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'Ik'Ik meen, Mijne Heeren, dat wij op een keerpunt gekomen zijn en dat het 
vanvan het hoogste belang is dat thans niet worde verzuimd een nieuwen weg 
inin te slaan.' 
W.. Wintgensi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe calvinist Kuyper 

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

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



DEE STUERS: CULTUU R AL S REGERINGSZAA K 

aann de overige kunsten blijven ze ganschelijk vreemd; en tot een eigen 
schepping,, van hooger kunstwaarde komt de geest van de Reformatie in 
dee poësie alleen'. 38 

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

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

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

Ondankss zijn uitgesproken opvattingen deed Kuyper als minister 
geenn enkele poging om het bij zijn aantreden bestaande beleid te veran-
deren.. Daarbij bleek dat hij in de praktijk meer voor de kunsten open-
stondd dan op grond van zijn beginselen kon worden verwacht. De door 
hemm niet gewaardeerde eigentijdse beeldende kunst ondervond van 
Kuyperr nauwelijks tegenwerking. In 1903 accepteerde hij het huis en de 
collectiee van de schilder H.W. Mesdag, dat een museum werd, en in 
19055 was hij bereid geld beschikbaar te stellen voor de 'Drucker-uit-
bouw'' van het Rijksmuseum.*̂ Enkele activiteiten op het terrein van het 
cultuurbehoudd kwamen zelfs in een stroomversnelling. In 1902 kwam 
dee Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën tot 
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stand,, in 1903 de Rijks Monumentencommissie en in 1904 het Neder-
landss Historisch Instituut te Rome. De tweede ARP-minister, Heems-
kerk,, toonde zich evenmin bekrompen toen hij voor de aankoop van 
dee collectie Steengracht van Duivenvoorde voor het Mauritshuis 
ƒ400.000,-- beschikbaar stelde.44 

DeDe socialisten Troelstra, Schaper en Polak 

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

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

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

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

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

Henrii  Polak. 

HetHet katholieke geluid: Schaepman en De Stuers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nogg in het jaar van zijn aanstelling als ambtenaar (1875) stelde De 
Stuerss een helder en uitgebreid reorganisatieprogramma voor de rijks-
museaa op.68 In de eerste plaats moest elk museum goed zijn gehuisvest 
enn onder eenhoofdige leiding staan van een wetenschappelijk geschool-
dee directeur die moest worden geassisteerd door voldoende goed ge-
kwalificeerdd en behoorlijk betaald personeel. Ten tweede diende elk 
museumm te beschikken over een betrouwbare inventaris van de collectie 



HETT BELEI D I N DE PRAKTIJ K 

enn een bezoekersreglement, en moest het in staat zijn de verzamelingen 
uitt te breiden en te onderhouden. Jaarlijks zouden de musea aan het 
ministeriee verslag van hun activiteiten moeten uitbrengen.69 

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

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

HetHet Rijksmuseum te Amsterdam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HistorischeHistorische gebouwen als musea 
1422 * 

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

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

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

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

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

DeDe musea in 'betpost-De Stuers-tijdperk' 

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

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

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

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

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

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

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

Dee tweede schenking betrof die van het Huis Lambert van Meerten 
inn 1907. Naar aanleiding hiervan gaf De Stuers aan wat hij dacht over 
opschuivendee marges van het (rijks)museumbeleid en de rol van het 
particulierr initiatief daarbij. Hij , en met hem veel andere Kamerleden, 
vondd de houding van het rijk te tolerant. Van Meerten had als liefheb-
berr van oude kunst en kunstnijverheid tijdens zijn leven in Delft een 
huiss gebouwd waarin hij fragmenten van oude Delftse gebouwen had 



i 8 7 3 - i 9I 8 8 

verwerkt;; 'niet zonder succes', het was fraai allemaal: 'Dat huis (...) 
maaktt aanspraak op de toegeeflijkheid die men tegenover dilettanten 
behoortt aan te wenden.'^8 Maar dit betekende nog niet dat er nu maar 
eenn rijksmuseum van moest worden gemaakt. 'Wij hebben al moeite 
genoegg om de Rijksmusea te Amsterdam, Leiden en Den Haag behoor-
lij kk aan te vullen. Wat zal het zijn, wanneer wij nog een concurrerend 
museumm te Delft stichten?' Toch verhinderde de kritiek niet dat de 
schenkingg werd aanvaard. De liberale minister Rink vond dat hij 'niet 
meerr terug kon'. In 1909 werd het museum voor publiek opengesteld. 

Monumentenzorg:Monumentenzorg: stijd tegen afbraak en verval 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NieuweNieuwe rijksgebouwen in iOud-Hollandse stijV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AfstandAfstand tot eigentijdse beeldende kunst (enaars) 

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

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

155 5 

Beeldende-kunstonderwijsBeeldende-kunstonderwijs en kunstnijverheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe Koninklijke Bibliotheek als cultuurcentrum 

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

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

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

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

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

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

BURGERSS EN H ET N IEUWE STEDELIJK ELAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



I873-I918 8 

OpkomstOpkomst en neergang van het Nederlands Toneelverbond 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe 'Haagse bureaucratie' en de 'gewone menschheid' 

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

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

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

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

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

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

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



CULTUURR 'TER VERHEFFING VAN H ET VOLK ' 

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

Progressief-liberaleProgressief-liberale inspiraties 

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

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

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

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

SocialistischeSocialistische idealen in de praktijk 

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

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

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

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

KINDD EN KUNST 
INEENGEZETT DOOR DE COMMISSIE 
VOORR SCHILDERKUNST EN DIE VOOR 
ARCHITECTUURR EN NIJVERHEIDSKUNST 
GEDURENDEE DE MAAND JANUARI 1906 IN 
HETT STEDELIJK MUSEUM:: AMSTERDAM 

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

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

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

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

OpenbareOpenbare Leeszalen en Bibliotheken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunstenaarsrechten:Kunstenaarsrechten: de Auteurswet van igiz 

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

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

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

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

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


