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NAA RR EEN N I E UW OPENBAAR BESTUUR 39 

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. . 

43 3 

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 
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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. 



PARTICULIEREE INITIATIEVE N 

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 


