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I . . 

CULTUURR EN 

OPENBAARR BESTUUR 

TOTT 1795 

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. 



TOTT I795 

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-
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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 

STADHOUDERSS EN H U N CULTURELE VOORBEELDEN 

'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'. 



DEE BURGERS EN DE VERLICHTING 

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. 
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