNederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 35, Weesp 1985,351 e.v. 
Lijphart,, A., Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Amsterdam 

19845̂5 oorspr. 1968. 

Maarseveen,, H.Th J.F. van, 'De Raad voor de Kunst', in: Tijdschrift voor Overheids-
administratie,administratie, 17 (1961), nr. 811,245-248. 

Maas,, A., G. Marlet en R. Zwart, Het brein van Bolkestein. Nijmegen 1997. 
Maas,, N., 'Carel Vosmaer en het Rijksmuseum', in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek. 

Deell  35, Weesp 1985,195-225. 
Maatschappijj  tot bevordering der Toonkunst, 12$ jaar Toonkunst. Amsterdam 1956. 
—,, Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Amsterdam 1979. 
Maatschappijj  tot Nut van 't Algemeen, 17 84-1934. Gedenkboek Maatschappij tot Nut 

vanvan 'tAlgemeen. Amsterdam 1934. 
Mak,, J.J., De rederijkers. Amsterdam 1944. 
Man,, H. de, Het socialisme als kultuurbeweging. Amsterdam 1928; oorspr. Der Sozialismus 

alsals Kulturbewegung. 1926. 
Managementt Advies Centrum (MAC), In de ban van bet plan. Eindverslag van een 

evaluatie-onderzoekevaluatie-onderzoek naarde kunstenplansystematiek in Nederland. Leidschendam 1991. 
Manning,, A.F., en M. Vroede (red.), Spectrum atlas van historische plaatsen in de lage 

landen.landen. Utrecht/Antwerpen 1981. 



LITERATUU R R 

Markov,, W., Napoleons keizerrijk. Z.p. [Zutphen] 1989; oorspr. Grand-Empire. Leipzig 
1984. . 

Marissing,, L. van, 'Dr. J. van Riemsdijk: "Di t praatcollege moet een culturele ANWB 
worden"',, in: De Volkskrant, 11 september 1968. 

Marsman,, E., 'Voltooid? De moeizame geschiedenis van het Nederlands Foto Instituut', 
in:: Van Duiken (red.) 1995,33-53. 

Martin,, W., Herleefde schoonheid; 25 jaar monumentenzorg in Nederland 1918-1943. 
Amsterdamm 1944. 

Marris,, A., 'Het ontstaan van het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland en de 
geschiedeniss van de Quellinusschool te Amsterdam (1879-1924)', in: Nederlands 
kunsthistorischkunsthistorisch jaarboek 1979. Deel 30, Haarlem 1980,79-171. 

—,—, 'Van "tekenschool" tot "kunstvakschool': de Rijksoverheid en het onderwijs in de 
beeldendee kunsten van circa 1820 tot circa 1940', in: Van der Kamp 1984,34-49. 

—,, Voorde kunst en voorde nijverheid. Diss., Amsterdam 1990. 
Maso,, B., Kunstsociologie in Nederland. Deel 1, Evaluatie van Onderzoek. Z.p. z.j. 

[onderzoekk i.o.v. CRM 1981]. 
Meerendonk,, H.J. van, en A.E.M. Ribberink, 'De oorsprong van de openbaarheid', in: OI 3 

RijksarchiefschoolRijksarchiefschool Verslagen bijdragen 1970-1971. Utrecht 1972 (overdruk). 
Meerman,, J., Aanspraak van den Directeur-Generaal der Weetenschappen en Kunsten, bij 

dede uitdeeling der Koninklijke prijzen vanschilder- en graveerkunst (...). Amsterdam/ 
Denn Haag 1809. 

—,, 'Rapport van Zijn Majesteit, over de openbaare ten toon stelling, en de toewijzing 
derr Koninklijke prijzen van schilder- en graveerkunst in 1808', in: Meerman 1809, 
1-30. . 

Meilink-Roelofsz,, M.A.R, Van geheim tot openbaar. Leiden 1970. 
Meihuizen,, J., Gebouw voor kunsten en wetenschappen 1874—1924. Den Haag 1924. 
Meischke,, R., 'Monumentenzorg 1911-1961', in: Koot 1961,42-73. 
Meulenbeek,H.,, enT. Poot, De markt voor beeldende kunst, oc&w, Zoetermeer 1998. 
Meijer,, D. (red.), Tomaat in perspectief. Theatervernieuwing in dejaren '60 en '70. 

Amsterdamm 1994. 
Meijers,, DJ., 'De democratisering van schoonheid. Plannen voor museumvernieuwing 

inn Nederland 1918-1921', in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 28,1977,55-104. 
Michael,, H., 'Overheid en kunst van eind zestiende tot midden negentiende eeuw', in: 

Boekmann z.j. [1975], 9-25. 
Micheels,, P., Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 

II933~933~II945'945' Zutphen 1993. 
Michielse,, H.C.M., Socialistische vorming; het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

(1924—1940)(1924—1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse sociaal-demokratie 
sindssinds 1900. Nijmegen 1980. 

Middag,, L, enj. Fritz-Jobse (red.), De Arnhemse school: 2 5jaarmonumentale 
kunstpraktijk.kunstpraktijk. Arnhem 1994. 

Miedema,, H., 'Kunstschilders, gilde en academie. Over het probleem van de emancipatie 
vann de kunstschilders in de Noordelijke Nederlanden van de 16de en 17de eeuw', in: 
Oud-HoUand,Oud-HoUand, 101 (1987), nr. 1,1-34. 

Miert,, J. van, Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en 
WinschotenWinschoten 1850-1920. Diss., Amsterdam 1994. 

Ministeriee van CRM, Discussienota Kunstbeleid. 's-Gravenhage 1972. 
—,, Nota Kunst en kunstbeleid. 's-Gravenhage 1976. 
—,, Nota Naar een nieuw museumbeleid. 's-Gravenhage 1976. 
—,, Nota Orkestenbestel. 's-Gravenhage 1976. 
—,, Nota Toneelbeleid. 's-Gravenhage 1976. 
Ministeriee van oc&w, Cultural policy in the Netherlands. Report of a European group 

ofof experts. Zoetermeer 1994 (zie ookMyerscough). 



L I T E R A T U U R R 

Ministeriee van oc&w, Pantser of ruggengraat. Uitgangspunten voor cultuurbeleid 
1997-2000.1997-2000. Den Haag 1995. 

—,—, Cultuurnota 1997-2000 'Pantser of ruggengraat'. Den Haag 1996. 
—,—, Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004. 

Zoetermeer/Denn Haag 1998. 
—,, Cultuurbeleid in Nederland. Zoetermeer/Den Haag 1998a. 
Ministeriee van wvc, Discussienota. Rijswijk 1983. 
—,—, Nota Museumbeleid. 's-Gravenhage 1985a. 
—,—, Notitie Cultuurbeleid. Rijswijk 1985b. 
—,, Brief over het kunstbeleid. Rijswijk 1987. 
—,—, Vraag aan bod. Verslag van een onderzoek naarde mogelijkheden om de vraag naar 

kunstenkunsten cultuur te stimuleren. Rijswijk 1988. 
—,, Beleidsnota vormgeving. Concept, Rijswijk 1990. 
—,, Brief over het vormgevingsbeleid. Rijswijk 1992a. 
—,, Nota cultuurbeleid 1993-1996. 'Investeren in Cultuur'. Den Haag 1992b. 
—,, Cultuurbeleid in Nederland. Nationaal rapport. Europees programma voorde 

oo r 4 evaluatie van Nationaal cultuurbeleid. Rijswijk 1993a. 
—,, Raad voor het CultuurBELEID. Hoofdlijnen en organisatie van de Raad voor 

hethet Cultuurbeleid. Eindrapportage. Rijswijk 1993b. 
.. —, Verzelfstandiging Rijksmusea ca. Rijswijk 1994. 
Mörke,, O., 'De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw', in: 

Tee Boekhorst, Burke en Frijhoffi992, 39-77. 
Moes,, E.W., en E. van Biema, De Nationale Konst-Gallerij en het Koninklijk Museum. 

BijdragenBijdragen tot de geschiedenis van het Rijksmuseum. Amsterdam 1909. 
Molendijk,, H., Gemeente en cultuur-arbeid. Z.p. z.j. [Amersfoort 1952]. 
—,, De culturele ambtenaar. Amersfoort z.j. [1963]. 
—,, De overheid en de cultuur. Alphen aan den Rijn 1971. 
Molenveld,, C C, Kunstzinnige en lichamelijke opvoeding in de Mammoetwet. Amersfoort 

1968. . 
Molkenboer,, W.B.G., enj. Striening, Rapport aangaande het teeken- en kunstonderwijs 

inin België. 's-Gravenhage 1880 (ook in: Hubrechti88i, deel 11,1-186). 
Mommaas,, H., 'Mondiaal cultuurdebat gelokaliseerd', in: Boekmancahier, 36 (juni 1998), 

107-117. . 

Mooy,, A.J. de, 'Het Ruilbureau', in: Koninklijke Bibliotheek 1948,235-240. 
Mooij,J.J.A.,, De wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving. Amsterdam 1987. 
Morren,, Th., Het Huis Honselaarsdijk. Alphen aan den Rijn 1990*; oorspr. 1905. 
Mosse,, W.E., Liberal Europe. The age of bourgeois realism 1848-1875. Londen 1974. 
Mourik,, M., Culturele coëxistentie; een integrale benadering van buitenlands cultureel beleid. 

Amsterdamm 1989. 
Mous,, H.J., 'Beeldende kunst', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 e.v., 11.4-1/54. 
Muermans,, A., Het huis aan de kade. De roemvolle historie van De Nederlandse musea. 

's-Gravenhagee 1938. 
Mulder,, H., Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naarde houding van Nederlandse 

kunstenaarskunstenaars in de periode 1930-1945. Diss., Utrecht/Antwerpen 1978. 
Mulder,, J.H., De culturele taak van de provincie; een schets voor een meer sluitend en een 

meermeer fundamenteel cultuurbeleid. Amsterdam 1954. 
Mulder,, R., e.a. (red.), Op grondslagvan solidariteit. Bundel ter gelegenheid van zestig 

jaarjaar Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Den Haag 1996. 
Muller,, E, 'Het Rotterdams Leeskabinet en de Engelse Tree-Libraries', in: 

DeDe Economist, 12 (i860), 321-330. 
Muskens,, G., Beeldende kunstenaars- Beeldende kunstenaarsregeling. Tilburg 1983. 
Myerscough,, J., Cultural policy in the Netherlands. Report of a European group of experts. 

Zoetermeerr 1994 (zie ook: Ministerie van oc&w). 



LITERATUU R R 

Mijnhardt,, W.W., 'Veertig jaar cultuurbevordering: Teylers Stichting 1778 -  1815', 
in:: 'Teyler' 1778-1978,50-111. 

—,, 'De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning', in: Blok e.a. 1979,1-25. 
—,, 'Het Nederlands genootschap in de achttiende en vroege negentiende eeuw', in: 

DeDe negentiende eeuw, 17 (1983), nr. 2,76-101. 
—,, 'Het Nut en de genootschapsbeweging', in: Mijnhardt en Wichers 1984,189-220. 
—,, Tot beilvan 't menschdom. Diss., Amsterdam 1987a. 
—,, 'De Nederlandse Verlichting', in: Grijzenhout, Mijnhardt en Van Sas 1987b, 53-79. 
—,, 'Het nieuwe Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis', in: Boekmancahier, 

244 (juni 1995), 250-255. 
—,, 'Van vrijmetselaarsloge tot Maatschappij Toonkunst', in: Van Reijen (red.) z.j. [1997], 

11-32. . 
—— (red.), Kantelend geschiedbeeld. Utrecht 1983. 
—,, en A.J. Wichers, Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief. 

Gedenkboekk ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij 
tott Nut van 't Algemeen. Edam 1984. 

615 5 
Nationaall  Overleg voor Gewestelijke Cultuur (NOGC), Publicatie ter gelegenheid van het 

15-jarig15-jarig bestaan. Amersfoort 1965. 
Nederlandss Cultureel Contact, Crisis der cultuur; uitdaging en antwoord. 's-Gravenhage 

1951. . 
Nederlandss Gesprek Centrum, Staat en cultuur. Publicatie nr. 4, Rotterdam z.j. [1952]. 
Nederlandss Restauratiefonds, Tien jaar Restauratiefonds. Hoevelaken 1995. 
Nederlandschee Oudheidkundige Bond, Over hervorming en beheer onzer musea. Leiden 

z.j.[i9i8]. . 
Nelissen,, N.J.M., Monumentenzorg in de praktijk. Amsterdam 19955; oorspr. 1991. 
Neij,, R., en E.V. Hueting, Nederlands Volksherstel 1944-1947. Een omstreden hulp-

organisatieorganisatie in herrijzend Nederland. Culemborg 1988. 
Nicolaï,, A., 'Een persoonlijk getint beleid?', in: Boekmancahier, 12 (juni 1992), 166-169. 
—,—, 'Liberale cultuurpolitiek: niet paternalistisch', in: NRCHandelsblad, 4 maart 1997a. 
—,, 'Naar een liberale cultuurpolitiek', in: Liberaal Reveil, nr. 1 (1997b), 21-27. 
Nieuwenhuis,, A.J., Persvrijheid en persbeleid. Amsterdam 1991. 
Noomen,, W., enj. A.G. Tans, Franse letterkunde. Utrecht 1968. 
Noordziek,, J.J.F., Gedenkboek der Coster-feesten van 15, 16 en 17jfulij 18$6. Haarlem 

1858. . 
NSKV,, Ontwerp van een beleid. Amersfoort 1974. 
Nuis,, A., 'De tijd is rijp voor omslag in denken over buitenlands cultuurbeleid', in: 

Staatscourant,Staatscourant, 18 november 1996. 

Oeffelt,, Th. van, 'Het rondetafelgesprek in het NAÏ . "Het besef om meer levende 
geschiedeniss te maken"', in: Nieuwsbrief (RDMZ) 1998, nr. 1,4-6. 

Ogg,, D., Europe of the Ancien Régime 1715-1783. Londen 1965. 
Olink,, H., 'Kunst voor de koopman', in: Intermediair, 21 (25 januari 1985), nr. 4,27, 29. 
Oosterbaan,, W., 'Op vlucht voor twee promille', in: NRC Handelsblad, 14 december 1990. 
Oosterbaann Martinius, W., Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Over legitimerings- en 

toewijzingsproblementoewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam 1985. 
—,—, 'Vier jaar Brinkman', in: Boekmankrant. Kunstbeleid en verkiezingen 1986. Amsterdam 

1986,1-2. . 
—,, Schoonheid, welzijn, kwaliteit; kunstbeleid en verantwoording na 1945. Diss., 

's-Gravenhagee 1990. 
Os,, H. van, 'Mislukte cultuurspreiding', in: Van Duiken en Kalma 1993,49-54. 
—,, 'De kerk van de heilige conservator', in: De Volkskrant, 10 oktober 1994. 



LITERATUUR R 

Osborne,, Ch., The Opera House Album. Londen 1979. 
Oud,, P.J., Honderdjaren. Een eeuw staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940. 

Assenn 19715, oorspr. 1945. 
Ouwerkerk,, A.,' "Hoe kan het schoonee geprezen, het middelmatige erkend en het 

slechtee gelaakt worden?" Nederlandse kunstkritiek in de eerste helft van de 19de 
eeuw',, in: Tilborgh 1986, 62-77. 

Overduin,, H., 'Een kleine crisis in de sociologie. Een toekomst voor de Boekman-
stichting?',, in: Museumjournaal, 1980,58-62. 

—,, Het museum als obsessie. Amsterdam 1988. 
Ozouf,, M., Heffeest van de revolutie. De Franse revolutie, de vernieuwing van bet openbare 

levenleven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden. Amsterdam 1989; 
oorspr.. Lafêterevolutionnaire,i 789-1799. Z.p. 1976. 

Paap,, W., 'Een eeuw KNTV 1875-1975. Gedenkschrift bij het honderdjarig bestaan van 
dee Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging', in: Samenklank, 
300 (1976), nr. 5. 

—,—, Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Bevordering 
derder Toonkunst. Amsterdam 1979. 

Paling,, K., en V Veldheer (red.), The European challenge. 's-Gravenhage 1998. 
Palm,, J.H. van der, Geschied- en redekunstiggedenkschrift van Nederlands herstelling in 

denjaredenjare 1813. Amsterdam 1816. 
Palmer,, R.R., The age of democratie revolution. A political history of Europe and America, 

1760-1800.21760-1800.2 delen, Princeton 1959 en 1964. 
—— en J. Colton, A history of the modern world. New York 19714; oorspr. 1950. 
Panhuysen,, G., 'Geschriften van Jhr. Mr. Victor Eugene Louis de Stuers', in: 

DeMaasgouw,DeMaasgouw, 69 (1950), deel 64, afl. r (januari-februari), 112-117. 
Paridon,, E. van, 'De rol van de kleine theaters bij het anders uitgaan', in: Austen 1980, 

14-15. . 
PartijPartij  van de Arbeid Congres over gemeentepolitiek. Wïardi Beekman Stichting, Amsterdam 

1946. . 
Paus,, W. de, en GJ. Schweizer, DordrechtsMuseum 150jaar. Dordrecht 1992. 
PaviljoenPaviljoen Welgelegen 1789-1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de 

provincieprovincie Noord-Holland. Haarlem 1989. 
Peelen,, G.J., 'Karl Mannheim's actuele maatschappij-analyse. Het ongeneeslijk 

optimismee van een tweevoudig réfugié', in: W-Magazine, december 1986,411-415. 
Peet,, CJ. van der, en P.T.E.E. Rosenberg, 'Explosie van departementaal bouwen 

1875-1915',, in: Van der Peeten Steenmeijer 1995,165-346. 
—— en G.P.H. Steenmeijer (red.), De Rijksbowwmeesters. Twee eeuwen architectuur van 

dede Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers. Rotterdam 1995. 
—,, — en P.D. van der Jagt, 'Overzicht', in: Van der Peet en Steenmeijer 1995,449-480. 
Peper,, B., Vorming van welzijnsbeleid. Meppel 1976?, oorspr. 1972. 
—— en L. Welters (red.), Spreiding van beleid. Over decentralisatie van welzijnsbeleid. 

Meppel/Amsterdamm 1980. 
Peters,, C.H., De GrooteZaalop het Binnenhof te 's Gravenhage. 's-Gravenhage 1905. 
Peters,, P, Eeuwige jeugd. Een halve eeuw Stichting Gaudeamus. Amsterdam 1995. 
Pirenne,, L.P.L., De Rijksarchieven in Nederland. 1 delen, Den Haag 1973. 
Pit,, A., 'De Kunstnijverheid-Teekenschool "Quellinus", te Amsterdam', in: Eigen 

HaardHaard (1904), 181-184. 
Plas,, M. van der (red.), Herinneringen aan Marga Klompé. Z.p. [Baarn] 1989. 
Plempp van Duiveland, L.J., Nederland en de Bemer Conventie. 's-Gravenhage 1898; 

oorspr.. in: De Gids 1896. 
Pleij,, H., De sneeuwpoppen van 15/ /. Amsterdam 1988. 
—,, Het Nederlandse onbehagen. Amsterdam 1991. 



LITERATUU R R 

Ploeg,, P. van der, en C. Vermeeren, Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik 
HendrikHendrik enAmalia. Zwolle/Den Haag 1997. 

Poelje,, G. A. van, De Nederlandsche Gemeente. 3 delen, Zwolle 1921-1923. 
—,, 'De cultureele politiek van de gemeenten', in: Gemeentebestuur(VNG) 1936,186-218. 
—,, 'Met ledige handen', in: Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

dede Gemeentewet. 's-Gravenhage 1951. 
—,, 'De culturele taak van de gemeente', in: Wet en Wezen. Alphen aan den Rijn 1954, 

147-155;; oorspr. 1936. 
Polak,, F.L., 'De crisis der cultuur; uitdaging en antwoord', in: Nederlands Cultureel 

Contactt 1951,13-43 en 72-82. 
Polak,, H.t Het kleine land en zijn grote schoonheid. Amsterdam 1940*; oorspr. 1929. 
Polak,, J., 'De teerling is geworpen. Van emancipatie naar ondergang', in: Van Duiken 

enn Jansen 1989,13-21. 
Polak-vann 't Kruys, J.C., Het Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam 1991. 
Polano,, S., Hendrik PetrusBerlage. Het complete werk. Alphen aan den Rijn 19892; 

oorspr.. Opera completa. Milaan 1987. 
Potgieter,, E.J., 'Het Rijksmuseum te Amsterdam', in: De Gids, (1844), deel 2,17-26, o ! 7 

208-216,391-423,585-5955 en 599-609. 
—,, Het Rijksmuseum. Haarlem 1907; heruitgave van 'Het Rijksmuseum te Amsterdam'. 
Pots,, R., BKR, kunst- of sociaal beleid. Den Haag 1981. 
—,, 'Beeldende kunsten de gebouwde omgeving. Het experimentZoetermeer', in: 

Intermediair,Intermediair, 18 (24 december 1982), nr. 51,29,31,33. 
—,, 'Holland, cultuur, recreatie en overheden van 1840 naar 1990', in: Brokken e.a. (red.) 

1990,141-162. . 
—,, 'Decentralisatie, bestuurlijke herindeling en cultuurbeleid: de moeizame weg naar 

eenn nieuwe taakverdeling', in: Boekmancahier, 22 (december 1994), 428-437. 
—— en S. Singelsma, 'Beeldende kunst, architectuur, film en de positie van de kunstenaar 

inn Rusland, zoals gezien door Westerse Ruslandreizigers in de periode 1920-1970'. 
Kandidaatsscriptiee Instituut voor Geschiedenis, RU Groningen, 1978. 

—— en M. van der Tweel (red.), Kunst- en cultuurbeleid: de provincie naast rijk en gemeente. 
Haarlem/Amsterdamm 1985. 

Prak,, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden IJOO-IJ8O. Amsterdam/ 
Dierenn 1985. 

Prak,, N.L., Geschiedenis van het ontwerponderwijs. De Bilt 1979. 
Presser,, J., Napoleon historie en legende. Amsterdam 1989*; oorspr. 1946. 
Price,, J.L., Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Amsterdam 19872; oorspr. Culture 

andand society in the Dutch Republic during the 1 'jth century. Londen 1974. 
Prinss Bernhard Fonds, De cultuurfinanciering in Nederland. Mededeling nr. 5, 

Amsterdamm 1953. 
—,, De cultuurfinanciering in Nederland - supplement. Mededeling nr. 5a, Amsterdam 

1954a. . 
—,, De culturele taak van de provincie. Mededeling nr. 8, Amsterdam 1954b. 
—,, Plan kunstbezit, over de afzet van producten van beeldende kunst. Mededeling nr. 11, 

Amsterdamm 1956a. 
—,, Onderzoek regionale culturele situatie in de provincie Noord-Holland. Mededeling nr. 13, 

Amsterdamm 1956b. 
—,, De radiocursus 'Openbaar Kunstbezit' als middel tot cultuurspreiding. Mededelingen 

seriee A, nr. 1, Amsterdam 1958. 
—,, De culturele centrumfunctie der regionale centra in Noord-Holland. Mededelingen serie 

A,, nr. 2, Amsterdam 1959. 
—,, Onderzoek naar de culturele situatie in Noord-Groningen. Mededelingen serie A, nr. 3, 

Amsterdamm 1959. 



LITERATUUR R 

Prinss Bernhard Fonds, Publiek en beeldende kunst. kunst. Mededelingen serie A, nr. 4, 
Amsterdamm i960. 

Pronk,, T., Buitenlands cultuurbeleid. Nederland en zijn culturele betrekkingen, literatuurlijst. 
Amsterdamm 1990. 

Puffelen,, F. van, 'Spelen voor een lege zaal. De noodzaak tot marketing in de culturele 
sector',, in: Intermediair, 19 (1983), nr. 16,25-27. 

—,, 'Cultuur', 'm: Jaarboek overheidsuitgaven 1993. Schoonhoven 1992, 87-102. 
Putten,, J. van, Politieke stromingen. Utrecht 19862; oorspr. 1985. 
Pijzel-Domisse,, H.H., 'Het museum en de school voor kunstnijverheid in de periode 

1877-1926',, in: Beelaertsvan Blokland e.a. 1989,151-172. 

Raadd voor de Kunst, Taakverdeling tussen de overheden op het gebied van de kunsten. 
Interimrapport,, Den Haag 1961. 

—,, Advies decentrale geldstroom lagere overheden. 's-Gravenhage 1995. 
Raaij,, S. van, en P. Spies, The royal progress of William and Mary. Mary. Amsterdam 1988. 
Rappard,, L.R.J, ridder van, 'Grenzen van overheidsbemoeiing bij kunst en cultuur'. 

Voordrachtt Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam op 30 maart 1965; 
getyptee tekst in de bibliotheekvan de provincie Zuid-Holland. 

RapportRapport der Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te 
lande.lande. 's-Gravenhage 1921. 

Rasch,, R., 'Om den armen dienst te doen. De Amsterdamsche Schouwburg en de 
godshuizenn gedurende het laatste kwart van de 17de eeuw', in: Holland, 
233 (september 1991), nr. 4/5,243-267. 

—,, 'Een raadsman voor de kunsten. Constantijn Huygens als adviseur van Frederik 
Hendrik',, in: Hendrix en Stumpel 1996. 

Rathenauu Instituut (red.), Toeval of noodzaak; geschiedenis van de overheidsbemoeienis met 
dede informatievoorziening. Den Haag 1996. 

Rebling,, E., Een eeuw danskunst in Nederland. Amsterdam 1950. 
Reeser,, E., Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915. Amsterdam 19862; oorspr. 1950. 
Regt,, E. de, Mauritshuis. De geschiedenis van een Haags stadspaleis. 's-Gravenhage 1987. 
Reitsma,, H., 'De beginjaren van Felix Meritis, 1777-1795', in: Documentatieblad 

WerkgroepWerkgroep Achttiende eeuw, 15 (1983), 101-139. 
Renders,, T., 'Kunstenaarsorganisaties', in: Stokvis 1984,107-116. 
Reijden,, M . van der, en F. de Leeuw, Vraag aan bod. wvc, Rijkswijk 1988. 
Reijen,, P. van (red.), Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in 

NederlandNederland omstreeks 1795. Alphen aan den Rijn z.j. [1997]. 
Rheeden,, H. van, 'Om de kunst of voor de industrie: een vernieuwing die faalde aan 

hett Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam in de jaren vijftig' , in: 
Vann der Kamp 1984,50-71. 

—,, Om de vorm. Een eeuw teken-, handenarbeid- en kunstnijverheidsonderwijs in Nederland. 
Amsterdamm 1989. 

Riemsdijk,, B.W.F, van, 'De Stuers en de Rijks-musea', in: Tutein Nolthenius e.a. 1913, 

Riemsdijk,, G. A. van, Geschiedenis van de Openbare Bibliotheek in Nederland. 3 delen, 
Denn Haag 1978-1982. 

Riemsdijk,, J. van, 'Idenburg en het kunstbeleid', in: Van Eijndhoven en Deen 1972,7-24. 
RiezenkampJ.,, 'Puriteinse benadering van cultuurpolitiek is funest', in: De Volkskrant, 

300 mei 1986,27. 
Righart,, H., De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam 

!995--
Ringeling,, A., en A. Winsemius, 'Cultuurconvenanten eenzijdig geregisseerd', in: 

Boekmancahier,Boekmancahier, 36 (juni 1998), 144-153. 



LITERATUUR R 

Roegholt,, R., Amsterdam in de 20e eeuw. Deel 1,1919-1945. Utrecht/Antwerpen 1976. 
— ,, Amsterdam in de 20e eeuw. Deel 11,1945-1970. Utrecht/Antwerpen 1979. 
—,, 'Wie zijn verleden afsnijdt heeft geen toekomstbeleid', in: NRC Handelsblad, 

200 december 1988,9. 
Roethof,, G., 'Cultuurminister "I k ben geen onredelijk mens"', in: De Groene 

Amsterdammer,Amsterdammer, 20 mei 1992, 4,5. 
Rogier,, J., 'Over Jan Kassies', in: Van Duiken e.a. 1980,9-39. 
—,, 'De cultuurpolitieke opvattingen in de Partij van de Arbeid', in: Boekmanstichting 

1982,5-39. . 
Royaards-S&ndberg,}.,Royaards-S&ndberg,}., Herinneringen. Amsterdam 1979. 
Rolandd Holst, R.N., 'Een instituut der kunsten', in: De Gids, 76 (1912), deel 4,161-163. 
Rombouts,, S., Leerboek der historische pedagogiek. Ti lburg 1940. 
Romein,, J., en A. Romein-Verschoor, De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van 

hethet Nederlandse volk. Amsterdam 19766; oorspr. 1934-
Rooy,, R de, 'Het verleden wordt maar geen geschiedenis', in: De Volkskrant, 

11 maart 1997,18. 
—,, e.a., De rode droom. Een eeuw sociaaldemocratie in Nederland. Nijmegen 1995. 0 19 
Rooy,, M . van, 'De apotheose van een openstaand boek', in: NRC Handelsblad, 

144 april 1995. 
Rosenberg,, H.P.R., De i9de-eeuwse Kerkelijke bouwkunst in Nederland. 's-Gravenhage 

1972. . 
Royen,, H J. van (red.), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouw-

orkestorkest 1888-1988.2 delen, Zutphen 1988. 
Rüter,, A.J.C., 'De Nederlandse natie en het Nederlandse volkskarakter', in: Historische 

studiesstudies over mens en samenleving. Assen 1967; oorspr. Amsterdam 1941. 
Ruyter,, M., 'Verrassingsaanval van CRM', in: De Volkskrant, 7 februari 1976. 
Rijkscommissiee voor de dramatische kunst, Rapport der Rijkscommissie voor de dramatische 

kunst.kunst. 's-Gravenhage 1919. 
—,, Eindrapport der Rijkscommissie voorde dramatische kunst. 's-Gravenhage 1920. 
RijksmuseumRijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn, Het. 

Amsterdamm 1941. 
Rijksmuseum,, Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over 

onzeonze geschiedenis. Amsterdam 1978. 
Rijnboutt,, K., 'Rijksbouwmeesterschap geen eenduidige functie. De voorgangers van 

Keess Rijnboutt', in: De Architect, mei 1990,78-83. 
Rijnders,, RA.R., Gegevens over de Stichting Gaudeamus en haar werk. Z.p. 1964. 

Sande,, A. van de, 'Vaderland in wording. Een halve eeuw Nederlandse geschiedenis 
inn vogelvlucht', in: Fritschy en Toebes 1997,61-93. 

Sanders,, R., B. Mesters, R. Kramer en M . Windhorst (red.), Balans & perspectief van de 
NederlandseNederlandse cultuurgeschiedenis. De verleiding van de overvloed. Reflecties op de eigenheid 
vanvan de cultuurgeschiedenis. Amsterdam/Atlanta 1991-

Sandfort,, J. A., 'Inleiding', in: Montesquieu, Perzische brieven. Amsterdam 1939. 
Sas,, N.C.F, van, 'Het politiek bestel onder Wil lem 1', in: Documentatieblad werkgroep 

18de18de eeuw, nr. 49/50,1981,109-134. 
—,, 'Opiniepers en politieke cultuur', in: Grijzenhout, Mijnhardt en Van Sas 1987. 
—,, 'Voor vaderland en oudheid. Het klassieke paradigma in de laat achttiende-eeuwse 

Republiek',, in: Grijzenhout en Van Tuyll van Serooskerke 1989a, 13-32. 
—,, 'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813', in: 

TvG,TvG, 102 (1989b), 471-495. 
—— (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid. Haarlem 

1991. . 



LITERATUUR R 

Sas,, N.C.F, van, 'De kracht van Nederland: nationaliteit en buitenlands beleid', in: 
Vann Sas 1991,9-15-

—,, 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden Eeuw. Nationale cultuur en vaderlands 
verledenn 1780-1914', in: Grijzenhout(red.) 1992,83-106. 

—,, Waarde blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Amsterdam/ 
Antwerpenn 1995. 

—,, 'Barbarisme of beschaving. Rondom de stichting van een Nationale Bibliotheek 
inn 1798', 'm: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 4 (1997), 57~74-

Schaafsma,, H. (red.), Aspecten van cultuurbeleid. Een verzameling opstellen ter informatie 
enen inspiratie. Alphen aan den Rijn 1974. 

Schaepman,, H.J. A.M., Een katholieke partij. Proeve van eenprogram. Utrecht 1883. 
—,, De kunst en de maatschappij. Redevoering uitgeproken op de de plechtige Prijsuitreiking in 

dede Sint-Lukasschool te Gent, op 23 augustus 1891. Gent 1891. 
—— en L. Dake, Onze Nationale Kunst. Etsen en schetsen. Amsterdam 1887. 
Schama,, S., Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813. 

Amsterdamm 1989a; oorspr. Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands, 
0 200 1780-1813. New York 1977. 

—,, Burgers. Een kroniek van de Franse revolutie. Amsterdam 1989b; oorspr. Citizens. 
AA chronicle of the French Revolution. New York 1989. 

Schapelhouman,, M., 'Het beste bewaard. Een Amsterdamse verzameling en het 
ontstaann van de Vereniging Rembrandt', in: Rijksprentenkabinet /Rijksmuseum 
Amsterdam,Amsterdam, nr. xxi , 25 september-11 december 1983. 

Scheffer,, P., 'Ui t geld of dwang. Charles Till y over staatsvorming in Europa', in: 
NRCNRC Handelsblad, 12 juni 1993. 

Schellart,, A.I.J.M., Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in 
Nederland.Nederland. Rijswijk z.j. [1984]. 

Scheurleer,, D.F., Het muziekleven in Nederland. Den Haag 1909. 
Schiferli,, J., 'Een nationaal gedenkteeken voor november 1813 (Den Haag 1863-1869)', 

in:: Nederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 34,1984,73-131. 
Schilp,, C.A., Herman Heijermans. Amsterdam 1967. 
Schilt,, J., en j. van der Werf, Genootschap Architectura etAmicitia 1855-1990. 

Rotterdamm 1992. 
Schiphof,, T., 'Toneelcensuur in Nederland', in: Kunst en beleid in Nederland. Deel v, 

Amsterdamm 1991,125-166. 
Schmidt,, O, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950. 

Amsterdamm 1986. 
Schmidt-Degener,, E, 'Het Rijksmuseum te Amsterdam', in: Verzamelde Studiën en 

essays.essays. Deel 1, Amsterdam 1949; oorspr. voordracht uit 1936. 
Schneider,, H .D. (red.), Rijksmuseum van Oudheden. Haarlem 1981. 
Schneiders,, M., en j. Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van 'nieuwstydinghe' 

tottot dagblad. Baarn 19795; oorspr. 1943. 
Schneiders,, P., Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld. Weesp 1985. 
—,, Lezen is voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland. 

Denn Haag 1990. 
—,, Erfgoed van eeuwen. Westerse maatschappij geschiedenis van Hellas tot heden. 

Assen/Maastrichtt 1992. 
Schöffer,, L, 'De Republiek der Verenigde Nederlanden, 1609-1702', in: I. Schöffer, 

H .. van der Wee en J. A. Bornewasser (red.), De Lage Landen van 1500 tot 1780. 
Amsterdam/Brussell  1978,167-268. 

Scholten,, H., 'Podium-subsidies voor vier jaar dichtgetimmerd', in: De Volkskrant, 
266 juni 1996. 

Schreuder,, A., 'Brussel spit naar discriminatie in kunst', in: NRC Handelsblad, 
188 januari 1989. 



LITERATUU R R 

Schultee Nordholt, J.W., Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie 
inin Nederland. Baarn 1979. 

—,, 'Het tertium comparationis. De Nederlandse Revolutie tussen de Amerikaanse en 
dee Franse in', in: Couwenberg (red.) 1989,53-66. 

Schutte,, G.J., 'Van verguizing naar eerherstel; het beeld van de patriotten in de 
negentiendee en twintigste eeuw', in: Grijzenhout en Van Sas 1987,177-192. 

Schwartz,, G., '"Sterre" hoort in het Mauritshuis', in: NRCHandelsblad, 13 april 1992. 
Seelemann,, I., 'De VVD en het kunstbeleid'. Doctoraalscriptie Vrij e Universiteit 

Amsterdam,, 1985. 
—,—, 'VVD en kunstbeleid 1948-1985', in: Van Duiken en Groenveld 1986,29-40. 
Shackleton,, R., Montesquieu, a critical biography. Londen 1961. 
Siegenbeek,, M.J., 'Over de middelen ter vorming van een Nationaal Nederlandsen 

Toneel',, in: J.C. Wattier-Ziesenis, eerste toneel-kunstenaresse van Nederland. 
Haarlemm 1827; oorspr. 1817. 

Simons,, R., 'De gijzeling van de beeldende kunst', in: Intermediair, 32 (31 mei 1996), 
nr.. 22,31-34. 

—,, 'Subsidie-circuits verstikken de kunst', in: NRC Handelsblad, 20 september 1997a. 
—,, De gijzeling van de beeldende kunst. Amsterdam 1997b. 
Singelenberg,, R, 'Het Haags Gemeentemuseum', in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek 

1974.1974. Deel 25, Bussum 1975,1-89. 
Sitter,, S. de, Kunst en overheid: beleid en praktijk. Inleidende teksten. Amsterdam 1988. 
—,, 'Kunst en overheid, beleid en praktijk van 1945 tot 1990', in: Van den Berg en 

Dee Sitter  1990,11-18. 
Slechte,, C.H., G. Verstraete en L. van der Zalm, 175jaar Koninklijke Schouwburg 

1804-1979.1804-1979. 's-Gravenhage 1979-
Sliggerss jr., B., Haarlem bij gaslicht (1837-1914). Den Haag 1977. 
Slot,, B., 'Disputes about William in 's English Legacy', in: Brenninkmeyer-de Rooij e.a. 

1988. . 
Smet,, M. de, La musique a la courtde Guillaume V,prince d'Orange 1748-1806. 

Utrechtt 1973. 
Smierss J., Cultuur in Nederland 1945-1955- Diss., Nijmegen 1977. 
Smithuijsen,, C.B., 'Het orkestenbestel belegerd', in: Boekmankrant; kunstbeleid en 

verkiezingenverkiezingen 1986. Boekmanstichting, Amsterdam 1986,5-6. 
—,—, 'Openbare cultuur en privatisering. De actualiteit van Boekmans proefschrift', in: 

Vann Duiken en Jansen 1989,77-93. 
—,, 'Op naar de volgende afspraak. L.C. Brinkman, minister van cultuur 1982-1989', in: 

Vann den Berg en De Sitter 1990,39-60. 
—,, 'Politiek levert kunst te veel aan de koopman uit', in: NRC Handelsblad, 23 mei 1992,8. 
—,—, 'In een duaal bestel redt kunst zich wel. Over de noodzaak van een sterk democra-

tischh mecenaat naast het commerciële bestel', in: Van Duiken en Kalma 1993. 
—,, 'Gedragsinstructies voor politici', in: Boekmancahier, 35 (maart 1998), 57-59. 
—,, 'De verwetenschappelijking van het kunstbeleid', in: Kunst onderzocht. Intomart bv, 

Hilversumm 1999,37-42. 
—— (red.), De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur. Amsterdam 

1990. 1990. 
Smits-Veldt,, M.B., '3 januari 1638. Opening van de Amsterdamse Schouwburg met 

Vondelss Gysbrechtvan Aemstel', in: Erenstein 1996,204-211. 
Sociaall  en Cultureel Planbureau (SCP), Advies cultuurwetgeving. Cultuurbeleid in 

historisch,historisch, beleidsanalytisch en juridisch perspectief. Rijswijk 1986. 
—,, Van woord naar beeld? Alphen aan den Rijn 1988. 
—,, Podia in een tijdperk van afstandsbediening. Rijswijk 1995. 
Spaans,, J., Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620. 

's-Gravenhagee 1989. 



LITERATUU R R 

Spoelder,, O, 'Provinciaal beeldende kunstbeleid 1993-1996. Kraakbeen en doorgeef-
luik'.. Doctoraalscriptie Letteren /Kunstbeleid en kunstmanagement, Universiteit 
vann Utrecht, 1995. 

StaatsbladStaatsblad van bet Koningrijk (Koninkrijk) der Nederlanden. 's-Gravenhage 1813 e.v. 
Staay,, A. van der, Twee opstellen over cultuurpolitiek. De Nederlandse cultuurpolitiek, 

eeneen benadering. Kansen vooreen stedelijke cultuurpolitiek. Amsterdam 1980. 
Starobinski,, J., Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de 

Franserevolutie.Franserevolutie. Amsterdam 1991;oorspr. 1789Lesemblemesdelaraison. Parijs 1979. 
Staveren,, D. van, De bioscoop en bet onderwijs. Leiden 1919. 
—,—, Twintigjaren filmkeuring. 's-Gravenhage 1948. 
Steenmeijer,, G.P.H., 'Versnipperingen eigenrechtigheid 1915-1924', in: Van der 

Peett en Steenmeijer 1995,349-446. 
Stearns,, P.N., European society in upheavel. Social history since 1750. New York 1975. 
Stephens,, M., Geschiedenis van het nieuws. Van tamtam tot de sateliet. Utrecht 1989; 

oorspr.. History of the news. New York 1988. 
Stokvis,, W. (red.), De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. Amsterdam 1984. 
Stoppelenburg,, P. A., Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie. Tilburg 

1979. . 
Streijers,, A., 'Kunst als boodschap. De AR en het kunstbeleid'. Doctoraalscriptie 

Universiteitt van Amsterdam, 1983. 
Stuers,, A. de, Rapporten over het teeken- en kunstonderwijs in Engeland, uitgebracht door 

ZijnerZijner Majesteits Raad van Legatie te Londen:Jhr. Mr.A. de Stuers. Den Haag 1878. 
Stuers,, VE.L. de, 'Holland op zijn smalst', in: De Gids, 37 (1873), deel 3« 320-403. 
—,—, 'Iteretur Decoctum', in: De Gids, 38 (1874), deel 4, november, 314-352. 
—,—, 'Unitis Viribus', in: De Gids, (1875a), deel 4, november, 239-266. 
—,—, Da Capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten. 's-Gravenhage 1875b. 
—,—, Het Binnenhof en s landsgebouwen in de residentie. 's-Gravenhage 1891. 
—,—, Rede uitgesproken door Jhr. Victor de Stuers, op 30 Nov. 1897 bij de heropening van 

hethet Kunstnijverheid-museum te Utrecht. Z.p. z.j. [1898]. 
—,, Een geheim rapport. Onthulling. 's-Gravenhage 1903. 
—,, Hoe een monument gered wordt. Het stadhuis van Woerden. 's-Hertogenbosch 1905. 
—— en M. Salverda, Teekenscholen. Rapport aangaande de inrichting van buitenlandsche 

teekenscbolen.teekenscbolen. 's-Gravenhage 1878 (ook in: Hubrecht 1880, deel 1,13-71). 
Stuurman,, S., Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse 

staat.staat. Amsterdam 1992. 
Suèr,, H., enj. Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 

1883-1959.1883-1959. Amsterdam 1997. 
Swaan,, A. de, Kwaliteit is klasse. Amsterdam 1986. 
Swigchem,, CA. van, 'Het eerste nationale gedenkteken uit de geschiedenis van het 

Koninkrijk',, in: Bulletin KNOB, 6e serie, 16 (1963), 233-254. 
—,, Abraham van der Hart 1747-18'20, architect. Stadsbouwmeester van Amsterdam. 

Diss.,, Amsterdam 1965. 
—,—, Monumentenzorg in Nederland. Bussum 19742; oorspr. 1966. 

Tamse,, C.A., 'Hettweede kabinet-Thorbecke 1862-1868', in: Algemene Geschiedenis 
derder Nederlanden. Deel xn, Bussum 1977,399-404. 

—— (red.), De monarchie in Nederland. Amsterdam/Brussel 1980. 
—— en E. Witte (red.), Staats- en Natievorming in Willem VsKoninkrijk (1815-1830). 

Brussell  1992. 
Tapié,, V.L., The age of grandeur. Londen i960; oorspr. Baroque et Classicisme. Parijs 1957. 
Tas,, J.M. van der, Kunst als beroep en roeping. Diss., Zeist 1990. 
Taverne,, E., In V land van belofte: in de nieuwe stad. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg 

inin de Republiek 1580-1680. Maarssen 1978. 



LITERATUU R R 

'Teyler''Teyler' 1778-1978. Studies en bijdragen overTeylers Stichting naar aanleiding van bet 
tweedetweede eeuwfeest. Haarlem/Antwerpen 1978. 

Thiel,, P.J.J, van, 'Chronological history of the Rijksmuseum painting collection', in: 
AllAll  the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. Amsterdam/Maarssen 1976,10-47. 

—,, 'De inrichting van de Nationale Konst-Gallerij in het openingsjaar 1800 \ in: 
Oud-Holland,Oud-Holland, 95(1981), 170-227. 

Thienen,, F.S.W. van, Op 'thoogh toneel. Amsterdam 1969. 
Thomson,, D. (red.), Gedachten over politiek en samenleving. Alphen aan den Rijn 1970. 
Thorbecke,, J.R., Parlementaire redevoeringen van Mr.J.R. Thorbecke. Ministerie. Van 

septemberseptember 1865 tot februari 1866. Deel 11, Deventer 1870. 
—,, Historische schetsen. 's-Gravenhage 18722, oorspr. 1844. 
—,Aanteekeningopp de Grondwet. 's-Gravenhage 19062, oorspr. 1839. 
Thijssen,, M., 'De Maatschappij Arti et Amicitiae 1839-1870', in: Kunst en beleid in 

Nederland.Nederland. Deel 11, Amsterdam 1986,9-84. 
Tichelaar,, W., 'De Stichting Gaudeamus in het Nederlandse muziekleven. De positie 

vann een nieuwkomer in een gevestigde muziekpraktijk', in: Bevers e.a. 1993,119-142. 
Tilborgh,, L. van, en G. Jansen, Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst O 2 3 

1800-1850.1800-1850. Zwolle 1986. 
Tillema,, J. A.C., Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland. 

's-Gravenhagee 1975. 
—,, Victor de Stuers; ideeën van een individualist. Assen 1982. 
Tilly ,, Ch., As sociology meets history. New York 1981. 
Tollebeek,, J., De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds i860. 

Amsterdamm 1990. 
—,, De Ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België. Amsterdam 

1994. . 
Tomesen,, L., en G. Vossen, Denken over cultuur in Europa. Houten/Zaventem 1994. 
Toom,, K. van der, 'De universiteit moet weer academie worden', in: De Volkskrant, 

166 januari 1999. 
Toorn,, W. van, T.C. Hooft en L.C. Brinkman', in: Boekmankrant; kunstbeleid en 

verkiezingenverkiezingen 1986. Amsterdam 1986,1-2. 
Toornvliet,, H.A.H., De staatsinrichting. Utrecht 1984,19922. 
Tromp,, B. A.G.M., Nederlands cultuurbeleid en de Europese Gemeenschappen; een beleids-

verkenning.verkenning. Zeist 1989. 
—,—, 'De Europese Unie en het Nederlandse cultuurbeleid', in: Akkermans e.a. (red.) 1989 

e.v.,, 1.10-1/42. 
Truijens,, A., 'Verknocht aan het museum dat hij wilde opheffen', in: De Volkskrant, 

244 juni 1998. 
Tuchman,, B., Het eerste saluutschot: de Amerikaanse vrijheidsoorlog en de Republiek. 

Houtenn 1988; oorspr. The first salute. New York 1988. 
Turner,, F., The culture of hope. A new birth of the classical spirit. New York 1995. 
Tuteinn Nolthenius, R.J.R, B.W.F. van Riemsdijk, RJ.H. Cuypers, A.J. der Kinderen, 

K.. de Bazel, B.W. WierinkJ.W.H. Berden, S.Fz. Muller, EJ. Bolsius, J.A. Frederiks, 
G.. Brom en C.J. Gonnet, Het levenswerk vanjbr. Mr. Victor de Stuers. Herdacht door 
zijnezijne vrienden. Utrecht 1913. 

Tweel,, M. van der, 'Bibliografie van dr. E. Boekman', in: Van Duiken en Jansen 1989, 
169-175. . 

Twist,, M. van, en L. Schaap, 'De aartsvaders van de Nederlandse bestuurskunde', in: 
BinnenlandsBinnenlands Bestuur Management, nr. 3,8 mei 1992. 

—— en —, 'Bestuurskunde na 1945 (deel 2). De groei van de bestuurskunde: Twente', 
in:: Binnenlands Bestuur Management, nr. 4,19 juni 1992. 

—— en —, 'Bestuurskunde na 1945 (deel 3). De uitbreiding naar Rotterdam-Leiden-
Delft',, ïn: Binnenlands Bestuur Management, nr. 5,28 augustus 1992. 



LITERATUUR R 

Twist,Twist, M. van, en L. Schaap, 'Bestuurskunde na 1945 (deel 4). De "kleinere opleidingen 
bestuurskunde"',, in: Binnenlands Bestuur Management, nr. 6,2 oktober 1992. 

—— en —, 'Bestuurskunde na 1945 (deel 5). De opleidingen in Amsterdam, Heerlen, 
Tilburgg en Delft', in: Binnenlands Bestuur Management, nr. 7/8, 27 november 1992. 

Tijn,, Th. van, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, 
vanvan de jaren '50 der vorige eeuw tot I8J6. Diss., Amsterdam 1965. 

—,—, 'Het socioculturele leven in Nederland, 1844-1875: De Schoone Kunsten', in: 
AlgemeneAlgemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel xn, Bussum 1977,251-266. 

Uitert,, E. van, 'Notities over de kunstzinnige vorming op middelbare scholen', in: 
Museumjournaal,Museumjournaal, extra nummer, maart 1976,35-37. 

—,—, Het geloof in de moderne kunst. Amsterdam 1987. 
Uyl,, J.M. den, 'Overheid en marktin de kunst', in: Bevers e.a. 1988,53-63. 

Vaessen,, J. A.M.F., Musea in een museale cultuur. Diss., Zeist 1986. 
—,, 'Een leerstoel is geen kansel', in: Boekmancahier 16 (december 1995), 475-477. 

22 4 Valk, J.M.M, de (red.), Encyclopedie van de sociologie. Amsterdam/Brussel 1977. 
Valk,, J.P. de, 'De oprichting en de eerste twintig jaren van het Nederlands Instituut te 

Rome,, gevolgd door een overzicht van het historisch onderzoek, verricht aan het 
Instituutt (1904-1960)', in: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, vol. 49, 
Assen/Maastrichtt 1989,17-43. 

Veen,, H.Th. van, 'Waarom de bouw van de eerste Italiaanse opera in Amsterdam zo 
langg moest duren', in: Incontri, 2 (1986-1987), nr. 3,134-138. 

Veenland-Heineman,, K.M., 'De prijsvragen voor het Muzeüm Koning Willem 1 en 
hett Rijks Museum 1863-1875', in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek. Deel 35, Weesp 
1985,151-194. . 

Veld,, J. in 't, 'De toekomst der gemeente', in: Partij van de Arbeid 1946,1-13. 
Veld-Langeveld,, H.M. in 't, zie ook H.M. Langeveld. 
—,—, Depositie van de beeldende kunstenaars. Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds 

nr.. 2,1953. 
—,—, Het orkestwezen in Nederland. Mededelingen van het Prins Bernhard Fonds, nr. 4, 

r954--
—,, 'De sociale cultuurspreiding', in: A.N.J. den Hollander, E.W. Hofstee e.a., Drift 

enen Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland. Gedenkboek Nederlandse 
SociologenSociologen Vereniging. Assen 1962,181-207. 

Velde,, H. te, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in Nederland 
1870-1918.1870-1918. 's-Gravenhage 1992. 

Veldheer,, V, 'Overheidsbemoeienis in historisch perspectief, in: Akkermans e.a. (red.) 
19896.^,1.1-1/46. . 

Venetië,, R. van, Ministeriegebouwen in Nederland. 's-Gravenhage 1993. 
Vente,, M. A., Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden. Utrecht 

!975--
Verenigingg van Nederlandse Gemeenten (VNG), 'De culturele taak van de overheid'. 

Denn Haag 1956 (getypt verslag van de studiedagen 1956; in de bibliotheekvan de 
VNG). . 

—,, Kunstbeleid en decentralisatie. Eindverslag. 's-Gravenhage 1981. 
—,, Zorg voor het museum. De bestuurlijke verantwoordelijkhedenverdeling voor musea. 

's-- Gravenhage 1983. 
—,, Kunstbeleid in beweging. 's-Gravenhage z.j. [1988]. 
Verheul,, J., Nederlandse cultuur en particulier initiatief Oorsprong en ontwikkeling van 

hethet Prins Bernhard Fonds en het Nationaal Instituut, 1940-1990. Diss., Utrecht 1990. 
—,—, 'Om de ordening van de Nederlandse identiteit. Het Nationaal Instituut en de 

misluktee culturele doorbraak', in: Jonker en Van Rossem 1990,225-239. 



LITERATUUR R 

—— en J. Dankers, Totstandgekomen met steun van... Vijfiigjaar Prins Bernhard Fonds 
1940-1990.1940-1990. Zutphen 1990. 

Verhoeven,, B., Cultuur en overheid. Een bundel cultuurpolitieke geschriften van Bernard 
Verhoeven.Verhoeven. Z.p. 1970. 

Verkade,, W., 'De cultuurspreiding', in: Verhoeven 1970,51-57. 
Vermeire,, M., 'De koning en zijn meubelen', in: Smolar-Meynart e.a. (red.), Het paleis 

tete Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis. Brussel 1991, 303-344. 
VerslagVerslag van de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 's-Gravenhage 1814 

e.v. . 
Ververs,, M., J.P.H. Donner, F.H.G. de Grave, J. Groebel en W. Meijer, Terug naar 

hethet publiek. Rapport van de Commissie Publieke Omroep. Den Haag 1996. 
Verwey,, G., Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. 

Amsterdam/Brussell  1976. 
—,, De kunstenaar; stille drijfkracht in de samenleving. Amsterdam 1992. 
Vierdag,, B., 'Academie Minerva', in: Van der Kamp e.a. 1984,3-18. 
Vink,, A.W. de, 'De kunstverzameling van Stadhouder Prins Willem v en hare 

lotgevallenn sedert 1795', 'm: Jaarboek Die Haghe. Den Haag 1933. 025 
Visser,, I. de, 'Nuis ziet grote winst in cultuurconvenanten', in: Kunst en Educatie 

(junii  1998), nr. 3,5-8. 
Vondel,, J. van den, Palamedes ofvermoorde onnoselheit. Amsterdam 1625. 
—,, Werken. Ed.J.RM. Stercke.a., 10 delen, Amsterdam 1927-1937. 
Voorhorst,, M., 'De deugd der Weldadigheid. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

inn Zwolle van 1815 tot 1830', in: Zwols Historisch Jaarboek 1989. Zwolle 1989,25-56. 
Vos,, J., Democratisering van de schoonheid. Twee eeuwen scholing in de kunsten. Nijmegen 

1999. . 
Vos,, M.M.M., 'Een nieuwe Mens uit de klei van de vrije expressie', in: NRC Handelsblad, 

233 februari 1979. 
Voster,, W., De cultureel-geografische indeling van Nederland. Een beredeneerde hiërarchie 

vanvan culturele gebieden en centra. Rotterdam 1967. 
Vries,, A.B. de, 'Koninklijk Kabinet van Schilderijen', in: Van Gelder 1967,53-90. 
Vries,, B. de, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 

1850-1895.1850-1895. Amsterdam 1986. 
Vries,, J.W. de, R. Willemyus en P. Burger, Het verhaal van een taal; negen eeuwen 

Nederlands.Nederlands. Amsterdam 1993. 
Vries,, T. de, Rutgerjan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek. Nijmegen 1979; 

oorspr.. 1941. 
Vroom,, W.H., en C.J. de Bruijn Kops, Het Vaderlands gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse 

schilderijenschilderijen over onze geschiedenis. Catalogus Rijksmuseum, Amsterdam 1978. 

Water,, A. van de, 'Van verleden tot heden', in: VAEVO 1908-193 3. Z.p. z.j., 23-30. 
Weede,, W.M. van, Rapport over de Kunst in België aan de Nederlandsche regeering 

uitgebrachtuitgebracht door Jhr. Mr. W.M. van Weede, Zijner Majesteits Gezantschap-Secretaris 
tete Brussel. 's-Gravenhage 1881. 

Weissman,, A.W., Het Rijksmuseum te Amsterdam. Arnhem 1885. 
—,, Het gemeente-museum te Amsterdam. Geschiedenis. Inrichting en versiering. Verlichting. 

Amsterdamm 1895. 
Weiten,, B., Het kunstonderwijs in Nederland. Een normatief onderzoek naarde ontwikkeling 

vanvan het kunst- en kunstnijverheidsonderwijs., voornamelijk met betrekking tot de meer 
didaktisch-aesthetischedidaktisch-aesthetische aspecten ervan in Nederland tussen I8JO en i960. Diss., 
Oosterhoutt i960. 

Welters,, L. (red.), Cultuurbegrip en cultuurbeleid. Verslag van een colloquium gehouden 
onderonder auspiciën van de Nationale Unesco Commissie te Lunteren opu,i2,eni3 december 
1974.1974. 's-Gravenhage 1976. 



LITERATUUR R 

Westen,, M.G. (red.), Met den tooverstafvan ware kunst; cultuurspreiding en cultuurover-
drachtdracht in historisch perspectief. Leiden 1990. 

Westerling,, H.J., 'De oudste Amsterdamsche opera, geopend dinsdag 31 december 1680, 
enn de opera te Buiksloot van 1686', in: De Gids, 83 (1919), nr. 3,277-294. 

Westhreene,, W.T. van, Een woord over kunstbescherming in Nederland. Den Haag 1854. 
Wetenschappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Cultuur zonder grenzen, 

's-Gravenhagee 1987. 
Wieringen,, H. van, De Harmonisatieraad en het welzijnsbeleid 1977-1989. 's-Gravenhage 

1989. . 
Wigbold,, H., Bezwaren tegen de ondergang van Nederland. Amsterdam 1995. 
Williams,, R., Keywords. A vocabulary of culture and society. Glasgow 1976. 
Willink ,, J. (red.), Roerend erfgoed; ruim een halve eeuw rijkszorg voor collecties, 

Leiden/Amsterdamm 1997. 
Winkel,, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde. 7 delen (1922-1927). 

Utrecht/Antwerpenn 1973. 
Winsemius,, A., De overheid in spagaat. Theorie en praktijk van het Nederlandse kunstbeleid. 

200 Diss., Amsterdam 1999. 
Wit,, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. 

Heerlenn 1965. 
—,, De Nederlandse Revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787. Oirsbeek 1974. 
—,, 'Thorbecke, staatsman en historicus', in: Thorbecke en de wording van de Nederlandse 

natie.natie. Nijmegen 1980. 
—,, Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1848 en zijn geschiedschrijving. 

Oirsbeekk 1987. 
Woldring,, H.E.S., Karl Mannheim. The development of his thought. Assen 1986. 
—,, De Franse Revolutie: een aktuele uitdaging. Kampen 1989. 
Woltjer,, J.J., Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam 1992. 
Worp,, J. A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 11, 

Groningenn 1908. 
—,, Geschiedenis van den Amsterdamseben schouwburg 1492-1772. Amsterdam 1920. 
Woud,, A. van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848. Diss., 

Amsterdamm 1987. 
—,, De Bataafse hut, verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850). 

AmsterdamAmsterdam 1990. 
—,, Waarheiden Karakter. Het debat over de bouwkunst, 1840-1900. Rotterdam 1997. 
Woude,, A.M. van der, 'Demografische ontwikkelingvan de Noordelijke Nederlanden 

1500-1800',, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel v, Haarlem 1980. 
—,—, 'De Alfabetisering', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel vu, Haarlem 

1980. . 
—,, 'De schilderijenproductie in Holland tijdens de Republiek. Een poging tot 

kwantificatie',, in: Dagevos e.a. 1991,18-50 en 286-297. 
Woudenberg,, W., 'De dreiging van een staatmoloch. De ARP en de cultuurpolitiek'. 

Doctoraalscriptie,, Universiteit van Amsterdam, 1983. 
Wijn,, C., 'Herverkaveling van Nederland laat cultuur niet ongemoeid', in: Boekman-

cahier,cahier, 20 (juni 1994), 116-130. 
—,, 'De culturele infrastructuur van gemeenten. Een verkenning', in: Boekmancahier, 

277 (maart 1996), 41-59-
Wijne,, J.S., Koning Willem I. Den Haag 1964. 
Wijnen,, J.F. van, 'Bezwaren tegen de geest der kunstregenten', in: Vrij  Nederland, 

88 november 1997,16-17. 
Wijsenbeek,, L.J.E, 'Hendrik Enno van Gelder', in: Jaarboek van de Maatschappij der 

NederlandseNederlandse Letterkunde te Leiden. 1963-1964,4.2-4.6. 



LITERATUU R R 

Yocarini,, T., Vak in beweging i+2/1904-1 991; VANK GFK VRIG VN bNO. 
Amsterdam/Eindhovenn 1992. 

IJdens,, T., 'Kunst in kader - Een geschiedenis van de B B K' . Doctoraalscriptie, Sociolo-
gischh Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen, vakgroep Sociologie van 
dee Massacommunicatie, 1983. 

IJsselmuiden,, P.G. van, Binnenlandse Zaken en bet ontstaan van de moderne bureaucratie 
inin Nederland 18'13-1940. Diss., Kampen 1988. 

—,, 'Gevonden waarheden. De ontstaansgeschiedenis van de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid',, in: Boekmancabier, 17 (september 1993), 280-292. 

—— en J.N.M., Kroon, Wet op bet specifiek cultuurbeleid. Zwolle 1995. 

Zaal,, W., Lodewijk Napoleon Koning van Holland. Gedenkschriften. Amsterdam 1983. 
Zeegers,, G., en I. Visser, Kijk op stadhuizen. Amsterdam/Brussel 1981. 
Zeeman,, M., 'Noodreparatie op volle zee', in: De Volkskrant, 22 mei 1992. 
Zelissen,, P., en H. van Duiken, 'PvdA moet cultuur prominentere plaats geven', in: 

NRCNRC Handelsblad, 9 augustus 1997. 
Zimmerman,, Joh.C, 'De kunst in de Tweede Kamer', in: De Gids, 37 (1873), deel 1, 027 

januari,, 64-82. 
Zimmerman,, W., Vijf en twintig jaar Kunst aan het Volk. Amsterdam 1928. 
Zoetmulder,, M.H.E., 'Het paviljoen Welgelegen als woonhuis; het interieur in de 

periodee 1789-18 20', in: Paviljoen 1989,65-92. 
Zuikerberg,, A.E., DeAmsterdamsche Stadsschouwburg-kwestie. Amsterdam 1919. 
Zwager,, H.H., Nederland en de Verlichting. Bussum 1972. 
Zwitser,, H.L., 'De militaire dimensie van de patriottenbeweging', in: Grijzenhout en 

Vann Sas 1987a, 27-52. 
—,—, 'Joan Derk van der Capellen tot de Pol als schrijver van het pamflet Aan het volk van 

Nederland?,Nederland?, in: Capellen 1987b, 7-16. 
Zijderveld,, A.C., Institutionalisering. Een studie over het methodologisch dilemma van de 

socialesociale wetenschappen. Meppel 1974*; oorspr. 1966. 
—,, De culturele factor. 's-Gravenhage 1983. 
—,, 'Schimmen en schaduwen van de revolutie der revoluties', in: Couwenberg (red.) 

1989,39-49. . 



Afkortingen Afkortingen 

AJCC Arbeiders Jeugd Centrale 
AND BB Algemene Nederlandse 

Diamantbewerkerss Bond 
ANT VV Algemeene Nederlandsche 

Toonkunstenaarss Vereeniging 
ARAA Algemeen Rijksarchief 
Arf ii  Arbeiders Filmdienst 
ARPP Anti-Revolutionaire Partij 
AA s K Subsidieregeling voor aankopen 

vann werken van levende Nederlandse 
beeldendee kunstenaars 

BMGNN Bijdragen en Mededelingen 
betreffendee de Geschiedenis 
derr Nederlanden 

BBKK Beroepsvereniging van 
Beeldendee Kunstenaars 

BBK'6QQ Beroepsvereniging van 

Beeldendee Kunstenaars 1969 
BB B KA Bond van Beeldende Kunst 

Arbeiders s 
BKRR Beeldende Kunstenaars RegeÜng 
BKVBB (Fonds voor)Beeldende Kunsten, 

Vormgevingg en Bouwkunst 
BNAA Bond van Nederlandse Architecten 
BWNN Biografisch Woordenboek van 

Nederlandd ('s-Gravenhage, 4 delen, 
1979-1994) ) 

CBSS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CDAA Christen Democratisch Appèl 
CICBB Coördinatiecommissie Internatio-

nalee Culturele Betrekkingen 
Circlee Cultural Information and 

Researchh Centres Liaison in Europe 
cc j p Cultureel Jongeren Paspoort 
cc Kv Culturele en Kunstzinnige Vorming 
CPNN Communistische Partij in Nederland 
CPBB Centraal Planbureau 
CRMM (ministerievan) Cultuur,Recreatie 

enn Maatschappelijk werk 
EUU Europese Unie 
Federatiee Federatie van Kunstenaars-

verenigingen n 
GAAA Gemeente Archief Amsterdam 
G A ' SGG Gemeente Archief's-Gravenhage 
HRWBB Harmonisatieraad Welzijnsbeleid 
11 B W Instituut voor Bestuurswetenschap-

pen n 

ICNN Instituut Collectie Nederland 
11 s ON E vo Instituut voor Sociaal 

Onderzoekk van het Nederlandse Volk 
IVAA Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
KHAA Koninklij k Huisarchief 
KNOBB Koninklijke Nederlandse 

Oudheidkundigee Bond (zie ook NOB) 
KNT VV Koninklijke Nederlandse 

Toonkunstenaarss Vereniging 
KROO Katholieke Radio Omroep 
KVBB Koninklijke Vereeniging ter 

bevorderingg van de belangen des 
Boekhandels s 

KVPP Katholieke Volks Partij 
LNVV (ministerie van) Landbouw, 

Nijverheidd en Visserij 
LOKVV Landelijk Ondersteuningsinstituut 

Kunstzinnigee Vorming 
MM 1 p Monumenten Inventarisatie Proj eet 
MSPP Monumenten Selectie Project 
NAii  Nederlands Architectuur instituut 
NBBB Nederlandse Bioscoopbond 
NBLCC Nederlands Bibliotheek en Lektuur 

Centrum m 
NCAA Nederlands Centrum voor 

Amateurtoneel l 
NCCC Nederlandse Cultureel Contact 
NCFF Nederlands Centraal Filmarchief 
NCMM Nationaal Contact Monumenten 
NFAA Nederlands Fotoarchief 
NFFF Nederlands Fonds voor de Film 
NFII  Nederlands Fotoinstituut 
N f r AA Nationaal Fotorestauratie 

Atelier r 
NKSS Nederlandse Kunst Stichting 
NLPVFF Nederlands Literair Produktie-

enn Vertalingenfonds 
NM VV Nederlandse Museumvereniging 
NN M B w Nieuw Nederlands Biografisch 

Woordenboekk (10 delen, Leiden 
1911-1938) ) 

NOBB Nederlands(ch)e Oudheidkundige 
Bondd (zie ook KNOB) 

NOGCC Nationaal Overleg Gewestelijke 
Cultuur r 

NOSS Nederlandse Omroepstdchting 
NPSS Nederlandse Programmastichting 



AFKORTINGE N N 

NRCC Nieuwe Rotterdamse Courant 
NRC/HH Nieuwe Rotterdamse Courant / 

Handelsblad d 
NRFF Nederlands Restauratiefonds 
NN s K v Nederlandse Stichting voor 

Kunstzinnigee Vorming 
NTBB Nederlandse Toonkunstenaars Bond 
NTVV Nederlandse Toneelkunstenaars 

Vereeniging g 
NVMDD Nederlandse Vereniging van 

Muziekk en Dansscholen 
NN wo Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijkk Onderzoek 
ocvv Openbare Commissievergadering 
occ &w (ministerie van) Onderwijs, 

Cultuurr en Wetenschappen 
OK& WW (ministerie van) Onderwijs, 

Kunstenn en Wetenschappen 
pp B c Provinciale Bibliotheekcentrale 
PBFF Prins Bernhard Fonds 
PvdAA Partij van de Arbeid 
RABB IN Raad van Advies voor Bibliotheek-

wezenn en informatieverzorging 
RANHH RijksarchiefNoord-Holland 

RDMZZ Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg g 

ROBB Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek k 

SCPP Sociaal en Cultureel Planbureau 
SDAPP Sociaal Democratische Arbeiders 

Partij j 
ss M o Stichting Overleg Muziekscholen 
ss NA Stichting voor de Nederlandse 

Archeologie e 
SOMM Stichting Overleg Muziekonderwijs-

instellingen n 
ss p N Stichting Popmuziek Nederland 
STERR Stichting Etherreclame 

TROSS Televisie en Radio Omroep 
Stichting g 

TvGG Tijdschrift voor Geschiedenis 
ucvv Uitgebreide Commissievergadering 

(onderdeell  van de Handelingen) 
UNESCOO United Nations Educational, 

Scientificc and Cultural Organisation 
VAA E vo Vereniging tot bevordering van 

hett Aesthetisch Element bij het 
Voortgezett Onderwijs 

VANN K Nederlandse Vereniging voor 
Ambachts-- en Kunstnijverheid 

VBB BB Vereeniging tot Bevordering van 
dee Belangen des Boekhandels 

vcoo Vereniging voor Creativiteitsontwik-
keling g 

VDBB Vrijzinnig Democratische Bond 
vv KV Vereniging voor Kunstzinnige 

Vormingg (thans Vereniging van Centra 
voorr de Kunsten) 

VNGG Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten n 

VNKK Vereniging van Nederlandse 
Korenorganisaties s 

VNKVV Verbond van Nederlandse 

Kunstenaars-Vereenigingen n 
VPROO Vrijzinnig Protestantse Radio 

Omroep p 
VROMM (ministerie van) Volkshuisvesting 

Ruimtelijkee Ordening en Milieu 
VSCDD Vereniging van Schouwburg-en 

Concertgebouwdirecties s 
w oo Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie e 
Vff  K Voorzieningsfonds voor 

Kunstenaars s 
VV v L Vereniging van Letterkundigen 
ww i K Wet Inkomensvorming Kunstenaars 
WIKORR Werk en Informatiecentrum 

voorr Kunst ten dienste van het 
Onderwijss aan de Rijpere jeugd. 

WNTT Woordenboek der Nederlandse 
Taal l 

WRRR Wetenschappelijke Raad voor 
hett Regeringsbeleid 

wvcc (ministerie van) Welzijn, 
Volksgezondheidd en Cultuur 

wvoo Werkgemeenschap voor 
Vernieuwingg van Opvoeding en 
onderwijs s 



Register Register 

Abbing,H.. 357,376,435,436 
Académiee Royale de Peinture et de Sculp-

turee 446 
Academiess voor beeldende kunsten 27,37, 

43,51,52,66-69,83»» 92» 96~9^ I0 I> 
112-113,, n6-ii8,151,153,155-159,220,221, 
273,278,286,376,422,445,495,558 8 

Achterhuis,, H. 552,587 
Actiee Tomaat 299,315,316,370 
Actiee Notenkrakers 299,354,367,369,370 
Adriaensz,, Hzn. 21,634 
Aerts,, R. 434 
affairee Schiedam 312,313, 325 
affairee Verboeckhoven 90-91,96 
Agt,A.A.M.vann 311,314 
AlbardaJ.W.. 235 
AlberdingkThijm,, J.A. 107,110,120,122, 

r29»» r35> lSh W' 17°. 472» 476,489» 5°4 
AlberdingkThijm,, KJ .L. (L. van Deyssel) 

184,211,503,504 4 
Algra,H.. 300,536 
AllebéjA.. 155,501 
Almaa Tadema, L. 501 
AmelinkjH.. 233 
amateurkunstbeoefening/AKKvv 315, 

319-321,325,336,354,355,399,400,402, , 
578-580 0 

Amerikaansee Revolutie 35,452 
Amsterdamss Conservatorium 168,241 
Amsterdamss Historisch Museum 502 
Amsterdamschee Orkest Vereeniging 183, 

499 9 
Amsterdamschee Toonkunstenaars 

Vereenigingg 129,183 

Ancona,, H. d' 329,335-337,339"34̂ 343» 

344»» 34<5,349' 351» 353» 355» 35°", 359» 3^3» 
364»» 372> 38l> 382» 387» 391» 395» 396» 4°°» 
403,406,407,413 3 

Andriessen,, Christiaan 51 
Andriessen,, Mari 220 
Andriessen,, Louis 552 
Annaa Paulowna (prinses) 70 
Annaa van Hannover (prinses) 33 
Anrooy,, P. van 169 
Ansingh,, L. 220 
ANT VV 183 

Apostool,, C. ^ , 60,61,106,456,458 
Arbeidersjeugdd Centrale (AJC) 523,537 
Archeologischh Diensten Centrum 389 
Archeologischee Werkgemeenschap 

Nederlandd 389 
Archiefwett 104,163,164,199,392,393 
ArchitecturaetAmicitiaa 494,505 
Arnhemsee Orkestvereniging 213 
Arnhemsee School 317 
Arr ii  et Amicitiae 67,89,110,117,118,176, 

183,223,477 7 
Artss Council 255,425 
Aschh van Wijk , H .M. A.J. van 478 
Atlass van Amsterdam 174 
Atlass Van Stolk 239,527 
Austen,, S. 338 
auteursrechtenn /-wetgeving 100,128,155, 

165,184-186,210,, 393,421,567,576,577 

Bakhuizenn van den Brink, R.C. 104,160, 

474»» 4 96 

Bank,J.Th.M.. 552 
Banning,, W. 192,531 
Bataafsee Revolutie 15,37,38,49,57,109 
Bauhauss 221 
Bazel,, K-P.C. de 151,154,184,224 
Beatrixx (koningin/prinses) 297 
Beaufort,, H.L. de 186,497 
Beaufort,, W.H. de 497 
Bedrijfsfondss voor de Pers 397,398 
Beel,, L.J.M. 257 
Beeldmerkk Nederland 364,366 
Beers,, H. van 416 
Beethoven,, L. van 34,167,168 
Beets,, N. 184,484 
Beets,, Nic. 234 
Beinema,M.. 331,342,415 
Bellamy,, J. 36 
Belvederee (project) 389 
Bemmelmans,J.. 517 
Beresteijn,, E.A. van 188,190,191,222,238, 

242,509,525-526 6 
Berg,, H .O. van den 367 
Berg,, S. van den 138 
Bergh,, L.Th.C. van den 160 
Bergvelt,, E. 435 
Berkel,, K. van 434 



REGISTER R 

Berlage,, H.P. 151,154,178,184,218,219, 
236 .. 237> 24°. 376. 494 

Berlagee Instituut 378 
Berlin,, I. 588 
Beroepsverenigingg van Beeldende Kunste-

naarss (BBK) 283,301,304,317,319, 
543-545.558.559 9 

beschavingg 35,39-41,49,57,61,64,73,92, 
94,102,111-113,143,148,177,179,181,190, , 
211,226,, 238,239,261,266,267,273,274, 
302,419,423 3 

Besten,, J.W.H, van 143 
Beugels,, P. 552,570 
Beuningen,, D.G.van 239 
Bevers,, A.M. (T.) 363,364,568,588 
Bibliotheekwett (1975) 390 
BieLeuvelingTjeenkJ.. de 520 
Bilderdijk,, W. 36,37,48,76,77,465,468 
Binnendijk,, D. 244 
Bioscoopwett (1926) 216,217,405,421,525 
Beeldendee Kunstenaars Regeling (BKR) 

283,309,317-319,328,348,374,377,435, , 

437»» 535.543.556-55S> 511 

Blaaderen,, I. van 287 
Blok,P.J.. 162,497,513 
Blokker,, J. 407,412,582 
Blokland,, H. 357,435,587,588 
Blotkamp,, C. 385 
Boekhorst,, P. te 434 
Boekman,, E. 212,225,226,228,230,232, 

233,265,422,432,436 6 
Boekmanstichtingg 226,284,309,365,369, 

431,432,439,545,554,575 5 
Boer,, H.A. de 371,380 
Boer,, J. de 532 
Boerhaave,, H. 117 
Boissevain,, Ch.E.H. 178,500 
Bolkestein,, G. 192,241,254,281,287,508, 

533 3 
Bolkestein,, F. 508 
BollJ.M.. 384 
Bondd Heemschut 149,166,240,273,292 
Bondd van Nederlandse Architecten (BNA) 

184,224,504,505 5 
Bonnefantenmuseumm (Maastricht) 173 
Booy,, J.M. de 541 
Borch,, G. ter 511 
Borrie,, G.W.B. 521 
BosboomJ.. 136 
Bot,Th.H.. 294,551 
Bot,J.. 279,280 
Bouman,P.J.. 541 

Boutens,, P.C. 516 
Bouwmeester,, L. 171,462,522 
Boymans,, F.J.O. 116 
Braak,, M. ter 244,245 
Braam,, S. 398 
Brandtt Corstius, H. 328 
Brans,, B.M. 415 
Brauw,, WM.de 90 
Bredero,, G. Azn. 445,450 
Bredius.A.. 139,487 
Bremer,, G.C. 519 
Brinkman,, L.C. 327-337,340,343,346,351, 

353-356.358>> 36l> 364> 367.369> 371.372. 
374.38°»» 3Sl. 385> 391.392.394.395. 
403-406,585 5 

Britishh Museum 65,474 
Brom,, G. 162,497 
Brueghel,, J. 31 
Brugmans,, H. 531 
Bruines,, S. 405 
Brummel,, L. 39,209 
Bruijn,J.B.. 278,542 
BruijnKopsJ.L.. de 97 
Bureauu Erfgoed Actueel 401 
Burg,, E van den 436 
Bijlsma,, R. 513 
Bijvanck,, W.G.C. 165,166,207,208 

Cals,, J.M.L.T. 261-264,277,283,289,295, 
296,298,305 5 

Calvijn,Joh.. 127 
Campbell,, M.EA.G. 140,164,165 
Campen,, J. van 22, 23,26,27, 30,444 
Camper,, P. 459 
Campert,, R. 313 
Canneman,, G.C. 507 
Castro,, F. 553 
CatsJ.. 117,127,445,450 
Christenn Democratisch Appèl (CDA) 311, 

327.331-- 334.336.342.4^. 431.439 
censuurr 46,48,76,77, 82,127,189,232,233, 

397.5 5̂ 5 
Centraall  Bureau voor de Statistiek (CBS) 

372.437 7 
Centraall  Museum (Utrecht) 478 
Centraall  Coördinatiebureau voor het 

Toneell  (St.) 292,548 
Cipriani,, G. 200 
Circlee 365 
Citroen,, P. 221 
Clauss (prins) 297 
Claus,, H. 552 

http://WM.de


REGISTER R 

Cleveringa,, R.P. 275,541 
Coen,J.P.. 145 
Colenbrander,, H.T. 162,199,435,497 
Colijn,, H. 187,188,207,527 
Collectiee Nederland (zie ook Instituut 

Collectiee Nederland) 337,382,577 
Collegee van Rijksadviseurs voor Monu-

mentenn van Geschiedenis en Kunst 
(1874)) 123-125,135-138,140,142,149,151, 
160,480,481,491 1 

Colnot,, A. 220 
Comitéé Buitenlands Cultureel Beleid 570 
Commissiee voor 's Rijks Geschiedkundige 

Publicationn 127,162,163,199 
Concertgebouworkestt 168,169,213,214, 

421,499 9 
°° 3 2 convenanten 353,356, 375,389,400 

Coördinatiecommissiee Internationale 
Culturelee Betrekkingen (CICB) 360,361 

Coornhert,, D.Vzn. 20 
Cornelissen,, I. 521 
CornetJ.L.. 488 
corporatismee 532,562 
Cortt van der Linden, P.W.A. 169,482,499 
Costa,, I. da 77,465,468 
Coster,, S. 444 
Coster,, L.J. 117,118 
Couperus,, L. 210 
Couvee,, M.M. jr. 524 
Couwenberg,, S.W. 363,570 
Crane,, W. 156 
Cremer,J.. 300 
Crouwel,, W. 377 
Cultureell  Jongeren Paspoort (CJP) 237 
culturelee studies 432 
Cultuurr en School (nota / project) 345, 

350,400,401,564 4 
Cultuurbeleidd 1993-1996, zie Nota 

Cultuurbeleidd (Investeren in cultuur) 
Cultuurnotaa 1997-2000 (Pantser of Rug-

gengraat)gengraat) 341-347,350,357,364,366,375, 
391,396,400 0 

Cultuurnotaa 2001-2004 (Cultuur als 
confrontatie)confrontatie) 350,351,385 

CuypersJ.Th.J.. 149,519 
Cuypers,, P.H.J. 119,124,129,131,135,143, 

144,149,150-153,167,202,218,476 6 

Dales,, G. 357,376,587 
Dalsum,, A. van 233, 234 
Damm van Isselt, H. van 228,229,231,532,534 
Danikas,J.. 289 

DankersJ.. 435 
DavidJ.L.. 52 
Deetman,, W. 347 
Defresne,, A. 211,233,234 
Deken,, A. 36 
Dekker,, E.D. 95 
Deltaplann voor het cultuurbehoud 337, 

344,382,393,563,575,577 7 
Despres,J.B.. 46 
Detering,, H. 511 
Deyssel,, L. van (K. AlberdingkThijm) 

184,503,504 4 
Diamand,, P. 548 
Dienstt Verspreide Rijkscollecties 550,573 
Diepenbrock,, A.J.M. 131 
Dompierree de Chaufepié, H.J. de 139 
Donemuss 292,548,571 
Donkersloot,, N. 258,279 
Doorn,, H.W. van 306-309,311,312, 315, 

316,330,, 332,367,425,555,584,586 
Doorn,, J. van 541 
Dordrechtss Museum 115 
Drees,, W. 235,252-256,260 
Dresden,, S. 549 
Drion,, F.J.W. 499 
DruckerJ.C.J.. 144,191 
Drucker-Fraser,, M.L. 144,191 
Duiken,, H. van 531 
Duparc,, FJ. sr. 187, 435,505 
Duparc,, F.J. jr. 505 
Duparc,, M.I. 131,188,246,484,505, 

5°7>527 7 
Duparc,, FJ. jr. 435 
Dupuis,, T, 518 
Duval,, R. 31 
Duymaerr van Twist, L.F. 506 
Duynn van Maasdam, A.EJ.A. van der 458 
Dijck,, A. van 31, 475 
Dijck,J.V.. van 517 
Dijkstal,, H. 331,563 

Eberson,, L.H. 108,134,135 
educationn permanente, zie permanente 

educatie e 
Eeden,, F. van 210,211,212, 396 
Eeghen,, C.P. van 173,174,500 
EeghenJ.H.vann 173,174 
Eerde,, J.C. van 511 
Eerenbeemt,, H. van den 259 
Effen,J.. van 36 
Eisenstein,, S.M. 244,245 
Elias,N.. 433 



REGISTER R 

Emants,M.. 172 
Emmaa (koningin) 142 
Ende,, J. van den 339,360 
Engels,, P.J. 301,303 
Enschedé,, A.J. 160 
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(MIP)) 386 
MooijJ.J.A.. 436 
Morris,, W 156,225,226,549 
Mour ik ,M .. 361,568 
Mozart,, W.A. 34 
Monumentenn Selectie Project (MSP) 386 
Muiderslott 72,109,142,143 
Muijzenberg-Willemse,, B. van den 278, 

287 7 
Mulder,, A. J.M. 147,150 
Mulder,, H. 530 
Mulder,J.H.. 274,275,276,277,278,282, 

284 4 
Mul isch,H.. 300,552-553 
Mulken,, J.J. van 91,471 
Mullens,, W. 217,218,235,527 
Muller,, F. 181,504 
Muller,, P L. 497 
Muller,, P.N. 494 
Muller,, S.Fzn. 491,497,510 
Mumford,, L . 267,538 
Munt-- en Penningkabinet Universiteit 

Leidenn 65,133,139,140,141 
Museumm Boymans(-van Beuningen) 116, 

136,194,196,238,239,377 7 
Museumm Flehite (Amersfoort) 173 
Museumm Fodor 116,174,376 
Museumm Van der Hoop 116,136,174 
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Museumm de Lakenhal (Leiden) 173 
Museumm voor Land- en Volkenkunde 

(Rotterdam)) 173,512 
Museumm Mermanno-Westreenianum 465 
Museumm voor Stad en Lande (Groningen) 

x73 3 
Museumm het Prinsenhof 133,143 
Museumm Willet-Holthuysen 174 
Museumcommissiee 1919 194-197, 218,239, 

509,511 1 
museumdiscussiee (de) 323,379,380, 383 
museumkwestiee (de) 193,194,568 
museummedaillee (de) 64 
Museumwetjee (het) 198 
Musiss Sacrum 114,115,478 
Mussolini,, B. 200,514 
Muziekk en Theater Netwerk 371 
Mijnhardt,, W.W. 434,435 
Mijnssen,, F. 211,516 

Naarr Hoger Doel 113 
Naatjee op de Dam 118,119,154 
Napoleonn Bonaparte 43,48,49,52, ^ 
Nassau,, Graaf Adolf van n8,119,122 
Nationaall  Fonds Kunstbezit 384 
Nationaall  Instituut 44,255,265, 273-276, 

279»» 4*5» 534» 539» 54°. 541 

Nationaall  Natuurhistorisch Museum 6$, 
239 9 

Nationaall  Overleg voor Gewestelijke 
Cultuurr (NOGC) 268-271,539 

Nationaall  Popinstituut 370,572 
Nationaall  Restauratiefonds 386,387,576 
Nationaall  Fotorestauratie Atelier (Nfr A) 

403,404 4 
Nationalee Konst-Gallerij 50,54,461 
Nationalee Ballet 291,373 
Nationalee Contactcommissie Monumen-

tenn (NCM) 386,387,389,576 
Nationalee Reisopera 370 
Naturaliss 6$ 
Nederlandss Architectuurinstituut (NA i) 378 
Nederlandss Bibliotheek en Lektuur 

Centrumm (NBLC) 322,390,391,560 
Nederlandss Centraal Filmarchief (NCF) 

242-243 3 
Nederlandss Cultureel Contact (NCC) 268, 

273,288,539 9 
Nederlandss Danstheater 291,373 
Nederlandss Filminstituut 405,581 
Nederlandss Filmmuseum 404,406,580 
Nederlandss Fonds voor de Film (NFF) 407 
Nederlandss Fotoarchief (NFA) 403,404 

Nederlandss Fotoinstituut (NFI) 403,404, 
581 1 

Nederlandss Historisch Instituut te Rome 
128,162,200,201 1 

Nederlandss Impresariaat 292,548 
Nederlandss Kamerkoor / Orkest 291,368, 

547 7 
Nederlandss Literair Produktie- en 

Vertalingenfondss (NLPVF) 395, 396 

Nederlandss Museum voor Geschiedenis 
enn Kunst 136,137,139,142,144,512 

Nederlandss Openluchtmuseum 173,193, 
381,384,508,510 0 

Nederlandss Toneelverbond 166,170,171, 
212,477,500 0 

Nederlandss Volksherstel 255,534,539 
Nederlandss Vormgevingsinstituut 376, 377 
Nederlandsee Federatie voor de Cinemato-

grafiee 407 
Nederlandsee Filmacademie 405,581 
Nederlandsee Jeugdgemeenschap 268 
Nederlandsee Kunststichting (NKS) 254, 

280,292,544,550 0 
Nederlandsee Museumvereniging (NM v) 

323,381,383,560 0 
Nederlandsee Omroep Stichting (NOS) 

410,413-416 6 
Nederlandsee Opera 291,369,548,571 
Nederlandsee Oudheidkundige Bond, zie 

Koninklijk ee Nederlandse Oudheidkun-
digee Bond 

Nederlandsee taal (de) 28,47,74, 76,100, 
101,209,2io,, 264,344,396 

Nederlandsee Taalunie 394,395,577 
Nederlandsee Toonkunstenaars Bond 

(NTB)) 528 
Nederlandsee Toonkunstenaars Vereni-

ging,, zie Koninklijke Nederlandse 
Toonkunstenaarss Vereniging 

Nederlandsee Vereniging voor Ambachts-
enn Kunstnijverheid (VANK ) 183,505 

Nederlandsee Volksbeweging 540 
Nederlandsee Volkszangbond 214 
Netelenbos,, T. 345,400 
Netscher,, F. 211 
Nicolaï,, A. 340,351,587 
Niessen,, F. 330,563 
Nieuwee Kunstschool 221 
Nieuwenhuis,, C. 317 
Nieuwenhuyzen,, M . 451,452 
Nieuwenhuyzen,, J. 57, 451 
Nobel,, F. de 291,548 
Nolen,J .vanderTzn.. 517 
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Noordelijkk Filharmonisch Orkest 114,368 
Noordd Nederlands Orkest 368 
Notaa Archiefbeleid (1985) 392 

Notaa Cultuurbeleid 1993-1996 (Investeren 
inin cultuur) 337,339,356, 361, 364,391, 
400,564 4 

Notaa Kunst en Kunstbeleid (1976) 309-312, 
314,320,321,324,329,330,336,377,428, , 

572 2 
Notaa Letterenbeleid (1988) 394,395 
Notaa Museumbeleid (1985) 380 
Notaa Naar een nieuw Museumbeleid 

(1976)) 309,323,379,380 
Nota-Vann Beresteijn 218 
Notenkrakerss 299, 354,367,369,370 
Not i t ie /Notaa Cultuurbeleid (1985) 329, 

33°»332»334»374»410 0 

Notit i ee Openbaar Bibliotheekwerk (1992) 

Nederlandsee Stichting voor Kunstzinnige 
Vormingg (NSKV) 288,320, 399-401 

Nuis,, A. 341-348,354-357» 359» 364> 366> 
370,372,379,387,398,400,413,415 5 

Nijhoff(uitgever)) 210 
Nijhoff ,, M . 254,276 

Obreen,, F.D.O. 136 
Omroepwett (1967) 410 
OosterbaanMartinius,W.. 433 
Oosterlee,A.. 254 
Openbaarr Kunstbezit 272,273,294 
operaa 214,240,241,291,369,370,506,507, 

5*7 7 
opvoedingg 35,37,39-41,45,47,49,57,60, 

113,123,155,160,195,198,212,231,232, , 
236,238,251,254,257,287,419,448-450, , 

453»» 456"458» 499» 5°8» 5°% 525 
orkestenbestell  309,367-369,547 
Os,, H . van 383 
Oud,, PJ. 530 
Outshoorn,C.. 116,135 
OvervoordeJ.C.. 148,149,527 

P.C.. Hooftprijs 300,313,328,394,577 
P.C.. Hooft-affaire 330 
Pais,, A. 347 
Paleiss voor Volksvlij t 115,135,157,173,178, 

183,499,502 2 
Palm,, J.H. van der 45,49,50,60,454,457 
Partijj  van de Arbeid (PvdA) 207,252, 

256-258,261,263,265,266,284,294-296, , 

298,305,306,312-314,328-330,334-336, , 

345»» 349» 358- 431» 439» 534» 535» 552 

Parijn,, M . 366 
Patijn,J.A.N.. 514 
Paviljoenn Welgelegen 63,95,96,106,107, 

108,136 6 
Peet,, C.J. van der 435 
P e n J.. 284 
Penning,, W.L. jr. 516 
percentageregeÜngg 318 
permanentee educatie 320-323,421,559 
Peters,, C.H. 149,152,154 
Pichegru,, Ch. 39 
Picturaa 27,31 
Pieneman,, Nic. 501 
Pieneman,, J.W. 67,118 
Pit,A.. 144,510 
Platformm Architectuur Lokaal 378 
Plempp van Duiveland, L.J. 516 
Pleyte,W.. 488 
Ploeg,, R. van der 348,349,351,365-367, 

384,385,388,389,400,404,405,408, , 

416,417 7 
Poedowkin,, W. 244 
Poelje,, G.A. van 225,227,253,267,269, 

422,532,538,547 7 
Poetryy International 394 
Polak,, F.L. 277 
Polak,, H. 129,169,178-180,183,189,225, 

226,228,240,265,527,540 0 
Polak,, Ed. 225,228 
Polytechnischee School Delft 98 
Poorter,, B. de 155, 472 
Post,P.. 30 

Potgieter,, E.J. 110,117,119,122, 472 
Pots,, R. 435,543 
Potter,, P. 32 
Praktijkbureauu Beeldende Vormgeving 

318 8 
Prentenkabinett Universiteit Leiden 6§t 

133,140,141,403 3 
Prins,, A. 516 
Prinss Bernhard Fonds (PBF) 255,270,271, 

273-278,281-285,292,404,425,431,435, , 
541,546,580,586,587 7 

Prixx de Rome 52,67,93,95,156,200,220, 

494 4 
Produktiefondss voor Nederlandse 

filmsfilms 405-407,412 
Projectbureauu Cultuurhistorisch 

Toerismee 564 
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Projectorganisatiee kunstvakonderwijs 347, 
348 8 

Proloogg 300, 312,556 
Provinciaall  Overijssels Museum 

(Zwolle)) 173 
Provincialee Bibliotheekcentrales 321,390 
Prijss voor de Nederlandse letteren 394 
Puffelen,, F. van 327 
Pulchrii  Studio 91,505 
Pijnackerr Hordijk, C. 497 

Querido,, I. 210 

Raadd van Europa 322,344,365,423,569, 
584 4 

Raadd voor Cultuur 339-342,358,365, 366, 
371,382,383,401,404,567,586 6 

Raadd voor de Kunst 257-259,262-264,279. 
280,282-286,288,291,301-307,309,316, , 

334.335.340.341.37<>,, 373.425> 436.554 
Raadd voor het Cultuurbeheer 340,564 
Raadd van Advies voor Bibliotheekwezen en 

Informatieverzorging(RABIN)) 340,564 
Rafaell  475 
Rappard,, A.G.A. van 472,517 
Ravesteijn,, W. van 190 
Reehorst,, Chr. 373 
Reeser.E.. 254,276,532,533 
Reinders,A.. 435 
Reinink,, H J. 253-255,279,280,285,532, 

546,55" " 
Reinwardt,, C.G.C. 6^, 460 
Rembrandtt 31, ̂ , 107,117,127,132,136, 

J54>475 5 
Republiekk der Letteren 28,422 
Residentiee Orkest 169,213 
Reuvens,, C.J.C. 6^ 
Reve,, G.K. (van het) 264,300 
Riel,, H. van 536 
Riemsdijk,, B.W.F, van 143,196,482 
Riemsdijk,, Th .H. F. van 160,161 
Riezenkamp,J.. 336,563 
Righart,, H. 434 
Rink,, P. 181,482 
Ritzen,, J. 345,563 
Rochussen,, Ch. 501 
Roelofsz,, Ch. 221 
Rogier,J.. 432,552,555 
Rolandd Holst, R. 159,179,218-220,224, 

23J.. 483.494.503 
Rolandd Holst-van der Schalk, H. 503 

Romantiekk 110,421 
Romein,, J. 278 
Romme,, C.P.M. 232,233 

Rose,, W.N. 98, <)<),  100,108,109,115,476 
Rosenveldt,, F. 462 

Rotterdamss Leeskabinet 111,112 
Rousseau,, J J. 39,448,452 
Royaards.W.. 231 
Royen,, H. van ^6,457 
RoyenJ.F.vann 248 
Royer,, J.A. 131,144, 483, 484,493 
RoyerJ.F.. 64,65 
Royer,, L. 118 
Rubens,, P.P. 31,32,107,475 
Rüter,A.J.C.. 19 
Ruiter,, F. de 338 
Rutgers,, F.L. 497 
Rutgerss van Rozenburg, J.W.H. 125 
Rutten,, F.J.Th. 260,261,266,271, 282,535 
Ruyss de Beerenbrouck, Ch.J.M. 191,216, 

243 3 
Ruyter,M.. de 117,118 
Rijckevoorsel,, A. van 242 
Rijksacademiee van Beeldende Kunsten 97, 

98,, IOI, 151, I55-I57, 176, 220, 221, 278, 495 
Rijksbureauu voor Kunsthistorische (en 

Iconografische)) Documentatie 193,383, 

509.55° ° 
Rijksbureauu voor de Monumentenzorg 

150,151,201,202,224,240 0 
Rijkscommissiee (...) Monumenten van 

Geschiedeniss en Kunst (1903) 128, 
148-150 0 

Rijkscommissiee van Advies inzake de 
Museaa 195 

Rijkscommissiee voor de Monumentenzorg 
(1918)) 150,151,201, 202,203, 240,385, 
386 6 

Rijksdienstt Beeldende Kunst 374,375,383, 

386,573 3 
Rijksdienstt voor de Monumentenzorg 

(RDMZ)) 385, 386, 389 

Rijksdienstt voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoekk (ROB) 388,389 
Rijksgebouwendienstt 222-224,377» 379 
Rijksinstituutt voor Oorlogsdocumentatie 

(RIOD)) 255 

Rijksmuseumm (het) 62-64,67> 82, 86,106, 
107,127-129,132-134,136,137,143,144, , 
152,158,167,173,175,, 191,194,196-198, 
299.383.400,427 7 
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Rijksmuseumm Kröller-Müller 193,239,510 
Rijksmuseumm Meermanno-Westreenia-

numm 106,108,139 
Rijksmuseumm van Oudheden 65,124,141, 

142,193,, 388,389 
Rijksmuseumm Twenthe 193,509 
Rijksmuseumm voor Volkenkunde 66,141, 

142,193,195,197 7 
Rijnbout*,, K. 154 

Salverda,M.. 157 
Sandberg,, W. 252,256,259,278,280,282, 

287,297,542,546 6 
Sanders,, R. 343 
Sarphati,, S. 115 
Sas,, N.C.F, van 434 
Sassen,, F. 254 
Savorninn Lohman, A.F. de 506 
Saxenn Weimar, K.B. 118 
Scapinoo Ballet (het) 291,373 
Schaepman,, H.J. A.M. 129,130 
Schaper,, J.H.A. 128,129,182 
Schat,, P. 299,300,545,552 
Schendel,, A. van 211 
Schermerhorn,, W. 252,253,254,531 
Schielandshuiss 116,239 
Schilderijengalerijj  Willem v 32,62,63 
Schiller,, F. 170 
Schimmel,, H.J. 170,473 
Schimmelpenninck,, R.J. 50,454 
Schmelzer,, N. 298,552 
Schmidt-Degener,, F. 194,196,219 
Schneiders,, P. 435 
Scholte,H.. 244,245 
Scholten,, Y. 536 
Schooll  van Barbizon 98,145,155 
Schouten,, J. 189,190 
Schrijvershuiss (het) 396 
Schuhmacher,, W. 220 
Serrurier,, L. 141 
Shakespeare,, W. 170 
Siberg,, P.E. A. 507 
Siebold,, P.B.F, von 66,474 
Siegenbeek,, M. 47,73,76,82,101 
Simons,, R. 357,359,376 
Singelsma,, S. 540 
Sinnige,W.. 334,542 
Sint-Vincentiusbibliothekenn 112 
SixvanVromade,, P. 128 
Sloett tot Olthuis, B.W. A.E. 105,181 
Slotemakerr de Bruine, J.R. 199,510 
SluytersJ.. 220 

Smeenge,, H. 513 
Smiers,J.. 440 
Smit,, S. 367 
Smithuijsen,, C. 369 
Sneller,, Z.W. 199 
Snoek,, A. 46 
Sociaall  Democratische Arbeiderspartij 

(SDAP)) 128,129,178-182,225,227,228, 
234>235>245>252 2 

Sociaall  en Cultureel Planbureau (SCP) 333, 
335,340,410,432,437,438 8 

Solms,, A. van 31,32 
spectatorss 36,37,449, 450,452 
Spiegel,, H.L. 445 
SpierJ.H.F.. 212 
Spiesz,, Ph.E. ^ 
Splitgerber,, L. 174 
Spoor-dee Savornin Lohman, A. 516 
Springer,, C. 470,489 
Springer,, J.L. 172 
Springer,, J.B. 171,172 
Staal,, G. 377 
Staal,J.EE 241 
Stam,M.. 549 
Statenbijbell  28 
Staveren,, D. van 217,235,236,242,243,525 
Stedelijkk Museum Amsterdam 116,149, 

173,174,229,256,278,280,287,288,403, , 
501 1 

Stedelijkk Museum Alkmaar 173 
Stedelijkk Museum Breda 173 
Stedelijkk Museum de Lakenhal 

(Leiden)) 173 
Stedelijkk Museum Schiedam 173 
SteengrachtvanOost-Capelle,J.. 62,108 
Steenmijer,, G.P.H. 435 
Steger,, A.M.A.A. 528 
Sterneberg,, F. 545 
Steur,, A. van der 239 
Stichtingg Lezen 396,577 
Stichtingg Samenwerkende Nederlandse 

Korenorganisatiess 549 
Stichtingg Schrijvers School Samenleving 

394>> 396 
Stichting(en)) voor Kunstzinnige Vorming 

(SKV)) 400,401, 
Stichtingg voor de Nederlandse Archeolo-

giee (SKA) 389 
Stichtingg Stimuleringsfonds Nederlandse 

Culturelee Omroepprodukties 406,411 
Stikker,, D.U. 530 
Stimuleringsfondss voor Architectuur 378 
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Stips,, H. 500 
StoopJ.. 525 
Stormm van 's Gravesande, C M . 92 
Straaten,J.. van 109 
Straeten,, Ch. vander 70 
Str ieningJ.. 157 
Stuart,, Mary (echtg. v. Willem 11) 29 
Stuart,, Mary (echtg. v. Willem in) 33 
Stuart,, M . 80 
Studie-- en Documentatiecentrum voor 

Fotografiee 403 
Stuers,, A. de 494 
Stuers,, V.E.L. de 16,100,121,123-126,129, 

r3°-i33.135»» l37-*19> I 4° " I 44. H6~l57^ 
159-162,164,165,169,170,174-176,185, , 
196,198,202,376,387,424,427,479 9 

Stuiveling,, G. 545 
Styrum,J.. van 454 
Sutherland,, W. 368,571 
Suys,, T.F. 71 
Swart,, H. 550 
Swarth,, H. 211,516 
Sypesteyn,, C. A. van 103 

Tak,, P.L. 503 
Talma,, F.J. 75 
tekenacademiess 66,68,69, 97,112,157-159 
tekenscholenn 66,68,69,97,112,157-159 
Temme,, H.E. 525 
Temminck,, C.J. 6<; 
Terpstra,J.. 206,207,209,219 
Tetarr van Elven, P. 501 
Tex,, C.J. A. den 134 
Teylerss Museum 36 
Teylerss Stichting 36,451,457 
ThackaraJ.. 377,574 
Theaterr Instituut Nederland 371 
Theoo Thijssenprijs 394,577 
Thibault,, J.Th. 52, 454 
Thomson,, L.W.J.K. 524 
Thorbecke,, J.R. 68,80, 85-93,95-97, 

101-105,107-109,, in, 116,133-135,154, 
162,166,175,180,200,207,237,259,26 ,̂ , 

3">> 3X3.338> 340» 355» 4H-42<S> 439- 4 4° 
Tienhoven,, G. van 175 
Tillema,J.A.C.. 436 
Tilly ,, Ch. 439 
Tindal,, G.A. 171 
Tjeenkk Willing , M. 534 
Tollens,, H. 76,117 
toneelopleidingenn 286,371,477,506 
Toynbee,, A. 177 

Treussart ,Th.G.M.. 517 
Trippenhuiss ^, 62,106,107 
Troelstra,, P.J. 128,217,245 
Trompmuseumm (Den Briel) 173 
Tuteinn Nolthenius, P.M. 470 

Ulger,M.. 398 
UNESCOO 252, 308, 309, 322, 344, 420, 421, 

567,568,584 4 
Utrechtss Stedelijk Orkest 213 
U y l J.. den 306-308,312, 313,320,322, 351, 

428 8 

Vaessen,J.A.M.F.. 384,433 
ValckenaerJ.. 457 
Val léeJ.. dela 30 
vastee boekenprijs 395, 398, 399,569,577, 

578 8 
Veenstra,, S.L. 517 
Veld,J.. in 't 265,266,270,274,541 
Velde,, H. te 434 
Velde,, H. van de 509 
Veldheer,, V. 436 
Velzen,, Th. van 304 
VeningMeinesz,, S.A. 172 
Verbeek,, D. 522 
Verboeckhoven,, E J. 90,91 
Verbondd van Nederlandse Kunstenaars-

Vereenigingenn (VNKV ) 184,245,246 
Verburg,, RA. 274 
Verdragg van Malta 388,389 
VerduynJ.. 351 
Verenigingg De Hollandse Molen 240 
Verenigingg Hendrick de Keyser 240 
Verenigingg Kunstmin 115 
Verenigingg Rembrandt 176,198, 238, 384, 

502,509 9 
Verenigingg tot behoud van Natuurmonu-

mentenn 491 
Verenigingg tot bevordering van het 

Aesthetischh Element bij het Voortgezet 
Onderwijss (VAEVO) 292, 320,549 

Verenigingg van Letterkundigen (VvL ) 
184-186,211,245-246,396,505 5 

Verenigingg van Nederlandse Gemeenten 
(VNG)) 267,311, 312, 356, 375,380 

Verenigingg van Nederlandse Korenorga-
nisatiess 549 

Verenigingg van Nederlandse Toneelgezel-
schappenn 548 

Verenigingg voor Kunstzinnige Vorming 
(VKV )) 399,559,579 
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Verheul,, J. 435 
Verhoeven,, B. 261,271,282 
Verhulst joh.. 136 
Verkade,, W. 271 
Verkade,, E. 231,522 
Vermeend,, W. 408 
Vermeulen,, PJ.F. 496 
Vermeulen,, A.C.G. 525 
Versailless 30,446 
Ververs,, M . 414 
Verwey,A.. 503 
V e t h j .. 148,490,510,514,518,526 
Viersen,, H J. 334 
Viollet-le-Duc,, E. 147,151,489,492 
Viotta,, H.A. 113 
Viottaa J . J. 113,477 
Visser,, P. 188, 224, 247,513,519,520 
Visser,, J.Th. de 193,195,199,208,210,214, 

506,525 5 
Vliegen,, W.H. 207,228 
Vlucht,, W. van der 185 
Vlugt,, W. dee 233 
Vlijmen,, J. van §§2 
Vogelsang,, W. 510 
volksbibliothekenn 58, m, 112,177,181 
Volkspartijj  voor Vrijheid en Democratie 

(VVD )) 261,311,313,314,316,327,331,351, 
431,439,536,556 6 

VollebrechtJ.J.A.. 540 
Voltairee 39,42,448 
Vondel,, J. van den 23,117,118,444,445, 

450 0 
Voogd,, J. 313 
Voorr de Kunst 179 
Voorzieningsfondss voor Kunstenaars 246, 

248,249,260,526,543 3 
Vorm,, W. van der 239 
Vorrink,K.. 192,267,523 
VosJ.. 578 
Voss Jaczn., J. de 176,501 
Vosmaer,, C. 119,120,124,125,165,472,481 
Voster,, W. 292,293,431.550 
Vries,Jeronimoo 68,461,586 
Vries,, J.E. de 102,209 
Vries,, H.P.J. de 519 
Vries,, M . de 101,111,209,210,473 
Vries,, T h. de 264 
Vrolijk ,, M . 296,319 
Vroom,, N.R.A. 257,259 
Vuuren,, A.C.A. van 181 
vrije-expressiebewegingg 287-289,296,321, 

421 1 

Vrijenhoek,, M . 235 
Vrijman,, J.A. 153,223 
Vrijzinni gg Democratische Bond (VDB) 177, 

178,180,181,192 2 
Waayenn Pietersen, W.C. van der 119 
Wagner,, R. 167 
Wagnerverenigingg (de) 166,240 
Waszink,, M.A.M . 528,529 
waterstaatskerkenn 71 
Weber.M.. 433 
Weiland,, P. 48,76 
WeinrebjW.F.. 341 
Weissman,, A.W. 149,174,491 
Werkschuitt (de) 278,287,288,547 
Wertheim,H.. 171,178 
Werktheaterr (het) 300 
Wertheim,, A.C. 173 
Wer the imJ.. 272 
Wertheimerr (legaat) 4 04 
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SUMMARY Y 

CULTURE ,, KING S 

AN DD DEMOCRAT S 

GovernmentGovernment & culture 

inin the Netherlands 

Thiss book describes the history of the relationship between govern-
mentt and cultural life in the Netherlands. Although the story begins 
earlier,, the emphasis will be on the period since the Batavian Revolution 
(1795),, after which the country developed into a modern western demo-
cracy.. Important questions are: what were the ambitions in the cultural 
fieldfield of the possessors of governmental power? How was their cultural 
policyy justified? And, what were the practical results? Unlike most his-
toricc studies, the story includes the present and ends with the cultural 
policyy of the present government- In ten chapters, special attention is 
givenn to: changing political and governmental pretensions; the strength 
off  basic conceptions of cultural policy and corresponding institutions; 
thee relationship between government and private initiatives; the so-call-
edd 'primacy of politics' and the objections against it; the interaction and 
tensionn between views of a more general nature and the desires of the 
professionalss in the cultural field, and also the influences coming from 
abroad. . 

Ass an introduction, the first chapter deals with the initiatives taken in 
thee cultural field by those in power before 1795. The chapter focuses on 
thee cultural activities undertaken by the various 'stadtholders' from the 
housee of Orange-Nassau and the involvement of the 'regents' in cultur-
all  life in the cities they governed. The chapter ends with a discussion of 
howw since the second half of the eighteenth century private 'burghers', 
whoo had no governmental power as a group, sought to apply aspects 
fromm cultural life to the enlightenment of mankind. 
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Chapterr n, about the Batavian-French era (1795-1813), describes the 
outcomee of the Dutch 'democratic revolution', which created a funda-
mentallyy different relationship between public power and cultural life. 
Thee first constitution came into effect in 1798, in which the education 
andd civilization of'the people', as well as the development of a 'national 
character',, were raised as prominent goals of the national government. 
Culturall  affairs were ascribed an important function: theatres should be 
'schoolss off  the people' and in 1800 the first national museum opened its 
doorss in The Hague. At the same time, initiatives were taken to create a 
Nationall  Library and a National Archive and to uniformize the ortho-
graphyy of the Dutch language. 

Louiss Napoleon, King of Holland between 1806 and 1810, played an 
importantt role in the cultural field. During his short reign the newly 
createdd state-subsidized cultural institutions showed a remarkable 
growth.. Following the example of the Institut de France, he also initia-
tedd the Royal Institute of Science, Literature and Fine Arts. Louis Na-
poleonn pursued a well-considered policy of realizing enlightened ideals, 
inn which cultural affairs were seen as a prominent concern for the na-
tionall  state. However, many private burghers were suspicious. Having 
becomee accustomed to a great deal of freedom and autonomy inside 
theirr institutions, they feared the influence of an authoritarian central 
government. . 

Chapterr in (1813-1840) shows how King Willem 1, the first king of 
thee new Kingdom of the Netherlands, forcefully continued the develop-
mentss that had been initiated in the previous period. Existing institu-
tionss were given a great deal of support and new national museums, 
musicc academies and academies of fine arts were founded. Even though 
Willemm 1 put a great personal mark on government policy, his reign 
differedd significantly with that of the Batavian-French period in that he 
allowedd the autonomous institutions much greater freedom in matters 
off  cultural content. Cultural life was deemed to be the primary respon-
sibilityy of civil society, not central government. Domination of cultural 
lif ee by the state should be avoided. 

Ass in several European countries the power of monarchs was reduced 
byy 'liberal revolutions' since 1848, the national cultural policy was no 
longerr the King's prerogative. The new constitutions put the primary 
responsibilityy in the hands of ministers, controlled by parliament. From 
noww on, the development of cultural policy was no longer primarily a 
matterr for 'kings', but for 'democrats'. 

Chapterr iv describes how the doctrinarian liberal J. R.Thorbecke put 
hiss mark on the developments between 1840-1872. Prime responsibility 
forr cultural life was now put exclusively in the hands of private burg-
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hers.. The government was only allowed to create conditions to support 
culturall  life - and it should do so with velvet gloves, since the govern-
mentt should be prevented at all costs from interfering with matters 
which,, in Thorbecke's opinion, ought to develop autonomously. The 
liberall  philosophy of aloofness is aptly illustrated by one of Thorbecke's 
statements,, which has been accepted as a generally endorsed adage up 
too this day. The dictum is: 'the government is no judge of science and 
art',, which means that the government should not pronounce its opin-
ionn about the contents of these subjects. In practice, the doctrinarian 
liberall  policies met with mounting opposition around 1870, with a grow-
ingg army of critics demanding that the government should play a more 
activee role. In the opinion of this opposition much more attention 
shouldd be given to museums, the preservation of monuments and art 
education. . 

Thee beginning of the period 1873-1918 (Chapter v) is marked by the 
publicationn of the article 'Holland op z'n smalst' (which means some-
thingg like 'Dutch frugality'), in which the Roman Catholic Victor de 
Stuerss called for action. His cry from the heart was effective in that he 
wass appointed as a civil servant in the Department of the Interior in 
1875.. During his twenty-six years in office as the head of the depart-
ment'ss art section, both government and parliament allowed him to 
greatlyy intensify government support for cultural life. The policy he 
realizedd was focused on museums, the preservation of monuments, 
architecture,, archives and art education. 

I tt was not only the national government that became much more ac-
tivee in the last quarter of the nineteenth century. The larger cities also 
showedd a proliferation of private initiatives in the cultural field, which 
nott only yielded new theatres, concert halls and museums, but also a 
flourishingg of dramatic art and the foundation of a relatively large num-
berr of symphony orchestras. These activities were to have a strong im-
pactt on the government's cultural policy, since it soon became clear that 
privatee citizens were unable to keep up the financing of their new cul-
turall  institutions themselves. If these institutions were to survive, aid 
fromm the (local and national) government was indispensable. At the same 
time,, progressive liberals and socialists increasingly employed cultural 
activitiess (libraries, drama and exhibitions) as means to 'civilize the work-
ingg classes'. This new civilization offensive also led to growing govern-
mentall  involvement. 

Inn the 1918-1940 period (Chapter vi) the course of cultural policy 
wass strongly influenced by denominational segregation. Within the va-
riousrious ideological currents represented in government and parliament, 
thee nationalist ideals that had previously exerted a unifying effect were 
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partlyy shut out by greater concentration on one's own religious or ideo-
logicall  group. The pursuit of a vigorous national cultural policy was 
replacedd by the conviction that primary responsibility for cultural life 
shouldd lie in 'one's own circle'. Since this opinion was held most strong-
lyy in protestant and catholic circles, and since their respective political 
partiess had the majority in parliament and government during the 
interbellum,, the national cultural policy during that period was restrain-
ed.. But even in this period, already instituted policy initiatives were 
continuedd and a remarkable growth in government involvement is seen 
inn the field of public libraries and music (symphony orchestras). Motion 
picturess became a matter of great concern. As in other western Europe-
ann countries, the government's main goal was to contain the 'dangers' of 
thiss new medium for public mental health. 

Iff  the national government pursued a fairly restrained cultural policy, 
strongg ambitions in the cultural field grew in larger cities, most notably 
Amsterdamm and The Hague. These ambitions were fired by socialist 
idealss with regard to culture and society as formulated and promoted by 
E.. Boekman and H.E. van Gelder. The former was an alderman in Am-
sterdamm during the thirties. In Amsterdam, the contrast between the 
ambitionss in the capital and the reserved attitude of the national govern-
mentt resulted in growing dissatisfaction with the 'conservative' nation-
all  rulers. Alongside the national and local government policies, private 
individualss and their institutions continued to exert a strong influence 
onn the development of cultural policy throughout the interbellum. 

Ass an effect of the Cold War (in the light of which cultural values 
weree to be defended against the advance of communism), the furtherance 
off  cultural life became a broadly supported political and governmental 
causee in the post-war decades (1945-1965, Chapter vn). After the relig-
ious-socialistt minister G. van der Leeuw was brought down after barely 
onee year in office on criticism of excessive state interference, a 'condi-
tionn creating' policy was developed. The aim of this policy was to pro-
motee both the social and the geographical 'distribution of culture'. In 
orderr to implement this policy and distribute the rising amount of state 
subsidiess the Raad voor de Kunst (Arts Council), the precursor of the 
presentt Culture Council, was brought into existence in 1947. 

Duringg the ministry of J.M.L.T Cals (1952-1963) a fairly coherent 
networkk of cultural amenities (theatres, theatre companies, concert 
halls,, schools of music, creativity centres, libraries, museums, etcetera) 
wass realized, covering the entire country. Although the build-up of this 
'infrastructure'' was mainly directed by the national government, 
importantt contributions came from provincial and municipal admini-
strations.. The contribution of private persons and institutions was also 
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substantial,, but since the government did not make private investments 
fiscallyfiscally attractive, the influence of private contributions on the develop-
mentss remained limited in some respects. 

Chapterr vm (1965-1982) relates how, during the 'revolutionary six-
ties',, dissatisfaction with the results of the social 'distribution of culture' 
amongg left-wing politicians and young artists led to passionate criti-
cism.. The left-wing/progressive government of J.M. den Uyl (1973-
1976)) made it its task to bring 'imagination to power'. It placed cultural 
policyy higher on the political agenda, but the intense political and 
publicc debate triggered by the government white paper Kunst en kunst-
beleidbeleid (Art and art policy) made it evident that the new political ideals 
mett with mounting opposition as they became more concrete. The cri-
ticismticism coming from the art world as well as from a wide variety of politi-
call  parties (including both conservative liberals and communists) was 
aimedd especially against the strongly increasing state interference and 
thee allied intention of making cultural policy part of a government-
directedd 'welfare-policy'. 

19822 marked a turning point, with the ascent to power of the govern-
mentt headed by christian democrat R.F.M. Lubbers (Chapter ix). One 
off  the first decisions taken by minister L.C. Brinkman was to disassocia-
tee cultural policy from welfare legislation. Instead, the preparation of a 
separatee law for cultural policy was announced. This law, the 'Wet op 
hett specifiek cultuurbeleid' (Specific Culture Policy Act), was eventual-
lyy introduced in 1993. Although Brinkman's policy approach had initial-
lyy incited strong opposition in left-wing and progressive circles, such 
oppositionn had all but vanished in 1989, when the social democratic 
ministerr H. D'Ancona took over. By that time his policy had been ac-
ceptedd by a broad political spectrum. Subsequent ministers, A. Nuis 
(progressivee liberal) and F. van der Ploeg (social democrat) carried on 
thee policy lines set out by Brinkman. 

Thee most important characteristics of the developments since 1982 
aree mentioned, including: a business-like approach (with much more 
attentionn for 'market and public'), emphasis on (functional) decentrali-
zationn and on statutory policy planning in four-year periods. The chap-
terr ends with a review of the different sectors of cultural policy, showing 
howw they have been influenced by these policy developments sincee 1982. 
Thee sectors reviewed are: music, theatre, dance, fine arts, architecture, 
museums,, archaeology, libraries, archives, literature, written media, cul-
turall  education, amateur arts, photography, cinema and broadcasting. 

Inn the final chapter (x) a central conclusion is proposed to the effect 
that,, since the introduction of the modern state, the development of 
culturall  policy has been a continuing process in which policies were 
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developedd in an 'incremental' or step-by-step fashion. Two sets of moti-
vationss predominated over the course of time. The one set involved a 
consciouss attempt to make cultural policy contributee to the realization 
off  broader political goals. The other set of motivations revolved around 
thee attempt to minimize government intervention. The two motiva-
tionss in fact kept each other in balance, since the Netherlands have 
neverr known a monomaniacal state culture and, conversely, cultural 
autonomyy has never reached such a level as to become totally detached 
fromfrom public government. 

AA special feature is the great (and still growing) extent to which policy 
developmentt has been influenced by developments abroad. Such influ-
ences,, mostly coming from European and other Western countries, usu-
allyy undergo a process of interpretation based on Dutch traditions. Most 
strikingg among these traditions are: a strong emphasis on freedom and 
tolerance,, and strong involvement on the part of local government and 
privatee individuals. More general influences over the course of time are 
thee outcome of professionalization trends within the individual sectors 
andd the attendant institutionalization. 

Finally,, the book concludes that in policymaking as it now exists the 
threee most prominent actors (the government, private individuals and 
theirr institutions, and professionals) have each found a position based 
onn historically determined traditions. Some criticism is heard, but there 
aree hardly any signs at the end of the twentieth century that any rigo-
rouss change of the policymaking system is to be expected. A crucial fac-
torr here is that - in keeping with the rules of the 'polder model' - poli-
ciess are the outcome of prolonged and profound consultation between 
thee most important actors, as a result of which the broad policy outlines 
aree broadly accepted. Also, and importantly, the legal policy framework 
needd not be a hindrance for future changes in course. The closing sen-
tencee goes as follows: 'The fact that (the legal framework) contributes 
too the openness and transparency of democratic government and does 
justicee to continuity and traditions as well as innovation, is a quality that 
shouldd not be judged lightly.' 

Vertaling:: Rob Kuitenbrouwer, Bookmakers 



Stellingenn behorend bij het proefschrift van R. Pots 

CULTUUR ,, KONINGE N EN DEMOCRATE N 
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. 



Inn Cultuur, koningen en democraten plaatst Roel Pots de relatie 
tussenn overheid en cultuur in Nederland in een historisch kader. 
Zijnn betoog zet aan in de Bataafs-Franse tijd toen Nederland 
inn principe een moderne staat werd, en eindigt in het heden 
mett de voorbereiding van het Cultuurplan zooi-2004. Pots 
beweegtt zich met zijn studie in de traditie van de dissertatie 
vann Emanuel Boekman uit 1939 Overheid en kunst in Nederland. 
Geschrevenn op basis van een grote hoeveelheid historische 
bronnenn en relevante theorieën uit de sociale en culturele 
wetenschappen,, besteedt Cultuur, koningen en democraten ruime 
aandachtt aan de invloed die particulieren en professionals op 
dee politiek-bestuurlijke besluitvorming uitoefenden. Op deze 
wijzee traceert het boek een 'spoor van waarden' die in vele 
enn steeds terugkerende discussies over het cultuurbeleid een 
centralee rol speelden en spelen. Geheel volgens de theorie van 
hett 'poldermodel' heeft deze brede en permanente waarden-
oriëntatiee ertoe geleid dat het huidige cultuurbeleid een veel 
groteree stabiliteit bezit dan regelmatig wordt verondersteld. 

Omdatt een integrale geschiedenis van het Nederlandse 
cultuurbeleidd tot op heden ontbrak, voorziet het boek in een 
grotee behoefte. Het laat zich niet alleen lezen als een helder 
geschrevenn en toegankelijk verhaal, tegelijk is het een onmis-
baree vraagbaak voor eenieder die op enigerlei wijze met de 
relatiee cultuur-overheid te maken heeft. 

Roell  Pots is historicus, docent en beleidsmedewerker. 
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