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PARTICULIERE N N 

H ETT RIJK: CULTUURBELEID I N DE GEEST VAN COLIJN 

Dee voortgaande verzuiling sloeg na de oorlog een bres in de toch al 
brozee nationale saamhorigheidsgevoelens. Van een min of meer een-
duidigg cultuurbeleid 'ter verheffing van de natie' was nu geen sprake 
meer.. Op rijksniveau, waar confessionele politici domineerden, waren 
dee ambities gering. Toch was dit niet direct na 1918 het geval, want het 
eindee van de oorlog en de daaropvolgende economische opleving ver-
oorzaaktenn eerst een korte periode van grote dadendrang. De drukte in 
Denn Haag was zo groot dat begin 1921 werd overwogen om 'een tweede 
centrumm van Regeeringsgebouwen in de Residentie' te bouwen.1 Het-
zelfdee jaar kwam echter de omslag;'(...) de hausse sloeg om in een bais-
se.. De koek was op en de illusies waren voorbij.' 

Inn de regering kreeg nu de overtuiging de overhand dat er, teneinde 
dee uitvoeringvan de sociale wetten te kunnen betalen en de staatsschuld 
tee beteugelen, drastisch moest worden bezuinigd. In 1923 trad Hendrik 
Colijnn aan als minister van Financiën. Deze sobere antirevolutionair, 
diee tijdens het interbellum vijf keer minister-president zou zijn, werd de 
belichamingg van een bezuinigingsdrang die het rijk tot aan de Tweede 
Wereldoorlogg kenmerkte. Van aanvang af gaf hij volgens de zeer goed 
mett het rijkscultuurbeleid bekende F.J. Duparc blijk 'van een totaal 
gemiss aan inzicht van de belangen, die bij de behartiging van de kunsten 
enn van het behoud van ons culturele erfgoed in het spel waren'.2 

Dee dadendrang van direct na de oorlog raakte ook het cultuurbeleid, 
datt bij het in 1918 van het ministerie van Binnenlandse Zaken afgeschei-
denn ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd on-
dergebracht.. In korte tijd werden verschillende rijkscommissies inge-
steldd die ideeën moesten aandragen voor uitbreiding van het cultuur-
beleid,, waarvoor de uitgaven tussen 1918 en 1922 stegen van 1,2 naar 3,3 
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miljoenn gulden (op de totale rijksuitgaven van respectievelijk 994 en 
9411 miljoen). Daarna zakten de budgetten weer terug.3 Ongetwijfeld 
wass hierop het aantreden van Colijn van invloed, evenals de in confes-
sionelee kringen heersende mening dat de overheid zich zo weinig 
mogelijkk met het maatschappelijke en culturele leven zou moeten be-
moeien.. De verschillende groeperingen in het verzuilde land moesten 
hunn zaken bij voorkeur in eigen kring regelen. Slechts één aangelegen-
heidd vormde hierop een uitzondering, en dat was de bewaking van de 
zedelijkheid. . 

Bijj  de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het nieuwe ministe-
riee richtte de aandacht zich op 'het archiefwezen; de rijksinstellingen 
vann wetenschap, kunst en kunstonderwijs; de zorg voor de instandhou-
dingg der monumenten van geschiedenis en kunst; in het algemeen de 

1888 bevordering van rijkswege van wetenschap en kunst, en de gebouwen 
diee tot dusver onder het departement van Binnenlandse Zaken ressor-
teerden'.44 Hoewel in de naam van het nieuwe ministerie de kunsten 
werdenn genoemd, lag het accent veel meer op het cultuurbehoud. Met 
kunstt was weinig bemoeienis. De meeste aandacht ging hier uit naar 
symfonieorkesten,, maar daar bleef het ook wel ongeveer bij, want: 
'Kunstt - en met name toneel - was al gauw iets fnvools onpolitieke kunst 
wass al helemaal uit den boze.'* 

Hett lage ambitieniveau vond zijn weerspiegeling in de bezetting van 
dee Afdeling Kunsten en Wetenschappen op het ministerie. In 1923 werk-
tenn er bij 'kunsten' zes en in 1940 zeven ambtenaren. Hoofd was mr. 
M.I .. Duparc.6 Na zijn overlijden in 1925 werd hij opgevolgd door P. Vis-
ser,, die sinds 1918 bij de afdeling werkte en die op zijn beurt in 1939 werd 
opgevolgdd door mr. J.K. van der Haagen, die in 1925 was aangesteld.? 
Dee waardering voor de afdeling was wisselend. Museumdirecteuren 
warenn over het algemeen ingenomen met de coöperatieve opstelling 
vann Duparc. En Eeltjo van Beresteijn, Kamerlid en voorvechter van het 
burgerlijkk particulier initiatief, stak zijn waardering voor Visser en be-
leidsmedewerkerr Van Keekem niet onder stoelen of banken: 'Spreek 
mett Van Keekem', was zijn gevleugelde uitspraak, 'en allen die het op-
volgdenn (...) zijn er wel bij gevaren.'8 

Binnenn de muren van het departement waren de medewerkers van de 
Afdelingg Onderwijs minder lovend. Zij vonden dat hun collega's van 
'kunsten'' 'een beetje zweefden en dat de chefs met hun hoofd in de 
"kunstwolken""  liepen. Als men eens een ambtenaar van die afdeling 
overr de gang zag snellen, zeiden ze tot elkaar: "O, het stuk is zeker 
gekomen.""  Dat stuk moest dan direct naar de minister worden ge-
bracht.'99 Toch hadden de onderwijsambtenaren van het departement zo 
nuu en dan wel profijt van de Afdeling Kunsten, want soms organiseerde 
dezee voor het hele personeel uitstapjes naar tentoonstellingen. 
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NieuweNieuwe debatten over cultuur en samenleving 

Inn het parlement kwam de relatie tussen de overheid en de kunsten 
meermalenn aan de orde. Al heel gauw, in januari 1919, werd in de Twee-
dee Kamer duidelijk dat de verzuiling en de sinds 1918 significant gewij-
zigdee politieke verhoudingen de verdere beleidsontwikkeling sterk zou-
denn beïnvloeden.10 De socialist Asscher Kleerekoper, die zich eerder in 
dee Amsterdamse gemeenteraad voor een grotere bestuurlijke bemoei-
eniss met de Stadsschouwburg had ingezet, stelde in het debat de afzij-
digheidd van de rijksoverheid ten aanzien van het toneel ter discussie. 
Maarr het ging om meer. In breder perspectief ging het om de plaats en 
dee rol van de kunst in een sterk verzuilde samenleving. Kleerekoper 
constateerdee dat de overheidsbemoeienis zich beperkte tot het uitoefe-
nenn van censuur, tot 'het tegengaan van het verkeerde, het onderdruk-
kenn van het kwade'. Hoewel hij dit streven 'in volle waarde' wilde laten, 
vondd hij de benadering eenzijdig en negatief, omdat zij niet vergezeld 
gingg 'van het positief bevorderen van goede verheffende kunst, waar-
doorr de smaak van het volk wordt ontwikkeld en de prikkel om zich met 
slechtee vermakelijkheden bezig te houden onderdrukt wordt'. Tegen-
overr 'het kwaad van de bioscoop' en het nietszeggende niveau van 'de 
zogenaamdee revues' zou 'het volk' moeten worden gestimuleerd om 
vann 'goede kunst te genieten'. Volksvoorstellingen in de grote steden 
gavenn aan hoe 'heftig' het verlangen van de onontwikkelde massa was 
omm van 'ernstige classieke kunst' kennis te nemen." 

'Goedee en zuivere kunst' vervulde voor de 'ontwikkeling en ver-
heffing'' van het volk, volgens Kleerekoper, in de samenleving eenzelfde 
roll  als godsdienst. Daarmee sloot hij aan bij het romantisch-verheven, 
messiaanss aandoende beeld dat al eerder door Henri Polak over de 
maatschappelijkee functie van de kunstenaar was verwoord. Kleereko-
per:: 'Kunstenaars zijn zij, die, anders en beter dan wij, gewone sterve-
lingen,, beschouwen wat er is, wat er in de wereld zich ontwikkelt, en die 
bijj  machte zijn hun waarnemingen zóó schoon uit te beelden, dat ook 
wijj  zien door hun oogen en voelen door hun ziel wat zij gezien en 
gevoeldd hebben, zoals onze eigen oogen te zien, zooals onze eigen zie-
lenn te voelen niet bij machte zijn.'12 Waarom werd er wel veel geld aan 
hett in de nieuwe Grondwet volledig gelijkgestelde christelijk onderwijs 
gespendeerdd en niets aan de verspreiding van kunst onder het volk? De 
regeringg had hier een belangrijke taak te vervullen. Om goede kunst 
binnenn het bereik van de massa te brengen kon zij niet langer worden 
overgelatenn aan de inzet van particulieren. 

Hett pleidooi vond in de Kamer weinig weerklank. De antirevolutio-
nairr J. Schouten vond het terughoudende optreden van de overheid juist 
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positief,, 'omdat uit de taak van de Overheid als dienaresse Gods voort-
vloeitt dat zij de algemeen onveranderlijke Christelijke zeden hand-
haaftV?? Aangezien het bij kunst, en bij toneel in het bijzonder, al gauw 
omm ethische principes ging, zou de regering kunst niet moeten subsidië-
ren.. De overheid zou hier neutraal moeten blijven, want 'de opvattin-
genn over goed en kwaad, zedelijk en onzedelijk, geoorloofd en ongeoor-
loofdd verschillen zo principieel, dat men niet gauw zal kunnen komen tot 
eenn samenwerking, die de Overheid in staat stelt iets positiefs te doen'. 
Dee verlicht-optimistische verwachting van Kleerekoper dat kunstbe-
leidd zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en beschaving van de 
bevolkingg en aan het terugdringen van 'kunst van inferieure qualiteit', 
werdd door Schouten fel bestreden: 'De overheid blijve daar buiten.' 

Hett katholieke Kamerlid baron A.I.M.J. van Wijnbergen sloot hier-
1900 bij aan. Natuurlijk, degene die de kunst wilde bevorderen kon niet vol-

staann met negatieve actie, maar moest optreden. En dat gebeurde ook. 
Wass Kleerekoper dan niet op de hoogte van wat 'van Katholieke zijde in 
dee laatste jaren vooral speciaal op toneelgebied verricht' was? Van de 
succesvollee opvoeringen van de Beatrijs? En van de 'heerlijke uitingen 
vann Katholiek toneel, geopenbaard in de openluchtspelen te Oisterwijk 
enn te Valkenburg'?'4 De regering moest het toneel niet subsidiëren, 
wantt als ze dat deed zou ze ook antwoord moeten geven op de vraag wat 
goedee kunst is. En daaromtrent waren de meningen nu eenmaal zeer 
verdeeld.. Kunst diende uit te gaan van de 'onveranderlijke Christelijke 
moraal'' en niet, zoals Kleerekoper het wenste, van autonome kunste-
naarss die 'in absolute vrijheid' godsdienst en moraal volledig konden 
uitsluiten.. Een dergelijke vrijheid kon aan geen enkel individu worden 
gegeven,, laat staan dat hiervoor overheidssubsidie werd verstrekt! Het 
wass duidelijk: onder confessionelen was de behoefte aan kunstenaars als 
geseculariseerdee toekomstprofeten nihil. 

Terr linkerzijde vond Kleerekoper geen steun bij de communist jhr. 
WW van Ravesteijn. Deze vond dat het geen zin had om in de huidige 
maatschappelijkee constellatie bestaande kunstvormen te ondersteunen: 
geenn 'minderwaardig voedsel' uit kapitalistische 'centrale keukens'. In 
dee onvermijdelijke klassenstrijd zou de 'natuurlijk naar kunst verlan-
gende'' arbeidersklasse de kunst zelf moeten veroveren en zou zij haar 
eigenn kunstinstellingen en -organisaties moeten scheppen. 

Vann de liberalen mengde alleen de vrijzinnig-democraat Van Bere-
steijnn zich in het debat. Hij was het - als enige - in grote lijnen met Klee-
rekoperr eens: 'men moet het kwaad bestrijden door er wat beters tegen-
overr te stellen'. Overheidsbemoeienis zou niet alleen kunnen bijdragen 
aann ontwikkeling en beschaving, maar zou zeker ook positieve invloed 
kunnenn hebben op de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers. 
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Enn met die burgerzin was het, getuige de talrijke schenkingen aan mu-
sea,, gelukkig goed gesteld. Hulde aan de 'onbekrompen burgerzin', aan 
hett adres van de familie Drucker die haar omvangrijke kunstverzame-
lingg aan het Rijksmuseum had geschonken, en aan tal van andere gulle 
gevers,, was hier volgens Van Beresteijn op haar plaats. 

Inn 1921 werd de discussie over de relatie overheid-kunst opnieuw opge-
rakeld.. Uit onvrede over voorgenomen bezuinigingen op openbare lees-
zalenn en bibliothekenn en op de orkesten richtte Van Beresteijn een nota 
'betreffendee de Overheidsbemoeiing met de kunst' aan minister-presi-
dentt (en minister van Binnenlandse Zaken) Ch.J. M. Ruys de Beeren-
brouckk (RKSP).1*  De auteur constateerde hierin dat er een wel erg grote 
klooff  bestond tussen de miljoenen die door de staat werden uitgegeven 
-- 'in het belang van de stoffelijke verzorging en van de verstandelijke 
ontwikkeling'' - en het budget voor de kunst, dat 
'slechtss tot eenige tonnen beperkt' bleef. Dit 
moestt anders; de overheid diende zich actiever op 
tee stellen. En dat hoefde niet moeilijk te zijn, want 
err waren immers genoeg raakvlakken tussen kunst 
enn regering. 

Alss afnemers van kunst zouden alle departemen-
tenn bij de bouw en inrichting van onder hun be-
heerr vallende gebouwen meer aandacht aan kunst 
moetenn geven. Als producent van gebruiksvoorwer-
penn - bijvoorbeeld bij producten van de Lands-
drukkerijj  en de Munt - zou meer oog voor estheti-
schee kwaliteit moeten zijn. Als opvoeder zou de 
overheid,, zowel voor de jeugd als voor kunste-
naars,, veel meer aandacht moeten besteden aan 
kunstonderwijs.. Waarom was het onderwijs voor 
musicii  en beeldende kunstenaars door de overheid 
zoveell  slechter geregeld dan dat op middelbare en 
hogeree scholen, die het 'aan geld nimmer ont-
brak'?? Als bewaarder van kunstschatten schoot de 
overheidd ook op vele fronten tekort. Waar bleef de 
Monumentenwet,, 'die in zo goed als geen be-
schaafdd land meer ontbrak?' En moest de regering 
niett meewerken aan de plannen van de Museum-
commissie-waaroverr straks? Ten slotte vroeg Van 
Beresteijnn zich af waarom er wel geld werd uitge-
trokkenn voor werkloze arbeiders en niet voor 
werklozee kunstenaars. 'Of meent de regering dat 
hierr geen taak voor haar is weggelegd?'16 

191 1 

Dee politicus-bestuurder Eeltjo 
Aldegonduss van Beresteijn was 
tevenss een van de belangrijkste 
vertegenwoordigerss van het 
particulierr initiatief. Naast 
(mede-)oprichterr en voorzitter 
vann de Centrale Vereniging 
vann Openbare Leeszalen en 
Bibliothekenn was hij decennialang 
voorzitterr van 'Toonkunst' en 
vervuldee hij welhaast ontelbare 
anderee functies in het culturele 
levenn (zie ook noot 266). 
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Hett regeringsantwoord was tamelijk uitgebreid en niet onwelwil-
lend.. 'De Regeering erkent (...) dat de kunst aanmoediging en steun 
vann Rijkswege ten volle verdient; zij betreurt het, dat bij deze begroting 
mett zuinige hand moest worden gemeten (...); zij denkt er niet aan (...) 
haree werkzaamheden op dit terrein nog verder te beperken (.. .)V7 Dat 
err voor 1922 wat meer op enkele kunstenposten dan op andere begro-
tingsonderdelenn was bezuinigd, werd verklaard uit het feit dat deze 
minderr dan andere door wettelijke bepalingen werden beschermd.18 

All  gauw bleek de werkelijkheid anders. De bezuinigingen zouden 
nogg jaren aanhouden en het budget zou, met uitzondering van 1931, 
jaarlijkss lager zijn dan in 1922. Bij vrijwel elke begrotingsbehandeling 
werdd door confessionele politici, in het bijzonder door die van ortho-
dox-protestantsee signatuur, benadrukt dat de overheid beter geen uit-

1922 gaven op het terrein van de kunsten kon doen. Daarentegen bleven po-
litic ii  van socialistische en progressief-liberale huize beklemtonen dat 
juistt door kunst- en cultuurbeleid veel meer aan een 'krachtige (...) ont-
wikkelingg en verheffing van den mensch' zou moeten worden bijgedra-
gen.̂  ^ 

Inn socialistische kringen werd deze opvatting in de loop van het inter-
bellumm nog eens belangrijk versterkt doordat, onder invloed van de ge-
zaghebbendee Belgische socioloog en politicus Hendrik de Man, het so-
cialismee zich steeds meer als 'kultuurbeweging' ontwikkelde.20 Binnen 
ditt 'cultuursocialisme' werd het ideaal van een socialistische gemeen-
schapscultuurr scherp tegenover de verwerpelijke 'burgerlijk-individu-
alistischee cultuur' geplaatst.21 In Nederland hadden de denkbeelden van 
Dee Man een grote invloed op spraakmakende socialisten als Willem 
Banningg en Koos Vorrink en op instellingen als het Instituut voor Ar-
beidersontwikkelingg (1924) en de Arbeidersjeugd Centrale (1918).22 De 
cultuursocialistischee idealen zouden na 1945 onmiskenbare invloed op 
dee verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid uitoefenen. 

Aann het einde van de periode, in 1939, toen de 68-jarige pedagoog 
G.. Bolkestein (VDB) als minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappenn aantrad, leek het tot een kentering in de principiële afstande-
lijkheidd te komen. De progressieve liberaal verzette zich tegen verdere 
bezuinigingenn op de kunstenbegroting. Tijdens de begrotingsbehande-
lingg (voor 1940) stelde hij: 'Juist in den tegenwoordigen tijd behooren 
culturelee belangen zoveel mogelijk te worden beschermd. (...) Van on-
dergetekendee is geen voorstel te verwachten tot afschaffing of verlaging 
vann de subsidies aan leeszalen, toneel en opera.'23 

Ondankss alle afstandelijkheid en zuinigheid deden zich op het terrein 
vann het cultuurbeleid tijdens het interbellum wel degelijk belangrijke 
enn cruciale ontwikkelingen voor. Op rijksniveau werden deze, misschien 
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nogg wel meer dan door de pleidooien van progressieve liberalen en 
socialistenn in het parlement, gestimuleerd door de gestaag toenemende 
invloedd van een groeiend aantal in de verschillende sectoren werkzame 
professionals.. Hun inzet werd in veel gevallen richtinggevend, waar-
doorr een zeer verstrengeld netwerk van belangen, taken en verantwoor-
delijkhedenn ontstond. In de praktijk resulteerde de gezamenlijke be-
trokkenheidd van overheden, particulieren, professionals en kunstenaars 
steedss vaker in een werkverdeling waarbij verschillende overheden door 
'koppelsubsidies'' activiteiten mogelijk maakten, professionals voor de 
uitvoeringg zorgden en, organisatorisch, de eerstverantwoordelijkheid 
bijj  particulieren lag. 

ONTWIKKELINGENN IN DE PRAKTIJK 193 

DeDe 'museumkwestie''en baar gevolgen 

'Een'Een enorme kracht ten goede kan en moet er van onze kunstverzameling 
uitgaan.uitgaan. (...) in het teeken van dit ééne, hoogey gemeenschappelijke doel: 
"de"de aesthetische vorming van onsNederlandsche volk".' 
Ministerr J.Th. de Visser 24 

Hett budget voor de rijksmusea groeide tijdens het interbellum van 
ƒ255.000,-- in 1918, naar ƒ713.000,- in 1931 en ƒ878.000,- in 1939. Dit 
leekk echter meer dan het was, want medio jaren dertig werden de drie 
Leidsee rijksmusea (Oudheden, Volkenkunde en Natuurlijke Historie) 
vann de onderwijsbegroting (weer) naar die van 'Kunsten' overgeheveld, 
enn bovendien werd het aantal rijksmusea met vijf uitgebreid.2*  Net als 
hett in 1932 geopende Rijksbureau voor Kunsthistorische en Iconografi-
schee Documentatie kwamen de nieuwe instellingen, waaronder Rijks-
museumm Twenthe (1930), het Nederlands Openluchtmuseum (1940) en 
Rijksmuseumm Kröller-Müller (1938), stuk voor stuk voort uit initiatie-
venn van particulieren.26 Het was tekenend voor de, zowel inhoudelijk 
alss financieel, zeer grote invloed die deze tussen de twee oorlogen op de 
ontwikkelingg van het rijksmuseumbeleid uitoefenden. 

Vann invloed was eveneens het groeiende aantal professionals - muse-
umdirecteurenn en hoogleraren (kunstgeschiedenis - die zich verzamel-
denn in de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB), van waaruit in 
voorgaandee decennia zo'n grote invloed op de ontwikkeling van het 
monumentenbeleidd was uitgeoefend. Vanaf 1911 werd in de bond ruim 
aandachtt geschonken aan 'problemen betreffende het Nederlandse 
museumwezen'.277 Er werden fundamentele vragen gesteld als: 'Wat is 
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eenn museum, waartoe dient het, hoe moeten de verzamelingen samen-
gesteld,, ingericht en beheerd worden, en hoe moet de houding ten op-
zichtee van het publiek zijn?'28 In 1918 leidde de discussie tot de publica-
tiee Over hervorming en beheer onzer musea. Volgens de opstellers waren 
inn tal van musea te zeer verschillende verzamelingen samengebracht, 
warenn collecties te veel versnipperd en deugden de presentaties niet. 
Bovendienn zou bij de rijksmusea een algemeen beleidskader ontbreken. 
Omm hiertoe een aanzet te geven werd benadrukt dat het onmogelijk was 
inn één museum zowel de kunst als de geschiedenis te dienen. Voor beide 
zoudenn aparte musea moeten komen. 29 

Dee publicatie, waardoor de 'museumkwestie' werd gesteld, deed veel 
stoff  opwaaien. Naast bijval was er ook heftige kritiek. De spraakmaken-
dee directeur van het Rotterdamse Museum Boymans, Frederik Schmidt-

1944 Degener, zei boos zijn lidmaatschap van de NOB op. Een eveneens 
scherpee reactie kwam van de bekende 'particuliere' kunstkenner, verza-
melaarr en polemist Frits Lugt, die het door de professionele weten-
schapperss opgestelde stuk maar 'gepraat in de ruimte' vond. In zijn 
ogenn maakten de kunsthistorici een veel te strenge scheiding tussen 
'kunstt en geschiedenis'.30 En bovendien leidde de door hen bepleite 
toenamee van de overheidsbemoeienis er volgens hem toe dat de inbreng 
vann particulieren op het tweede plan raakte: 'door de monopoliserende 
staatszorg,, beter, de hartelooze staatscontrole [wordt] het particulier 
initiatieff  veel te veel veronachtzaamd'.31 

Ondankss alle ophef gaf de NOB-publicatie op het ministerie aanlei-
dingg om te bezien wat daarvan de gevolgen voor het beleid zouden kun-
nenn zijn. In februari 1919 werd hiertoe de 'Rijkscommissie van advies 
inzakee reorganisatie van het museumwezen hier te lande', kortweg de 
Museumcommissie,, in het leven geroepen. Zij telde twintig leden en 
kwamm onder voorzitterschap van de chef van de Afdeling Kunsten, Du-
parc.. Ondervoorzitter werd 'de grote coming man in de Nederlandse 
museumwereld'' en NOB-criticus Schmidt-Degener. De opdracht aan de 
commissiee luidde 'na te gaan, wat in het algemeen ontbreekt aan de 
organisatiee van het Museumwezen hier te lande en in het bijzonder, wat 
verbeteringg behoeft ten aanzien van: het samenstel, de werking, inrich-
tingg en leiding der Musea van Geschiedenis en Kunst, voornamelijk der 
Rijksmusea,, de onderlinge verhoudingen dier instellingen en de oplei-
dingg der a.s. Museumambtenaren'. 32 

Verschillenn van mening tussen de leden hadden tot gevolg dat het tot 
19211 duurde voordat de commissie haar Rapport presenteerde. Centraal 
hierinn stond het voorstel om te komen tot een 'toppen-museum', waar-
voorr een nieuw, aan het Rijksmuseum grenzend gebouw tot stand moest 
wordenn gebracht. Het was de bedoeling dat in dit Algemeen Kunstmu-
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seum,, dat een 'kunsttemper als de National Gallery in Londen moest 
worden,, topstukken uit allerlei nationale en stedelijke kunstcollecties 
werdenn samengebracht. Het museum diende een encyclopedisch over-
zichtt 'van de beeldende kunst vanaf de Egyptenaren' te geven en moest 
sterkk internationaal georiënteerd zijn. Met dit voorstel pleitte de com-
missie,, net als de NOB in 1918, voor 'een volstrekte scheiding van kunst 
enn geschiedenis'. Belangrijke andere voorstellen betroffen: de over-
brengingg van het Rijks Ethnografisch Museum ('Volkenkunde') van Lei-
denn naar een grotere stad, bij voorkeur Den Haag; de instelling van een 
'Museumraad'' met ruime, ook bestuurlijke bevoegdheden; een wettelij-
kee regeling voor erfstellingen en legaten; het verstrekken van kunstop-
drachtenn bij de bouw van openbare gebouwen en de opleiding van toe-
komstigee museummedewerkers.33 

Inn het Rapport waren zowel opvattingen van in de NOB verzamelde 195 
professionalss als die van particuliere critici als Frits Lugt terug te vinden. 
Maarr tegelijkertijd ging de Museumcommissie in haar wensen verder 
dann de door deze groepen nagestreefde idealen. Beduidend meer aan-
dachtt was er voor de met name door socialisten en progressieve libera-
lenn (maar ook door iemand als de christelijk-historische minister De 
Visser)) gewenste 'democratisering van de schoonheid'. Het was de be-
doelingg 'het hele Nederlandse volk tot het museum te brengen'; ook het 
'gewonee volk' had 'recht op culturele opvoeding\34 De aandacht voor 
dezee 'sociale cultuurspreidingsidealen' zou sindsdien een belangrijk ele-
mentt blijven in de regelmatig en in verschillende hoedanigheden terug-
kerendee discussie over de plaats en de taak van musea in de samenle-
ving. . 

Bijj  de bespreking van het rapport in de Tweede Kamer werd duidelijk 
datt het tij inmiddels was gekeerd.35 Aan de naoorlogse dadendrang was 
eenn eind gekomen en de overtuiging in een recessie te zijn beland be-
paaldee de teneur van de reacties: 'voor de maatregelen welke min of 
meerr aanzienlijke offers van de Schatkist zullen vragen (...) zullen gun-
stigerr tijden moeten worden afgewacht', vond minister van Financiën 
Dee Geer (CHU).36 Van nieuwe gebouwen (voor het Algemeen Kunstmu-
seumm en 'Volkenkunde') kon geen sprake zijn. Uiteindelijk spitste de 
Kamerdiscussiee zich toe op de vraag of het wel nodig was dat er een Mu-
seumraadd werd ingesteld, nu immers duidelijk was dat van een ingrij-
pendee reorganisatie van het museumbestel geen sprake kon zijn. Als er 
all  een dergelijk lichaam kwam zou dat zeker niet de zwaarte moeten 
krijgenn die de Museumcommissie voorstelde. Besloten werd 'meer 
afstand'' tot het beleid te scheppen door in plaats van een Museumraad 
mett bestuurlijke bevoegdheden een Rijkscommissie van Advies inzake 
dee Musea in te stellen met alleen een adviserende taak. Het voorzitter-
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schapp werd niet in handen gelegd van het hoofd 
vann de Afdeling Kunsten (zoals de Museumcom-
missiee wenste), maar van een 'buitenstaander', 
dee Leidse hoogleraar geschiedenis Johan Huizin-
ga,, van wie bekend was dat hij bij museale pre-
sentatiess veel meer waarde hechtte aan een even-
wichtigee historische beeldvorming dan aan de 
inn professionele museumkringen overheersende 
'kunsthoogmoed'.37 7 

Hoewell  de belangrijkste voorstellen van de 
Museumcommissiee niet doorgingen, had haar 
adviess toch grote invloed op de Nederlandse mu-
sea.. De ontwikkelingen in het Rijksmuseum in 
Amsterdamm en in mindere mate in het Maurits-
huiss gaven hierbij de toon aan.38 Het 'Rijks' was 
zowell  door NOB als Museumcommissie sterk 

Dee historicus Johan Huizinga. bekritiseerd. In het museum zouden veel te uit-
eenlopendee collecties zijn samengebracht en 

doorr een vorige generatie zou te veel nadruk zijn gelegd op het minder 
belangrijke,, het merkwaardige en het anekdotische. Al vanaf de ope-
ningg in 1885 was er kritiek op indeling en inrichting geweest en in de 
loopp van de tijd was het museum, volgens critici, in binnen- en buiten-
landd in toenemende mate de lachlust gaan opwekken.39 

Inn 1922 werd de toen 71-jarige hoofddirecteur, Van Riemsdijk, opge-
volgdd door Schmidt-Degener, die in Museum Boymans had bewezen 
zijnn in de Museumcommissie beleden opvattingen in praktijk te kunnen 
brengen.. De zeer autoritaire en non-politieke estheet Schmidt-Dege-
ner,, in wiens visie op kunst 'het onderscheiden en definiëren van het 
genialee en het grootse' centraal stonden en die, net als De Stuers eerder, 
bijj  tegenwerking onmiddellijk met ontslag dreigde, kreeg opdracht om 
hett lang gesmade Rijksmuseum om te vormen van een 'rijksopslagplaats 
vann schilderijen tot een modern kunstmuseum'.4° 

Eenn algehele reorganisatie volgde. Het aantal geëxposeerde schilde-
rijenn werd sterk teruggebracht (in de oude toestand hingen de zalen tot 
aann het plafond toe vol met schilderijen), er kwam een historisch depot 
enn er werd een duidelijke scheiding aangebracht tussen 'kunst en ge-
schiedenis'.'*11 Het resultaat was ernaar: het museum onderging 'een 
waree metamorfose' en 'gaandeweg ontstond een herboren museum dat 
onzee meesterwerken in volle glorie deed herleven'.42 De aard van de 
collectiee veranderde ook. Naast de 'Hollandse' schilderijen werd het 
bezitt aangevuld met werk van in het bijzonder Italiaanse en Spaanse 
schilders.. Het museum onderging hiermee de door de Museumcom-
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missiee beoogde internationalisering. Toch bleef de 'nationale symbool-
waarde'' van het Rijksmuseum volledig bewaard. Het bleef een 'bolwerk 
vann het nationale cultuurleven, zooals de Nederlandse Bank een bol-
werkk is voor de Nederlandsche economie. Daar ligt, of liever: daar staat 
enn daar hangt onze artistieke "dekking", zoo als ginds het goud in de 
kelders.'43 3 

Dee Leïdse rijksmusea werden eveneens door de nieuwe opvattingen 
beïnvloed.. De in 1921 door de Museumcommissie voorgestelde verhui-
zingg van Volkenkunde naar een grotere stad ging om financiële redenen 
niett door, maar wel vonden er enkele fundamentele veranderingen 
plaats.. Zo werd de primaire verantwoordelijkheid voor de Leidse musea 
medioo jaren dertig in plaats van bij de Afdeling Onderwijs op inhoudelij-
kee gronden (weer) bij de Afdeling Kunsten gelegd. De schatten van deze 
museaa mochten niet langer het 'particulier domein van wetenschap en 197 
geleerdheid'' zijn, maar moesten voor 'het gehele volk' toegankelijk 
wordenn gemaakt. Het resultaat pakte voor de musea niet ongunstig uit.44 

Err kwam betere huisvesting, waardoor met name Volkenkunde zich 
vanaff  1937 tot een 'algemeen museum' met aanzien kon ontwikkelen.4* 
Hett bezoekersaantal steeg in 1938 tot 7800 en het museum kwam weer 
meerr in de belangstelling bij particuliere verzamelaars en schenkers die 
eerderr hun aandacht steeds vaker op de 'zoveel beter ingerichte' en 
doorr particulieren geïnitieerde volkenkundige musea in Amsterdam en 
Rotterdamm hadden gericht.46 De nieuwe huisvesting betekende voor 
velenn een stimulans om 'voortaan ook het oudste volkenkundig muse-
umm weer met schenkingen en bruiklenen te bedenken'.4? 

Dee bemoeienis van het rijk met niet-rijksmusea ontwikkelde zich na 
19188 eveneens verder. Het aantal van deze (mede) door het rijk gesubsi-
dieerdee musea nam gestaag toe. Hoewel het gewoonlijk om geringe 
bedragenn ging, was de rijksbetrokkenheid voor de musea toch belang-
rijk.488 Zij betekende vooral 'een erkenning van het belang van de gesub-
sidieerdee instellingen en een aanmoediging, ook voor mogelijke andere 
subsidiëntenn als provincie- en gemeentebesturen'. 49 In dit opzicht had 
dee rijksbemoeienis een onmiskenbare invloed op de ontwikkeling van 
hett 'museumbesteP en reikte het effect ervan veel verder dan uitsluitend 
dee rijksmusea. 

Inn het algemeen leidden de voorstellen van de Museumcommissie na 
verloopp van tijd in de musea tot een duidelijke scheiding tussen kunst en 
geschiedenis,, tot een zekere nadruk op esthetiek en tot meer aandacht 
voorr bereik van 'het grote publiek'. Voorstellen met betrekking tot 
beteree catalogi, publiciteit en voorlichting, educatief werk, openingstij-
den,, toegangsprijzen en dergelijke, hadden eveneens resultaat.*0 Ook 
werdenn de aanbevelingen tot verbetering van de opleiding van toekom-
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stigee museummedewerkers verwezenlijkt. In het Academisch Statuut 
vann 1921 werden binnen de faculteit der Letteren de vakken Kunstge-
schiedeniss en Geschiedenis als aparte studierichtingen erkend. Tevens 
kwamm er een wettelijke regeling voor erfstellingen en legaten, die nodig 
wass omdat erflaters soms dermate moeilijk te hanteren voorwaarden 
voorr het beheer van hun schenking stelden dat er in de praktijk nauwe-
lijk ss mee was te werken. Hiertoe werd in 1925 een wet (het 'Museum-
wetje')) aangenomen die de Hoge Raad in staat stelde om veertig jaar na 
hett overlijden van een schenker de aan het legaat verbonden voorwaar-
denn te herzien ofte laten vervallen.*1 

Dee invloed van in het museumveld werkzame professionals op het 
rijksmuseumbeleidd toont aan hoezeer de verhoudingen in de loop van 
dee tijd waren veranderd. Waar ten tijde van De Stuers de regie van de 
ontwikkelingenn vrijwel geheel bij het ministerie had gelegen, was deze 
naa 1918 onmiskenbaar naar het professionele Veld' verschoven. Hier 
werdenn 'museumkwesties' gearticuleerd, vervolgens met politieke doel-
eindenn van 'culturele opvoeding van volk' vermengd, en daarna tot 
beleidd gemaakt. Tegelijkertijd en samenhangend met dit professionali-
seringsprocess kon er een groeiende afstand tussen de rijksmusea en par-
ticulierenn worden geconstateerd. 

Dee kloof gold in het bijzonder de relatie tussen de directies van de 
grotee musea en particulieren. Waar laatstgenoemden in Amerika en 
Duitslandd (waar musea in korte tijd tot grote bloei waren gekomen) 
juistt in zeer belangrijke mate bijdroegen aan de financiering en de ont-
wikkelingg van het museumbestel, was in Nederland, volgens Lugt, die 
zichh bijzonder aan deze ontwikkeling stoorde, tussen particulieren en 
dee 'officiële' musea juist een kloof ontstaan. De musea maakten dan wel 
dankbaarr gebruik van de Vereniging Rembrandt en aanvaardden meest-
all  met graagte de legaten en schenkingen van talrijke particulieren, 
maarr als het om de inhoudelijke bemoeienis ging werden ze als 'ama-
teurs'' op afstand gezet. Basis van de kritiek van Lugt lag in de aloude 
kwestiee van het primaat; wie heeft het voortouw in een land: de regering 
(enn de door haar aangestelde functionarissen) of particulieren? Voor 
Lugtt was het een uitgemaakte zaak: 'Waar particulieren het voorbeeld 
geven,, volgt de regering (...). De regeering is de spiegel van het volk, 
niett omgekeerd.'*2 Het waren dezelfde soort geluiden als die hadden 
geklonkenn tijdens de opening van het Rijksmuseum in 1885. 

ProblemenProblemen bij archieven en historisch onderzoek 

Sindss het laatste kwart van de negentiende eeuw waren de budgetten 
voorr de archieven sterk verhoogd. In alle provincies was een goed ge-
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huisvestt 'Rijksarchief in de provincie' tot stand gekomen, en voor het 
nieuww gehuisveste Rijksarchief brak na de aanstelling in 1912 van Fruin 
alss directeur een nieuwe bloeifase aan. In 1918 werd de al zo lang ge-
wenstee Archiefwet aangenomen. Na deze voortvarendheid volgde tij -
denss het interbellum een periode van consolidering en afzwakking.53 
Dee in 1918 in het leven geroepen Archiefschool werd in 1924 al weer ge-
sloten,, omdat er voor de afgestudeerden toch geen emplooi zou zijn. En 
inn hetzelfde jaar werd het aantal afdelingen van het Algemeen Rijksar-
chieff  teruggebracht van vijf naar drie, waardoor het aantal personeelsle-
denn kon worden teruggebracht. In 1927 werd zelfs overwogen om het 
Rijksarchieff  in Drenthe weer op te heffen.54 Ingrijpende bezuinigingen 
haddenn tot gevolg dat de relatie tussen de Rijksarchieven en het minis-
teriee sterk bekoelde. In 1933 legde Fruin, die als Rijksarchivaris zo 
voortvarendd was begonnen, op 75-jarige leeftijd zijn functie neer.# 199 

Evenn moeizaam verliepen de ontwikkelingen bij de Commissie voor 
'ss Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Bij het daaraan verbonden Bureau 
werdd Colenbrander in 1918 opgevolgd door de in 1912 benoemde onder-
directeurr N. Japikse.*6 Door daling van het budget liep het aantal publi-
catiess (onder Japikse zouden er in totaal vijfti g het licht zien) terug van 
driee per jaar in 1931-1932, naar één a twee tot en met 1936 en géén in 
1937.577 De verhouding met het ministerie bleef broos. In 1918 stoorde de 
Commissiee zich eraan dat minister De Visser (met succes) aandrong op 
dee aanstelling van een orthodox-protestantse onderdirecteur, Z.W. Snel-
ler.. Vervolgens ontstond er verschil van mening over de status van het 
Bureauu en de daarmee samenhangende salariëring van het personeel. 
Hett ministerie bleef het werk van het Bureau ondergeschikt vinden aan 
hett eigenlijke archiefwerk: 'Hun arbeid (...) blijf t toch altijd van secun-
dairee aard: hoofdzaak is het bijeenbrengen (...) en drukken van voor-
handenn documenten. '*8 Het liefst zou het departement het Bureau, 
doorr de Algemeen Rijksarchivaris met de leiding te belasten, weer meer 
onderr de vleugels van het Algemeen Rijksarchief hebben gebracht. 

Hett meest leed de relatie echter door de 'Groen-affaire', waarbij het 
gingg om de bewerking van het archief van de grondlegger van de Anti-
Revolutionairee Partij, Groen van Prinsterer. De (liberale) Colenbran-
derr had hiermee, eerst als secretaris van de Commissie, later als direc-
teurr van het Bureau, een begin gemaakt. Rond 1913 bleek echter dat ook 
dee jonge historicus en CHU-Iid F.C. Gerretson over de nalatenschap van 
Groenn wilde publiceren. Gevolg was een hevige strijd tussen enerzijds 
Colenbrander,, Japikse en de Commissie en anderzijds Gerretson en het 
ministerie.. Het wantrouwen en de irritatie liepen zo hoog op dat minis-
terr Slotemaker de Bruine (CHU) in 1936 de Commissie ophief. Het Bu-
reauu bleef ontredderd achter. De affaire was een treurige demonstratie 
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vann wat er kan gebeuren als een politiek-ideologisch sterk verdeeld 
openbaarr bestuur de door Thorbecke zo zorgvuldig gescheiden politie-
kee en wetenschappelijke verantwoordelijkheden onvoldoende uit elkaar 
houdt. . 

EenEen nieuw Nederlands Historisch Instituut te Rome 

Voorspoedigerr ging het met het Nederlands Historisch Instituut te Ro-
mee (1904), dat ter ondersteuning van internationaal archiefonderzoek 
tott stand was gekomen en dat van aanvang af sober in een deel van een 
gehuurdee woning was gehuisvest. Er was al eerder van een eigen onder-
komenn gedroomd, maar pas toen de directeur van de Koninklijke Aca-
demie,, Antoon der Kinderen, in 1922 het probleem van de huisvesting 

2000 van Prix-de-Rome-winnaars aan de orde stelde, ontstonden er nieuwe 
mogelijkheden.. Behalve aan wetenschappelijk onderzoekers zou in een 
eigenn pand ook onderdak aan Prix-de-Rome-laureaten moeten kunnen 
wordenn geboden. Ter verwezenlijking van dit idee werd de vereniging 
'Hett Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome' opgericht.59 

Inn 1929 had de vereniging onder zo'n zeventig particulieren ruim 
dertigduizendd gulden bijeen weten te brengen en was het stadsbestuur 
vann Rome bereid gebleken om aan de Valle Giulia een stuk grond be-
schikbaarr te stellen voor de symbolische pachtsom van één lire per jaar. 

Dee Italiaanse architect G. Cipriani 
kreegg vervolgens opdracht een ge-
bouww te ontwerpen. De kosten 
bedroegenn ƒ210.000,-; eenderde 
hiervann kon direct door de vereni-
gingg op tafel worden gelegd. De 
restt werd gedekt door een lening, 
waarvann het rijk de aflossing voor 
zijnn rekening nam. Nog voor de 
opleveringg werd het gebouw in 
eigendomm aan de staat overgedra-
gen.. In aanwezigheid van velen, 

Hett voor een belangrijk deel door particulieren onder wie de Ital iaanse minister-

gefinancierdee nieuwe onderkomen van het pres ident Mussol in i, die 'met een 

Nederlandss Historisch Instituut te Rome. warm applaus [werd] verwelkomd', 

vondd de officiële opening plaats op 
299 april 1933.6o 

Mett de totstandkoming van het nieuwe onderkomen was de rol van 
dee vereniging 'Het Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome' 
echterr niet uitgespeeld. Zij kreeg als taak het Instituut te beheren en te 
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exploiteren,, hetgeen al gauw leidde tot onduidelijkheid over verant-
woordelijkhedenn en taken met het rijk, de huiseigenaar-subsidiënt. 
Bovendienn was er te weinig helderheid in de relatie tussen de directeur 
vann het Instituut, J J. Hoogewerff, en de bij de drie onderdelen van het 
Instituutt (geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie) werkzame 
wetenschappelijkk ambtenaren. Zo was de archeoloog H.M.R. Leopold 
vann mening dat hij niet in een hiërarchische verhouding tot Hooge-
werfff  stond en dat hij deze daarom geen enkele rekening en verant-
woordingg behoefde af te leggen. 

Omm duidelijkheid te scheppen werden op initiatief van het ministerie 
eenn 'Algemeen Reglement' (1935) en een 'Instructie voor de directeur 
enn de overige wetenschappelijke ambtenaren' (1937) opgesteld.61 De 
officiëlee naam werd nu 'Rijksinstituut voor Geschiedkundig, Kunsthis-
torischh en Oudheidkundig Onderzoek', verkort, het 'Nederlands His- 201 
torischh Instituut' te Rome. Als drieledige taak werd genoemd: (1) 'de 
bestuderingg van de betrekkingen tussen Nederland en Italië (...) op 
staatkundig,, kerkelijk, economisch, wetenschappelijk en artistiek ge-
bied';; (2) het Nederlandse studerenden en onderzoekers in Italië behulp-
zaamm zijn, en (3) het verrichten en bevorderen van onderzoek op het 
gebiedd van de geschiedenis, de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde. 
Beheerr en leiding van het Instituut werden opgedragen aan een direc-
teurr die aan de minister verantwoording schuldig was. Uit de 'Instructie' 
bleekk hoezeer het ministerie greep op het verre instituut wilde hebben 
enn houden. De directeur moest tegenover de minister een eed afleggen 
waarinn hij (onder meer) trouw moest zweren of beloven 'aan de koning, 
aann de Grondwet en aan de overige wetten des Rijks' (art. 26). De in 
dienstt zijnde ambtenaren moesten eenzelfde eed tegenover de directeur 
afleggen. . 

Monumentenzorg:Monumentenzorg: professionalisering en geldgebrek 

Dee al besproken instelling in 1918 van de Rijkscommissie voor de Mo-
numentenzorgg en het daaraan gekoppelde Rijksbureau voor de Monu-
mentenzorg,, beide ressorterend onder het ministerie van OK&W, bete-
kendee een verdere institutionalisering en professionalisering van het 
monumentenbeleid.. Het aantal medewerkers van het Bureau liep in de 
loopp van de tijd op van zeven in 1918 naar veertien in 1939. Er waren 
tweee taken: adviseren omtrent restauraties en inventariseren en be-
schrijvenn van het nationale monumentenbestand. Wat het eerste betrof 
werdd de werkwijze als volgt. Verzoeken om een rijksbijdrage in restau-
ratiekostenn werden eerst bekeken door het Bureau. Op basis van de 
hierdoorr verstrekte informatie bracht de Commissie vervolgens advies 
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uit,, en op grond daarvan nam de minister ten slotte een beslissing.62 

Eenn voordeel, volgens velen, was dat de advisering nu niet meer (als in 
dee periode-De Stuers/Cuypers) gebeurde door 'enkele ambtenaren' die 
inn die positie tamelijk willekeurig te werk konden gaan, maar door een 
breedd samengestelde commissie van deskundigen. 63 

Natuurlijkk waren met de instelling van de Commissie en het Bureau 
dee problemen niet opgelost. Grote struikelblokken bleven het beschik-
baree budget en het ontbreken van een Monumentenwet, waardoor niet 
konn worden voorkomen dat waardevolle objecten zonder enige vorm 
vann proces konden worden afgebroken. Hoe groot het verschil tussen 
wenselijkee en feitelijke subsidies was bleek bijvoorbeeld in 1921. Van de 
1333 subsidieaanvragen kregen er maar 23 een positief advies van de 
Commissie,, en de minister kende op grond daarvan uiteindelijk slechts 

2022 veertien subsidies toe. 'De toestand van 's lands financiën noopte hem, 
ookk te dezer zake zich tot het allernoodigste te beperken.'6*  Dit pro-
bleemm bleef gedurende de hele periode bestaan, want het restauratie-
budgett steeg slechts tot ƒ830.000,- in 1931 en daalde daarna weer naar 
ƒ481.000,-- in 1940. In totaal werden tussen 1918 en 1940 met rijkssub-
sidiee 413 (grote) restauraties van niet aan het rijk toebehorende panden 
uitgevoerd.. In meer dan de helft van de gevallen (237) ging het om res-
tauratiess van kerken.6* 

Naa 1918 werd, niet in de laatste plaats door inspanningen van particu-
lierenn en stadsbesturen - waarover verderop -, het belang van monu-
mentenzorgg inmiddels door zovelen ingezien dat slopingen van stads-
poorten,, stadswallen en kerken die in de negentiende eeuw aan de orde 
vann de dag waren niet meer voorkwamen. Bovendien verbreedde de 
aanvankelijkk vrijwel uitsluitende aandacht voor grote vrijstaande monu-
mentenn zich naar kleinere objecten en naar grotere verbanden als stads-
enn dorpsgezichten. Hier stond tegenover dat de bedreiging van monu-
mentenn door de sterke groei van het verkeer na de Eerste Wereldoorlog 
veell  groter was geworden. Alleen wetgeving - een Monumentenwet 
zoalss die inmiddels vrijwel overal in Europa bestond en waardoor monu-
mentenn konden worden beschermd - zou uitkomst kunnen brengen.66 

Doorr de Nederlandsche Oudheidkundige Bond was al sinds de eeuw-
wisselingg op wetgeving aangedrongen en in 1910 had deze organisatie al 
eenn conceptwetstekst gepresenteerd. Zonder resultaat. Het dilemma 
bestondd niet alleen uit de angst voor veel hogere kosten waarvoor het 
rijkk bij wetgeving zou komen te staan, er was ook een principieel punt: 
datt van de vrijheid van eigendom. In brede kring werd gevonden dat 
eigenarenn van onroerend goed het recht moesten behouden daar naar 
eigenn oordeel over te beschikken. Bemoeienis van 'de staatsmoloch' 
werdd in beginsel verworpen. Beide argumenten, het financiële en het 



ONTWIKKELINGE NN IN DE PRAKTIJ K 

principiële,, leidden ertoe dat er, ondanks verschillende voornemens in 
diee richting, eenvoudigweg geen Monumentenwet kwam.6? Het zou tot 
211 mei 1940 duren voordat er, onder onverwachte omstandigheden, ein-
delijkk iets geregeld werd.68 Wat de regering in veertig jaar niet lukte 
regeldee generaal Winkelman, opperbevelhebber van land- en zee-
macht,, na de capitulatie met de hoogste macht bekleed, in een middag. 
Hijj  vaardigde een order uit (met kracht van wet), dat 'elk oud bouw-
werk'' niet mocht worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande 
toestemmingg van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.6? 

DeDe inventarisatie van monumenten tot 1850 compleet 

Mett de andere taak, de inventarisering en beschrijving van het Neder-
landsee monumentenbestand, die in 1903 aan de oude monumenten- 203 
commissiee was toevertrouwd maar waarvan weinig terecht was geko-
men,, ging het beter. In 1933 werd de laatste Voorlopige Lijst (die van de 
provinciee Groningen) gepresenteerd. Hiermee was de inventarisatie 
vann 'alle monumenten van geschiedenis en kunst, die zich hier te lande 
bevindenn en die dagtekenen vóór 1850', compleet.?0 De Lijsten, en vooral 
dee laatste delen, waren 'ware schatkamers (...) van allerlei wetenswaar-
digheden'.. Na 1930 kwam ook de uitgave van de Geïllustreerde Beschrij-
vingenvingen goed op gang. Na de ene uitgave van vóór 1918, die van de voor-
maligee Baronie van Breda, verschenen na 1918 Geïllustreerde Beschrijvin-
gengen van Maastricht (1930, deel 1), de Bommelerwaard (1932), Twente 
(1934),, Noord-Limburg (1937) en Oost-Groningen (1940). De uitgaven 
warenwaren 'overvloedig geïllustreerd met kaarten, opmetingen en andere 
bouwkundigee teekeningen, en fotografieën naar stadsgedeelten, gebou-
wenn en kunstvoorwerpen'. Met de uitgaven werd 'een wetenschappelijk 
monumentt gesticht, dat voor de beste buitenlandsche op dit gebied' 
niett onderdeed. 

Dee mogelijkheid een zo groot mogelijk deel van de bevolking voor 
hett behoud van het nationale culturele erfgoed te interesseren, werd 
doorr de gestaag groeiende hoeveelheid materiaal vergemakkelijkt. Aan-
gezienn de Voorlopige Lijsten en de Geïllustreerde Beschrijvingen zich niet 
ergg leenden voor toeristisch gebruik, werd een uitgave gemaakt 'die 
menn in de zak kon steken': het Kunstreisboek voor Nederland. Het eerste 
deell  verscheen in 1940 en de populariteit is tot de dag van vandaag 
groot.. De uitgave toonde aan dat monumenten tegen het eind van de 
jarenn dertig door de rijksoverheid als cultuurtoeristisch fenomeen wer-
denn ontdekt. Het Kunstreisboek was daarbij niet het enige, want in 1939 
organiseerdee het rijk in navolging van België een 'Kunstenweek'. Het 
programmaa voorzag in het bezichtigen van monumenten en het bezoe-
kenn van musea in twaalf steden en op de Hoge Veluwe. 
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EenEen net van Openbare Leeszalen en Bibliotheken 

Inn het Standaardwerk 'De Gemeente' (1931) benadrukte H.E. Greve, di-
recteurr van de Haagse Openbare Leeszaal, secretaris van de Centrale 
Verenigingg voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken en een van de 
belangrijkstee grondleggers van het openbare bibliotheekwerk in Ne-
derland,, het grote belang van OLB 's voor de 'moderne gemeente'. Naast 
onderwijss waren het, volgens de sterk door socialistische gemeen-

schapsidealenn gemotiveerde Greve, 
onmisbaree instrumenten voor de al-
gemenee ontwikkeling van het grote 
publiek.. In Den Haag wist Greve 
zijnn OLB na 1918 uit te laten groeien 
tott de 'model openbare bibliotheek' 
vann Nederland. Geheel volgens de 
opvoedkundigee doelstellingen van 
dee OLB's woog bij de samenstelling 
vann de collecties de pedagogische 
waardee van aan te schaffen boeken 
verrewegg het zwaarst. Aan ontspan-
ningslectuurr werd weinig aandacht 
besteed,, en lange tijd vroeg men 
zichh af of romans eigenlijk wel in de 
collectiess thuishoorden.71 

Hett maakte de OLB's tot ernstige 
instellingenn die 'als voortzetting 

vann het onderwijs een sociaal-pedagogische en didactische taak vervul-
den'.. 72 Ondanks dit serieuze imago en de concurrentie van volks- en 
winkelbibliotheken,, waar wel 'lichtere lectuur' werd aangeboden, was 
hett succes van de OLB's onmiskenbaar. Hun aantal groeide tussen 1918 
enn 1938 van 47 naar 81.73 Onder het sterke gezag van de Centrale Vereni-
gingg werden het de professionele openbare voorzieningen die de grond-
leggerss rond de eeuwwisseling voor ogen moeten hebben gestaan. In 
19388 waren bij de instellingen 682 speciaal geschoolde medewerkers in 
dienstt en leenden 2,6 miljoen leden samen 6,9 miljoen boeken.74 

Dee erkenning van OLB's als instellingen met een groot 'publiek 
belang'' die op grond daarvan uit 'publieke kassen' dienden te worden 
gefinancierdd was sinds 1911 een feit. De hoogte van de rijksbijdrage bleef 
echterr onderwerp van discussie. Vooral de door het rijk geëiste particu-
lieree medefinanciering vormde voortdurend een struikelblok.75 In over-
legg met het bestuur van de Centrale Vereniging, dat zich in de praktijk 
alss een advieslichaam voor OLB-zaken ontwikkelde, werd in 1921 bij 

Dee in 1922 aan de Bilderdijkstraat geopende Haagse 
openbaree bibliotheek gold lange tijd als een model-
instelling. . 
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ministeriëlee beschikking de 'Rijkssubsidieregeling-1921' vastgesteld.76 

Hierinn werd helder verwoord hoe de rijksoverheid de OLB'S zag: zij 'be-
hoorenn een algemeen ontwikkelend en onderrichtend karakter te dra-
genn en alle moreel schadelijke en uitsluitend propagandistische lectuur 
tee weren'. Voorts behoorden zij 'het karakter van onpartijdigheid te 
dragenn en lectuur van iedere richting te bevatten', en moesten in de 
besturenn ervan zo veel mogelijk richtingen zijn vertegenwoordigde De 
bewakingg van de subsidievoorwaarden werd bij de Centrale Vereniging 
gelegd,, die, daartoe door het rijk in staat gesteld, een Commissie van 
Toezichtt in het leven riep en een Inspecteur aanstelde. In die functie 
werdd in 1920 P.C. Molhuysen, tevens bibliothecaris van het Vredespa-
leiss en vanaf 1921 directeur van de Koninklijke Bibliotheek, benoemd. 

Eenn belangrijk element in de Rijkssubsidieregeling-1921 was dat de 
gemeentenn als eerstverantwoordelijke overheid werden aangemerkt. 205 
Pass als een gemeente bereid was om een OLB behoorlijk te financieren 
wildee het rijk meebetalen.?8 Op deze manier was er, zo werd gerede-
neerd,, geen sprake van dwang of verplichting, maar van een bewuste 
stimulanss van 'gemeentelijke interesse voor een plaatselijk belang\79 
Hett primaat van de gemeenten betekende volgens het rijk tegelijkertijd 
ookk dat gemeenten de hoogste bijdrage moesten leveren. Onder invloed 
vann dit uitgangspunt en 'de toestand van 's Lands financiën' daalde de 
rijkssubsidiee van ƒ282.000,- in 1923 naar ƒ221.000,- in 1925.80 Hier 
stondd tegenover dat de gemeenten de hun toegemeten verantwoorde-
lijkheidd daadwerkelijk op zich namen, want tegenover de daling van de 
rijksbijdragerijksbijdrage na 1923 stond een voortdurende stijging van de gemeente-
lijk ee inspanningen,81 

Mett de keuze voor de primaire betrokkenheid van gemeenten werd 
afstandd genomen van het uitgangspunt dat de bijdragen van particulie-
renn de eerste voorwaarde voor overheidssubsidie moesten zijn. Particu-
lieree bijdragen werden bij nader inzien niet stabiel genoeg bevonden 
'omm een regelmatige exploitatie op redelijken grondslag te kunnen 
waarborgen'.822 Het publieke belang en de publieke verantwoordelijk-
heidd waarop de leeszaalbeweging vanaf het begin had gewezen werden 
hiermeee in 1921 volledig onderschreven. De keuze voor eerstverant-
woordelijkheidd van de gemeenten betekende overigens niet dat de par-
ticulieree betrokkenheid bij OLB'S nu verminderde. Kenmerkend voor de 
verhoudingg in ons land tussen de overheid en het particulier initiatief 
(enn anders dan in andere Europese landen) was dat er vrijwel overal 
voorr werd gekozen van OLB'S geen gemeentelijke instellingen te maken, 
maarr deze organisatorisch over te laten aan door particulieren bestuur-
dee verenigingen. 83 

Opp deze manier werden OLB'S, net als symfonieorkesten, structureel 
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doorr overheden gesubsidieerde maar door particulieren bestuurde in-
stellingen.. Bij de keuze voor dit 'model' werd er niet alleen van uitge-
gaann dat directe betrokkenheid van particulieren het maatschappelijk 
draagvlakk zou vergroten. Een even belangrijke overweging was onge-
twijfeldd dat de overheid op deze manier op enige afstand kon blijven. 84 
Err waren nu eenmaal altijd 'netelige kwesties b.v. in de lectuuraan-
schaffing,, die beter in een onpolitiek samengesteld besturend college 
aann de groene tafel' behandeld konden worden dan 'in openbare ge-
meenteraadszittingenn of ambtelijke stedelijke bureaux'.8* 

Overeenkomstigg de gewenste zelfstandigheid van de afzonderlijke 
OLB'SS werden deze in de ogen van Greve (en daarmee in die van de Cen-
tralee Vereniging) 'zoo goed als totaal vrijgelaten in (...) opvattingen en 
handelen,, b.v. ten aanzien van de boekaanschaffingen'. De bepalingen 

2066 in artikel twee omtrent het weren van 'moreel schadelijke en uitsluitend 
propagandistischee literatuur' werden kennelijk niet als knellend erva-
ren.. En dat was ook niet bevreemdend, want de OLB'S waakten er vanuit 
hunn gemeenschapsidealen en de daarmee verbonden pedagogische in-
zichtenn zelf wel voor dat er geen morele en wettelijke grenzen werden 
overschreden.. In alle OLB'S (maar in de confessionele het strengst) werd 
aann 'lezersbegeleiding' gedaan, en in de praktijk betekende dit dat lang 
niett alle boeken zomaar aan iedereen werden uitgeleend. 'Gevaarlijke, 
niett voor iedereen geschikte lectuur' werd zeer selectief beschikbaar 
gesteldd en tal van geschriften kwamen de OLB'S helemaal niet in.86 

Tevenss sterk doordrongen van het gevaar dat in het verzuilde Neder-
landd schuilde in het bevoordelen van een politieke of ideologische visie, 
deedd de Centrale Vereniging er alles aan te voorkomen dat er propa-
gandaa voor welke richting dan ook werd gemaakt. 

Hoewell  de rijkssubsidievoorwaarden bij de OLB'S niet op weerstand 
stuitten,, ontstonden er in de jaren dertig, toen de politieke tegenstellin-
genn scherper werden, toch problemen. In 1931 kwam het tot een rel van 
nationalee omvang rond het dagblad van de Communistische Partij Ho l-
land,, De Tribune. Hierin was, in tekst en prent, de spot gedreven met het 
kerstfeest.. In de daaropvolgende commotie gingen er stemmen op om 
DeDe Tribune uit de OLB'S te weren. Enkele OLB'S besloten onmiddellijk op 
eigenn initiatief daartoe. Nadat verschillende groeperingen uit de samen-
levingg daar bij minister Terpstra (ARP) op hadden aangedrongen, ver-
zochtt hij Molhuysen, de Inspecteur van de Centrale Vereniging, tot 
actiee over te gaan. Zonder omwegen benaderde deze vervolgens enkele 
bibliothekenn die De Tribune nog niet uit hun collectie hadden verwij-
derd.. Als dit laatste niet op staande voet gebeurde zou de rijksbijdrage 
aann de betrokken instelling worden opgeschort. Nadat 'het overwegend 
linksee bestuur' van de Hilversumse OLB geweigerd had aan de eis van 
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Molhuysenn te voldoen, kwam de zaak in de volle publieke belangstel-
ling.8?? In het hele land werd druk over de kwestie gedebatteerd en ge-
schreven. . 

Dee communist Wijnkoop stelde de zaak in de Tweede Kamer aan de 
orde.. Hij achtte het verbod 'een puur politieke maatregel (...), een 
hetze,, een actie van rechts om de Sovjetunie en het communisme te 
treffen'.888 Minister Terpstra stelde hiertegenover dat het verbod uit-
sluitendd het gevolg was van de 'walgelijke' wijze waarop godsdienstige 
gevoelenss waren gekrenkt. All e confessionele partijen waren het volle-
digg met hem eens. 'Hun woordvoerders, onder wie Colijn, betoogden 
datt de overheid als subsidiegever het recht had te verbieden.' De Partij 
vann de Arbeid stelde hier bij monde van ds. A. van der Heide, tevens lid 
vann de Centrale Vereniging, tegenover het 'moreel schadelijke' van de 
zaakk niet in te zien, en volgens partijgenoot W.H. Vliegen werd er 'met 207 
kanonnenn op mussen' geschoten. Volgens de sociaal-democraten was 
hett optreden van de minister een bewijs van het 'bedenkelijke streven 
dee geestelijke vrijheid in ons land steeds meer in te perken'. 

Dee discussie, waarbij in de kern van de zaak de door Thorbecke in de 
Grondwett verankerde vrijheid van drukpers ter discussie stond, Hep zo 
hoogg op dat parlementariërs elkaar - nogal on-Nederlands - in alle op-
windingg voor 'ezel' uitmaakten.8? Een motie van Wijnkoop om De Tri-
bunebune weer in de OLB'S te krijgen werd met 45 tegen 23 stemmen verwor-
pen.. De Tribune (andere communistische lectuur overigens niet) bleef 
verbannen.. In 1932 was de affaire aanleiding om de subsidievoorwaar-
denn aan te passen. De verboden 'propagandistische lectuur' werd nu 
naderr omschreven als 'op grove wijze andersdenkenden kwetsende of 
tott ongehoorzaamheid aan de landswetten opruiende lectuur'. 

'Dee Koninklijke' als spil van het bibliotheekbestel 

Dee aanvankelijk zo voortvarende ontwikkeling van de Koninklijke 
Bibliotheekk onder leidingvan directeur Bijvanck was na verloop van tijd 
tott staan gekomen. De catalogisering, die absolute prioriteit verdiende, 
raaktee op de achtergrond en te veel energie werd in minder belangrijke 
zakenn gestoken. Versnippering van het budget had tot gevolg dat er uit-
eindelijkk nog nauwelijks geld voor aankopen beschikbaar was.9° In de 
Tweedee Kamer werd 'den deplorabelen toestand' van de Koninklijke 
Bibliotheekk stevig bekritiseerd.?1 De relatie tussen bibliotheek en mi-
nisteriee was al jaren eerder sterk bekoeld. Alom was duidelijk dat er na 
hett vertrek van Bijvanck in 1921 moest worden gereorganiseerd. 

P.C.. Molhuysen, classicus, bibliothecaris van het Vredespaleis en als 
inspecteurr en bestuurder sterk bij het openbaar bibliotheekwerk be-
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trokken,, werd in 1921 aangesteld als de man die orde op zaken moest 
stellen.. Hij deed dit 'allerminst geleidelijk' en zonder 'gevoeligheden te 
sparen'.922 In zijn ogen minder noodzakelijke activiteiten werden ge-
staaktt en personeel dat daardoor overbodig werd kon vertrekken. De 
catalogiseringg van de collectie werd nu eindelijk krachtig ter hand ge-
nomen.. Voor de alfabetische catalogus werd gekozen voor het systeem 
vann de tot op de dag van vandaag gebruikte losbladige 'Leidse Boekjes'. 
All ee wetenschappelijk ambtenaren moesten meewerken aan het grote 
doel:: een volledige, betrouwbare alfabetische catalogus.93 Toen Mol-
huysenn in 1937 afscheid nam was de catalogus vrijwel compleet. Daar-
meee was het hem gelukt in zestien jaar tot stand te brengen 'wat in een 
eeuww tijds aan zijn voorgangers niet was gelukt'.94 

Inn vrijwel elk jaarverslag werd erover geklaagd dat 'de geldmiddelen 
2088 zeer ontoereikend' waren en dat dit vooral negatieve gevolgen voor de 

aankopenn had. Toch was het voor aankopen beschikbare budget aan-
merkelijkk hoger dan tijdens de laatste jaren onder Bijvanck.95 Boven-
dienn werd de collectie aanzienlijk uitgebreid door schenkingen van tal-
rijkee particulieren. 96 Nieuw waren de opzet van een Centrale Catalogus 
(1922)) en het instellen van een Internationaal Ruilbureau (1928). In de 
Centralee Catalogus werden de catalogi van alle Nederlandse bibliothe-
kenn opgenomen.97 Het Ruilbureau, 'een uitvloeisel van het streven naar 
internationalee geestelijke samenwerking', regelde (en regelt) het leen-
verkeerr tussen Nederlandse en buitenlandse (wetenschappelijke) bibli-
otheken.98 8 

Inn plaats van de Koninklijke Bibliotheek te maken tot een 'centrum 
vann Nederlandse cultuur', wat het doel van Bijvanck was geweest, streef-
dee Molhuysen ernaar de instelling 'het centrum van de Nederlandse 
bibliotheekwereld'' te laten zijn.99 Een goede gelegenheid hiertoe kreeg 
hijj  toen minister De Visser hem opdracht gaf een Commissie van 
Adviess voor het Bibliotheekwezen samen te stellen. Deze zou de samen-
werkingg tussen alle Nederlandse bibliotheken zodanig moeten bevor-
derenn dat 'het boekenbezit (...) meer ten algemeenen nutte zou worden 
gebracht,, dan thans het geval is'.IO° Daarnaast zou zij moeten optreden 
alss adviseur van de 'autoriteiten' omtrent allerlei 'vraagstukken op het 
gebiedd van het bibliotheekwezen'. De in 1922 ingestelde commissie 
bestondd uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek, de 
universiteitsbibliotheken,, provinciale bibliotheken, bibliotheken van 
geleerdee genootschappen, kloosters en seminaries, en van OLB'S. Mol-
huysenn werd voorzitter, de vergaderingen vonden (twee keer per jaar op 
zaterdag)) plaats in de Koninklijke Bibliotheek.101 

Ondankss alle werkzaamheden was van een opvallende groei van de 
Koninklijkee Bibliotheek tijdens het interbellum geen sprake. De huis-
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vestingg bleef ongeveer dezelfde. Hoewel voor het Ruilbureau een 
afzonderlijkee plek moest worden gehuurd, slaagde men erin de gestaag 
uitdijendee collectie (368.000 werken in 1919 en 590.000 in 1939) in de 
aann het Lange Voorhout beschikbare ruimten onder te brengen.102 

Doorr kleine verbouwingen en de verhuizing van het Koninklijk Pen-
ningkabinett in 1935 naar het Haags Gemeentemuseum bleven de pro-
blemenn beheersbaar. Pas aan het eind van de jaren dertig ontstonden 
klachtenn over het 'steeds nijpender gebrek aan plaatsruimte in het 
gebouw'.IO33 Opvallend was voorts dat het aantal personeelsleden licht 
terugliepp (van 34 in 1921 naar 29 in 1937) en dat het aantal uitleningen 
daalde.10**  Dit nam niet weg dat de Koninklijke Bibliotheek onder Mol-
huysenn onmiskenbaar het centrum van de Nederlandsche bibliotheek-
wereldd werd. Als zodanig zou de instelling zich onder leiding van de 
historicuss L. Brummel, die in 1937 aantrad, verder ontwikkelen.10*  209 

Taal:Taal: spellingsvereenvoudiging 

Dee uitgangspunten van de sinds 1891 voor spellingsvereenvoudiging 
strijdendee leraar Nederlands R.A. Kollewijn leidden vaak tot heftige 
meningsverschillen.. In de ogen van velen waren de doelen van de in 1893 
opgerichtee Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling (waarvan 
Kollewijnn voorzitter was) een rechtstreekse aanval op het Nederlandse 
culturelee erfgoed. Kollewijn c.s. stelden hiertegenover dat de spelling 
vann De Vries en Te Winkel onlogisch en onnodig moeilijk was. 

Inn 1930 behaalden de hervormers hun eerste succes. Minister Terpstra 
(ARP)) bepaalde dat op scholen de meeste naamvallen niet meer hoefden 
tee worden geschreven. Verder ging minister Marchant (VDB), die in 
19344 onder het motto 'niet zoo, maar zo' een krachtige poging deed om 
meerr eenheid in de spelling te brengen. Dubbele klinkers in woorden 
alss zoo, hoopen en heelen zouden voortaan niet meer verplicht moeten 
zijn,, evenmin als de ch in woorden als mensch en musch. 

Dee tegenstand was fel en werd aangevoerd door het in 1933 opgerich-
tee Comité voor eenheid in de schrijfwijze van het Nederlandsch. De 
spellingshervormerss werden uitgemaakt voor 'roode taalverpesters' en 
'verziektee cultuurbolsjewisten'.106 Johan Huizinga was een van de be-
langrijkstee tegenstanders. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Alge-
meenmeen Handelsblad en De Telegraaf 'bestreed hij de voornemens van Mar-
chant.. Verongelijkt merkte hij op: 'Wie overtuigd blijf t van het enorme 
gewichtt der traditie voor een taal, wordt als conservatieve geest betiteld, 
enn de meeste menschen zijn voor niets zoo bang als conservatief 
genoemdd te worden. Reeds hierom heeft de spellinghervorming goede 
kansen.'10?? Of dit inderdaad het geval was is moeilijk te controleren, 
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maarr een feit was dat in 1934 de 'spelling-Marchant' op de scholen werd 
ingevoerdd (en in 1947 bij wet tot algemeen geldende spelling werd ver-
klaard). . 

HetHet Woordenboek der Nederlandse Taal ah rijkstaak 

Hett Woordenboek der Nederlandse Taal, waarmee in 1852 op initiatief 
vann Matthias de Vries een begin was gemaakt, was van aanvang af een 
particulieree onderneming, waarvoor het rijk jaarlijks een budget be-
schikbaarr stelde. Het werk werd vanaf 1864 uitgegeven door drie uitge-
vers:: Nijhoff, Sijthoff en Thieme, die ook de auteursrechten van De 
Vriess en Te Winkel overgedragen hadden gekregen. Als dank voor de 
bijdragee ontving het rijk van elk uitkomend deel tien presentexempla-

2100 ren. Dat was alles. Van enige voorwaarden was bij de subsidieverlening 
geenn sprake. 

Overtuigdd van het belang van de onderneming breidde de rijksbe-
moeieniss zich na 1918 sterk uit. In 1922 kwamen de redacteuren als amb-
tenaarr in dienst van het rijk en werd ter begeleiding de 'Rijkscommissie 
vann Bijstand voor het WNT' ingesteld. De subsidie steeg van ƒ13.000,-
inn 1921 naar ƒ43.000,- in 1931. Werd de voorbereiding hiermee een 
rijkszaak,, het uitgeven bleef een commerciële particuliere onderneming 
waarr voor het rijk, afgezien van de tien presentexemplaren, niets tegen-
overr stond. 

Onvredee hierover leidde rond 1932 tot de conclusie dat het zo niet 
verderr kon. Het auteursrecht moest bij het rijk komen. Onderhandelin-
genn hierover met Nijhoff, de enige overgebleven uitgever, verliepen 
moeizaam.. De onderneming deed niet graag afstand van de al zo lang 
geldendee lucratieve rechten. Uiteindelijk kwam het in 1934 tot een 
afspraak.. Nijhoff ontving ƒ31.100,- voor de afdracht van de auteurs-
rechtenn en de hele resterende voorraad werd door de staat overgeno-
men.. De uitgave werd nu volledig een rijkszaak. (Nijhoff bleef tot 1990 
uitgever,, maar nu in een heel andere verhouding tot de financierende 
overheid.. In 1998 werd het 29ste en laatste deel van het WNT door de 
SDUU uitgebracht.) 

Letteren:Letteren: de eerste stipendia 

Inn 1920 schreven Louis Couperus, Frederik van Eeden, Israel Querido 
enn anderen een brief aan minister De Visser waarin werd benadrukt dat 
dee steun aan literatoren erg gering was en zeker niet overeenkomstig de 
hogee status die aan literatuur, ook door talrijke politici, werd gegeven. 
'Dichterss en schrijvers behooren tot de geestelijke leidslieden van het 
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volk',, lieten zij weten. Zij stellen 'hun gaven beschikbaar tot het schep-
penn van schoonheid en vermeerdering der zedelijke waarden van hun 
volk'.1088 Door hen te laten verkommeren zou de beschaving ernstig 
wordenn geschaad. Voorgesteld werd het subsidiebudget dat een jaar 
eerderr door de minister aan het Ondersteuningsfonds van de Vereni-
gingg van Letterkundigen beschikbaar was gesteld (en waaruit Willem 
Klooss ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 6 mei 1919 het 
eerstee stipendium van ƒ1000,- had ontvangen,10? te verhogen van 
ƒ5000,-naarr ƒ50.000,-. Hoewel de suggestie door enkele parlementa-
riërss werd gesteund, kwam het er niet van.110 De verhoging voor 1921 
bleeff  beperkt tot ƒ 1000,-. 

Tochh veranderde er iets. In 1919 was het budget door het Ondersteu-
ningsfondss van de VvL verdeeld. Dat was geen gemakkelijke opgave. 
Dee secretaris van de vereniging, Frans Mijnssen, liet het ministerie 211 
wetenn dat deze taak in de vereniging door toedoen van 'Bolsjewischti-
schee leden der Vereeniging' moeilijk uit te voeren was. Er waren te veel 
'persoonlijkee belangen in het spel', en degenen die het geld daadwerke-
lij kk moesten verdelen werden door hun medeleden voortdurend aange-
sprokenn op het hoe en waarom van hun voorkeuren."1 Ter oplossing 
vann dit probleem werd voorgesteld om een onafhankelijke commissie in 
hett leven te roepen. Aldus geschiedde. In april 1920 werd door het rijk 
dee 'Commissie van Advies inzake subsidies aan Letterkundigen' in het 
levenn geroepen."2 Deze adviseerde de minister en die kende op basis 
vann het advies de stipendia toe."3 

Hett budget steeg in de loop van de tijd naar ƒ10.000,- in 1931 en 
ƒ12.000,-- in 1939. Bijdragen werden alleen verstrekt aan auteurs die 
ouderr waren dan 55 jaar. Vaak ging het om dezelfde namen. Hélène 
Swarth,, Willem Kloos, G. van Hulzen en K.J.L. Alberdingk Thijm 
(Lodewijkvann Deyssel) ontvingen vanaf 1919 jaarlijks een bijdrage. Het 
hoogstee bedrag (ƒ1500,-) ging gewoonlijk naar Alberdingk Thijm, die 
vann 1905 tot 1918 voorzitter van de VvL was geweest."*  In totaal ontvin-
genn tijdens het interbellum 49 verschillende auteurs (onder wie Frans 
Netscher,, Herman Heijermans, August Defresne, A. Werumeus Buning 
enn Arthur van Schendel) een of meermalen een stipendium. Het centra-
lee criterium, naast uiteraard de letterkundige kwaliteit van de auteur, 
betroff  de financiële omstandigheden waarin hij of zij verkeerde. 

Inn 1922 ontstond, naar aanleiding van een artikel in Het Vaderland, 
twijfell  over de staat van armoede van Frederik van Eeden."*  Hij woon-
dee immers in een vill a in het Gooi. Het ministerie won informatie in bij 
dee burgemeester van Bussum en bij de belastingdienst. Hoewel hieruit 
duidelijkk werd dat de financiële positie van de auteur allerminst roos-
kleurigg was, werd de noodzaak tot ondersteuning toch in twijfel getrok-
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ken.. De commissie droeg Van Eeden in 1923 niet meer voor. Pas in 1930, 
bijj  de zeventigste verjaardag van de schrijver, besloot de minister 'uit 
angstt voor hoon', Van Eeden weer ƒ500,- toe te kennen. Daarna ont-
vingg hij tot zijn dood in 1932 nog twee keer ƒ1000,-. Direct gevolg van 
'dee zaak Van Eeden' was dat vanaf 1923 de inkomens van alle door de 
commissiee voorgestelde kandidaten door de belastingdienst werden na-
getrokken."6 6 

GeenGeen beleid voor toneel... 

WijstWijst ons volk den weg naar het tooneel en ge wijst bet den weg naar een 
instituut,instituut, waar de grondslagen van onze samenlevingworden aangetast.' 
J.H.F.. Spier "7 

'Het'Het toneel is een deel van de volksopvoeding, van de volksbeschaving en van 
dede cultuur (...) een kostbaar element in de culturele verheffing van bet volk.' 
E.. Boekman"8 

Anderss dan in de grote steden - waarover straks - werd het toneel tij -
denss het interbellum op rijksniveau geen onderwerp van beleid."9 De 
parlementairee discussie van 1919 toonde aan dat de levensbeschouwelij-
kee tegenstellingen tussen de politieke stromingen juist bij het toneel het 
sterkstt aan het licht kwamen. Binnen de protestants-christelijke zuil be-
stondd van oudsher bezwaar tegen het toneel als uitingsvorm en tegen de 
sfeerr rond het beroepstoneel. Hiertegenover stond een grote waarde-
ringvoorr het toneel in socialistische kring. Onder socialisten, maar ook 
onderr progressieve liberalen, leefden grote verwachtingen omtrent de 
mogelijkee bijdrage van het toneel aan de ontwikkeling van 'het volk'.120 

Directt na de oorlog kwam het nog wel tot instelling van een Rijkscom-
missiee voor de Dramatische Kunst. Deze schreef in haar Eindrapport dat 
'steunn van overheidswege voor deze kunstvorm niet alleen gerechtvaar-
digd'' was, 'maar zelfs ten zeerste aanbeveling' verdiende. Toch leidde het 
adviess tot niets, want de fundamentele meningsverschillen verhinder-
denn een actieve bemoeienis.121 In 1920 werd de commissie opgeheven en 
haarr rapporten verdwenen 'onder het departementale archiefstof, waar-
onderr reeds zovele idealen en hartstochten zijn ter ruste gegaan'.122 Het 
enige,, minieme, verschil met voor de oorlog was dat het rijk vanaf 1919 
jaarlijkss een zeer bescheiden bedrag (ƒ3000,-) aan de Toneelschool van 
hett Nederlands Toneelverbond beschikbaar stelde.I23 



ONTWIKKELINGE NN IN DE PRAKTIJ K 

.... wel voor muziek 

'Dit'Dit  is in ons land altijd het aantrekkelijkste punt van bespreking, omdat 
inin een sectarisch land de muziek het gebied is, waarop men elkaar het 
gemakkelijkstgemakkelijkst vindt, omdat omdat daar de geestelijke verschillen het minst spreken' 
A.B.KleerekoperI24 4 

Rondd 1918 waren vrijwel alle vestigingsplaatsen overgegaan tot het ver-
strekkenvann structurele subsidies aan 'hun' orkesten.12*  Het rijk verleen-
dee op advies van de 'Staatscommissie van Advies inzake de bevordering 
derr toonkunst van Rijkswege' vanaf 1918 subsidie aan vier daarvan: het 
Concertgebouworkest,, het Residentie Orkest, het Utrechts Stedelijk 
Orkestt en de Arnhemse Orkestvereniging. Naast het kwaliteitscriteri-
umm speelde bij de subsidiëring eveneens, zij het nog beperkt, de geogra- 213 
fischee spreiding een rol. Ook in 'meer van het centrum verwijderde 
plaatsen'' moest naar 'eerste klasse muziek' kunnen worden geluis-
terd.1266 Op grond hiervan werd in 1920 besloten ook orkesten in Gro-
ningenn en Maastricht te subsidiëren. Vanaf 1924 ontving De Haarlemse 
Orkestverenigingg eveneens een bijdrage. Het aantal structureel door 
hett rijk gesubsidieerde orkesten kwam hiermee op zeven.12? Orkesten in 
Denn Bosch en Leeuwarden ontvingen (soms jaren achter elkaar) inci-
dentelee bijdragen.128 

Anderss dan bij het toneel stuitte de subsidiëring van de orkesten bij 
hett rijk niet op ideologische bezwaren. Er was zonder moeite een Ka-
mermeerderheidd te vinden die instemde met de constatering dat 'in de 
ontwikkelingg en vorming des volks' de muziek een steeds belangrijker 
plaatss innam en dat daarom ook op rijksniveau moest worden bevor-
derdd dat 'orkestrale muziek binnen het bereik van de volksklasse' zou 
komen.I299 In 1930 werd besloten de rijkssubsidie te verhogen, omdat 
dezee in de loop van de tijd steeds verder bij de gemeentelijke bijdragen 
wass achtergebleven. In de Tweede Kamer bleek nu dat bij de subsidië-
ringvann de orkesten ook andere argumenten dan die van de sociale cul-
tuurspreidingg een rol waren gaan spelen. Kamerleden vonden het tijd 
subsidiess aan alle orkesten te verhogen om te voorkomen dat de orkes-
tenn zouden worden '"overwoekerd" (...) door "jazzbands"'. Ook werd 
gevondenn 'dat "in deze tijden van doordringen van negercultuur op 
muziekgebiedd (...) steun aan hogere kunst" meer dan ooit nodig' was.1?0 

Opp grond van deze overwegingen steeg het budget voor de orkesten 
vann ƒ20.000,- in 1918 naar ƒ160.000,- in 1931 (waarna het terugliep 
naarr ƒ132.500,- in 1940). Als subsidievoorwaarden stelde het rijk dat er 
(ook)) sprake moest zijn van een gemeentelijke en/of provinciale bijdra-
ge,, dat er volksconcerten werden gegeven, dat het orkest aandacht 
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besteeddee aan 'nationale muziek' en dat er 'redelijke normale arbeids-
voorwaarden'' voor orkestleden werden gehanteerd.^1 Dit laatste werd 
zeerr ruim geïnterpreteerd, want de inkomsten van musici waren vol-
genss dirigent-componist Jan van Gilse net genoeg 'om het sterven te 
verhinderen'.*322 Alleen in Amsterdam, waar socialistische wethouders 
bijj  hun subsidieverstrekking meer aandacht voor de toestand van or-
kestmusicii  verlangden, verdienden de musici van het Concertgebouw-
orkestt met een aanvangssalaris van ƒ 175,- per maand meer dan het abso-
lutee minimum.'33 Leden van Het Frysk Orkest ontvingen ƒ60,- per 
maand,, en overal moesten 'de musici buitensporig veel voor hun orkest 
aantredenn en vervolgens ter aanvulling van hun karige salaris zoveel 
mogelijkk extra muzieklessen geven'.I34 Om te besparen op de uitgaven 
werdenn de orkesten tijdens het zomerreces ontbonden, waardoor de 

2144 musici gewoonlijk van juni tot oktober geen salaris ontvingen en ander 
werkk moesten zoeken.*̂ 

Voorr de ontwikkeling van het cultuurbeleid was vooral de voorwaar-
dee betreffende medesubsidiëring van gemeente en/of provincie van be-
lang.. Koppelsubsidies werden op deze manier, net als op de terreinen 
vann musea, monumentenzorg en bibliotheken, een uiterst belangrijk 
beleidsinstrument.. De daardoor geschapen gezamenlijke en aanvullen-
dee ('complementaire') verantwoordelijkheid van het rijk en de 'lagere 
overheden'' voor onderdelen van het culturele leven zou tot in de jaren 
tachtigg een van de pijlers van het cultuurbeleid zijn. Naast de subsidies 
voorr orkesten stelde het rijk na 1918 ook meer geld beschikbaar voor 
muziekonderwijs,, in het bijzonder voor de beide conservatoria in Den 
Haagg en Amsterdam.^6 Andere min of meer structurele subsidies op 
hett terrein van de muziek betroffen bijdragen aan de Maatschappij tot 
Bevorderingg der Toonkunst en de Nederlandse Volkszangbond. Ook 
werdenn beurzen aan musici verstrekt.̂  

Dee verhouding tot de opera bleef problematisch. In 1919 zette minis-
terr De Visser een bedrag van ƒ10.000,- voor de sinds kort in Den Haag 
gevestigdee Nationale Opera op de begroting, maar omdat een Kamer-
meerderheidd tegen was kwam het toen nog niet tot een werkelijke bij-
drage.^88 De volgende jaren lukte dit wel; toen ontving het gezelschap 
tweee keer een bedrag van ƒ20.000,-. Daarna werden de subsidies om 
bezuinigingsredenenn beëindigd. Omdat het Haagse gemeentebestuur 
ookk niet erg toeschietelijk was, ging de groep kort daarna ter ziele. Het 
duurdee tot 1928 alvorens het rijk weer een bedrag voor opera ter be-
schikkingg stelde. Vanaf toen ontving de in Den Haag gevestigde Co-
Opera-tiee een bijdrage van ƒ5000,-, en nadat in 1934 ook dit gezelschap 
tenn onder was gegaan ontving de Amsterdamse Opera Italiana een jaar-
lijksee bijdrage van ƒ4000,-. 
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FilmFilm als gevaar en als rijkspropagandamiddel 

Inn 1896 vond in Nederland de eerste doorlopende filmvoorstelling 
plaats,, en sindsdien was de publieke belangstelling voor dit nieuwe me-
diumm explosief gegroeid. In 1918 waren er in het land tussen de 210 en 
2400 bioscopen die gezamenlijk negentien miljoen bezoekers trokken.̂  
Ruimm twee decennia later, in 1939, was het aantal bioscopen gestegen tot 
3633 en werden er ruim veertig miljoen toegangsbewijzen verkocht.I4° In 
dee loop van de eerste decennia na 1900 kwam er een aanzienlijke pro-
ductiee van onderling sterk verschillende films tot stand die al gauw in 
tweee soorten werden ingedeeld. Enerzijds waren er educatieve, instruc-
tievee en cultureel waardevolle producties die bijdroegen aan 'de ont-
wikkelingg van de mens'; deze werden onder de 'goede films' gerang-
schikt.. Zij stonden tegenover producten van filmbedrijven die omwille 215 
vann het maken van winst werden gekenmerkt door een hoog gehalte aan 
'sensatie,, geweld, ledigheid en platheid'. Deze films waren de oorzaak 
vann 'het bioscoopgevaar' of 'het bioscoopprobleem'. Het lag voor 
dee hand dat de sterk op ethische normen en waarden georiënteerde 
overheidd beide producten van de filmindustrie heel verschillend beoor-
deelde. . 

Volgenss de Gemeentewet (1851) waren burgemeesters als hoofd van 
dee politie verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde 
enn de goede zeden. Op grond hiervan werd toezicht uitgeoefend op 
variété-- en toneelvoorstellingen. Nadat commerciële filmproducenten 
hett publiek sensationelere kost voor gingen zetten dan de aanvankelijke 
onschuldigee filmpjes, werd ook de film aan het burgemeesterstoezicht 
onderworpen.. Met het toenemen van het aantal filmvoorstellingen gin-
genn gemeentebesturen er vervolgens toe over verordeningen vast te 
stellen.. De eerste kwam in 1913 tot stand in Rotterdam. Zonder schrifte-
lijkee toestemming mochten bioscoopexploitanten daar in het vervolg 
bijj  'lichtbeeldvertoningen' geen jongeren van beneden de zestien jaar 
meerr toelaten.1* 1 In de praktijk lieten burgemeesters zich steeds vaker 
bijstaann door daartoe in het leven geroepen keuringscommissies, die 
filmsfilms niet alleen beoordeelden op 'zinneprikkelende fragmenten', maar 
ookk op 'gewelddadigheden, moorden en wreedheden die het nieuwe 
mediumm in zijn boodschap verpakte'. 

Inn 1916 zette de Hoge Raad de gemeentelijke regelingen van het toe-
zichtt op bioscoopvoorstellingen op losse schroeven door zich op het 
standpuntt te stellen dat gemeentelijke keuringscommissies niet in de 
plaatss van de 'uitsluitende bevoegdheid van de burgemeester' mochten 
treden.. De rijksoverheid, die zich tot dan nauwelijks met 'het bioscoop-
vraagstuk'' had beziggehouden, kon nu niet langer afzijdig blijven. Op 
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initiatieff  van de minister van Binnenlandse Zaken Ruys de Beeren-
brouckk (RKSP) werd een staatscommissie in het leven geroepen die als 
opdrachtt kreeg 'te onderzoeken, welke maatregelen van overheidswege 
behorenn te worden genomen, om het zedelijk en maatschappelijk ge-
vaarr te bestrijden, dat aan bioscoopvoorstellingen verbonden is\'42 Op 
grondd van een eigen onderzoek naar het verband tussen bioscoopbe-
zoekk en criminaliteit kwam de commissie in 1920 unaniem tot de con-
clusiee 'dat een ongelimiteerde ontwikkeling van het bioscoopbedrijf 
ernstigee zedelijke en maatschappelijke gevaren' met zich meebracht. 
Voorgesteldd werd om, net als in vrijwel alle Europese landen, 'het bio-
scoopbedrijff  aan banden te leggenV43 Dit zou moeten gebeuren door 
dee invoering van een gemeentelijk vergunningenstelsel en de instelling 
vann een centrale filmkeuring voor zowel jongeren als volwassenen. 

Hoewell  regering en parlement ervan overtuigd waren dat 'bemoei-
eniss van de centrale overheid gerechtvaardigd was in het belang van de 
jeugd'' en dat 'de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop 
bestredenn moesten worden', werd al gauw duidelijk dat in de verschil-
lendee partijen sterk afwijkende visies bestonden over de vraag wat er nu 
preciess moest gebeuren. x44 Confessionele politici, van wie de strengste 
voorr een algeheel verbod van openbare filmvertoningen waren, wilden 
veell  ruimere bevoegdheden voor gemeentebesturen.'45 Deze zouden 
gerechtigdd moeten zijn tot het uitvaardigen van een bioscoopverbod. 
Tevenss moesten zij desgewenst de rijksfilmkeuring door een gemeente-
lijk ee kunnen vervangen en zouden zij personen onder de achttien jaar 
dee toegang tot commerciële bioscopen moeten kunnen verbieden. 

Daarentegenn hielden liberalen en socialisten vast aan de voorgestelde 
centralee keuring en was een meerderheid van hen tegen een keuring 
voorr volwassenen. Onderling verschilde links van mening over de vraag 
hoee het 'in zijn tegenwoordigen exploitatievorm in den grond verdor-
venn kinowezen' weer gezond zou kunnen worden gemaakt.^6 Tal van 
socialistenn hadden grote verwachtingen van de educatieve mogelijkhe-
denn van film. Zij zagen de oplossing van het 'bioscoopprobleem' vooral 
inn 'socialisering van het bedrijf van Staatswege'. Progressieve liberalen, 
vann wie sommigen de film zagen als 'een middel tot verruiming van de 
geestt en veroorloofd vermaak', zochten in de eerste plaats naar 'steun 
vann het particulier initiatief bij haar pogingen tot verheffing van de 
kinematographie'.̂ ^ 

Dee zo uiteenlopende standpunten leidden in het parlement, toen over 
dee concept-Bioscoopwet werd gesproken, tot scherpe polarisatie. Uit-
eindelijkk werd het wetsontwerp na veel discussie met 57 tegen 41 stem-
menn (rechts tegen links) door de Tweede Kamer goedgekeurd. Gezien 
dee getalsverhoudingen in de Kamer verbaast het niet dat hierin de argu-
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mentenn van 'rechts' het meest terug te vinden waren. '48 Ruim een half 
jaarr later werd de 'Wet van den i4en mei 1926 tot bestrijding van de 
zedelijkee en maatschappelijke gevaren van de bioscoop', kortweg 'de 
Bioscoopwet',, afgekondigd.'49 

Dee wet voorzag onder meer in een filmkeuring voor volwassenen en 
inn 'preventief toezicht' (met nakeuringsbevoegdheid) voor gemeente-
besturen.. Op 1 maart 1928 trad zij in werking. Vanaf dit moment werden 
inn Nederland geen films meer in het openbaar vertoond die niet door de 
Centralee Commissie voor de Filmkeuring waren getoetst. Voorzitter 
vann de uit verschillende geledingen van het maatschappelijk leven sa-
mengesteldee Centrale Commissie werd de socialistische onderwijzer en 
directeurr van de Haagse Schoolbioscoop David van Staveren. 15° De 
commissiee kreeg het druk, want in erg korte tijd moesten 6000 films 
wordenn gekwalificeerd. ̂  In het zuiden van het land werden gemeente- 217 
lijk ee nakeuringen regel. Deze werden voor een honderdtal gemeenten 
uitgevoerdd door de onder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
voorr Gemeenschappelijkee Filmkeuring op Katholieke Grondslag (1923) 
ressorterendee Katholieke Film Centrale.l52 

Tott een actief beleid ter stimulering van 'de betere film' door middel 
vann subsidies aan particulieren kwam het niet. Het aanvankelijke voor-
stell  van de staatscommissie hiertoe werd 'in verband met de toestand 
vann 's lands financiën' uit het wetsvoorstel geschrapt. Wel werden er 
doorr het rijk opdrachten verstrekt voor het maken van filmdocumentai-
res,, waarin als 'heilzaam tegenwicht tegen revolutionaire propaganda' 
werdd bijgedragen aan de bevordering van de 'nationale geest'.'53 Soms 
gaff  het rijk, naar buitenlands voorbeeld, opdracht tot het maken van 
dergelijkee producties. De eerste propagandafilm van de rijksoverheid 
kwamm tot stand in 1916 toen Will y Mullens, directeur van 'Haghe Film', 
inn opdracht van het ministerie van Oorlog de LEGER- EN VLOOTFILM 

(ookk bekend als HOLLAND NEUTRAAL) maakte. De film, die op 9 januari 
19177 in aanwezigheid van koningin Wilhelmina in Den Haag in premiè-
ree ging, gaf een 'wat erg rooskleurig beeld' van de paraatheid en de 
sterktee van het Nederlandse leger en de vloot.x-*4 De boodschap was 
duidelijk:: het Nederlandse volk kon in deze spannende tijd gerust zijn; 
oorlogg en revolutie zouden geen kans krijgen. 

Mullenss werd met zijn LEGER- EN VLOOTFILM de 'cameraman in 
dienstt van de nationale zaak', die, ook als hij niet in opdracht van de 
overheidd werkte, doordrongen was van zijn invloedrijke mogelijkheden 
bijj  de vorming van het nationaal bewustzijn.lss Dit bleek bijvoorbeeld 
rondd de mislukte revolutiepoging van Troelstra in november 1918, 
waardoorr de spanning in het land hoog opliep. Op het Haagse Malie-
veldd kwam het tot een grote demonstratie vóór 'koningin en vaderland' 
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enn tégen 'de revolutie en het rode gevaar'. Mullens stond 'daar met zijn 
cameraa vooraan en legde de gebeurtenissen op film vast. De film werd 
onmiddellijkk ontwikkeld, gekopieerd en vervolgens in heel Nederland 
vertoond.. Kort daarna zou Mullens nog verscheidene propagandafilms 
makenn die het revolutiegevaar moesten helpen bezweren.'1*6 

BeeldendeBeeldende kunsten: 'kwaliteit' en 'gemeenschapskunst' 

Voll  optimisme adviseerde de Museumcommissie in 1921 om bij de bouw 
enn de inrichting van openbare gebouwen beeldende kunstenaars in te 
schakelen.. Uiteraard beoogde de commissie met haar advies dat de sa-
menwerkingg tussen architecten en kunstenaars-waarvan door Cuypers, 
Berlagee en architecten van de Amsterdamse School indrukwekkende 

2188 voorbeelden waren gegeven - zou leiden tot een omgeving waarin 
'schoonheid'' tot een 'betere wereld' inspireerde. Zowel het rijk als 
gemeentebesturenn zouden zich hierbij actief moeten opstellen. Boven-
dienn moesten gemeenten 'de vaderlandse kunst van eigen tijd' steunen 
doorr stedelijke musea werk van levende kunstenaars te laten kopen.1*? 
Terr stimulering zou het rijk hiervoor subsidies beschikbaar moeten 
stellen.1*88 Hoewel het advies zeker aandacht trok, vormde het toch niet 
dee directe aanleiding voor de regering om zich over mogelijke activitei-
tenn op het terrein van de beeldende kunst te buigen. Concreet was zij 
hiertoee uitgenodigd door een aan genoemde 'Nota-Van Beresteijn' ver-
bondenn motie, waarin werd verzocht bijzondere aandacht aan noodlij-
dendee kunstenaars te besteden.*& 

Hett bracht de regering in 1922 tot het standpunt dat 'alleen het 
belangg der kunst een motief mag zijn om de bedoelde noodlijdende 
kunstenaarss volgens andere regels te behandelen dan de talloze overige 
slachtofferss van het verminderen of ophouden hunner gewone bronnen 
vann inkomsten'.160 Er moesten geen uitkeringen worden verstrekt, 
maarr opdrachten worden gegeven. En overeenkomstig de mening van 
dee Museumcommissie zouden gemeentebesturen hierbij een centrale 
roll  dienen te spelen. Om dit te stimuleren zette het rijk ƒ 25.000,- op de 
begrotingg voor 1923. Hieruit zou vijfti g procent van de kosten van door 
gemeentenn te verstrekken kunstopdrachten kunnen worden gesubsi-
dieerd.. De opdrachten moesten door noodlijdende kunstenaars worden 
uitgevoerd,, maar dezen dienden wel op grond van hun artistieke kwali-
teitenn te worden geselecteerd. Ter beoordeling van dit laatste werd de 
'Commissiee van Advies voor steun aan noodlijdende beeldende kunste-
naars'' in het leven geroepen, waarvan Richard Roland Holst voorzitter 
werd.101 1 

Inn mei 1922 werden zestien kunstenaarsverenigingen en 23 gemeen-
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tenn van de bedoelingen op de hoogte gesteld. Opdrachten mochten 
alleenn worden verstrekt aan kunstenaars 'die van zóó groote waarde zijn 
voorr onze vaderlandsche kunst dat het behoud hunner gaven als een 
landsbelangg moet worden erkend'.102 De verenigingen werd verzocht 
namenn van kunstenaars te noemen die voor opdrachten in aanmerking 
zoudenn kunnen komen. Gemeenten werd gevraagd 'hetgeen uwe ge-
meentee te dezer zake meent te moeten besluiten'. Positief reageerden 
negenn van de toen ongeveer uoo gemeenten.1*^ 

Eenn probleem ontstond toen de Commissie van Advies zich niet in 
staatt achtte te beoordelen welke van de door de verenigingen voorge-
dragenn kunstenaars op basis van artistieke kwaliteit als zijnde Van lands-
belang'' konden worden aangemerkt. Op grond daarvan verzocht de 
commissiee de minister haar van haar taakte ontheffen. Voorgesteld werd 
hett budget beschikbaar te stellen aan het in 1914 door kunstenaars- 219 
verenigingenn opgerichte Nederlandsche SteunComité voor Beeldende 
Kunstenaars.. De minister voelde hier niets voor. Het geld was gereser-
veerdd voor kunstbeleid en niet om een steunregeling te financieren. Als 
dee commissie niet in staat was op artistieke gronden te adviseren, moest 
opdrachtverstrekkingg maar worden stopgezet. Aldus geschiedde. Het 
voorr 1923 beschikbare budget werd nog verdeeld, maar daarna werd er 
geenn nieuwe post meer op de begroting geplaatst.16*  Het gaf aan dat bij 
hett rijk al vroeg een nadrukkelijk onderscheid tussen kunst- en kunste-
naarsbeleidd werd gemaakt. Als het om kunstbeleid ging (dat werd be-
taaldd uit het budget van het ministerie van OK&W ) moest artistieke kwa-
liteitt het enige criterium zijn. Als daarentegen materiële afwegingen de 
belangrijkstee grondslag voor het handelen vormden, was er sprake van 
sociaall  beleid dat diende te worden geregeld door het ministerie van 
Socialee Zaken.l65 

Hoewell  het onoverkomelijk geachte dilemma bleef bestaan, plaatste 
ministerr Terpstra (ARP) in 1931 opnieuw een post (van ƒ10.000,-) voor 
opdrachtenn aan beeldende kunstenaars op de begroting van OK&W. Ter 
adviseringg werd de 'Rijkscommissie van Advies voor opdrachten aan 
beeldendee kunstenaars' ingesteld. Ook van deze negen leden tellende 
commissiee werd Roland Holst voorzitter.166 Bij de installatie van de 
commissiee benadrukte de minister dat het niet om sociaal maar om 
kunstbeleidd ging: 'Ik verwacht van U, dat Gij een kunstenaar enkel uit 
hoofdee van zijn kunstenaarschap voor enige opdracht zult voordragen, 
niett uit hoofde van zijn financiële omstandigheden. 'l6? 

Naa 1931 bleef de post gehandhaafd; het budget was tot 1940 meestal 
ƒ10.000,-.. De verstrekte opdrachten varieerden van bustes en portret-
tenn (van onder meer Berlage, Schmidt-Degener en Hofstede de Groot) 
tott ontwerpen voor klokken en tafels, en van zeegezichten en bloemstil-
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levenss tot 'reliëfstempels' en gebrandschilderde ramen. Tot en met 1939 
werdenn op advies van de commissie ongeveer tweehonderd opdrachten 
verstrekt.. Onder de daarbij betrokken kunstenaars waren bekende na-
menn als die van Mari Andriessen, Lizzy Ansingh, Arnaut Colnot, Leo 
Gestel,, Hildo Krop, Anton Mauve, Wim Schuhmacher, Jan Sluyters en 
Carell  Willink . 

Anderss dan in de voorgaande periode had de Afdeling Kunsten vanaf 
1919,, toen de Wet tot regeling van het nijverheidsonderwijs werd aan-
genomen,, nog maar weinig bemoeienis met het beeldende-kunstonder-
wijs.. Dit werd vanaf dat moment tot het vakonderwijs gerekend, en dat 
wass bij de Afdeling Onderwijs ondergebracht.'68 De enige beeldende-
kunstopleidingg die nog onder directe verantwoordelijkheid van de Af-
delingg Kunsten bleef, en die daarmee rechtstreeks met het cultuurbe-

2200 leid was verbonden, was de Rijksacademie. 
Dee prominente positie die de Rijksacademie binnen het nationale 

kunstbeleidd innam kwam tot uitdrukking in het feit dat de directeur van 
dee academie als autoriteit bij uitstek werd betrokken bij vrijwel alles wat 
doorr het rijk op het terrein van de beeldende kunsten werd onderno-
men.. En was hij het niet, dan was het wel een docent van de academie, 
zoalss professor Wolter, die dertien jaar voorzitter van het Regeringsco-
mitéé voor Nederlandse Kunsttentoonstellingen in het Buitenland was -
waaroverr verderop. 

Hett budget van de Rijksacademie steeg relatief opvallend.109 In 1918 
melddenn zich 44 kandidaten voor het toelatingsexamen van wie er acht-
tientien werden aangenomen. Het totale aantal studenten kwam hiermee 
opp 114. In 1930 telde de academie 87 studenten (onder wie 38 vrouwelij-
ke)) en in 1939 waren dat er 116 (53 vrouwelijke). In 1926 werd directeur 
Derr Kinderen opgevolgd door Richard Roland Holst, die op zijn beurt 
inn 1934 werd opgevolgd door de tekenaar-neerlandicus Pieter H. van 
Moerkerken.. De onder Der Kinderen gegroeide aandacht voor am-
bachtelijkee gemeenschapskunst bleef onder Roland Holst bestaan. In 
19311 leidde dit tott een nieuw reglement waarin, binnen de al in 1915 be-
paaldee hiërarchie tussen toegepaste en vrije kunsten, de inhoud van de 
afdelingg voor monumentale en versierende kunst uitvoerig werd om-
schreven. . 

Hett nieuwe reglement voorzag tevens in een verzwaring van het con-
courss om de Prix de Rome. De jaarlijks in de Staatscourant afgedrukte 
voorwaardenn werden verzwaard en de voor de winnaars beschikbare be-
dragenn werden verhoogd. Voorts werd de begeleiding geïntensiveerd. 
Dee winnaars kregen op hun studiereizen, die inmiddels al lang niet 
meerr tot Rome beperkt bleven, nauwkeurig omschreven opdrachten 
mee.1?00 Regelmatig moesten zij hun werk opsturen. Vervolgens werd 
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ditt beoordeeld en in de Rijksacademie tentoongesteld. Lang niet altijd 
kondenn de kandidaten aan de hoge eisen van de jury voldoen. Meerma-
lenn werden er geen winnaars aangewezen, maar toch werden er tussen 
19188 en 1940 nog negentien gouden en twintig zilveren 'medailles' aan 
'Prix-winnaars'' uitgereikt. 

Hett accent op de door gemeenschapsidealen geïnspireerde toegepas-
tee kunsten had tot gevolg dat de Rijksacademie minder dan tijdens de 
laatstee decennia van de negentiende eeuw als een conservatief bolwerk 
werdd gezien. Toch gingen door de wat eenzijdige oriëntatie nieuwe ont-
wikkelingenn aan de opleiding voorbij, waardoor andermaal een kloof 
mett een nieuwe generatie dreigde. Nieuwe invloeden, zoals die van het 
inn 1919 in Weimar door Waker Gropius gestichte en door communisti-
schee ideologieën geïnspireerde Bauhaus en de belangstelling voor in-
dustriëlee (in plaats van ambachtelijke) vormgeving, kregen in ons land 221 
voorr het eerst aandacht in de academies die geheel los stonden van het 
rijkscultuurbeleid. . 

Dee academies van Den Haag en Rotterdam liepen hierbij voorop. Zo 
werdd in 1930 in de Haagse academie een afdeling 'reclame' in het leven 
geroepen,, waarbij fotografie een van de nieuwe vakken werd. Tevens 
kwamm vernieuwing voort uit initiatieven van individuele kunstenaars als 
Paull  Citroen en Charles Roelofsz, die in 1933 in Amsterdam de Nieuwe 
Kunstschooll  in het leven riepen. Het in datzelfde jaar door de nazi's 
geslotenn Bauhaus was hier de belangrijkste bron van inspiratie. Het rijk 
nochh het Amsterdamse stadsbestuur was op enige wijze bij dit nieuwe 
onderrichtt betrokken.1?1 In het kamp van de vernieuwers was de Rotter-
damsee academiedocent Piet Zwart spraakmakend. Meermalen liet hij 
onomwondenn weten dat de op de Rijksacademie en andere kunstoplei-
dingenn zo centraal staande ambachtelijke toegepaste kunsten Voor den 
huidigenn en komenden tijd' waardeloos en volkomen verouderd waren. 
Datt deze opvatting veel weerstand opriep, bleek toen Zwart vanwege 
zijnn opinies in 1933 als docent werd ontslagen.I72 

HetHet rijksbouwen: 'luchtkastelen' 

Vann de eerdere invloed van het cultuurministerie op rijksbouwactivitei-
tenn bleef tijdens het interbellum niets meer over. De versnippering van 
hett door traditionalisme gekenmerkte rijksbouwen was groot. In 1918 
hieldenn veertien bouwbureaus bij zeven departementen zich met nieuw-
bouww bezig. '73 Van onderlinge communicatie was geen sprake; al deze 
bureauss probeerden elk voor zich het wiel uit te vinden, maar in de ogen 
vann de buitenwacht, waaronder de Tweede Kamer, 'werd daarmee geen 
koersvastt en aantrekkelijk treinstel op de rails gehouden'. De sterke 
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groeii  van de verschillende bureaus leidde er tevens toe dat een aantal 
ervann uitgroeide tot logge, bureaucratische en vrijwel onbestuurbare 
organisaties.1^ ^ 

Tijdenss de behandeling van de begrotingen voor 1920 en 1921 kwam 
hett in het parlement tot forse kritiek. De belangrijkste bezwaren waren 
datt het rijk lelijk en te duur bouwde en dat er sprake was van een organi-
satorischee chaos. Van Beresteijn noemde de 'ambtelijke bouwwerken 
(...)) afschuwelijk'. Zij 'zien er horribel uit, dat weet iedereen (...). Ook 
weett iedereen dat door het Rijk buitengewoon oneconomisch wordt 
gebouwd."7**  Een aanzienlijk deel van het probleem lag volgens Kamer-
ledenn in het feit dat de bouwbureaus zich tevreden moesten stellen met 
minderr begaafde architecten: 'De ambtenaren van de Rijksbouwbu-
reauxx ontvangen een ambtenaarssalaris en daarvoor kan men geen eer-

2222 ste-rangs architecten hebben.'176 Meestal waren de architecten bij de 
bouwbureauss jong, 'zonder praktijkervaring, geoefend in Delft in het bou-
wenwen van luchtkastelen*, en 'eerder dan ervaren collega's geneigd de finan-
ciëlee aspecten van een ontwerp uit het oog te verliezen'.177 In plaats van 
toee te staan dat er bij het Bureau van Landsgebouwen nog eens zestig 
medewerkerss in vaste dienst werden aangesteld, werd er door de Kamer 
opp aangedrongen het bouwen door de rijksbureaus terug te dringen, 
meerr opdrachten aan externe architecten te verstrekken en alle bouwac-
tiviteitenn onder coördinatie van Rijkswaterstaat te brengen. 

HetHet ontstaan van de Rijksgebouwendienst 

Naarr aanleiding van de kritiek liet de ministerraad onderzoeken hoe de 
gewenstee reorganisatie gestalte zou kunnen krijgen. Dit bleek niet een-
voudig.. De ministeries van OK&W en Justitie wilden onder geen beding 
afstandd van hun bouwbureaus doen. En ook bij het Bureau Landsge-
bouwenn leidden de voornemens tot protesten, net als bij de Vereeniging 
vann Hooger Personeel bij de Rijksbouwdiensten. De verkokering leek 
niett te doorbreken. In deze situatie, waarin een oplossing ver weg leek, 
enn op het moment waarop de regering door een bijna acute bezuini-
gingsdrangg werd overvallen, trok het ministerie van Financiën het initia-
tieff  naar zich toe. 

Hierr stelde de kort tevoren in dienst getreden chef van de beleidsaf-
delingg Gebouwen, J.C.E. baron van Lynden, een rapport op waarin 
werdd voorgesteld de grootste bouwbureaus samen te brengen onder 
verantwoordelijkheidd van het ministerie van Financiën. Een dergelijke 
concentratiee zou niet alleen een einde maken aan de organisatorische 
chaos,, maar kon ook aanzienlijke besparingen opleveren. Het plan viel 
inn goede aarde, want op 29 juni 1922 werd besloten de bouwbureaus van 
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Landsgebouwen,, Onderwijs, Justitie en Marine samen te voegen in een 
onderr het ministerie van Financiën vallende Dienst der Rijksgebou-
wen.^8 8 

Directeurr van de nieuwe Rijkgebouwendienst werd de zeer autoritaire 
Vann Lynden. Zijn aanstelling 'garandeerde dat de belangen van 's rijks 
schatkistt de hoogste prioriteit kregen'.J79 De geldverslindende manier 
vann werken werd hardhandig aangepakt. Rijksbouwmeester Vrijman 
werdd in 1923 geschorst en oneervol ontslagen, omdat hij met rijksgeld 
zouu hebben geknoeid.'80 Later bleek dat de vergrijpen, waarvoor Vrij -
mann anderhalfjaar in de gevangenis zat, veel minder ernstig waren dan 
doorr Van Lynden was voorgesteld. De rechter bepaalde dat de rijks-
bouwmeesterr ten onrechte was ontslagen. Uit de zaak, die de gemoe-
derenn tot in de Tweede Wereldoorlog verhitte, werd vooral duidelijk 
datt Van Lynden het rijksbouwen met een daverende klap van zijn 'ver- 223 
spillendee gewoonten' had willen verlossen.181 Het resultaat was dat de 
kostenn van de rijkshuisvesting werden teruggebracht van ruim 25 mil-
joenn (in 1922) naar zo'n 5,5 miljoen (1924-1937). 'Van Lynden bereikte 
dezee omvangrijke bezuiniging door een personeelsreductie van on-
geveerr vijfendertig procent (!), een loonsverlaging van gemiddeld zes-
tienn procent, (...), vermindering van het onderhoud en, niet in het 
minst,, terugdringing van de omvang van de bouwactiviteiten.'182 

Dee ingrijpende versobering die met de instelling van de Rijksgebou-
wendienstt gepaard ging had in de praktijk tot gevolg dat, juist terwijl 
Nederlandd door spectaculaire vernieuwingen in de bouwkunst interna-
tionaall  de aandacht trok, de rijksarchitectuur terechtkwam 'in een situ-
atiee waarin zeer voorzichtig, artistiek nauwelijks in het oog springend 
werdd geopereerd; ontwikkelingen in avant-gardistische richting gingen 
grotendeelss aan de dienst voorbij'.18^ 

Mett de reorganisatie raakte het rijksbouwen uit de sfeer van het cul-
tuurbeleid.'8'**  Het enige rechtstreeks met bouwkunde te maken heb-
bendee onderwerp waarmee het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappenn zich nog (marginaal) bemoeide, was de totstandko-
mingg van een Rijksarchitectuurmuseum. Ook hier echter speelden de 
strijdd tussen de oude en de nieuwe school en de reorganisatie van het 
rijksbouwenn in 1922 een onmiskenbare rol. Voortgaand op plannen van 
dee Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en op voorstellen van 
architectt J.H. W. Leliman uit 1912, had het genootschap Arti et Amici-
tiaee in 1916 de minister aanbevolen om in Amsterdam een Rijksmuseum 
voorr Bouwkunst in het leven te roepen.l8*  Minister Van der Linden zag 
err wel wat in en in 1918 werd een post op de begroting geplaatst om het 
ideee nader te bestuderen. In juni 1918 werd vervolgens de 'Rijkscom-
missiee tot voorbereiding van de stichting van een Rijks-Architectuur-
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museum'' ingesteld. Elf maanden later bracht deze een positief advies 
uit;; het museum moest 'ten behoeve van het gehele volk' een 'aestheti-
schee opvoedkundige' functie vervullen en architectuur als 'gemeen-
schapskunstt bij uitnemendheid' onder de aandacht brengen.186 

Ondankss dit enthousiasme gebeurde er niets. Pas in 1923 kwam het 
tott een volgende stap toen een aantal architecten ter stimulering van de 
museumplannenn hun tekeningen aan het rijk afstond. Ze werden voor-
lopigg opgeborgen in het Rijksprentenkabinet. In 1925 werd de verzame-
lingg aangevuld met onderwerpen en studies uit de nalatenschap van 
architectt De Bazel. Omdat het rijk ook nu niet in actie kwam, stelde de 
Bondd van Nederlandse Architecten in 1928 voor het museum onder te 
brengenn in de Zuiderkerk te Amsterdam. Men had er al een plan voor 
klaar;; 'Den Haag' hoefde alleen maar ƒ50.000,- beschikbaar te stellen 

2244 en zich bereid te verklaren een deel van de jaarlijkse exploitatie te finan-
cieren.. Uit de reactie van het ministerie bleek nu hoezeer de strijd 
tussenn 'oud' en 'nieuw' in de ontwikkelingen een rol speelde: 'Het is al 
BNAA wat de klok slaat.' En dat vonden het hoofd van de Afdeling Kun-
sten,, Visser, en de directeur van het Rijksbureau voor de Monumenten-
zorg,, Jan Kalf, maar niets: 'Velen wier hulp voor het welslagen noodig 
is,, zullen zich afwenden wanneer zij merken, dat het de BNA is die dit 
museumm opzet.'l8? Er gebeurde niets; ook een verzoek van Richard 
Rolandd Holst en Willem Kromhout namens Bouwkunst/B NA om twee 
lokalenn in het Rijksprentenkabinet aan het 'Museum voor de Bouw-
kunst'' beschikbaar te stellen, leidde niet tot resultaat. Het kabinet wilde 
baass in eigen huis blijven.188 In de jaren dertig verdween het plan geheel 
uitt beeld. 

Vlakk voor het begin van de Tweede Wereldoorlog bleek de Rijksge-
bouwendienstt toch nog van belang voor het cultuurbeleid. In 1939 kreeg 
dee dienst opdracht om de Nederlandse kunstschatten uit openbare (en 
enkelee particuliere) collecties veilig te stellen. De operatie vond plaats 
inn samenwerking met de nieuwe Inspectie Kunstbescherming van het 
ministeriee van OK&W, waarvan de voormalige directeur van het Rijksbu-
reauu voor de Monumentenzorg, Jan Kalf (die over de kunstbescher-
mingg in 1938 een rapport had geschreven), het hoofd werd.l89 Vanaf 25 
augustuss 1939 werden de collecties van de belangrijkste musea overge-
brachtt naar daartoe ingerichte of gebouwde schuilplaatsen. '9° 

POLITIEKEE IDEALEN VOOR STEDELIJK CULTUURBELEID 

Vanaff  1918 werd de betrokkenheid van stadsbesturen bij het culturele 
levenn niet meer vrijwel uitsluitend door het traditionele burgerlijk par-
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ticulierr initiatief bepaald. Hoewel actieve burgers vaak het voortouw 
hieldenn - waarover straks -g ingen vanaf 1918 in toenemende mate aller-
leii  binnen gemeentebesturen levende politieke overwegingen een rol 
spelen.. Verreweg het duidelijkst gebeurde dit in Amsterdam en Den 
Haag,, waar socialistische en progressief-liberale bestuurders erin slaag-
denn hun wensen op het terrein van het cultuurbeleid in concrete daden 
omm te zetten.1?1 En mede doordat de belangrijkste actoren in deze ste-
denn zich ontwikkelden tot nationaal bekende pleitbezorgers voor ge-
meentelijkk cultuurbeleid, strekten de ontwikkelingen in beide steden 
talrijkee andere gemeenten tot voorbeeld. Als belangrijkste opinieleiders 
goldenn dr. H.E. van Gelder (1876-1960), de ambtenaar die na 1906 de 
spill  van het Haagse kunst- en cultuurbeleid werd, de Amsterdamse wet-
houderr E. Boekman (1889-1940), en de ambtenaar-bestuurskundige 
prof.. dr. G.A. van Poelje (1884-1976). All e drie lieten zij zich in hoge 
matee inspireren door verlichte idealen omtrent de vorming van 'mens 
enn samenleving' en het daarmee verbonden vooruitgangsgeloof. 

225 5 

OverOver 'schoonheid' en 'geestelijke verheffing' 

Dee zeer veel publicerende Hendrik Enno van 
Gelderr schreef als eerste regelmatig over de 
noodzaakk van stedelijk cultuurbeleid.1?2 Zijn vi-
siee was gebaseerd op een sterk historisch bear-
gumenteerdd en door Willia m Morris geïnspi-
reerdd humanistisch-socialistisch gemeenschaps-
ideaal.. Tegenover materialisme, individualisme 
enn 'de zucht naar grof of ledig vermaak' moest 
dee overheid 'de opbouwende, vormende, ideèle-
waarden-voortbrengendee kracht van de kunst 
alss schoonheidsschepper' stellen. 'Schoonheid 
mett haar gelukgevende, vredebrengende, har-
moniescheppendee kracht is wat de samenleving 
nodigg heeft.'I93 Vanuit deze gedachte moest de 
overheid,, ten eerste, de door vorige generaties 
overgeleverdee schoonheid zo goed mogelijk be-
waren,, ten tweede het scheppen van nieuwe schoonheid zo veel moge-
lij kk bevorderen, en ten derde het genieten van oude en nieuwe schoon-
heidd voor iedereen toegankelijk maken. '94 

Emanuell  - Manus - Boekman werd in 1921 namens de SDAP lid van de 
Amsterdamsee gemeenteraad. Tien jaren later, in 1931, volgde hij Eduard 
Polakk (broer van Henri) op als wethouder voor Onderwijs en Kunstza-
ken.. Gedurende zijn politieke loopbaan publiceerde hij regelmatig over 

Hendrikk Enno van Gelder. 
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kunst-- en cultuurbeleid. In 1939 zou hij promoveren op het later zeer 
invloedrijkee proefschrift Overheid en kunst in Nederland, waarin hij niet 
alleenn de ontwikkeling van het kunstbeleid in Nederland beschreef, 
maarr ook perspectieven voor verdere beleidsontwikkeling schetste.I05 
Veell  later, nadat in de jaren zestig de Boekmanstichting werd opgericht 
enn zijn dissertatie in het midden van de jaren zeventig werd heruitgege-
ven,, kregen zijn denkbeelden over het nationale cultuurbeleid een gro-
teree bekendheid.I96 

Dee opvattingen van de uit liberaal-joods milieu afkomstige Boekman 
slotenn nauw aan bij de gemeenschapsidealen van Willia m Morris en 
Henrii  Polak. Net als zij, en net als Van Gelder, zag Boekman het socia-
lismee niet alleen als middel om de materiële belangen van de arbeiders-
klassee te verbeteren, maar ook als een cultuurbeweging die de mensheid 

2266 de weg moest wijzen naar schoonheid, beschaving en 'geestelijke ver-
heffing'.. :97 Vanuit dit sociaal-pedagogisch perspectief moest kunst voor 
dee massa toegankelijk worden gemaakt, en de overheid diende daarbij 

eenn belangrijke rol te spelen. Zij moest de aan-
dachtt voor kunst niet overlaten aan particulie-
ren,, maar diende deze actief te stimuleren en te 
bevorderen:: 'zij heeft de levende krachten in de 
maatschappij,, van kunstenaars en kunstgevoeli-
gen,, en kunstbehoevenden, te wekken en elkan-
derr te doen naderen'.108 

Hett beleid zou zich in deze optiek niet tot 
'oudee kunst' moeten beperken. Integendeel, in 
dee eerste plaats zou aandacht moeten schenken 
aann het toegankelijk maken van eigentijdse 
kunst,, die in zoveel gevallen de weg wees naar 
nieuwee en hoopvolle horizonten en die een te-
genwichtt kon bieden aan het in de loop van het 
interbellumm sterk groeiende cultuurpessimisme. 
Doorr de nadruk op eigentijdse kunst te leggen 

Emanuell  Boekman. moest de overheid ook een grotere verantwoor-
delijkheidd nemen voor de positie van de kunste-

naarr in de samenleving. Hierbij ging het Boekman niet om de sociaal-
economischee positie van individuele kunstenaars, maar om de vrijheid 
vann de kunst en de verhoging van het aantal kunstzinnige activiteiten, 
waardoorr kunstenaars hun gaven vrijelij k in dienst van de gemeenschap 
kondenn stellen.1?? Want dat kunst onlosmakelijk met de gemeenschap 
enn niet met het geïsoleerde individu was verbonden, stond voor Boek-
mann vast: 'All e waarlijk grote kunst komt voort uit medeleven met de 
gemeenschapp en kan niet bestaan buiten haar.'200 
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Gerritt Abraham van Poelje. 

Dee progressieve liberaal Van Poelje werd in 1920 
cheff  van de afdeling Onderwijs van de gemeente 
Denn Haag. Daarvoor al had hij zich ontwikkeld tot 
eenn autoriteit op het terrein van het openbaar 
bestuur.. In 1928 werd hij de eerste hoogleraar in de 
bestuurswetenschapp (Rotterdam), en in 1933 volgde 
hijj  'zijn' tot minister benoemde voormalige wet-
houderr H.P. Marchant (VDB) naar het ministerie 
vann OK&W , waar hij nog hetzelfde jaar secretaris-
generaall  werd.201 'Cultuurpolitiek' definieerde hij 
alss 'alle handelen van een overheidslichaam, dat 
doelbewustt is ingesteld op de verbetering van het 
geestelijkk en materieel levenspeil van de bevolking, 
waarbijj  deze verbetering (...) opzettelijk gesteld en 
aanvaardd doel is'.202 Gemeentelijk beleid in dezen 
werdd volgens Van Poelje noodzakelijk door 'het 
probleemm van de vrije tijd' dat sinds de invoering 
vann de 45-urige werkweek in 1919 in brede kring 
actueell  was geworden.2°3 Gemeenten zouden de verantwoordelijkheid 
voorr de 'nationale cultuurpolitiek' van de centrale overheid moeten 
overnemenn en als zodanig de eerstverantwoordelijke overheid moeten 
wordenn voor 'de vorming van de burgers tot staatsburgers'.2°4 De 'cul-
tuurgemeentee van de 20e eeuw (...) moet het primaat van de cultuur ten 
vollee en onvoorwaardelijk aanvaarden'.2°5 

Opp internationaal niveau stimuleerde Van Poelje het gemeentelijk 
cultuurbeleidd met zijn bijdrage (namens de Vereniging van Nederland-
see Gemeenten en op verzoek van de Amsterdamse s DAP-wethouder 
Wibaut)) aan een internationaal congres dat in 1936 op initiatief van de 
Unionn Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux werd georganiseerd 
enn dat 'de culturele politiek van de gemeenten' als onderwerp had. Ten 
overstaann van uiteenlopende landen als 'Amerika' en Letland schetste 
Vann Poelje 'de moderne gemeente' als een 'cultuur-gemeente in dezen 
zin,, dat bij al haar werkzaamheden (...) aan het culturele element voort-
durendd aandacht moet worden geschonken'.206 

Zowell  Van Gelder als Van Poelje onderbouwde zijn pleidooi voor 
eenn actief gemeentelijk cultuurbeleid graag aan de hand van internatio-
nalee voorbeelden en ontwikkelingen. Voor Van Gelder was het cultuur-
beleidd van Mannheim een lichtend voorbeeld en Van Poelje ontleende 
zijnn toekomstverwachtingen voor een deel aan onderzoeksmateriaal dat 
wass verzameld voor het hierboven genoemde internationale congres. 
Vanuitt dit perspectief zei hij in een toespraak voor de Nederlandse 
Bondd van Gemeente-Ambtenaren in 1936: 'Internationaal neemt men 
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aan,, dat de culturele zorg voor haar bevolking nu en in de naaste toe-
komstt een van de belangrijkste delen van de taak der gemeenten vor-
menn moet.' En hij voorspelde dat de gemeentelijke betrokkenheid bij 
'culturelee voorzieningen' de komende jaren 'in het middelpunt van de 
gemeentelijkee bemoeiing' zou komen te staan. 2°? 

AmsterdamAmsterdam tegenover de rijksoverheid 

Inn Amsterdam, waar liberalen voor de oorlog verreweg de grootste 
invloedd op het openbaar bestuur hadden, was de groei van het aantal 
socialistenn in de gemeenteraad na 1918 het sterkst. De SDAP werd hier in 
19199 niet alleen de grootste, maar ook de énige grote partij; het aandeel 
SDAP-ledenn in de Raad schommelde tijdens het interbellum gewoonlijk 

2288 tussen de dertig en veertig procent.208 Behalve in de jaren tussen 1927 en 
19311 waren zij steeds in het college van burgemeester en wethouders 
vertegenwoordigd.. Meestal bezetten ze drie van de zes wethoudersze-
tels,, en vijf keer leverden ze wethouders voor kunstzaken. 2°9 De eerste 
wass W.H. Vliegen (1921-1923), daarna volgden F.M. Wibaut (1923-
1927),, Ed. Polak (1929-1931) en de al genoemde Boekman (1931-1933 en 
1935-1940). . 

Inn plaats van de door communisten en sommige socialisten voorge-
stanee 'strijdcultuur' te bevorderen of door nadruk te leggen op het door 
Hendrikk de Man gepropageerde cultuursocialisme, kozen de Amster-
damsee socialistische wethouders in de door 'Kunst aan het Volk' en 
Henrii  Polak gevestigde traditie ervoor het bestaande kunst- en cultuur-
aanbodd ('de burgercultuur') onder het bereik van 'de massa' te brengen. 
Datt dit een bewuste, maar wellicht ook door de politieke verhoudingen 
inn de gemeenteraad beïnvloede keuze was, daarvan getuigen de vaak 
fellee meningsverschillen tussen Wibaut en de zeer idealistische cultuur-
specialistt van de SDAP-fractde Asscher Kleerekoper enerzijds, en Boek-
mann en de communist David Wijnkoop anderzijds.210 In de praktijk 
resulteerdee het Amsterdamse sociale spreidingsbeleid in het bevorde-
renn van volksvoorstellingen en volksconcerten en in het stimuleren van 
museumbezoekk tegen zo laag mogelijke toegangsprijzen. 

Dee verhoogde gemeentelijke betrokkenheid bij culturele aangele-
genhedenn leidde in Amsterdam in 1918 tot instelling van de 'Commissie 
vann Bijstand in het beheer der zaken der Kunst', waarin gemeenteraads-
ledenn over allerlei onderwerpen op het terrein van het cultuurbeleid 
mett de wethouder konden spreken.2" Het secretariaat van de 'Commis-
siee Kunstzaken' werd aanvankelijk ondergebracht bij de afdeling Alge-
menee Zaken van de gemeentesecretarie. Secretaris werd in 1919 mw. mr. 
H.. van Dam van Isselt, de latere echtgenote van Kleerekoper. Nadat 
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Henriëttee van Dam van Isselt, hoofd 
afdelingg Kunstzaken Amsterdam en 
onderr minister Van der Leeuw chef 
vann de afdeling Muziek, Toneel en 
Letterkundee op het ministerie van 
OK&W. . 

laatstgenoemdee in de gemeenteraad had aange-
drongenn op 'een gecentraliseerde, meer bewuste 
enn minder toevallige bemoeiing met zaken van 
kunst',, werd in 1923 in het gemeentelijk amb-
telijkk apparaat het Bureau Kunstzaken in het 
levenn geroepen en ondergebracht bij het Stede-
lij kk Museum.212 Hoofd werd Van Dam van Isselt 
enn als takenpakket kreeg het Bureau de werk-
zaamhedenn betreffende de Stadsschouwburg, 
dee stedelijke musea en 'de subsidies aan kunst-
instellingen'.. Nadat het Bureau in 1926 was ver-
huisdd naar het Waaggebouw op de Nieuw-
markt,, werd een jaar later de status van de 
ambtelijkee ondersteuning nogmaals verhoogd 
toenn het Bureau tot Afdeling werd verheven.2I3 
Ookk in deze nieuwe constellatie bleef Van Dam 
vann Isselt de hoogste Amsterdamse ambtenaar 
voorr cultuurbeleid. Zij bleef dit tot 1940.2I4 

Hett grote verschil in politieke samenstelling 
vann de centrale regering in Den Haag en het 
Amsterdamsee stadsbestuur leidde tot tegenstel-
lingenn en tot conflicten over allerlei onderwerpen - ook op het terrein 
vann het cultuurbeleid.21^ Overtuigd van de grote waarde van kunst voor 
dee ontwikkeling van de arbeidersklasse, en veel minder zwaar dan de 
'burgerlijkee partijen' tillend aan de daarmee verbonden financiële las-
ten,, zette het stadsbestuur kunstbeleid in Amsterdam relatief hoog op 
dee politieke agenda.216 In tegenstelling tot 'de "reactionaire" rechtse re-
geeringg in Den Haag' was het 'socialistische regime in Amsterdam' juist 
well  bereid tot subsidiëring van toneelgezelschappen en ondersteuning 
vann beeldende kunstenaars.21? 

Opp het terrein van de beeldende kunsten was Amsterdam niet alleen 
bereidd om (via het Stedelijk Museum) werk van levende beeldende kun-
stenaarss aan te kopen, er werden ook opdrachten verstrekt. Met instem-
mingg reageerde men in 1923 op de op rijksniveau geschapen mogelijk-
heidd om met vijfti g procent rijkssubsidie opdrachten aan beeldende 
kunstenaarss te geven. Amsterdam stelde voor 1923/10.000,- beschik-
baar,, zodat dat jaar de eerste kunstopdrachten konden worden gegeven. 
Groott was vervolgens de verontwaardiging toen het rijk de subsidiemo-
gelijkheidd het jaar daarop al weer schrapte. Het stadsbestuur zette zijn 
beleidd nu zelfstandig voort.218 Voorts werden Amsterdamse kunstenaars 
inn de gelegenheid gesteld 'vrijwel gratis' in gemeentemusea te expose-
renn en werd van gemeentewege veel aandacht aan de artistieke kwaliteit 
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Beeldd van Hildo Krop 

vann drukwerk en affiches geschonken. Boekman 
vondd het de taak van de gemeente om op dit terrein 
'voorbeeld'voorbeeld en leiding te geven'.210 Cultuurpolitieke 
overwegingenn hadden eveneens tot gevolg dat beel-
dendee kunstenaars in Amsterdam tijdens het inter-
bellumm meer dan elders door de Dienst Publieke 
Werkenn werden ingeschakeld. Een opvallende ex-
ponentt hiervan was 'stadsbeeldhouwer' Hildo Krop, 
wienss met socialistische symboliek beladen 'nieuwe 
beeldhouwkunst'' tot op de dag van vandaag een 
groott aantal gebouwen en bruggen in de hoofdstad 
verfraait.220 0 

Naastt de bemoeienis met de beeldende kunsten 
wass in Amsterdam de betrokkenheid bij het toneel 
opvallend.. Illustratief was zij zeker, en ongetwijfeld 
werdd zij gestimuleerd door zowel ideologische als 
materiëlee argumenten. De socialisten kenden, daar-
inn gesteund door progressieve liberalen, het toneel 
eenn grote opvoedkundige waarde toe, en tegelijker-
tijdd bleek het burgerlijk particulier initiatief steeds 

minderr in staat het toneel te financieren. Tegenover dit laatste kreeg 
hett stadsbestuur juist meer financiële ruimte om de podiumkunsten te 
steunenn doordat het (als in diverse andere steden) in 1919 de vermake-
lijkheidsbelastingvann vijf naar twintig procent verhoogde. 

Doorr niet nadrukkelijk voor de 'strijdcultuur' te kiezen leidde het 
geïntensiveerdee beleid in de hoofdstad niet tot een scherpe breuk met 
hett voorafgaande. Veeleer was er sprake van een voortzetting van in de 
praktijkk gegroeid handelen, zij het nu niet meer onder toezicht van de 
gegoedee burgerij maar onder dat van het stadsbestuur. De Stadsschouw-
burgg werd geen 'volksschouwburg', zoals de communisten wensten, en 
ookk werd Heijermans niet, zoals Kleerekoper voorstond, de vaste be-
spelerr daarvan. Het 'sociaal-realistisch theater van de rauwe socialist 
Heijermans'' werd voor de Stadsschouwburg 'te plat' bevonden.221 Be-
duchtt voor beschuldiging van het opdringen van 'partijkunst' en tege-
lij kk de 'autonomie van de kunsten' erkennend (maar zich natuurlijk ook 
zeerr bewust van het feit dat voor besluiten een raadsmeerderheid nood-
zakelijkk was), kozen de socialistische Amsterdamse wethouders voor 
artistiekk hoogwaardig toneel 'met een all-round repertoire', en voor 
subsidiëringg van verschillende gezelschappen.222 Het socialistische ele-
mentt in hun beleid was daarmee niet een keuze voor 'politiek toneel', 
maarr een gericht streven naar 'sociale cultuurspreiding' door middel 
vann volksvoorstellingen. 
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Nadatt het stadsbestuur in 1917 het beheer van de Stadsschouwburg 
aann zich had getrokken, boog de op aandrang van Kleerekoper ingestel-
dee Schouwburgcommissie zich over de vraag hoe het nu met de exploi-
tatiee en bespeling verder moest. Het resultaat, na veel discussie, was dat 
dee gemeente in 1919 een 'commies ter gemeentesecretarie', mr. H.M. 
Merkelbach,, tot directeur benoemde, en dat de Stadsschouwburg in 
19200 aan Het Toneel van Willem Royaards werd verhuurd. Toen dit ge-
zelschapp kort daarna een fusie met het 'eerbiedwaardige oude' Neder-
landss Toneel aanging en men vervolgens onder die laatste naam verder 
speelde,, leek het net alsof oude tijden herleefden.223 Maar dat was 
schijn,, want de 'vaste bespeler' moest zich nu houden aan een door de 
gemeenteraadd vastgestelde lastbrief, het cahier des charges, waarin voor-
waardenn omtrent repertoire, spelers, arbeidsvoorwaarden, huur, sub-
sidiee en het aantal te spelen volksvoorstellingen (één per maand) waren 
neergelegd. . 

Ondankss alle goede bedoelingen leidde de geïn-
tensiveerdee gemeentelijke bemoeienis niet tot het 
verhooptee succes. Naast het feit dat het geboden 
repertoiree onvoldoende bij de smaak van een breed 
publiekk aansloot, was hierop van invloed dat de sa-
menwerkingg tussen de gemeentelijke schouwburg-
beheerderss (Merckelbach en Van Dam van Isselt) 
enn de 'burgerlijke' Royaards (en zijn opvolger Edu-
ardd Verkade) uiterst moeizaam verliep.22^ Van 
'volksopvoeding'' en 'verheffing van de arbeiders-
stand'' door het toneel, waarvan veel sociaal-demo-
cratenn zulke hoge verwachtingen hadden, kwam 
weinigg terecht.22*  Hoewel er, getuige reacties in de 
pers,, regelmatig uitstekende opvoeringen op de 
plankenn kwamen en de volksvoorstellingen aanvan-
kelijkk goed bezocht werden, verminderde na 1924 
hett bezoekersaantal langzaam maar zeker. Het to-
neell  verloor zijn positie als kunstvorm voor de 
massaa aan de film. Vooral 'de gewone man' vond de 
filmm 'echter'.,226 Bovendien werd het aanwezige ta-
lentt over veel gezelschappen versnipperd en hadden de slechte econo-
mischee omstandigheden een negatieve invloed op het toneelbezoek. 

Rondd 1930, toen de Stadsschouwburg aan twee gezelschappen werd 
toegewezenn (Het Amsterdams Toneel en Het Nederlands Toneel), 
werdd in de hoofdstad van een toneelcrisis gesproken. Wethouder Boek-
mann weet de toestand aan de inhoud van het toneel: 'Er gaat geen aan-
trekkingskrachtt op het volk van uit, omdat het niet leeft in onzen tijd.' 

231 1 

NN V HET TOONEEL 
DIRR WILLEM ROYAARDS 

Affichee van Richard Roland 
Holstt voor Faust van Goethe 
opgevoerdd door'N.V. Het 
Tooneel'' van Willem Royaards 
inic)i8. . 
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Enn hij constateerde dat met de subsidiëring van het toneel 'zeker niet 
bereiktt was wat men zich in 1919 had voorgesteld'.22? Inmiddels waren 
dee subsidies van de gemeente in 1932 aanzienlijk gedaald, was directeur 
Merckelbachh uit zijn functie ontheven en daalden de bezoekersaantal-
lenn nog sterker.228 Vanaf 1933 werd de Stadsschouwburg door de ge-
meente,, in plaats van aan een vast gezelschap, aan 'de komende en gaan-
dee man' verhuurd. Daarmee was de gemeentelijke exploitatie van de 
Stadsschouwburgg uitgelopen op een gewone zaalverhuur.229 'De "volks-
opvoeding""  waarvan de sociaal-democraten in het verleden zulke grote 
verwachtingenn hadden gehad, het toneel "ter verheffing van de arbei-
dersstand",, was mislukt.' 

Eenn paar jaar later zorgde het Amsterdamse toneelbeleid toch nog 
voorr een positieve impuls. In 1936 werd op initiatief van de gemeente 

2322 het zogenaamde abonnementenstelsel ingevoerd, waardoor 'arbeiders 
enn daarmee gelijk te stellen personen' tegen goedkope tarieven een 
seriee van zes voorstellingen in de Stadsschouwburg konden bezoeken. 
Hett gaf nieuwe inspiratie aan het ideaal van de 'sociale cultuursprei-
ding';; 'de mensen verdringen elkander', stelde Boekman tevreden 
vast.2?°° Ondanks dit succes benadrukte een door het gemeentebestuur 
ingesteldee Schouwburgcommissie die moest bezien hoe de toestand van 
hett toneel zou kunnen worden verbeterd, dat voor werkelijke verbete-
ringg rijkssubsidie onontbeerlijk was.23J 

Behalvee met de perikelen rond de sociale spreiding van toneel kreeg het 
stadsbestuurr in de jaren dertig te maken met het al dan niet toepassen 
vann censuur en met verschillende interpretaties aangaande 'de vrijheid 
vann de kunsten'. Dat dit juist mi op de voorgrond trad kwam mede 
doordatt onder invloed van de crisis en het opkomend nationaal socialis-
mee in sommige geledingen van het toneel een sterk politiek-maatschap-
pelijkk engagement groeide. Er ontstonden nieuwe toneelgroepen die -
somss meer, soms minder politiek geëngageerd - nadrukkelijk probeer-
denn bij de geestvan de eigen tijd aan te sluiten.232 Deze verhevigde poli-
tiek-maatschappelijkee betrokkenheid deed de kans op conflicten en 
censuurr aanzienlijk toenemen. 

Nadatt Boekman in 1933 een kleine subsidie beschikbaar had gesteld 
voorr het stuk De matrozen van Cattaro, in de Stadsschouwburg opge-
voerdd door De Jonge Spelers, een gezelschap dat vooral optrad voor de 
socialistischee jongeren van de Arbeidersjeugd Centrale en het Instituut 
voorr Arbeidersontwikkeling, kwam het tot een eerste botsing. 233 Op 
initiatieff  van het katholieke raadslid C.P.M.Romme, de latere oprichter 
enn leider van de Katholieke Volks Partij, ontstond, nadat de muiterij op 
dee Zeven Provinciën (februari 1933) de politieke lading van het stuk had 
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geaccentueerd,, een discussie in de Amsterdamse gemeenteraad. 
Boekmann wees erop dat de subsidiëring het gevolg was van het advies 

vann een mede op aandrang van Romme ingestelde commissie van des-
kundigenn die, zich baserend op artistieke oordelen, juist moest voorko-
menn dat wethouders hun politieke voorkeuren bij subsidiëring zouden 
latenn meespelen. Romme was echter (net als een meerderheid in de 
Tweedee Kamer) van mening dat subsidiëring niet alleen op artistieke 
grondenn zou moeten gebeuren. Het stadsbestuur zou ook mee moeten 
wegenn of er sprake was van politieke propaganda. Hoewel verschillende 
raadsledenn tegen subsidiëring van De matrozen van Cattaro waren, kreeg 
dezee 'poging tot het instellen van preventieve censuur' geen brede 
steun.2344 Boekman stelde dat 'geen enkel stuk niet een bepaalde tendens 
had',, en een motie van Romme om het element van mogelijke politieke 
propagandaa bij subsidiëring mee te wegen werd verworpen. 233 

Eenn soortgelijke kwestie deed zich voor in de laatste maanden van 
1935,, toen de door Albert van Dalsum en August Defresne opgerichte 
Amsterdamsee Toneelvereeniging in de Stadsschouwburg het stuk De 
BeulBeul van de Zweedse auteur Par Lagerkvist opvoerde.235 In De Beul wer-
denn op confronterende wijze rassenhaat, oorlogsverheerlijking en leeg 
vermaakk aan de kaak gesteld.^6 De opvoering veroorzaakte een zeld-
zaamm grote reL237 Sommige linkse toneelcritici waren juichend, maar 
anderenn waren zeer kritisch. Vooral in De Telegraaf en het katholieke 
dagbladd De Tijd werd de door het stuk veroorzaakte 'publieke hysterie' 
verwoordd en aangemoedigd.^8 Na zeven (uitverkochte) voorstellingen 
brakenn in de schouwburg rellen uit, waarbij een deel van het publiek, 
waaronderr veel NSB'ers, de opvoering trachtten te verstoren. 'Een deel 
vann het overige publiek deed mee, terwijl anderen zich weer tegen de 
rellenmakerss keerden. De voorstelling werd onder luid gejoel toch uit-
gespeeldd en kreeg van de sympathiserende toeschouwers een ovationeel 
applaus.'239 9 

Inn de gemeenteraad liet burgemeester W. de Vlugt (ARP) weten dat 
hijj  ondanks alle commotie niet van plan was het stuk te verbieden. Hij 
hieldd zich aan het positieve advies van de commissie van deskundigen 
enn keerde zich fel tegen de rellenmakers: 'Voor terreur ga ik niet opzij, 
mett terreur reken ik af.'24° Op uitnodiging van het gemeenteraadslid 
H.. Amelink (ARP) het de minister van Binnenlandse Zaken J. A. de Wilde 
(eveneenss ARP) weten niet bevoegd te zijn het stuk te verbieden. De 
bevoegdheidd te waken voor 'met de openbare orde en zedelijkheid strij-
digee vertooningen' lag in gemeenten uitsluitend bij de burgemeester. 
Well  liet de minister weten van mening te zijn 'dat wijs beleid vordert, 
datt het stuk niet meer ter vertooning wordt toegelaten'.24' Ditt officieu-
zee advies werd door de burgemeesters van Den Haag, Haarlem en 
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Utrechtt opgevolgd. Kort daarna besloten Van Dalsum en Defresne zelf 
mett de opvoeringen te stoppen. De rel rond De Beul was een bewijs van 
dee groeiende invloed van het verhardende politieke klimaat op de kunst. 
Tegelijkertijdd stelden de verscherpte politieke tegenstellingen kunste-
naarss voor welhaast onvermijdelijke politieke keuzen. De daardoor ver-
oorzaaktee onrust had tot gevolg dat na 1935 steeds vaker toneelstukken 
werdenn verboden.242 

DenDen Haag: idealen van een ''nieuwe stad' 

Vann alle Nederlandse steden groeide Den Haag sinds het einde van de 
negentiendee eeuw het snelst. Tussen 1875 en 1940 groeide het Haagse 
inwonertall  van ongeveer 100.000 naar meer dan 50o.ooo.243 Bij het 
'groeistad-imago'' pasten moderne gemeenschapsambities op het cul-
turelee vlak. Van grote invloed op de ontwikkeling hiervan was de al 
genoemdee H.E. van Gelder. Deze ambtenaar was een in Amsterdam 
geborenn kleinzoon van dominee-auteur Nicolaas Beets, gepromoveerd 
inn de staatswetenschappen en sinds 1899 lid van de SDAP. In 1906 werd 
hijj  in Den Haag tot gemeentearchivaris benoemd. Vanuit deze functie 
ontwikkeldee de zeer diplomatieke Van Gelder zich geleidelijk aan tot 
eenn spil in het Haagse culturele leven en tot de belangrijkste vormgever 
vann het Haagse cultuurbeleid. Veel steun ontving hij daarbij van (de 
liberale)) burgemeester H.A. van Karnebeek (een jeugdvriend) en wet-
houderr J. Jurriaan Kok (eveneens liberaal).244 

Vann Gelder wist het stadsbestuur te overtuigen van de noodzaak dat 
'dee nieuwe stad' haar inwoners alles moest kunnen bieden wat zij kon-
denn wensen: 'het beste juist voor de bevrediging van ideële behoeften, 
voorr smaak, kunst, wetenschap en ontspanning'.24*  Bijzondere aan-
dachtt moest worden geschonken aan de 'minder gegoeden', onder wie 
Vann Gelder een 'zucht naar ontwikkeling' waarnam. Aan dit 'bescha-
vingswerk'' leiding te geven zou de gemeente tot een belangrijke verant-
woordelijkheidd moeten rekenen. Om dit doel efficiënt te kunnen na-
strevenn zou het gemeentelijk cultuurbeleid volgens Van Gelder moeten 
wordenn gecoördineerd vanuiteen afzonderlijke gemeentelijke dienst.246 

Inn 1918 kwam het zover, toen onder wethouder Jurriaan Kok de Dienst 
voorr Kunsten en Wetenschappen in het leven werd geroepen. Het hele 
cultuurbeleidd kwam nu onder directe leidingvan Van Gelder, die direc-
teurr van de dienst werd.24? Den Haag was hiermee de eerste stad waar 
hett kunst- en cultuurbeleid een volwaardige plaats in de ambtelijke 
organisatiee kreeg.248 

Dee invloed van socialistische stadsbestuurders op de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid was in Den Haag veel minder nadrukkelijk dan in 
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Amsterdam.. Ook in Den Haag was de SDAP na 1918 de grootste partij 
gewordenn en leverde zij vaak twee van de vijf wethouders, maar geen 
enkelee keer had een socialistische wethouder 'cultuur' in zijn porte-
feuille.. De Haagse sociaal-democratische wethouders J.W. Albarda 
(1917-1923),, W. Drees (1919-1933) en M. Vrijenhoek (1923-1933 en 1935— 
1941)) legden andere prioriteiten. Wel had Albarda tussen 1919 en 1923 
'Onderwijs'' en daarmee 'de Schouwburg' en het Museum voor het 
Onderwijss onder zijn hoede, maar daar bleef het bij. Meestal was de 
Dienstt voor Kunsten en Wetenschappen ondergebracht in de porte-
feuillee van de burgemeester. Zo niet, dan werd 'cultuur' beheerd door 
wethouderss van liberale signatuur. 

Opvallendd is dat, hoewel vanuit soortgelijke verlichte idealen werd 
gehandeld,, in het Haagse beleid andere accenten werden gelegd dan in 
Amsterdam.. Waar in de hoofdstad de aandacht vooral op beeldende 235 
kunst,, toneel249 en muziek werd gevestigd, was het terrein van aandacht 
inn de hofstad breder. Zo was Den Haag in 1920 de eerste gemeente die 
-- omdat een monumentenwet maar op zich liet wachten - een monu-
mentenverordeningg instelde. Het voorbeeld deed veel andere gemeen-
tenn volgen.2* 0 Ook de bemoeienis met de schoolbioscoop en de wijze 
waaropp Den Haag met zijn musea omging, werden nagevolgd. 

Dee aandacht voor het nieuwe medium film in relatie tot het onderwijs 
-- de schoolbioscoop - stamde al van voor de Eerste Wereldoorlog.2* 1 

Ditt had ertoe geleid dat in 1915 de eerste Nederlandse schoolbioscoop 
werdd ondergebracht bij het in 1904 door particulieren opgerichte en 
sindss 1908 door de gemeente gesubsidieerde Museum ten bate van het 
Onderwijs,, het latere Museon. Direct na de oorlog, in augustus 1918, 
werdd aan de Hoefkade de Gemeentelijke Schoolbioscoop geopend. 
Onderr leiding van de socialistische onderwijzer David van Staveren 
groeidee de Haagse Schoolbioscoop in korte tijd uit tot een modelinstel-
ling.2*22 Van Staveren trad daarnaast niet alleen op als adviseur van 
makerss van educatieve films als Will y Mullens, maar deed zich ook ken-
nenn als bevlogen propagandist van het schoolbioscoopwezen.2*3 

Inn zijn brochure De bioscoop en het onderwijs (1919) pleitte hij voor de 
inrichtingg van een centrale schoolbioscoop onder deskundige leiding in 
groteree steden en voor het afhuren van een bioscoopgebouw in kleinere 
plaatsen.2*^^ Film bood volgens Van Staveren een unieke mogelijkheid 
dee wetenschap te democratiseren, en hij benadrukte: 'de bioscoop moet 
niett bestreden, ze moet veredeld worden'.2**  Als een ware missionaris 
reisdee Van Staveren door het land om het idee van de schoolbioscoop te 
verbreiden.. Aanvankelijk met succes, want vanaf 1920 kwamen er school-
bioscopenn tot stand in Rotterdam, Zutphen, Arnhem, Leiden en Krom-
menie. . 
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Hett uitblijven van rijkssteun, bezuinigingen en pedagogische beden-
kingenn zorgden er echter voor dat de in eerste aanleg positieve resulta-
tenn niet werden gecontinueerd.2* 6 Na enige tijd groeide het aantal 
schoolbioscopenn minder snel dan verwacht en trad er stagnatie op. De 
inn 1926 door Van Staveren en anderen opgerichte Vereeniging voor 
Onderwijs-- en Ontwikkelingsfïlms werd geen succes, en in 1935 staakte 
dee Haagse Schoolbioscoop, waarvan Van Staveren sinds 1928 vanwege 
zijnn voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring 
geenn directeur meer was, onder druk van de crisis zijn activiteiten. 

Meerr dan enig ander was Van Gelder ervan overtuigd dat musea een 
centralee rol bij de opvoeding van 'het volk' moesten spelen. Als auctor 
intellectualiss en opsteller van uitgebreide verhandelingen over 'plaatse-
lijk ee musea' in Over hervorming en beheer onzer musea (1918) en het Rap-

2366 port (1921) van respectievelijk de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
enn de Museumcommissie, zag hij musea geheel in het vanouds bekende 
Verlichtingsperspectief:: museale collecties moesten 'strekken tot stich-
ting,, leering en opvoeding van het gansche volk'.2*7 En de overheid 
moestt ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurde. 

Dee gelegenheid dit ideaal in praktijk te brengen kreeg Van Gelder 
toenn hij naast zijn functie van gemeentearchivaris, in 1912 ook directeur 
vann het Haags Gemeentemuseum werd. Hier moest een oplossing voor 
hett ruimtegebrek gevonden worden.2* 8 In 1914 adviseerde Van Gelder 
nieuwbouww aan burgemeester en wethouders, met als gevolg dat de in 
19188 in het leven geroepen Dienst voor Kunsten en Wetenschappen tot 
taakk kreeg plannen op te stellen voor de bouw van een 'Museum voor 
modernee kunst', een 'Museum voor oude en nieuwe kunstnijverheid' en 
eenn gebouw voor congressen en tentoonstellingen. Het geheel zou 'een 
cultuurcentrumm moeten worden voor beeldende kunsten, voordrach-
ten,, congressen, muziekuitvoeringen en lezingen'.2* 9 Het concept sloot 
naadlooss aan bij Van Gelders socialistische gemeenschapsidealen en het 
ademdee onmiskenbaar de optimistische sfeer van direct na de Eerste 
Wereldoorlog. . 

Eenn jaar later gaf de gemeenteraad architect Berlage opdracht tot 
'hett ontwerpen van plannen voor een complex museumgebouwen'. In 
19200 was het ontwerp klaar. De totale kosten werden geraamd op 9,3 
miljoenn gulden. Nu bleek echter hoe belangrijk de steun in het college 
vann burgemeester en wethouders voor Van Gelder was. Beide 'suppor-
ters',, burgemeester Van Karnebeek en wethouder Jurriaan Kok, waren 
inmiddelss van het toneel verdwenen, en de overige leden van het colle-
gee bleken niet genegen de ideeën van een linkse kunstenaar (Berlage) en 
eenn linkse intellectueel (Van Gelder) te omarmen. In 1924 werd uitein-
delijkk besloten nog niet tot bouw over te gaan, 'omdat het ogenblik er 
nogg niet voor was aangebroken'. 
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Naa deze desillusie stelde Van Gel-
derr een nieuw programma van eisen 
op,, en hij liet weten op te zullen stap-
penn 'als hij nu geen museum kreeg'.200 

Hett nieuwe voorstel was veel minder 
omvattendd en zou slechts 2,5 miljoen 
hoevenn te kosten. Het stadsbestuur 
gingg ermee akkoord en stelde in 1927 
hett benodigde budget beschikbaar. 
Inn 1935 werd het gebouw opgeleverd. 
Hett voldeed volgens Van Gelder 
geheell  aan de verwachtingen: hier 
konn men 'vrij van afleiding, de druk-
te,, de lelijkheid en stoornis van het 
onbarmhartigee dagelijkse leven, sa-
menzijnn met de mooie uitingen van 
dee meest fijngevoelige, meest tot Het Haags Gemeentemuseum, 
schoonheidd gestemde medemens'.201 

Hett 'beschavingswerk' kon nu in vol-
lee omvang ter hand worden genomen. Begeleid door speciaal daarvoor 
vervaardigdd informatiemateriaal werden scholen, vakverenigingen en 
instellingenn als het Instituut voor Arbeidersontwikkeling het museum 
binnengehaaldd en rondgeleid door daartoe geïnstrueerde begeleiders. 
Inn 1929 werd voor leerlingen van het middelbaar onderwijs een muse-
umjaarkaart,, een voorloper van het latere Cultureel Jongeren Paspoort, 
geïntroduceerd.2022 De in het museum aangebrachte spreuk van beel-
dendd kunstenaar en dichter Willem van Konijnenburg gaf goed weer 
welkee plaats de kunst werd toegedicht: 'Eer het god'lijk licht in d'open-
baringenn van de kunst'.2<53 Hoewel calvinisten het een discutabele stel-
lingg zullen hebben gevonden, toonde het onomwonden aan 'hoe in mu-
seaa het verschijnsel "kunst" in toenemende mate werd geïdealiseerd'.2<54 

RICHTINGGEVENDEE PARTICULIEREN 

Hoewell  de betrokkenheid van stadsbesturen bij cultuur ontegenzeglijk 
toenam,, leed het toch geen twijfel dat ook tijdens het interbellum het 
primaatt met betrekking tot het culturele leven bij particulieren bleef 
liggen.. En net als in de vorige periode was dit overwegend een zaak van 
burgers.. Toch was er in vergelijking met vóór 1918 een nuanceverschil. 
Dee sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw op oneigenlijke 
grondenn vrijwel letterlijk geïnterpreteerde stelling van Thorbecke dat 
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'kunstt geen regeringszaak' was, werd nu door een groeiend aantal bur-
ger-initiatiefnemers,, in het bijzonder progressieve liberalen, anders 
opgevat.. Ook zij bleven het primaat met betrekking tot de cultuur volle-
digg bij particulieren leggen, maar in tegenstelling tot degenen die 
Thorbeckee zeer streng opvatten, vonden zij dat de overheid kunst en 
cultuurr ten behoeve van het 'algemeen belang' moest ondersteunen en 
datt deze daarbij, in plaats van volstrekt volgend te zijn, wel degelijk 
'zelff  beleid mocht ontwikkelen. 

Exponentt bij uitstek van de progressief-liberale burgers die de over-
heidd veel intensiever bij verschillende onderdelen van het culturele le-
venn wilden betrekken, was jhr. mr. dr. Eeltjo Alegondus van Beresteijn. 
'Bewindsmann bij uitnemendheid was hij één der laatsten uit een tijd, 
waarinn het een eer was, voor het algemeen belang te strijden.' 'De knap-

2388 pe beer' was daarbij volstrekt overtuigd van de verlichte opinie dat 
kunstt en cultuur sterk konden bijdragen aan de beschaving en de ont-
wikkeling,, alsmede aan 'het geluk van het volk' en het 'algemeen 
belang'' van de Nederlandse samenleving.2Ö5 Naast Tweede-Kamerlid 
(1916-1922)) voor de VDB en gemeenteraadslid in Den Haag voor De 
Vrijheidsbondd (1927-1939) was Van Beresteijn actief en richtingbepa-
lendd in een bijzonder groot aantal culturele organisaties.266 

TussenTussen burgermecenaat en professionaliserende musea 

Hett opvallendst was wellicht de burgerbetrokkenheid bij de musea. 
Zowell  rijksmusea als musea in gemeenten profiteerden nu nog meer 
dann vroeger van het particulier mecenaat. De belangrijkste instelling op 
ditt terrein was ongetwijfeld de Vereniging Rembrandt, maar er waren 
ookk veel individuele schenkers.207 Op gemeentelijk niveau hadden do-
naties,, legaten en bruiklenen tot gevolg dat hier tijdens het interbellum 
rondd de zeventig nieuwe musea tot stand kwamen.268 

Eenn voorbeeld van de manier waarop de gezamenlijke betrokkenheid 
vann gemeentebesturen en particulieren in de praktijk kon werken, biedt 
dee ontwikkeling van het museumbestel in 'de tweede koopstad des 
rijks',, Rotterdam.2<59 Hier leidden de stedelijke musea lange tijd een 
kommervoll  bestaan, maar vanaf de eeuwwisseling had het stadsbestuur 
hett jaarlijkse aankoopbudget voor Museum Boymans verdubbeld tot 
ƒ2500,-,, omdat de overtuiging postvatte dat het museum 'een taak had 
bijj  de veredeling van de smaak en de kunstzin van het publiek in zo 
breedd mogelijke zin'.27° Nadat de Museumcommissie in 1921 in haar 
RapportRapport had gewezen op de grote achterstand in Rotterdam (in vergelij-
kingg met Amsterdam en Den Haag) en opmerkte dat het daar met de 
'aesthetischee opvoeding' van de bevolking (die leefde 'in een rumoeri-
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ge,, jachtige omgeving, die de menschen half verdooft') maar slecht was 
gesteld,, werd in de nabijheid van het Schielandshuis een ruimte voor 
eigentijdsee kunst ingericht. 

Tochh was de invloed van particulieren op de ontwikkeling van de 
Rotterdamsee musea vele malen groter. De collectie van Museum Boy-
manss werd sterk uitgebreid door schenkers als de steenkoolhandelaren 
D.G.. van Beuningen en W. van der Vorm, en in 1935 kwam een impo-
santt (door A. van der Steur ontworpen en door een particulier gefinan-
cierd)) nieuw gebouw tot stand.27' Maar hier bleef het niet bij. Particu-
lierenn waren ook de stuwende krachten achter de verdere ontwikkeling 
vann de andere stedelijke musea, en tevens leidde hun inzet tot de tot-
standkomingvann de Atlas Van Stolk (1929), het Natuurhistorisch Muse-
umm (1933) en het Nederlands Belastingmuseum (1936). Weliswaar was 
dee gemeente ook bij de musea betrokken, maar één ding was zeker: bij 239 
allee ontwikkelingen waren particulieren de drijvende kracht. Zij , en in 
hett bijzonder de grote ondernemers, de 'havenbaronnen', bepaalden in 
Rotterdamm op het terrein van de musea de ontwikkelingen. Dat hun 
invloedd overigens niet tot Rotterdam beperkt bleef toont in 1938 de tot-
standkomingvann Rijksmuseum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe. 

Ondankss de gewaardeerde betrokkenheid van particulieren bij de 
snellee groei van het aantal stedelijke musea ontstond in professionele 
kringenn kritiek. Hier werd geconstateerd dat de vaak ongestructureerde 
inzett van particulieren in de praktijk soms tot chaos en 'desorganisatie' 
leidde.2722 Dit probleem was inmiddels zo groot geworden dat de NOB in 
19188 in zijn invloedrijke geschrift Over hervorming en beheer onzer musea 
steldee dat 'plaatselijke musea' zich zouden moeten concentreren op het 
verzamelenn 'van voorwerpen, die van belang zijn voor de kennis van de 
beschaving,, de kunst en de geschiedenis van de geographische ressor-
ten,, waarvoor zij zijn opgericht'.27^ Het Rapport van de Museumcom-
missiee ging eveneens diep op de plaatselijke musea in. Deze zouden bij 
voorkeurr onder verantwoordelijkheid van de provinciale of gemeente-
lijk ee overheid moeten vallen. Het rijk zou, indien nodig, kunnen onder-
steunen,, maar alleen als 'uit de bevolking zelve op voldoende wijze de 
behoeftee aan kunstgenot' was gebleken.27*  Zowel de NOB als de Muse-
umcommissiee stelde hiermee de rol van de overheden veel meer cen-
traal.. Onder invloed hiervan kwamen musea hoger op de (lokale) poli-
tiekee agenda's. De bemoeienis werd gelegitimeerd door de opvatting 
datt zij een positieve bijdrage aan de sociale cultuurspreiding kon leve-

ren. . 
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MaatschappelijkeMaatschappelijke steun voor monumentenzorg 

Dee grote invloed die de Nederlandsche Oudheidkundige Bond en de 
Bondd Heemschut al eerder op de monumentenzorg waren gaan uitoe-
fenenn werd na 1918 voortgezet. Wat restauratie-ethiek betreft waren in 
dee NOB levende opvattingen van aanvang af richtinggevend voor de 
Rijkscommissiee en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (1918). 
Tegelijkertijdd werden deze opinies door middel van het Bulletin van de 
NOBB onder de aandacht van een groeiend publiek gebracht. Vanaf 1924 
droegg ook het door de Bond Heemschut uitgegeven periodiek Heem-
schutschut onder brede lagen van de bevolking bij aan de verbreiding van het 
nutt en de noodzaak van monumentenzorg. Het blad wilde 'de waarheid 
prediken,, dat de schoonheid van stad en land niet een ding is voor enke-

2400 Ie wat al te gevoelige overbeschaafden\2?5 Grote invloed ging eveneens 
uitt van Het kleine land en zijn grote schoonheid, een in 1929 uitgegeven 
'bestseller'' van Henri Polak waarin deze voor een breed publiek en van-
uitt een herkenbare socialistische optiek een lans brak voor een actief be-
houdd van monumenten en landschappen.2?6 En in 1940 maakte Heem-
schutt een begin met de zogenaamde 'Heemschut-serie', een uitgave van 
kleinee goedkope boekjes waarin voor een breed publiek de aandacht op 
hett nationale culturele erfgoed werd gevestigd. 

Dee grote publieke belangstelling bleek ook uit het feit dat op het ter-
reinn van de monumentenzorg tijdens het interbellum door particulie-
renn drie nieuwe, landelijk opererende organisaties in het leven werden 
geroepen.. De eerste was in 1918 de Vereniging Hendrick de Keyser, die 
zichh tot doel stelde belangrijke monumenten aan te kopen en te beheren 
-- een taak die het rijk van aanvang af had geweigerd op zich te nemen. 
Inn 1922 volgde de Vereeniging De Hollandse Molen, met als doel 
authentiekee Nederlandse (wind)molens te beschermen. Vervolgens 
kwamm in 1932 de Stichting Menno van Coehoorn tot leven, die zich tot 
taakk stelde oude vestingwerken te bewaren en zo mogelijk te herstellen. 

HetHet onvervulde verlangen naar een operatheater 

Tott ergernis van de grootstedelijke burgerij waren inmiddels overal in 
Europaa operatheaters verrezen, behalve in Nederland. Van overheids-
steunn was nauwelijks sprake, en tot een volwaardige Nationale Opera, 
waaroverr al sinds 1850 in Toonkunst-kringen werd gesproken, kwam 
hett maar steeds niet. De opera bleef een zaak van commerciële exploi-
tantenn en burgerlijk particulier initiatief. Pogingen van de Wagnerver-
enigingg (1884) om 1,8 miljoen gulden bijeen te brengen voor een door 
Berlagee ontworpen en in Scheveningen te bouwen operatheater waren 
rondd 1910 mislukt. 
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Naa 1918 veranderde er weinig. Ook nu bleef de overheidsbetrokken-
heidd incidenteel, waardoor van een volwaardige voorziening geen spra-
kee kon zijn. Toch waagde de Wagnervereniging een tweede poging in 
Amsterdam,, waar de (besloten) Wagnervereniging in 1925 openbaar 
toegankelijkee Volksopvoeringen' in de Stadsschouwburg was gaan ver-
zorgen.. Op de vleugels van het succes daarvan werd nu geprobeerd om 
opp het Museumplein een operagebouw, het 'Museum Theater' te laten 
bouwen.2??? Onder leiding van Berlage werd in 1925 een 'wedstrijd' 
onderr zes Nederlandse architecten georganiseerd. Winnend ontwerp 
wass dat van J.F. Staal. De tot op dat moment gunstig lijkende perspec-
tievenn vervlogen echter toen de gemeenteraad - nadat burgemeesters 
enn wethouders zich steeds welwillend hadden betoond - in 1929 met 24 
tegenn 21 stemmen besloot om voor de bouw geen lening van 4,6 miljoen 
beschikbaarr te stellen. Teleurgesteld bracht de Wagnervereniging haar 241 
'volksvoorstellingen'' tot een minimum terug. 

Bijj  het vijftigjarig bestaan van de Wagnervereniging, in 1934, werd 
opp haar initiatief in het Amsterdams Conservatorium een operaklas 
ingericht.. De eerste professionele Nederlandse operaopleiding was 
hiermeee een feit. Concrete plannen tot de bouw van een operatheater 
kwamenn voorlopig echter niet meer van de grond. Wel kwam het vlak 
voorr de Tweede Wereldoorlog nog tot een belangrijk initiatief: in 1939 
richttenrichtten de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, de 
Wagnerverenigingg en de Bond van Volksuniversiteiten de Nederlandse 
Operaa op.2?8 Minister Bolkestein vond het een uitstekend initiatief en 
liett zich tot erevoorzitter van de stichting benoemen. 

'Toonkunst','Toonkunst', Gebrek en nieuwe ivolksmuziekscholen> 

Vann aanvang afwas de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 
hett land de drijvende kracht achter het muziekonderwijs geweest. Hoe-
well  de steun van de overheid minimaal was, waren de resultaten indruk-
wekkend.. In tal van steden waren zang- en muziekscholen tot stand 
gekomenn en was er voorzien in cursussen voor onderwijzers. In 1884 
wass op initiatief van Toonkunst het Amsterdams Conservatorium ge-
stichtt en in 1928 werd de kroon op het werk gezet toen aan de Universi-
teitt van Utrecht een leerstoel in de Muziekwetenschap tot stand kwam. 
Tochh was en bleef Toonkunst vooral een 'burgerinstelling'. Uit eigen 
milieuu werd voldoende publiek getrokken, maar 'het volk' werd naar de 
meningg van velen te weinig bereikt. 

Juistt om deze reden ondernam de door socialistische idealen gemoti-
veerdee onderwij zer-musicus Willem Gehrels een geslaagde poging om 
'eenn werkelijke, het hele volk doordringende muzikale vorming' te ont-
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wikkelen.2799 In 1932 bracht hij zijn idealen in praktijk door in Amster-
damm een Volksmuziekschool op te richten. Hij vroeg en kreeg daarbij 
steunn van Toonkunst. Het succes was zodanig dat Gehrels in 1935 bij 
Toonkunstt in dienst trad als 'adviseur inzake de oprichting en organisa-
tiee van Volksmuziekscholen'. Resultaten bleven niet uit. In vlot tempo 
kwamenn Volksmuziekscholen tot stand in onder meer Rotterdam, Den 
Haag,, Haarlem en Nijmegen. Tegelijkertijd deden de nieuwe muziek-
pedagogischee opvattingen hun invloed op de Toonkunstmuziekscholen 
gelden.. Hoezeer Toonkunst zich achter de Volksmuziekschoolgedach-
tee schaarde bleek uit het feit dat zij (naast gemeentebesturen) in veel 
gevallenn eveneens als subsidiënt van de nieuwe instellingen optrad. Na 
19455 zou ook het rijk (via Toonkunst) de Volksmuziekscholen gaan sub-
sidiëren. . 

ParticuliereParticuliere betrokkenheid bij film 

Eenn ander terrein waarop particulieren opvallende en voor latere 
beleidsontwikkelingenn belangrijke initiatieven namen was de film. Ver-
schillendee groepen particulieren beargumenteerden hun bemoeienis 
mett respectievelijk cultuurhistorische, artistieke en propagandistische 
motieven.. In het eerste geval ging het om Het Nederlands Centraal 
Filmarchieff  (1919), in het tweede om de Nederlandse Filmliga (1927) en 
inn het derde om het gebruik van film door de arbeidersbeweging. 

All  in 1913 had de Haagse 'Bioscoop-Commissie' geconstateerd dat 
hett wenselijk zou zijn om - net als in België - een filmarchief aan te 
leggen.2800 Na de oorlog kwam het zover, nadat de Haagse particulier 
D.S.. van Zuiden naar aanleidingvan een film over Arnhemse Volksfees-
tenn de aandacht vestigde op de historische waarde van dergelijke pro-
ducties.. Kort daarna, in oktober 1919, werd de Vereeniging Nederlands 
Centraall  Filmarchief (NCF) opgericht. Het eerste bestuur bestond uit 
onderr anderen rijksarchivaris Fruin, Van Gelder en Van Staveren, de 
Tweede-Kamerledenn Van Beresteijn en A. van Rijckevoorsel, en de ini-
tiatiefnemerr Van Zuiden.281 Doel was films te bewaren 'die van belang 
kunnenn worden geacht voor de geschiedenis, in den uitgebreidsten zin 
dess woords, van Nederland, het Nederlandsche volk en zijne Kolo-
niën'.282 2 

Overeenkomstigg het door de rijksoverheid gehuldigde standpunt dat 
initiatievenn op het terrein van het culturele leven primair bij particulie-
renn en eventueel gemeentebesturen dienden te liggen, beperkte het rijk 
zijnn betrokkenheid tot het geven van toestemming voor het beschikbaar 
stellenn van een brandvrije ruimte door het Rijksarchief. Verder moest 
hett NCF zelf maar aan geld zien te komen. Aanvankelijk lukte dat met 
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bijdragenn van particulieren en enkele steden, maar de weigering van het 
rij kk om ƒ7500,-voor de aanschaf van filmmateriaal beschikbaar te stel-
lenn belemmerde de ontwikkeling toch sterk.283 Hierdoor was het NCF te 
zeerr afhankelijk van de goedgeefsheid van de filmproducenten, en die 
waren,, afgezien van de Haghe Films en de Orionfilmfabriek, niet erg 
bereidd om zonder enige vergoeding afstand van hun materiaal te doen. 
Veell  producties belandden zo niet in het archief, maar toch werd in tien 
jaarr tijd een collectie van 852 films opgebouwd.284 

Tott een intensievere betrokkenheid van het rijk kwam het pas in 
1929,, toen het NCF optrad als opdrachtgever van de door het rijk gefi-
nancierdee zuiDERZEEFiLM. In 1930 volgde hierop de eerste rijksbijdra-
gee (ƒ500,-). Eenmaal van de waarde van het NCF overtuigd kwam het 
rij kk tot meer actie. In hetzelfde jaar dat de eerste subsidie gegeven werd 
stuurdee minister Ruys de Beerenbrouck een circulaire naar provincie-
enn gemeentebesturen waarin werd gevraagd om, indien zij opdracht of 
toestemmingg gaven tot het maken van filmbeelden, als voorwaarde te 
stellenn dat het negatief hiervan aan het NCF werd geschonken. Het 
effectt van de missive was averechts, want de in 1918 opgerichte Neder-
landsee Bioscoopbond (NBB) beschouwde het voorstel van de minister 
alss een aanzet tot 'filmroof' en als een 'frontale aanval op de principes 
vann het vrije ondernemerschap', waarop tot een boycot werd beslo-
ten.28* * 

Hett conflict veroorzaakte in het NCF zoveel deining dat eerst Fruin 
enn daarna Van Staveren uit het bestuur stapten. Uiteindelijk leidde het in 
19333 tot de opheffing van het NCF. De films werden aan het Rijksarchief 
geschonkenn en daar in het Rijks Historisch Filmarchief ondergebracht. 
Fruin,, Van Gelder, Van Zuiden en Van Staveren richtten nog hetzelfde 
jaarr de Vereniging Vrienden van het Rijks Historisch Filmarchief op. 
Hett haalde weinig uit; de relatie met de NBB bleef slecht en er werden 
nogg nauwelijks films aan het bezit toegevoegd. De in het nationale ver-
ledenn geïnteresseerde historici, 
politicii  en particulieren hadden 
hett afgelegd tegen de -volgens 
Fruinn - door 'mercantiele' over-
wegingenn gedreven bioscoop-
bond.286 6 

Stondd bij het NCF de cultuur-
historischee waarde van films op 
dee voorgrond, bij de Filmliga was 
dee aandacht geheel op de artistie- f ^ f V i ü l f »f " 
kee aspecten gericht. Onder in- OEN T " S T" * * T
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vloedd van de filmcriticus (en poli- vignet van de Filmliga Amsterdam. 
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tiekk tekenaar) Leo Jordaan, die vanaf 1924 in De Groene Amsterdammer 
eenn eenzame strijd voor de kunstzinnige erkenning van het nieuwe 
mediumm voerde, groeide in Amsterdamse studentenkringen belangstel-
lingg voor films die gewoonlijk niet in Nederland te zien waren. Artistie-
kee nieuwsgierigheid en de behoefte zich te onttrekken aan de bevoog-
dingg van de overheid en 'het commerciële circuit' gingen hier hand in 
hand. . 

Dee film  PANTSERKRUISER POTEMKiN (1925) van de Russische com-
munistischee cineast S.M. Eisenstein, die bij toeval in de bioscoop te zien 
wass geweest, wekte nieuwsgierigheid naar andere Russische films, maar 
diee werden vanwege hun politiek-revolutionaire karakter algemeen 
gewantrouwdd door ni et-socialistische en niet-communistische politici 
enn openbare bestuurders. In de Tweede Kamer, waar de 'potemkinfilm' 

2444 de gemoederen sterk in beroering bracht, werd de minister gevraagd of 

ditt soort 'proletkult'-films konden worden verboden.287 Het verbod in 
19277 van DE MOEDER (1926) van W. Poedowkin door de burgemeesters 
vann de vier grootste steden riep - vooral in Amsterdam - veel protest 
op.. Om de film toch te kunnen zien organiseerden de studenten Henrik 
Scholte,, Dick Binnendijk en Menno ter Braak in de nacht van 12 op 13 
meii  1927 een besloten voorstelling in kunstenaarssociëteit De Kring. 
Tijdenss deze turbulent verlopen voorstelling, waarbij politie-ingrijpen 
ternauwernoodd werd voorkomen, werd besloten een Filmliga in het 
levenn te roepen om 'in besloten kring te vertonen wat men in bioscopen 
niett of bij vergissing te zien kreeg'.288 Het idee sloeg ook in andere ste-
denn aan, zodat op 17 september een overkoepelende organisatie, de 
Nederlandsee Filmliga (met een eigen tijdschrift: Filmliga), kon worden 
opgericht.. 289 

Tijdenss het eerste seizoen bestonden er Filmliga's in zeven steden: 
Amsterdam,, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Haarlem, Den Haag en 
Delft.. Er werden twaalf programma's gepresenteerd, die vergezeld gin-
genn van evenzoveel nummers van Filmliga. Gedurende de twee daarop-
volgendee seizoenen werden acht programma's samengesteld, en in 
novemberr 1929 werd in Amsterdam een eigen theater - De Uitkij k - in 
gebruikk genomen. Tijdens het derde seizoen kwamen er echter tekenen 
vann verval. Er ontstonden hoogoplopende conflicten over onder meer 
dee programmering, en in het vierde seizoen (1930/1931) kwamen er nog 
maarr vier programma's tot stand, terwijl van Filmliga geen enkel num-
merr verscheen. 

Inn de ogen van veel Amsterdamse leden had de Filmliga inmiddels 
haarr taak volbracht: er was een eigen theater, bioscoopeigenaren waren 
inn toenemende mate bereid betere films in hun programma's op te 
nemen,, er was hiervoor een publiek gekweekt en in de pers werd serieu-
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zeree aandacht aan het medium besteed. Hier kwam bij dat het aanbod 
vann geschikte films vanaf 1930 sterk slonk, waardoor het moeilijk werd 
omm behoorlijke programma's samen te stellen. Ten slotte werd het voor 
dee Liga steeds gecompliceerder zich buiten de voortdurend scherper 
wordendee politieke meningsverschillen te houden.29° De principieel 
apolitiekee initiatiefnemers van het eerste uur waren hier zeer ongeluk-
kigg mee, met als gevolg dat Ter Braak en Scholte uit het bestuur stapten. 
Langg hield de Liga het daarna niet meer vol; op 15 juli 1931 werd de lan-
delijkee vereniging opgeheven. Plaatselijk bleven er Filmliga's bestaan, 
maarr deze waren voor hun programmering in het vervolg geheel afhan-
kelijkk van het aanbod van commerciële distributeurs. 

Nett als de rijksoverheid zette ook de arbeidersbeweging film in voor 
propagandadoeleinden.. Op initiatief van het Amsterdamse SDAP-dag- 245 
bladd Het Volk werden vanaf 1925 zogenaamde Volksvertoningen georga-
niseerdd waarbij films als MOMENTEN UIT DE ARBEIDERSBEWEGING 

werdenn vertoond. In hetzelfde jaar startte eveneens het Instituut voor 
Arbeidersontwikkelingg de Arbeiders Filmdienst (Arfi) . De sterk geën-
gageerdee auteur Jef Last trad in dienst als chauffeur-explicateur-opera-
teurr van de 'Rode Auto' (ook wel, naar Troelstra, de 'Pieter Jelles' 
genoemd),, waarmee overal in het land filmvertoningen werden georga-
niseerd.. De eerste tournee van Last (in 1925/1926) bestond uit 81 voor-
stellingenn die samen 19.600 bezoekers trokken. Een paar jaar later, in 
hett seizoen 1928/1929, werden 410 voorstellingen gegeven voor 90.255 
bezoekers.2?11 De nadruk lag bij de Arfi op 'de kulturele verheffing van 
dee arbeidersklasse'.2?2 Het repertoire bestond voor een belangrijk deel 
uitt in opdracht van vakbonden gemaakte films (van onder meer Joris 
Ivens),, mt Duitsland en Oostenrijk geïmporteerde socialistische pro-
ductiess en 'goede films' als PANTSERKRUISER POTEMKIN van Eisen-
stein. . 
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Hoewell  de koepelorganisatie, het Verbond van Nederlandsche Kunste-
naars-Vereenigingenn (VNKV) , direct na de oorlog zeker een bijdrage aan 
dee verhoogde aandacht voor kunst- en cultuurbeleid leverde, kwam het 
tijdenss het interbellum nauwelijks tot verdere samenwerking tussen de 
verschillendee beroeps- en vakverenigingen van kunstenaars.2^ Wel 
groeidee er binnen de afzonderlijke verenigingen een nog groter vak-
bondsbewustzijn,, waardoor de verhouding tot de overheid veranderde. 
Dezee werd bijvoorbeeld duidelijk doordat de Vereniging van Letter-
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kundigenn (VvL), die voor 1918 nog principieel weigerde een beroep op 
overheidssteunn te doen, zich na de oorlog met een verzoek om onder-
steuningg tot de minister van OK&W richtte. In de daaropvolgende toe-
kenningg zag de VvL een 'principiële erkenning (...) dat de letterkunde 
eenn waarde betekent voor land en volk, en de letterkundigen wier arbeid 
inn ons kleine land zeer slecht finanti eel wordt beloond, van Staatswege 
behoorenn te worden gesteund, indien de beteekenis van hun werk en de 
maatschappelijkee omstandigheden waarin zij verkeeren, daartoe aanlei-
dingg geven'.294 Volgens socialistische leden als Gerard van Hulzen was 
ditt echter niet voldoende. Volgens hen 'had de overheid de plicht schrij-
verss financieel te ondersteunen. Dat wil zeggen alle schrijvers en niet 
enkelee uitverkorenen.'295 

Alss belangrijkste kunstenaarsvereningingen met vakbondsaspiraties 
goldenn de Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB), die in 1920 in de 
plaatss van de Algemene Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging 
trad,, de Nederlandsche Toneelkunstenaars Vereeniging en de Vereni-
gingg van Letterkundigen.2?6 Beeldende kunstenaars hadden in 1931 een 
Federatiee van Beeldende Kunstenaarsverenigingen opgericht, maar dit 
leidde,, anders dan bij musici, acteurs en auteurs, niet tot een relatief 
krachtigee organisatie.297 Verdeeldheid bleef onder deze verenigingen 
dee boventoon voeren, al groeide de eenheid rond de totstandkoming 
vann het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars - waarover straks. 

TussenTussen groepsbelang en algemeen belang 

Naarmatee kunstenaars meer voor hun belangen opkwamen, werd het 
verschill  duidelijker tussen de optiek van waaruit de rijksoverheid beleid 
voerdee en aangelegenheden die professionele kunstenaars voor de uit-
oefeningg van hun beroep cruciaal achtten. Tegenover het vanuit poli-
tiek-bestuurlijkee overwegingen gevoerde cultuurbeleid, waarmee in de 
eerstee plaats aan het algemeen belang (of in elk geval aan het belang van 
grotee groepen van de bevolking) diende te worden bijgedragen, profi-
leerdee zich in toenemende mate een meer op de vervulling van groeps-
belangenn georiënteerde oppositie van professionele kunstenaars. 

Hett verschil tussen beide benaderingen kwam voor het eerst duide-
lij kk naar voren in de reactie van het ministerie op de in 1916 geuite wens 
vann het VNKV om een Instituut voor Schoone Kunsten in het leven te 
roepenn waarin kunstenaars een vooraanstaande rol zouden moeten spe-
len.. Volgens het hoofd van de Afdeling Kunsten, Duparc, zouden in een 
dergelijkk lichaam de groepsbelangen van kunstenaars te veel op de 
voorgrondd treden en zou het met het cultuurbeleid nagestreefde alge-
meenn belang in de verdrukking komen.2?8 Teneinde aandacht binnen 
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hett beleid op dit laatste gericht te houden waren 'een zekere neutraliteit 
enn objectiviteit' een vereiste, en die lieten zich niet rijmen met een gro-
teree invloed van groepsbelangen.2?? In dit licht vond men in bestuurlij-
kee en ambtelijke gelederen dat 'de combinatie van kunstenaar-ambte-
naar'' niet voor de hand lag.?00 

Inn de praktijk kwamen de verschillen tussen kunstenaars en de ver-
antwoordelijkhedenn van het openbaar bestuur het nadrukkelijkst tot 
uitingg bij de beeldende kunsten. Beroepsverenigingen van beeldende 
kunstenaarss protesteerden hier voortdurend tegen het feit dat het 
ministerie,, anders dan het Amsterdamse stadsbestuur, zijn adviescom-
missiess liet bestaan uit op persoonlijke titel benoemde leden en niet uit 
afgevaardigdenn van kunstenaarsverenigingen.301 Hoezeer dit tegen de 
zinn van de verenigingen was, bleek in 1921 bij de instelling van het Rege-
ringscomitéé voor Nederlandse Kunsttentoonstellingen in het Buiten- 247 

land.?02 2 

Aanvankelijkk werden de leden hiervan 'voor het leven' benoemd, 
maarr toen na enige tijd bleek dat dit tot verstarring leidde werd in 1931 
eenn roulatiesysteem ingevoerd. Veel hielp dit niet, want de samenstel-
lingg bleef ongeveer gelijk, omdat sommige leden na het verstrijken van 
hunn termijn kort daarna gewoon opnieuw werden benoemd. In kunste-
naarskringenn gold het comité als autoritair en willekeurig en meerma-
lenn werd tegen de samenstelling en beslissingen ervan geprotesteerd. 
Zonderr resultaat. Het ministerie bleef bij de opvatting dat op persoon-
lijk ee titel benoemde leden de onafhankelijkheid bevorderden. Door 
kunstenaarsverenigingenn buiten het comité te laten zou vriendjespoli-
tiekk worden voorkomen en zouden er 'evenwichtige presentaties' tot 
standd kunnen worden gebracht waarin 'alle richtingen der Nederland-
schee kunst' waren vertegenwoordigd.*0? 

Hett comité bevond zich binnen de bestaande verhoudingen in een 
weinigg benijdenswaardige positie. Enerzijds werd het door het ministe-
riee strak aan de lij n gehouden en regelmatig bijna onvriendelijk beje-
gend.3°44 De bestede gelden moesten tot op de laatste cent worden ver-
antwoord,, en in 1927 liet de minister bits weten: 'De brieven die Uw 
comitéé tot mij richt, dienen gefrankeerd te worden.' Dit leidde soms tot 
eenn merkwaardige communicatie. In 1929 schreef het comité aan het 
hoofdd van de Afdeling Kunsten, Visser: 'Is er nog wat bijeen te scharre-
lenn voor ons comité?' Anderzijds lag het comité voortdurend onder 
vuurr van ontevreden kunstenaars.?0*  Ondanks alle problemen werd er 
nogg een behoorlijk aantal exposities samengesteld. Presentaties vonden 
plaatss in Barcelona, Boedapest, Brussel, Glasgow, Londen, Noorwe-
gen,, Parijs (driemaal), Praag, Rome, Sidney, Stuttgart, Venetië (twee-
jaarlijks)) en Wenen. 
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HetHet eerste kunstenaarsbeleid: het Voorzieningsfonds 

Bijj  het zich zo moeizaam ontwikkelende beleid met betrekking tot 
eigentijdsee beeldende kunst gaf, zoals gezegd, de aandacht voor 'nood-
lijdendee kunstenaars' vanaf het begin van de jaren twintig aanleiding tot 
eenn scherp onderscheid tussen kunst- en kunstenaarsbeleid. Anders dan 
inn kringen van kunstenaars, die op ideologische gronden van mening 
warenn dat kunstenaarsbeleid een integraal onderdeel van kunstbeleid 
diendee te zijn, vond men bij het rijk dat beide beleidssoorten principieel 
gescheidenn moesten blijven.3°6 Als er van kunstbeleid sprake was, moest 
artistiekee kwaliteit het toetsingscriterium zijn en moest de uitvoering 
ervann bij het ministerie van OK& W liggen. Wanneer echter sociale over-
wegingenn de belangrijkste reden voor bemoeienis waren, waarmee er 

2488 van kunstenaarsbeleid sprake was, diende dit, net als ander sociaal 

beleid,, bij het ministerie van Sociale Zaken te zijn ondergebracht. 
Ondankss incidentele aandrang van socialisten en 

progressievee liberalen in de Tweede Kamer werd 
overr de noodzaak van kunstenaarsbeleid bij het rijk 
sterkk geaarzeld. Als op zoveel andere terreinen werd 
hett initiatiefin eerste aanleg aan de direct betrokke-
nenn gelaten. Hier werd, naast het Nederlandsch 
Steun-Comitéé voor Beeldende Kunstenaars (1914), 
inn 1921 het Nationaal Steuncomité voor Noodlijden-
dee Kunstenaars actief. Pas na het uitbreken van de 
crisiss raakte de rijksoverheid ervan doordrongen dat 
steunn niet langer kon uitblijven. Maar ook nu nog 
bleeff  het initiatief bij kunstenaars en betrokken par-
ticulieren.. In 1932 kwam het comité De Kunst in 
Noodd tot stand, dat mappen met reproducties van 
eigentijdsee beeldende kunstenaars verkocht. Konin-
ginn Wilhelmina verleende hieraan medewerking 

Inn verschillende plaatsen in het d o o rt o e t e s t a an dat ook afbeeldingen van door haar 

landd werden door'Kunst in gemaakt werk in de mappen werden opgenomen. 
Nood'' s os-tentoonstellingen Tevens stelde ze werk beschikbaar voor zogenaamde 
georganiseerd.. sos-tentoonstellingen die 'in verschillende steden 

dess lands' werden georganiseerd.3°7 
Maarr er gebeurde meer. Diverse kunstenaarsverenigingen ontwik-

keldenn allerlei plannen en acties om aan geld te komen. Het meest suc-
cesvollee initiatief in dezen kwam in 1933 van de artistiek bevlogen mr. 
Jeann Francois van Royen, die er als plaatsvervangend directeur-gene-
raall  van de P TT voor zorgde dat in dit staatsbedrijf veel aandacht aan 
toegepastee kunst werd besteed, en die in 1922 voorzitter van de Vereni-
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gingg voor Ambachts- en Nijverheidskunst was geworden.^8 In deze 
functiee wist hij niet alleen de samenwerking tussen de diverse kunste-
naarsverenigingenn sterk te bevorderen, ook ontwikkelde hij een plan 
voorr een sociale verzekering waaraan behalve beeldende kunstenaars 
ookk andere kunstenaars mee konden doen. De financiering zou moeten 
komenn van kunstenaarsverenigingen, rijk en gemeenten. Uiteindelijk 
leiddee het plan ertoe dat in 1935 door het ministerie van Sociale Zaken 
hett Voorzieningsfonds voor Kunstenaars in het leven werd geroepen.3°9 

Dee rijksoverheid toonde zich hiermee bereid om (een beperkte) ver-
antwoordelijkheidd voor de sociale positie van kunstenaars op zich te 
nemen,, maar gaf daarbij tegelijkertijd nog eens nadrukkelijk aan dat zij 
ditt beleid niet tot haar kunst- en cultuurbeleid wilde rekenen. 3IO Het 
Voorzieningsfondss werd de eerste door de overheid medegefinancierde 
socialee verzekering voor kunstenaars, en daarmee was het eerste kun- 249 
stenaarsbeleidd een feit. Tevens ging de rijksoverheid met het Voorzie-
ningsfonds,, zij het nog niet vanuit het kunstbeleid, voor het eerst over 
tott het instellen van een fonds ten behoeve van de kunsten. 




