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III . . 

1813-1840: : 
CULTUURR EN NATIE ONDER 

KONINGG WILLEM I 

HETT IDEAAL VAN EEN MODERNE GROOT-NEDERLANDSE 59 
STAAT T 

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

Willemm 1 

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

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

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

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

Koningg Willem 

MUSEA A 

OranjecollectiesOranjecollecties ten dienste van de natie 

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



MUSEA A 

Cornellss Apostool, directeur van 
hett Koninklijk Museum van 1808 tot 
1844. . 

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

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

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

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

vreemdee kunstwerken naar Den Haag r j r -r o 
teruggebracht. . 

6l l 
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menn besluit om het Koninklij k Museum te laten voortbestaan. De col-
lectiee hiervan bestond grotendeels uit voormalig Oranjebezit, maar 
Willemm 1 leek niet van plan haar als persoonlijk eigendom op te eisen. 

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

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

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

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

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

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

iss tot op de dag van vandaag in het pand gehuisvest. 



MUSEA A 

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

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

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

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

tott 1885 net eerste Nederlandse museum voor 
geopend.. Voor het beheer werden de eigentijdse beeldende kunst was gehuisvest. 

63 3 

1838 8 
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directeurenn van het Rijksmuseum en het Koninklijk Kabinet van Schil-
derijen,, bij wijze van onbezoldigde 'erebaan', verantwoordelijk gesteld. 
Dee collectie bestond aanvankelijk uit 226 schilderijen.22 Na de opening 
werdd nauwelijks meer werk gekocht en bovendien kromp het bezit in 
doordatt kunstenaars overleden en dientengevolge niet meer tot de 
'levendee meesters' konden worden gerekend. Mede door de uiterst 
moeizamee start werd het museum geen blijvend succes.23 

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

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

Leiden:Leiden: musea en wetenschap 

Binnenn het 'museale bestel' namen de in Leiden gevestigde rijksmusea 
eenn aparte plaats in. Het bijzondere was hier dat de basiscollecties voor 
eenn belangrijk deel uit universitair bezit afkomstig waren. Het doel van 
dezee verzamelingen was, anders dan bij de overige musea, niet in de eer-
stee plaats 'de ontwikkeling en beschaving van het Nederlandse volk', 
maarr de bevordering van de wetenschap. In de praktijk gaf de nauwe 
relatiee met de universiteit aanleiding tot complicaties en competentie-
geschillen.. Deze strijd, die bekend werd als de 'Leidse Kwestie', ging in 



MUSEA:: LEIDEN 

dee kern om verschillen van inzicht tussen de overheid, die geneigd was 
hett 'maatschappelijk nut' van de musea te accentueren, en de zich op 
hunn autonomie beroepende universiteitsbestuurders.31 Concreet leidde 
ditt voortdurend tot de vraag wie er in kwesties van beheer en gebruik 
vann de collecties de beslissende stem had, de overheid of de universi-
teit.***  Desondanks leverde het rijk belangrijke bijdragen aan de ontwik-
kelingg van de 'Leidse musea' - en ook hierbij was de persoonlijke be-
trokkenheidd van Willem i onmiskenbaar. 

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

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

Hett derde museum dat tijdens Willem 1 in Leiden tot stand kwam, 
wass het Kabinet van Prenten en Pleisterbeelden der Rijksuniversiteit, 
hett huidige Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden. Het ont-
stondd in 1825 toen de prentenverzameling die eerdergenoemde mr. 
Royerr bij legaat aan Willem 1 had geschonken, werd samengevoegd met 
hett 'Pleysterkabinet' van Lodewijk Napoleon dat in 1815 in bezit van de 
Leidsee universiteit was gekomen.36 Het vierde Leidse museum bij de 
stichtingg waarvan het rijk betrokken was, betrof het Munt- en Penning-
kabinett der Rijksuniversiteit, waarvan de collectie in 1835 van het Kabi-
nett van Archeologie werd afgescheiden. 



I8I3-1840 0 

Tenn slotte was er de bemoeienis met de uitgebreide Japanse verzame-
lingg van P.B.F, von Siebold, die later de basis voor het Rijksmuseum 
voorr Volkenkunde zou vormen. De van oorsprong Duitse geneeskundi-
ge,, natuuronderzoeker, ontdekkingsreiziger en voormalig arts van Wil -
lemm 1 Von Siebold had als chirurgijn-majoor van het Nederlands Oost-
Indischh leger op het met Japan verbonden schiereiland Decima een 
grotee collectie Japanse voorwerpen verzameld. Toen hij zich in 1830 in 
Leidenn aan het Rapenburg vestigde, opende hij hier een voor publiek 
toegankelijkk privé-museum. Uit armoede bood hij in 1832 zijn verzame-
lingg aan Willem 1 te koop aan, en in 1837 werd deze door het rijk voor 
ƒ58.500,-- gekocht.37 Tot 1859 bleef Von Siebold het slecht gehuisveste 
'Japanschh Museum' beheren.38 

66 6 
BEELDENDEE KUNST 

Kunstopleidingen,Kunstopleidingen, lnuf en 'schoonheid' 

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

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

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

Hoewell  de Haagse Academie geheel 
onderr verantwoordelijkheid van het 
stadsbestuurr viel, deed zij in status 
niett onder voor de Koninklijke 
Academiee in Amsterdam. Terwijl 
dee huisvesting in Amsterdam veel 
tee wensen overliet stelde Den Haag 
eenn fors bedrag beschikbaar voor 
eenn nieuw Talais des arts' (1839), 
waarinn zowel de Haagse academie 
alss de Koninklijke muziek- en zang-
schooll  werden gehuisvest. 



BEELDENDEE KUNST 

zen.422 Dat dit overigens tot uitstekende resultaten kon leiden toonde de 
situatiee in Den Haag, waar onder stimulerende leiding van wethouder, 
enn latere burgemeester, G.L.H. Hooft een goed geoutilleerde academie 
tott stand kwam die in het hele land veel aanzien genoot.43 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee vroeg-liberale opinieleider en t e n D e z e z o u ( ] e n hun toez ich thou-
leermeesterr van Thorbecke, Joan d e n de f o l t e g e rnakke l i j k nemen. Vo l -
Melchiorr Kemper. 



BEELDENDEE KUNST 

genss het departement werd er in de praktijk te veel aandacht aan 'de 
schoonee kunsten' besteed, terwijl 'de nuttige kunsten' werden verwaar-
loosd.. Hierdoor stichtten laatstgenoemde kunsten niet 'dat nut (...) 
hetwelkk bij eene meer doelmatige inrigting (...) zou kunnen worden 
verwacht\499 Minister P.L.J.S. van Gobbelschroy (1825-1830) vond dat 
dee opleidingen op deze wijze te weinig bijdroegen aan de bevordering 
vann de nijverheid en bovendien kon toch ook niet worden verwacht 'dat 
all  die jongelieden kunstenaars werden'.*0 

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

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

KunstaankopenKunstaankopen en de eerste kunstopdracht 

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

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

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

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

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

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

Tochh was Willem 1 er de man niet naar om zijn status door imposante 
bouwwerkenn te bekrachtigen. In vergelijking met andere Europese vor-
stenn was zijn stijl van een 'burgerlijke eenvoud'.*8 De opvallendste bij-
dragee aan de Nederlandse bouwkunst uit zijn regeerperiode betreffen 



BOUWKUNSTT EN MONUMENTENZORG 

wellichtt de zogenaamde 'Waterstaatskerken'. De bouw hiervan was het 
gevolgg van de tijdens de Bataafs-Franse tijd ingevoerde en daarna 
gehandhaafdee gelijkheid van godsdienst. Sindsdien was het ook aan 
niet-hervormdee geloofsrichtingen toegestaan om nieuwe, 'als kerk 
ogende'' kerken te bouwen.59 Het resultaat was dat er tussen 1796 en 
18400 zo'n 150 nieuwe, vooral katholieke, kerken verrezen.60 

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

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

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

Dee goede wil van de koning bleek hetzelfde jaar, toen hij voorstelde 
omm provincies, naar voorbeeld van Oost-Vlaanderen, aan te sporen tot 



1813-1840 0 

hett maken van voorschriften omtrent het beheer van 'werken van kunst 
enn oudheid', waarmee in het bijzonder monumenten werden bedoeld 
waarvoorr geen verantwoordelijke eigenaar was aan te wijzen.65 De 

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

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

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

PODIUMKUNSTEN N 

GeenGeen toneelbeleid 

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

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

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

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

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

74 4 

PersoonlijkePersoonlijke betrokkenheid van Willem I 

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

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

Aann de subsidiëring van de Haagse gezelschappen lag de wens van de 
koningg ten grondslag om de Residentie een zekere glans te verlenen en 
omm de eigen directe omgeving vermaak te kunnen bieden. Hij spande 
zichh beduidend minder in voor het theater in Brussel. Hoewel soms 
aanzienlijkee bedragen werden betaald voor 'abonnementen' op horlo-
gess in het Koninklijk Theater te Brussel, was van doorlopende konink-
lijk ee subsidiëring van gezelschappen in de zuidelijke residentie geen 



TAALL EN LETTEREN 

sprake.866 Zo nu en dan werd 'voor eigen plezier' de beroemde Franse 
acteurr Talma geëngageerd.8? Afgezien van de mislukte poging in 1823 
omm in Brussel op rekening van het rijk een Nederlandstalig theaterge-
zelschapp op te richten, was er in het handelen van de koning met betrek-
kingg tot het toneel geen enkel 'nationaal concept' te ontwaren, laat 
staann een motivatie vanuit de 'Grootnederlandse gedachte'. 

KoninklijkeKoninklijke Muziekscholen 

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

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

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

TAALL EN LETTEREN 

Dee uit de Bataafs-Franse tijd stammende initiatieven en besluiten ter 
bevorderingg van de nationale taaleenheid werden voortgezet. In het 
Zuidenn werden, teneinde de nationale eenheid te stimuleren, 'taalbe-



I8I3-1840 0 

sluiten'' verordend, op grond waarvan het Nederlands in het onderwijs 
enn de magistratuur verplicht werd gesteld.?*  Voorts bleven de 'spelling 
Siegenbeek'' en * Weilands spraakkunst' van kracht. 

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

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

Tochh hield de overheid zich niet geheel afzijdig. Zij gaf duidelijk blijk 
vann haar voorkeuren door auteurs die spreekbuis waren van verlicht-
monarchaal-nationalistischee denkbeelden aan te moedigen en criticas-
terss te negeren. Uitgesproken voorbeelden hiervan zijn Hendrik Tol-
lenss Czn. en Willem Bilderdijk. De zeer populaire oud-democratisch 
patriot,, burger-auteur en lid van het Koninklijk Instituut, Tollens, gold 
alss de bard van het nationaal besef. Samen met Cornells Loots was hij 
dee belangrijkste 'bewieroker van de Oranjevorst' en 'krijgszanger' tij -
denss de Waterloo-periode.98 Zijn werk werd bij tienduizenden ge- en 
herdruktt en tot in Wallonië gelezen. Zijn Wien Neêrlandsch Bloed, dat in 
18177 naar aanleiding van een door admiraal Van Kinsbergen georgani-
seerdee prijsvraag was geschreven, werd tot volkslied uitgeroepen.99 In 
18155 verhief Willem 1 de 'nationale auteurs' Tollens en Loots tot Ridder 
inn de Orde van de Nederlandse Leeuw. 



BIBLIOTHEKENN EN ARCHIEVEN 

Heell  anders was de bejegening van Bilderdijk, de kleurrijke orangist, 
voormaligg adviseur van Lodewijk Napoleon en verklaard tegenstander 
vann verlichte invloeden op het bewind van Willem i. Vanaf 1814 had 
dezee zich met zijn voorkeur voor een op het 'goddelijk recht' gebaseerd 
absolutistischh koningschap van de nieuwe machthebbers verwijderd en 
dee nieuwe staat bestempeld als 'een kind van de revolutie van 1795'.I0° 
Doorr deze kritische opstelling kwam van een door Willem 1 toegezegd 
hoogleraarschapp niets terecht. En naarmate Bilderdijk school maakte 
alss 'vader van het Nederlandse Reveil' en zich ontwikkelde tot de leer-
meesterr van het antirevolutionaire denken, werd hij nog meer gene-
geerd.. Toen hij zijn spraakmakende volgeling, de 25-jarige Isaak da 
Costa,, 'de aap van Bilderdijk', inspireerde tot het felle anti-verlichtings-
geschriftt Bezwaren tegen de geest van de eeuw (1823), zagen de ministers in 
hemm een regelrecht gevaar.101 Toch kwam het niet tot censuur en ver- 7 7 
volging.. Bilderdijk behield, ondanks zijn kritiek en zeker tegen de zin 
vann de ministers, tot zijn dood zelfs een jaarlijks door Willem 1 verstrekt 
pensioenn van ƒ 1800,-. 

BIBL IOTHEKE NN EN ARCHIEVEN 

DeDe Koninklijke Bibliotheek als rijksaangelegenheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PARTICULIERR INITIATIEF 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEENN GROOT-NEDERLAND 

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

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

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