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IV . . 

1840-1872: : 
THORBECKEE EN DE GRENS 

TUSSENN OVERHEID 

ENN CULTUUR 

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

OVERHEIDD OP AFSTAND, KUNST LAGER OP DE AGENDA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1862:1862: 'de stelling van Thorbecke' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1872:1872: weg met passiviteit en vrijblijvendheid 

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

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

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

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

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

HETT OVERHEIDSHANDELEN IN DE PRAKTIJK 

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

TerughoudendheidTerughoudendheid bij beeldende kunst 

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

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

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

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

VanVan Koninklijke Academie naar Rijksacademie 

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

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

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

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

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

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

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

HetHet rijk als bouwopdrachtgever 

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

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

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

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

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

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

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

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

AuteursrechtenAuteursrechten het Woordenboek der Nederlandse Taal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HetHet ''archiefwezen in ons Vaderland1 

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

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

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

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

Bibliotheken Bibliotheken 

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

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

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

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

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

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

EenEen lage status voor musea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RijkssteunRijkssteun voor het Muiderslot en andere monumenten 

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

Tott een kentering kwam het toen midden jaren vijfti g particulieren, 
onderr wie de Amsterdamse architect en oprichter van de Maatschappij 
tott Bevordering der Bouwkunst, J. van Straaten, en de Rotterdamse 
stadsarchitectt en latere 'landsbouwmeester' W.N. Rose, aandacht vroe-
genn voor de slechte staat van veel oude gebouwen.13? Vanaf i860 werd 
dee begrotingspost 'Oprichting en onderhoud van geschiedkundige 
gedenkteekenen',, die vanaf 1850 voor ongeveer ƒ1000,- op de begro-
tingg stond, binnen een paar jaar opgetrokken tot ƒ 15.000,-. Onderhoud 
vann 'gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde' vertegenwoordig-
denn kon nu ook uit deze post worden gefinancierd. Sindsdien nam het 
rijkk een deel van de kosten op zich van de restauratie van monumenten 
alss het Muiderslot, de Ruïne van Brederode, de Gevangenpoort in Den 
Haag,, de St.-Janskathedraal in Den Bosch, de Munsterkerk in Roer-
mond,, de Stiftskerk in Thorn, de St.-Janskerk in Gouda en de Grote 
Kerkk in Breda. Veel was het nog niet, maar wel genoeg om te kunnen 
vaststellenn dat de rijksoverheid vanaf i860 daadwerkelijk aan de finan-
cieringg van de monumentenzorg begon bij te dragen. 
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Inn de jaren dertig was de intensiteit van nationale 
gevoelenss onder verlichte burgers sterk verhe-
vigd.. Dit had verschillende oorzaken. Ten eerste 
wass na de afscheiding van België het gevoel ont-
staann dat het land door de grote Europese mo-
gendhedenn in de steek was gelaten. Ten tweede 
brakk ook hier de tijdgeest van de Romantiek 
door,, en raakten 'nationale gevoelens' als het 
waree in de mode. Bovendien groeide als reactie 
opp de 'paternalistische politiek van Willem 1 met 
zijnn staatsdwang en staatsmoralisme' onder velen 
(weer)) de overtuiging dat binnen de natie in de 
eerstee plaats de burgers, en niet de overheid, het 
voorr het zeggen moesten hebben.'40 E.J. Potgie-
terr (1808-1875), die zich in zijn jeugd sterk tot het 
'idealismee van het democratisch patriottisme' 
aangetrokkenn had gevoeld, werd de 'literaire lei-
derr van de romantische liberalen'.'41 In zijn JOT, 
JannetjeJannetje en hun jongste kind (1841) liet hij weten 
watt hij van het toenmalige Nederland vond. Het 
oordeell  was kritisch: Jan Salie maakte er de 
dienstt uit. Het mede door hem opgerichte tijd-

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

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

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

Everarduss Johannes Potgieter 
vondd in 1841 dat de Nederlandse 
Jan-Saliegeestt plaats moest maken 
voorr een nieuw en krachtig natio-
naall  bewustzijn. 



PARTICULIERR INITIATIE F EN NATIONAA L BEWUSTZIJN 

schappijj  tot bevordering der Bouwkunst (1842), het Historisch Genoot-
schapp (1845), het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (1858) en tal 
vann andere, kleinere maatschappijen en genootschappen.1^ En kwa-
menn activiteiten niet rechtstreeks uit deze organisaties voort, dan was er 
tochh vrijwel altijd sprake van nauwe relaties daarmee, doordat hun 
ledenn zich in andere verbanden of op persoonlijke titel inspanden. In de 
praktijkk laten de activiteiten zich rond een aantal aandachtsgebieden 
groeperen. . 

TaalTaal en lezen 

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

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

1 11 1 

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

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

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

Kunstonderwijs Kunstonderwijs 

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

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

VolkszangVolkszang en Toonkunst-koren 

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

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

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

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

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

Symfonieorkesten;Symfonieorkesten; Musis Sacrum en andere podia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burgers,Burgers, musea en collecties 

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

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

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

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

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

BeeldenBeelden voor het Vaderland 

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

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

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

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

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

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

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

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

sterkk wervende kracht uit. 
Inn een enkel geval kwam 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoo gaven de reacties op de verschillende initiatieven aan wat er onder 
dee schijnbaar eensgezinde 'nationale' oppervlakte leefde; 'elke poging 
hett gevoel van de hele natie uit te drukken werd wel ergens opgevat als 
monopoliseringg van heden en verleden door een tegenpartij'.l87 Het 
warenwaren voorbodes van de verzuiling die het gevoel van nationale eenheid 
inn volgende perioden nog sterker zouden beïnvloeden. 


