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Noten Noten 

NOTENN BIJ HOOFDSTUK I 

i.. Rüter 1967,310. 
2.. Samen met de 'grote burgerij' omvatte de regentenklasse ten hoogste 4% van 

dee bevolking. Tussen beide klassen bestonden velerlei banden en relaties; hun 
levensstijll  verschilde niet wezenlijk. Zie over de positie van de regenten in de 
Republiekk bijv. Schmidt 1986. 

3.. Zie bijv. Spaans 1989,138. 
4.. Vgl. Burke 1988a, 187-188. 
5.. Rüter 1967,310. 
6.6. Verwey 1976,382-383. 443 
7.. Hoe groot het aantal nieuwkomers was, blijkt uit het feit dat bij de volkstelling 

vann 1622 67% van de bevolking van Leiden, 50% van die van Haarlem en 
33,5%% van die van Amsterdam afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden 
(Ellemerss 1987,324). Zie over de invloed van immigranten op de cultuur 
bijv.. Israel 1995, 605-625. 

8.. Zie over de relatie tussen rederijkers en de overheid Van der Heijden en 
Vann Boheemen 1999. 

9.. Knuvelder 1971,109. 
10.. Koster 1970,15-21. 
11.. Ibidem, 68; Mak 1944,93; Albach 1965,24; Van Diepen en Snethlage 1990, 

89-94. . 
12.. Mak 1944,108. 
13.. Er vielen meer doden bij de naleving van dit plakkaat (Mak 1944,48). De dood 

vann de Haarlemse factor, Heynzoon Adriaensz., een vijftigjarige weduwnaar 
enn vader van acht kinderen, veroorzaakte 'een groot gedruis, oploop ende 
verschrickingee onder het volk ende de Heren' (Van Boheemen en Van der 
Heijdenn 1993,53). De terechtstelling op de Grote Markt in het centrum van 
dee stad mislukte aanvankelijk omdat er een zwaar onweer losbrak. De vele 
aanwezigenn zagen hierin een vingerwijzing van God en in het tumult wist 
dee veroordeelde te ontsnappen, maar ver kwam hij niet. Het stadhuis binnen-
gesleept,, werd hij in de burgemeesterskamer door de beul gewurgd (Koster 

I970.33-37)--
14.. Koster 1970,6$. 
15.. Bijvoorbeeld in Haarlem. Deze censuur bleef tot in het midden van de 

achttiendee eeuw bestaan (Koster 1970,122,142). 
16.. Geciteerd in Busken Huet (1884), 1987,737. 
17.. Over toneel in Groningen bijv.: Van Deursen (1976), 1996,161-162. 
18.. Huizinga (1941) 1972,72; Worp 1908,90-102; 285-289. 
19.. Vaste theaters waren in Europa een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het eerste, 

hett Swan Theatre, werd in 1556 in Londen in gebruik genomen. In Rotterdam 
werdd in 1630 door het Burgerweeshuis een vaste schouwburg geopend, maar 
'doorr agitatie van kerkelijke zijde was men gedwongen de zondige instelling na 
zess jaar te sluiten'(Molendijk 1971,227).Zie ookHaverkornvan Rijsewijk 1882,1. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK I 

20.. Het was het theater in het gebouw van de door dr. Samuel Coster opgerichte 
Eerstee Nederduytsche Academie. 

21.. Van Campen had naam gemaakt met opdrachten van regenten en de stadhou-
der.. Hij was jarenlang in Italië geweest en werd daarom in staat geacht om de 
Romeinsee voorbeelden in Hollandse bouwkunst te vertalen. Vondel, zoon van 
eenn Antwerps vluchteling die zich in 1597 in het tolerante Amsterdam had 
gevestigd,, was een populair dichter en toneelschrijver. In eerder werk had hij 
partijj  gekozen voor de in 1619 door toedoen van stadhouder Maurits ter dood 
gebrachtee Oldenbarnevelt, de raadpensionaris die ervoor had gezorgd dat de 
bestuursmachtt na de Opstand in handen van de stedelijke regentenfamilies 
bleeff  en niet in die van de calvinistische orthodoxie en de stadhouder kwam. 
Inn dit licht was Vondel, net als Van Campen, een logische keuze van de Amster-
damsee regenten. Dat Van Campen katholiek was (en Vondel op het punt stond 
hett te worden) bleek voor de opdrachtgevers van ondergeschikt belang. 

22.. Geciteerd in Worp 1920,91. De opdracht van dee burgemeesters tot het 
4 444 uitoefenen van deze, overigens niet erg strenge, preventieve censuur hing 

ongetwijfeldd samen met het feit dat de opening van de schouwburg met de 
premièree van de Gijsbreght, die op 26 december 1637 plaats zou vinden, door 
dee gereformeerde kerkenraad was verhinderd omdat men principiële bezwaren 
hadd tegen de inhoud van het stuk. Volgens de gereformeerden bevatte het 
tee veel katholieke geloofselementen (Worp 1920, 91) en bovendien was de 
hoofdfiguurr een typische 'regentenheid' (Albach 1965,30). De première vond 
achtt dagen later toch doorgang, nadat de tekst van het stuk door de burgemees-
terss nog eens goed was bestudeerd. De censuur kon echter niet voorkomen 
datt de kerkenraden zich met het repertoire bleven bemoeien, hetgeen af en 
toee tot daadwerkelijk ingrijpen van de burgemeesters leidde (Worp 1908,103; 
Worpp 1920,120-121,135-136). 

23.. Rasch 1991,243-267. 
24.. Worp 1920,170. 
25.. Geciteerd in Worp 1908,103. 
26.. Westerling 1919,279-294; Van Veen 1986-1987; Bottenheim 1983,17. 
27.. Looijeni98i. 
28.. Worp 1920,271; Buisman 1992, deel 1,157-187. 
29.. Worp 1908,262-263. Erg vast was het theater in Den Haag overigens niet, 

hett was 'waarschijnlijk ook eene tent'; wel 'vast' was de standplaats op het 
Buitenhof. . 

30.. Ibidem, 287. 
31.. Beijer en Samama 1989,29. 
32.. Ibidem, 30; De Klerk 1965,44. 
33.. Beijer en Samama 1989,32. 
34.. Lingbeek-Schalekamp 1984,31; Balfoort 1981,53-54. 
35.. Vente 1975,8; Lingbeek-Schalekamp 1984,54. 
36.. Lingbeek-Schalekamp 1984,61-62. 
37.. De Klerk 1965,45. 
38.. Beijer en Samama 1989,34. 
39.. Lingbeek-Schalekamp 1990,1. 
40.. Balfoort 1981,87. 
41.. Ibidem, 48. 
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42.. De eerste opdrachten tot de bouw van een stadhuis werden rond het midden 
vann de vijftiende eeuw verstrekt in Gouda, Middelburg en Schoonhoven; 
daarnaa volgden onder meer Veere (1474), Alkmaar (1520), Culemborg (1534), 
Kampenn (1543) Nijmegen (1554) en 's-Gravenhage (1565), en na de Opstand 
Franekerr (1591), Leiden (1594), Hoorn (1613), Bolsward (1613), Delft (1619) en 
Amsterdamm (1648); andere stadhuizen, waaronder die in Dordrecht (1544) en 
Haarlemm (1593), werden uitgebreid en verfraaid (zie Zeegers en Visser 1981). 

43.. Israel 1995, deel 11,981-1011. 
44.. Kempers 1991a, 83; Israel 1995, deel 11,1000-1001. 
45.. Zie Huiskamp 1992,105 en Biesboer 1983,65. 
46.. In een enkel geval verliep de overgang van dit bezit in fasen, zie bijv. 

Vann Bueren 1991,295-296. 
47.. Zie bijv. Biesboer 1983,8. 
48.. Freedberg 1986,39-84. Zie over wat er in Haarlem met deze geconfisqueerde 

collectiess gebeurde Van Bueren 1993. 
49.. Kempers 1991b, 197,199; Bok en Schwartz 1991,185,188,190; Van Bueren 1991, 4 45 

301. . 
50.. Zie Carasso-Kok en Levy-Van Halm 1988. 
51.. Miedema 1987. 
52.. Het begrip academie werd in 1583 in de Noordelijke Nederlanden 

geïntroduceerdd in Haarlem, toen Cornelis Corneliszn. van Haarlem, 
Hendrikk Goltzius en Karel van Mander hun (vrij informele) samenwerking 
Academiee noemden; zie Miedema 1987,15. 

53.. Knolle 1984,19-20. 
54.. Knuvelder 1971,135. 
55.55. Grootes 1984,163-164. 
$6.$6. De Vries e.a. 1993,73,84-86. Al in 1584 was de eerste Nederlandse grammatica 

verschenen:: Tweespraack van de Nederduitsche Letterkunst geschreven door de 
Amsterdammerr Hendrik Laurenszn. Spiegel (1549-1612). 

57.. Opvallend zijn hier de relaties en de mentaliteitsverwantschap tussen 'elitaire' 
auteurss verzameld rond de Amsterdamse burgemeesterszoon Pieter Corne-
liszn.. Hooft (1581-1647) en zijn 'Muiderkring', en de belangrijke rederijkers 
enn 'volks-auteurs' Bredero en Vondel. Beide door deze auteurs vertegenwoor-
digdee groepen werden sterk geïnspireerd door de liefde voor eigen taal en stad. 

Err zijn nog diverse andere voorbeelden van vooraanstaande literatoren 
diee een belangrijke rol in het openbaar bestuur speelden. Naast de met elkaar 
bevriendee regenten-aristocraten Hooft en Constantijn Huygens (secretaris 
vann drie stadhouders) kunnen hier Jacob Cats (van 1636 tot 1650 raadpensiona-
risris van Holland) en de Leidse stadssecretaris Jan van Hout worden genoemd. 

58.. Zie over boekhandelaren en drukkers die op Europese schaal opereerden 
Vann Dillen 1970,406-409. 

59.. Schöffer 1978,215-220. Mijnhardt 1987b, 54. 
60.. De Amsterdamse bibliotheek telde rond 1612 circa 1400 gedrukte boeken en 

166 handschriften, en dat was veel, want de Haarlemse Stadsbibliotheek omvatte 
ruimm anderhalve eeuw later, in 1768,882 gedrukte boeken en 26 handschriften. 
Dee verzamelingen werden slechts af en toe aangevuld met aankopen of door 
particulieree schenkingen. Soms gebeurde het omgekeerde en gaf een stads-
bestuurr opdracht te inventariseren welke minder belangwekkende boeken 
tenn gunste van de stadskas konden worden verkocht (Schneiders 1990,18-21). 
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61.. Schneiders 1990,21. 
62.. Kempers 1991b, 197. 
63.. Mörke 1992. 
64.. Keblusek en Zijlmans 1997; Van der Ploeg en Vermeeren 1997. 
65.65. Frijhoffi997. 
66.. Van Raaij en Spies 1988. 
67.. Mörke 1992; Van der Ploeg en Vermeeren 1997. 
68.. Gombrich 1977,335. 
69.. Onder Lodewijk xm werd in 1635 de Académie Francaise (taal- en letterkunde) 

enn in 1648 de Académie Royale de Peinture et de Sculpture opgericht. Onder 
Lodewijkk xiv, de Zonnekoning (1638-1715), bereikte de invloed van de staat op 
dee kunsten en het culturele leven een hoogtepunt toen bijna alle activiteiten op 
ditt terrein rond het hof werden geconcentreerd (Burke 1991 en Gombrich 1977, 
335).. Colbert reorganiseerde de Académie Francaise zodanig dat de koning 
voortaann iedere verkiezing kon tegenhouden en zorgde ervoor dat de Académie 
Royalee uitgroeide tot de internationaal belangrijkste academie, een positie die 
zijj  bijna anderhalve eeuw zou behouden (Van der Tas 1990,91,110,275-276). 
Voortss werden onder koninklijk mecenaat de Académie de Danse (1661), de 
Académiee Royale deMusique (1672) en de Académie d'Architecture (1671) 
gesticht.. Onder invloed hiervan verschoof het centrum van de Europese kunst 
inn de zeventiende eeuw van Italië naar Parijs. Voor Rome bleef alleen een rol 
weggelegdd als klassieke inspiratiebron. Om Franse kunstenaars kennis te laten 
nemenn van de antieke beschaving werd door Colbert in Rome de Académie de 
Francee a Rome (1666) gesticht. Hier konden kunstenaars die de (eveneens in 
16666 ingestelde) Prix de Rome hadden gewonnen zich gedurende enkele jaren 
verderr bekwamen. 

Hett tussen 1661 en 1690 gebouwde paleis van Versailles werd het indruk-
wekkendee symbool van de 'absolute' macht van Lodewijk xiv. Zijn omvangrijke 
kunstbezitt werd er geconcentreerd en er werden grote feesten georganiseerd, 
waarr de kunsten een centrale rol speelden en waarvoor speciale opera's, concer-
ten,, toneelstukken en balletten werden geschreven (Noomen en Tans 1968,134; 
Tapiéé i960,86-162). Zo werd de kunst ingezet om het goddelijk koningschap 
luisterr bij te zetten en om - naar Italiaans voorbeeld - de 'grandeur' van zijn hof 
enn daarmee van Frankrijk, te verhogen (Kempers 1987,342). In heel Europa 
oogsttee het Franse vertoon van macht, pracht en praal grote bewondering; 
dee Franse hofstijl werd toonaangevend. All e vorsten -wereldlijke zowel als 
geestelijkee - deden hun best om het Franse voorbeeld na te volgen (Borsch -
Supann 1976,186). 

70.. Clark 1972,340. 
71.. Morren 1990, 63. 
72.. Mörke 1992,62-68. 
73.. Over Huygens als 'raadsman voor de kunsten': Rasch 1996; over Huygens 

voorts:: Van Deursen, Grootes en Verkuyl 1987. Huis Honselaarsdijk werd 
afgebrokenn in 1815 (Morren 1990), Huis ter Nieuburg rond 1785. 

74.. Over paleis Noordeinde: Den Boer 1986. 
75.. Zijn belangrijkste taak was daar bescherming van de belangen vann de West-

Indischee Compagnie (wie). De bouwvan het Mauri tshuis werd dan ook voor 
eenn deel gefinancierd met suikerzendingen uit Brazilië en in het interieur 
werdd speciaal aangevoerd Braziliaans hout verwerkt. Zie De Regt 1987,13-54. 
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76.. Ook in Engeland deed 'William' zich als energiek bouwheer kennen; 
ziee Van Raay en Spies 1988. 

77.. Brenninckmeyer-de Rooij en De Heer 1988,9-45; De Heer 1990,5-30. 
78.. Van Raaij en Spies 1988,34-35. 
79.. Zie Journal of Garden History 1988, nrs. 2 en 3. 
80.. Busken Huet 1883/1884 (1987,751). 
81.. Price 1987,38. 
82.. Van Lutterveld z.j., 22; Fock 1979,466-475; Brenninkmeyer-de Rooij en 

Dee Heer 1988,15; Van der Ploeg en Vermeeren 1997,36. 
83.. Een gedeelte ervan kwam later weer in bezit van Willem v (Lunsingh 

Scheurleerr 1967,16). De werken die in Duitsland bleven gingen in Berlijn 
inn 1945 verloren (Fock 1979,468). 

84.. Slot 1988,46-57. 
85.. Drossaers en Lunsingh Scheurleer 1974,523-545 en 6^$-6^. 
86.. Een deel van de collectie die Johan Willem Friso van Willem m had geërfd, 

werdd door diens weduwe uit geldgebrek verkocht. Aanvankelijk bood zij 103 44 7 
werkenn ter verkoop aan, maar uiteindelijk werd een kleiner aantal verkocht. 
Doorr de veiling, die veel stof deed opwaaien, verdween een aantal meester-
werken,, onder meer van Rubens en Jan Brueghel, over de landsgrenzen. 

87.. Lunsingh Scheurleer 1967,16; Broos 1987,9. Een grote slag werd in 1768 
geslagenn toen hetschilderijenbezitvan Govert van Slingelandt werd 
aangekocht.. Deze collectie omvatte 41 werken van onder meer Anthonie 
vann Dijck, Rubens, Potter, Rembrandt,, David Teniers en Da Vinci. 

88.. Ook hier was Frankrijk het grote voorbeeld. In 1735 werd in Parijs de 
Bibliodièquee du Roi voor (een select) publiek geopend en het koninklijk 
kunstbezitt werd vanaf 1750 in het Palais du Luxembourg voor publiek 
tentoongesteld.. In hetzelfde paleis werd vanaf 1753 ook de jaarlijkse 
tentoonstellingg van 'levende meesters', de 'Salon de Mai' georganiseerd. 

Naa een sluimer van 150 jaar is de schilderijengalerij Prins Willem v in 1977 
weerr in oude luister voor het publiek geopend (Brenninkmeyer-de Rooij 1982). 
Hett begrip 'eerste museum' is overigens aanvechtbaar, want al veel eerder 
warenn collecties van overheden voor publiek opengesteld (bijv. Van Bueren 
1991,291-292).. De vraag of de galerij van Willem v al dan niet als een museum 
moett worden gezien, hangt af van de definitie die men daarvoor hanteert 
(bijv.. Vaessen 1986,82-100). 

89.. Kielich 1981,190, Bergvelt 1992. 
90.. Lunsingh Scheurleer 1967,26. 
91.. Over stadhouderlijke betrokkenheid bij de dans: Rebling 1950. 
92.. Beijer en Samama 1989,79. 
93.. Koogje 1990,31-42. 
94.. Bank 1999,15 e.v.; De Smet 1973. 
^ .. Lievense 1965,14. 
96.. Ibidem, 13. 
97.. Geyli947,24. 
98.. Tot de burgerklasse kon in de zeventiende eeuw ongeveer de helft van de 

stedelijkee bevolking worden gerekend (De Jong 1987,14-16). De belangstelling 
vann burgers voor culturele activiteiten stamt uit de Middeleeuwen, toen het 
rederijkerstoneell  uit het geestelijk drama voortkwam. De rederijkerskamers 
ontwikkeldenn zich in het vervolg tot centra van stedelijke burgerlijke cultuur. 
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Ookk werd de burgerklasse na de Hervorming sterk beïnvloed door culturele 
activiteitenn van de bovenliggende sociale klassen. Zo was aan het eind van de 
zestiendee eeuw onder de burgerlijke middenklasse, in navolging van stadhou-
derss en regenten, de belangstelling voor de schilderkunst sterk toegenomen, 
hetgeenn in de zeventiende eeuw tot een enorme schilderijenproductie leidde 
(Kemperss 1991b, 196; Van der Woude 1991; Van Gelder 1992). In de zeventiende 
eeuww gingen veel burgers naar het voorbeeld van de hogere standen over tot het 
aanleggenn van bibliotheken, verzamelingen en 'kabinetten' van schilderijen, 
prenten,, penningen, gesteenten, natuurkundige instrumenten, porselein, 
curiositeitenn en 'rariteiten' (Bergvelt 1992). Wat de navolging betreft kan 
wordenn geconstateerd dat er sprake was van 'dalende cultuurgoederen'. De 
culturelee belangstelling werd hoofdzakelijk bepaald door de elite, die uit 
overwegingenn van aanzien en prestige door de burgerij werd nagevolgd (zie 
ookk Kempers 1991b, 206). 

99.. Aan de basis van het Verlichtingsdenken staat de door John Locke (163 2-1704) 
geformuleerdee opvatting dat de menselijke geest bij geboorte een 'onbeschre-
venn blad' is dat door ervaring kennis verwerft. In 1690 publiceerde Locke An 
essayessay concerning human understanding, dat in de achttiende eeuw door Verlich-
tingsfilosofenn en hun geestverwanten als een soort bijbel werd beschouwd 
(Cliteurr 1989,137). Het in het Essay verwoorde rationele, verlichte mensbeeld 
markeertt het begin van het tijdvak van de Verlichting, dat ruwweg samenvalt 
mett de achttiende eeuw, maar waarvan de invloed, in het bijzonder in de 
westersee democratieën, tot op heden onmiskenbaar voortduurt. Het nieuwe 
perspectieff  op mens en samenleving gaf direct aanleiding tot verhoogde intel-
lectuelee activiteit die zich concentreerde op drie gebieden: de natuurweten-
schappenn (Van Berkel 1985,69-97), de opvoeding en de maatschappijtheorie. 

100.. Hazard 1956, hfdst. 1; Ogg 1965, hfdst. xn; Buys 1995. 
101.. Zie Palmer 1959/1964. Als belangrijkste verlichte maatschappijtheoretici 

gelden:: Montesquieu, de klassiek geworden theoreticus van de rechtsstaat; 
Voltaire,, de strijder voor vrijheid van meningsuiting, tolerantie en invloed 
vann burgers op het openbaar bestuur; en Rousseau, de filosoof van de volks-
soevereiniteitt en de profeet zowel van de moderne democratische staat als 
vann het nationalisme. 

102.. Locke had in zijn opvattingen over opvoeding sterk de nadruk gelegd op de 
zedelijkee kant ervan (bijv. Kugel 1982,53). De basis van de zedelijke opvoeding 
lagg voor hem in het begrip deugd. Slechts door een opvoeding waarin de deugd 
centraall  staat, zou de mens lichaam en geest de baas kunnen worden, en dat 
waswas een voorwaarde ora optimaal gebruik te maken van de verstandelijke 
vermogens.. Onder invloed hiervan verschoof zowel in de opvoedingvan het 
individuu als in die van 'het volk' het accent van een louter christelijke naar een 
meerr verstandelijk beredeneerde moraal, wat overigens niet betekent dat beide 
elkaarr uitsloten. Integendeel, behalve een goed christen moest men óók een 
verlichtt burger worden. Dat op zichzelf betekende een belangrijke accent-
verschuivingg (Hazard 1956, hfdst. vi; Buijnsters 1991,66). 

103.. Uit de titel Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
diee tussen 1751 en 1772 onder redactie van de Verlichtingsfilosofen Diderot en 
D'Alembertt verscheen en waarin de Verlichtingsideeën voor een breed publiek 
werdenn gepopulariseerd, blijkt al hoezeer de kunsten een centrale plaats werd 
toegekend.. Op de titelpagina is in beeld gebracht hoe de kunsten 'hun aan-
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gezichtt tot het licht der rede heffen' (Banning 1939,327) en in de hoofdindeling 
vann het werk wordt de plaats van de kunsten vervolgens bevestigd. Er wordt 
uitgegaann van drie hoofdvermogens van de mens: de rede, het geheugen en 
dee verbeelding. Deze brengen respectievelijk voort: wijsbegeerte, geschiedenis 
enn schone kunsten. Als illustratie van de centrale plaats die de Verlichtings-
filosofenfilosofen aan de kunsten toekenden, kan ook gelden dat Voltaire bewust 
probeerdee de aandachtvan de historici te verleggen van oorlogen naar de 
kunstenn (Burke 1988b, 34). 

104.. Zie bijv. Schulte Nordholt 1979, Tuchman 1988,319 en Palmer 1959,263-282. 
Aann de ene kant stonden zij die hun erfelijke rechten en hun door God gegeven 
machtspositiee verdedigden, aan de andere kant zij die zich beriepen op de 
stellingg dat publieke macht moet voortkomen uit degenen over wie ze wordt 
uitgeoefend,, het principe van de volkssoevereiniteit dus, dat in 1762 door 
Rousseauu in zijn Le contract social was neergelegd en ter verwezenlijking 
waarvan,, volgens Rousseau, iedere uitvoerder van de macht afzetbaar moest 
zijn.. Dat verlichte staatkundige theorieën werkelijk aanleiding tot handelen 4 49 
kondenn geven, werd voor het eerst duidelijk door de Amerikaanse Revolutie 
(1775-1783)) die het bewijs leverde dat publieke macht daadwerkelijk kon voort-
komenn uit degenen over wie ze wordt uitgeoefend. 

105.. Mijnhardt 1979a, 334 en 1987,60. 
106.. Huizinga 1934. 
107.. Schama 1989a, 81-84. Dit betekent overigens niet dat vanaf dat moment de 

verlichtee opvattingenn over de staatsinrichting de politieke opinies van de ook 
hierr opkomende middenklasse bepaalden. Daartoe gaven de verhoudingen 
rondd 1750 te weinig aanleiding en was het geloof in de door God gewilde 
standenn nog te vast verankerd. 

108.. Wel werd ook hier de opvoeding van het nu als 'anders en dus als "vormbaar" 
gepercipieerdee kind' een veelbesproken thema, maar toch veranderde er 
voorlopigg weinig, want in de praktijk was er nauwelijks sprake van een breuk 
mett gevestigde, overwegend calvinistische, opvattingen over opvoeding 
(Frijhofff  1983,12; Mijnhardt 1984,193 en Kruithof 1983). Van belang zal hierbij 
zijnn geweest dat de bestaande scholing en opvoeding in de Republiek naar 
verhoudingg tot goede resultaten leidden. Het analfabetisme was altijd het 
laagstee van Europa geweest (Mijnhardt 1987,84). Opvoedingsdenkbeelden 
zoalss die door Rousseau waren beschreven in Êmile ou de ('Education werden 
hierr niet aangetroffen. Émile werd al in het jaar van uitgave (1762) door 
dee anders toch vrij tolerante Staten van Holland verboden omdat het was 
'doorzaaytt met seer godloose en verderffelijke stellingen', die buitengewoon 
'schandaleus,, ergerlijk en profaan' waren ('t 39e Memoriaal van Mr. R. van 
Bleiswijk,, griffier van den Hove van 13 jan. tot 17 dec. 1762, Hof no. 197, 
fol.. 210, geciteerd in Gobbers 1963,301-302). 

109.. Het eerste spectatoriale geschrift (The Tatler) werd in 1709 in Engeland 
uitgegevenn door Addison en Steele. In de spectatoriale geschriften werd de 
overtuigingg verkondigd 'dat de burger alleen in vrijwillig e aaneensluiting in 
vriendenkring,, gezelschap en genootschap de basis kon leggen voor kennis, 
deugdd en geluk' (Mijnhardt 1987a, 94); zie ook Buijnsters 1991,104-110). 

110.. Van Berkel 1992. De populariteit van de spectators bereikte een hoogtepunt in 
dee Republiek in de jaren zeventig. In totaal werden er in de achttiende eeuw 98 
verschillendee spectatoriale geschriften uitgegeven, waarvan 27 uit het Engels, 
Duits,, Frans of- in één geval - Deens waren vertaald (Buijnsters 1991). 
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in.. Net als de buitenlandse spectators schonken die in de Republiek bewust 
aandachtt aan de moedertaal. Deze belangstelling was door de Opstand sterk 
bevorderdd en had in de zeventiende eeuw met Vondel, Brederode, Hooft, 
Huygenss en Cats een eerste hoogtepunt bereikt. In de achttiende eeuw 
richttenn taalkundigen als Lambert ten Kate en Balthazar Huydecoper zich op 
dee algemene (historisch onderzochte) wetmatigheden in de Nederlandse taal. 
Dee spectators stimuleerden het gebruik van de moedertaal door zelf in het 
Nederlandss en niet in het Latijn (de taal van de geleerden) of het Frans (de 
taall  van de elite) te publiceren. Ook besteedden de spectators bijzondere en in 
dee loop van de eeuw toenemende aandacht aan de in Europa achterblijvende 
positiee van de Republiek. Het grootse verleden werd geïdealiseerd en de 
interessee in de Nederlandse letterkunde en de nationale geschiedenis groeide. 
Nadrukkelijkk werd aandacht gevraagd voor 'de eigenheid van de Nederlandse 
volksaard'' (Van Berkel 1992). Hiermee legden de spectators in de Noordelijke 
Nederlandenn de basis voor een nationale herleving en daarmee voor de 

4 500 geleidelijke opkomst van een verlicht nationaal besef, van een gevoel dat er 

niett enkel sprake was van steden en provincies in een los federatief verband, 
maarr dat deze samen een nationale eenheid vormden. 

112.. Zwager 1972, 62. 
113.. Mijnhardt 1987a, 62. 
114.. Te weten de Maatschappij van Wetenschappen uit 1752, het Zeeuws Genoot-

schapp der Wetenschappen uit 1767 en de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkundee uit 1766. De belangrijkste voorbeelden van deze geleerde 
genootschappenn waren de ruim honderd jaar eerder opgerichte Académie 
Francaisee en de Engelse Royal Society, waarvan de status door de bemoeienis 
vann absolutistische vorsten tot grote hoogte was gestegen. Een aanzienlijk 
verschill  met de buitenlandse voorbeelden - tevens een goede verklaring voor 
hett late ontstaan van grote geleerde genootschappen in de Republiek - was dat 
dee genootschappen hier niet vanaf het begin door vorsten met grote nationale 
machtt werden gesteund en gestimuleerd. De grote geleerde genootschappen 
inn de Republiek kwamen voort uit het particulier initiatief van regenten en 
individuelee academici. 

115.. Onder burgergenootschappen worden genootschappen verstaan die zich vanaf 
hett midden van de achttiende eeuw in Europa op de verspreiding van kennis en 
deugdd onder het snel groeiende publiek van geïnteresseerde burgers richtten. 
Inn veel gevallen sproten ze voort uit koffiehuizen (zie Buijnsters 1991,48-59) die 
sindss het midden van de zeventiende eeuw, toen de koffie in West-Europa werd 
geïntroduceerd,, in alle grotere Europese steden waren geopend. Het waren 
plaatsenn waar kranten en tijdschriften (die vanaf ca. 1620 verschijnen) door een 
groeiendd publiek werden gelezen en waar het nieuws en de politiek publiekelijk 
werdenn bediscussieerd (zie Jansen 1976 en Stephens 1989,51-55). Er verzamel-
denn zich mensen die zich tot de vele nieuwe denkbeelden aangetrokken voelden 
-- en dat waren er, getuige het na 1750 onstuimig groeiende burgergenoot-
schapsleven,, zeer velen. De burgergenootschappen richtten zich vooral op 
dee natuurwetenschappen, de literatuur (waarin de opvoeding tot de deugd 
belangrijkk was) en de godsdienst, die door het Verlichtingsdenken in een heel 
anderr perspectief was komen te staan. In de veel voorkomende literaire variant 
vann de burgergenootschappen, het leesgezelschap, vonden de burgers hun weg 
naarr het vanaf de zeventiende eeuw sterk gegroeide aanbod van gedrukte boe-
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kenn (zie Burke 1990,232). Ook in de Republiek werden diverse burgergenoot-
schappenn gesticht, waaronder vrijmetselaarsloges, die de nadruk legden op 
dee morele vorming van het individu. Tussen 1750 en 1770 alleen in Holland 
enn daarna, gedurende de drie decennia van grote bloei, ook daarbuiten. Toen 
haddenn vooral leesgezelschappen, tekengenootschappen en hervormings-
gezindee genootschappen leden over de hele Republiek (Mijnhardt 1983). 

116.. Illustratief is hier de grote plaats die binnen belangrijke genootschappen als 
Felixx Meritis (Amsterdam 1777) en Teylers Stichting (Haarlem 1778) voor de 
kunstt werd ingeruimd; zie Reitsma 1983, Balfoorti98i, "7-125, 'Teyler' 1978, 
19-366 en Mijnhardt 1978. 

117.. Knolle 1984 en 1989, Van Sas 1989b. 
118.. Geciteerd in Böhm 1983,3. 
119.. Knuvelder 1967,177 en 1971,435. 
120.. Zie ook De Boer 1983, Jonker 1989,162-163 en Albach l95& e n tyfy- De doops-

gezindee Loosjes werd daarbij geestdriftig gesteund door andere verlichte 
Haarlemsee uitgevers en boekhandelaren als Johan Enschedé (zie Koster 1970, 4 51 
187-205).. De zeer actieve Loosjes was in Haarlem ook nog oprichter van de 
genootschappenn Honos Vili t Artes (1777- ca. 1785), Vlij t Moeder der Weten-
schappenn (1779-ca. 1785) en Democriet(i78o-i869). Ook was hij samen met 
zijnn zwager Martinus Nieuwenhuyzen, oprichter van het Haarlemse departe-
mentvann de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1789). Hij gaf vanaf 1788 
deAlgemeenedeAlgemeene Konst- en Letterbode uit; dit tijdschrift fungeerde van 1795 tot 1810 
alss officieus mededelingenblad voor het kunst- en cultuurbeleid van de over-
heidd (zie Ouwerkerk 1986,63). 

121.. Koster 1970,189. 
122.. Knolle 1984,264. 
123.. Rijksmuseum 1978,16. 
124.. Van Sas 1989b; Mijnhardt 1987a, 90. 
125.. Met deze initiatieven representeerde het Nut in de Republiek bij uitstek het 

nieuwee nationale cultuur- en beschavingsideaal. Dit ideaal contrasteerde in 
hett laatste decennium voor 1795 steeds sterker met de oudere idealen van de 
grotee geleerde genootschappen, de universiteiten en de regentenklasse die 
hunn wortels hadden in het Noord-Nederlandse humanisme en waarvoor de 
klassiekenn als de belangrijkste basis voor de wetenschap en de individuele 
persoonlijkheidsvormingg golden. (De klassieken werden door deze instellingen 
natuurlijkk anders geïnterpreteerd dan door het neoclassicisme, zie Knolle 
1989,34-39.)) De dragers van de oude idealen waren 'weinig geneigd kunsten 
enn wetenschappen als een nationale, alle burgers regarderende zaak te zien' 
(Mijnhardtt 1987a, 268). 

126.. De spanning tussen het verÜchte nationale volksontwikkelingsstreven van 
hett Nut en de opvattingen van degenen die in het openbaar bestuur de dienst 
uitmaakten,, kwam duidelijk aan het licht door de tegenwerking die initiatief-
nemerss van het Nut ondervonden van de kant van Edamse en Zwolse regenten. 
Dee Edamse stadsbestuurders maakten gebruik van hun recht om invloed uit te 
oefenenn op de samenstelling van het Nutsbestuur, een machtspolitiek die zelfs 
tott fysiek geweld leidde toen een door de regenten aangesteld voorzitter een 
opstandigg Nutslid eigenhandig een pak slaag gaf'waarbij bloed en gescheurde 
klerenn te pas kwamen' (Helsloot 1984,13; Jorissen 1934). Het conflict leidde 
inn 1787 (het jaar waarin de opstand van de patriotten, de Nederlandse ijveraars 
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voorr een verlichte staatsinrichting, werd onderdrukt) tot het vertrek van de 
oprichterss van het Nut naar het vrijere Amsterdam waar de naam werd ver-
anderdd in 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. (Ook in Amsterdam was ze 
overigens,, evenals andere verlichte genootschappen tussen 1787 en 1795 vaak 
hett mikpunt van vijandige gevoelens zowel van regenten- als van kerkelijke 
zijde;; Helsloot 1984,15.) De strijd was zo fel datMartinus Nieuwenhuyzen, 
dee zoon van Nut-oprichter Jan Nieuwenhuyzen, bij zijn vertrek uit Edam zijn 
huiss en inboedel aan zijn vijanden liet (Helsloot 1984,14). In Zwolle kwam 
hett tot conflicten toen het Nut in 1789 door het stadsbestuur werd verboden, 
omdatt op de eerste vergaderingvan het op te richten Zwolse Nutsdepartement 
'eenn aantal bij de Magistraat als Patriotten bekend staande leden' aanwezig was 
geweestt (Voorhorst 1989,30). 

127.. Helsloot 1984,16; enthousiast vervolgt deze auteur: 'maar ook in Europa (...) 
enn waarschijnlijk dus in de wereld'. 

128.. De kloof tussen beide verbreedde zich snel toen het welvaartspeil na 1770 in de 
4 522 Republiek, vooral in de steden, sterk daalde. Verlichte burgers legden de schuld 

vann deze ellende bij de regenten, die in hun economische politiek te weinig 
oogg zouden hebben voor een op nieuwe (door verlichters gepropageerde) 
natuurwetenschappelijkee kennis gebaseerde industriepolitiek. Tegelijkertijd 
stimuleerdee de Amerikaanse Vrijheidsoorlog het politieke bewustzijn van de 
burgerss (zie Mijnhardt 1987a, 104; Schulte Nordholt 1979; Schama 1989a, 94). 
Dee Amerikaanse Vrijheidsoorlog gaf in de Republiek aanleiding tot een sterke 
internationaliseringg van het gezichtspunt van waaruit naar politieke verhoudin-
genn werd gekeken (Palmer 1959,324-340). 

129.. In 1781 verscheen het anonieme en onmiddellijk verboden pamflet Aan het volk 
vanvan Nederland, waarin het door Rousseau centraal gestelde begrip volkssoeve-
reiniteitt voor een groot publiek uiteen werd gezet. Het pamflet was geschreven 
door,, naar pas in de negentiende eeuw werd vastgesteld, een vanwege zijn ver-
lichtee denkbeelden uit de Staten van Overijssel verbannen edelman met revolu-
tionairee trekjes, Joan Derk van der Capellen tot den Poll, tevens vertaler van 
werkk van Montesquieu; zie ook Zwitser 1987b, 10 en Geyl 1947,53. In hetzelfde 
jaarr werd het eerste nummer van De Post van den Neder-Rhijn uitgegeven. Het 
wass het eerste politieke opinieblad in Nederland en meteen een doorslaand 
success (Van Sas 1987,97). In De Post werd, heel anders dan in de spectators, 'de 
lezendee burger (...) aangesproken als iemand wiens beschaving inmiddels wel 
zoo ver was gevorderd dat hij zich ook met politiek mocht gaan bezighouden, als 
lidd van de politieke natie dus' (Van Sas 1987,99). 

130.. Zwitser 1987a, 27-52. Binnen de patriottenbeweging kunnen twee vleugels 
wordenn onderscheiden: die van de patriotse regenten, die in het bijzonder 
warenn gekant tegen stadhouder Willem v (Kossmann 1976,13-15) en die van 
dee democratisch-patriotten die, hoewel ook gekant tegen Willem v, het accent 
legdenn op de uitbreiding van hun politieke en bestuurlijke macht. Het begrip 
democraatt werd voor het eerst, naar klassiek voorbeeld, in de Republiek 
gebruiktt door de zich internationaal profilerende nieuwe burgerklasse (Palmer 
1959,13-20).. Zie voor de tegenstellingen tussen beide groepen De Wi t 1965 en 
1974.. De kern van de democratisch-patriotse politieke opvattingen werd neer-
gelegdd in de Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen (1784-1786). 
Onomwondenn werd erin aangegeven op welke wijze de neergang van de Repu-
bliekk kon worden gestuit: 'wilde de natie gered worden, dan was het volstrekt 
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noodzakelijkk "dat men die hoe langer hoe meer verlichte"' (Van Sas 1987,118). 
Alss men hierin wilde slagen, dan moest onvermijdelijk met de bestaande 
machtsverhoudingenn worden gebroken. 

131.. Hoewel regelmatig wordt gesteld dat er niet kan worden gesproken van een 
causalee relatie tussen patriottisme en Verlichting (zie bijv. Mijnhardt 1987b, 79), 
kann dit toch niet gelden voor de verlichte staatsopvattingen van de democrati-
schee patriotten die in 1795 met Franse hulp de openbare macht overnamen. 

NOTENN BIJ HOOFDSTUK II 

1.. De Bataafs-Franse tijd omvat de Bataafse Republiek (1795-1806), het Konink-
rijkk Holland (1806-1810) en de inlijvin g bij Frankrijk (1810-1813). De periode 
vann de Bataafse Republiek wordt gekenmerkt door politieke strijd tussen 
Unitarissen,, die vanuit democratisch-patriotse standpunten streden voor een 
sterkk centralistisch geregeerde eenheidsstaat; Federalisten, veelal aristocratisch- 4 53 
patriotsee voorstanders van een statenbond; en Moderaten, die een tussenpositie 
innamen.. De strijd leidde tot enkele grepen naar de macht en tot drie verschil-
lendee grondwetten, respectievelijk de 'Staatsregeling voor het Bataafse Volk' 
(1798)) en de Staatsregelingen 'des Bataafschen Volks' van 1801 en 1805. 
Dee Bataafs-Franse tijd kende bovendien de 'Constitutie voor het Koningrijk 
Holland'' van 1806; zie Van Hasselt 1979,17-165. 

2.. Brummel 1959,10. 
3.. De Verlichting wordt hier opgevat als het 'intellectueel regime' (Heilbron 1991, 

23)) dat sinds de achttiende eeuw tot vorming van moderne westerse democra-
tieënn inspireerde. Verüchte maatschappijtheorieën bevorderden processen van 
staatsvormingg die sinds 1776 in de Verenigde Staten en vanaf 1789 in Europa 
hunn beslag kregen. De invloed daarvan is - ook in Nederland - tot op heden 
gemakkelijkk aan te wijzen (zie bijv. Toornvliet 1992,9-101; Koole 1989; 
Couwenbergg [red.] 1989 en Woldring 1989); zo kunnen het liberalisme en 
hett socialisme als rechtstreekse erfgenamen worden aangemerkt (zie bijv. 
Vann Doorn 1989,159). 

4.. Palmer 1959/1964. 
5.. Ibidem. 
6.. De Wi t 1965,216. 
7.. Blonk e.a. 1969,57; zie ook Koole 1989,9-14. 
8.. De invloed van 'het volk' op de wetgeving kende in de praktijk beperkingen; 

bijj  de stemming over de Staatsregeling van 1798 bijvoorbeeld, bracht 40% van 
dee volwassen mannen een stem uit. Dit was ca. 7,5% van de totale bevolking; 
dee rest van de bevolking mocht om verschillende redenen niet stemmen. Zie 
Kossmannn 1976,55-56. 

9.. Zie voor de hier geciteerde teksten uit de Staatsregeling: Van Hasselt 1979, 
104-105. . 

10.. De 'Burgerlijke en Staatkundige Grondregels' maakten, net als de 'Algemene 
Beginselen'' en de 'Acte van Staatsregeling', deel uit van de 'Staatsregeling voor 
hett Bataafse Volk'. 

11.. Als Agent van Nationale Opvoeding traden op: de in 1787 aan de universiteit 
vann Franeker wegens patriotse sympathieën van zijn hoogleraarschap in de 
klassiekee talen ontheven en daarna tot 1795 in het buitenland verblijvende 
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Th.. van Kooten (1749-1813) en J.H. van der Palm (1763-1840). Van Kooten 
bekleeddee het Agentschap van januari 1798 tot april 1799 en Van der Palm 
vann april 1799 tot december 1801. 

12.. In 1801 werd de eerste Schoolwet aangenomen. In 1806 kwam onder het bewind 
vann raadpensionaris Rutgerjan Schimmelpenninck de 'Wet voor het Lager 
Schoolwezenn en Onderwijs in den Bataafsche Republiek' tot stand. Deze 
voldeedd zo goed dat zij tot 1857 in werking zou blijven. 

13.. Ondanks zijn slechte gezondheidstoestand (zie bijv. Homan 1978,66 en 73; 
Lodewijkk leed onder meer aan syfilis en was gedeeltelijk verlamd - wat hem 
dee bijnaam 'de lamme koning' opleverde) was zijn werkdrift buitengewoon: 
'Alss hij 's morgens om zeven uur met zijn - bijna dagelijkse - audiëntie begon, 
hadd hij in de regel al twee uur gewerkt (...). Rond negen uur 's morgens waren 
dee audiënties afgelopen (...). Om tien uur stipt begon daarna de vergadering 
vann de Staatsraad, altijd persoonlijk door de koning voorgezeten. Deze zittin-
genn duurden vaak tot diep in de middag en het was meestal vijf uur vóórdat 

4 544 Lodewijk toekwam aan een wat uitgebreidere maaltijd' (Kikkert 1981,79). 
14.. Over de relatie tussen verlicht bestuur en kunst zie ook: Leith 1965; 

Hoogeboomm 1985,19-20. 
15.. ARA 2.01.12.896.147 ('Decreten' 20 november 1806 nr. 13). 
16.. ARA 2.01.12.896.147, p. 3. 
17.. Volgens ARA 2.01.12.896.147 waren de overige leden: de bibliothecaris van 

dee Nationale Bibliotheek C S. Flament, de hofarchitect J.Th. Thibault en 
J.. van Styrum; 'auditeur secretaris' was 'Caen'; op het uiteindelijke rapport 
staatt CA. Mollerus als secretaris vermeld. 

18.. ARA 2.01.12.896.141-146. (Het rapport werd inderdaad binnen veertien dagen 
afgeleverd;; de dagtekening is 2 december 1806.) 

19.. Bedoeld werd ongetwijfeld de in 1798 uit de stadhouderlijke bibliotheek 
voortgekomenn Nationale Bibliotheek. 

20.. Over de invloed van het rapport van de Commissie-Meerman op het door 
Lodewijkk Napoleon gevoerde beleid bestaan opvallende verschillen van 
mening.. Brummel (1951,12) stelt dat het rapport in grote trekken 'de grondslag 
vormtt van de gehele culturele politiek van Lodewijk Napoleon' en dat al de 
doorr de commissie genoemde 'kwesties' onder Lodewijk Napoleon zijn 
aangevatt 'altijd in de zin, als door het rapport is aangegeven'. Hoogenboom 
deeltt deze mening niet en stelt dat het stuk en zijn 'globale aanbevelingen' 
doorr ingewijden werden beoordeeld als 'slecht, door haast, oppervlakkig'. 
Zijj  vervolgt: 'Het is niet waarschijnlijk dat er werkelijk gebruik is gemaakt 
vann de voorstellen van de commissie' (1985,27). 

21.. De Commissie-Meerman had bij haar rapport al een concept-instructie voor 
eenn Directeur-Generaal 'der Voorwerpen de Kunsten en Wetenschappen 
betreffende'' gevoegd. 

22.. De periode 1790-1810 wordt meer dan eens beoordeeld als 'een bloeitijd van 
hett Nederlandse toneel, zoals we er nauwelijks een tweede kunnen aanwijzen' 
(Brummell  1959,67). 

23.. Albach 1956,41. 
24.. Boels 1993, 216. 
25.. AR A 2.01.12.283.1. 

26.. ARA 2.OI.12.283.2. 

27.. Worp 1908,249-253; Albach 1956,46. 



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK II 

28.. In Frankrijk werd het theater door Napoleon Bonaparte nadrukkelijk ingezet 
terr ondersteuning van de staatsmacht; zie Presser 1989,316. Zie over het toneel 
onderr Lodewijk Napoleon Brummel 1973. 

29.. Colenbrander (red.), Gedenkstukken, deel v, 233. 
30.. Brummel 1959,16; Albach 1985,140. 
31.. Brummel 1973,66. 
32.. Brummel 1959,16. 
33.. Koster 1970,204. 
34.. De Vries 1993,99. 
35.. De Beaufort 1932,6. 
36.. Tegenover Meerman verwoordde het staatshoofd zijn mening over de handha-

vingg van het Nederlands: 'Ma crainte est toujours que 1'on négligé Ie Hollandois, 
qu'onn ne maintienne pas la langue hollandoise intacte et qu'elle ne conserve pas 
sonn rang. Il faut tout faire pour que cela ne soit pas.' (ARA 2.01.12.897 en Archief 
Museumm Meermanno-Westreenianum s.87-107; ook geciteerd in Brummel 
1951,25.)) 455 

37.. Bilderdijk rapporteerde op 21 juli 1806; zie Colenbrander (red.), Gedenkstukken, 
deell  v, 220-225. 

38.. Brummel 1959,18. 
39.. ARA 2.01.12.908,17 april 1809; ook geciteerd in Brummel 1951,25. 
40.. De Gouden Eeuw was zowel voor patriotten als prinsgezinden een inspirerend 

voorbeeld.. Natuurlijk verschilden de interpretaties. De patriotten waren vooral 
gerichtt op nationale eenheid en burgermacht, terwijl tegen het einde van de 
Fransee tijd door de prinsgezinden de stadhouders van Oranje steeds meer als 
middelpuntt van nationale saamhorigheid werden gepropageerd. 

41.. Lunsingh Scheurleer 1967,30-33. 
42.. Algemene Konst- en Letterbode, 16 januari 1801. 
43.. Geciteerd in: Colenbrander 1911a, 119. 
44.. Zie over dit eerste rijksmuseum Bergvelt 1998,17-38. 
45.. Ibidem, 36. 
46.. Zie Moes 1909,29-76; aangetekend moet worden dat vele aankopen uit de 

entreegeldenn werden bekostigd (zie Bergvelt 1985,80-81). 
47.. Colenbrander 1911a, 120; zie ook Grijzenhout 1985,53-68. 
48.. Moes 1909,81. 
49.. Deze nadruk op het nationale verleden speelde ook in andere landen (zie bijv. 

Grijzenhoutt 1985,13). 
50.. Koolhaas-Grosfeld 1982,613. 
51.. Grijzenhout 1983,23. 
52.. In Frankrijk waren door de overheid gefinancierde kunstaankopen en -opdrach-

ten,, academies, opleidingen, presentaties van levende kunstenaars en staats-
prijzenn al ruim vóór de revolutie van 1789 bekend. Deze activiteiten werden 
doorr de nieuwe machthebbers gecontinueerd. 

53.. Hoogenboom (1985,40) spreekt van 116 tentoongestelde werken; volgens 
Knoeff  (1948,146) waren er m werken te zien. Citaat: Knoef 1948,146. 

54.. Hoogenboom 1985,40. 
^.^. Ibidem, en Meerman, 'Rapport', 1809,11. 
^6.^6. Artikel 9 van de Instructie van de Directeur-Generaal der Schoone Kunsten. 
57.. Bergvelt 1985,86-91. Deze voorkeur was ongetwijfeld mede door politieke 

overwegingenn bepaald. 
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58.. In Frankrijk was reeds de Prix de Rome met de stichting van de Académie de 
Francee a Rome (1666) ingesteld (zie Bergvelt 1984 en Hoogenboom 1985). 

$9.$9. Lodewijk Napoleonn hield tijdens zijn koningschap achtereenvolgens verblijf 
in:: het Binnenhof en Huis ten Bosch, beide te Den Haag; het paleis aan de 
Wittevrouwenstraatt te Utrecht; het Stadhuis te Amsterdam; Paleis Soestdijk; 
Paleiss Het Loo; het buiten Amelisweerd (Utrecht) en Paviljoen Welgelegen 
tee Haarlem. 

60.. Zie ook de catalogus bij de tentoonstelling Plan ter verbeeteringe... De architec-
tuurtuur van Johannes van Westenhout (1754-1823), Historisch Museum Den Briel, 
1997. . 

61.. Van Swigchem 1974,17. 
62.. Zie bijv. Van Sas 1997. 
63.. Zie Brummel 1939,4,18 e.v. en Brenninkmeijer-de Rooij en Hartkamp 1988,192. 
64.. Flament (1758-1855) was oud-hoogleraar aan de Sorbonne; in 1791 was hij uit 

zijnn ambt gezet omdat hij de eed op de revolutionaire grondwet weigerde af 
tee leggen. Hij vluchtte naar het tolerante Amsterdam waar hij Waals predikant 
werd;; na de Bataafse machtsovername werd hij in 1798 belast met de ordening 
vann de bibliotheek, die toen was ondergebracht in het gebouw aan het Binnen-
hofdatt tot 1992 als onderkomen voor de Tweede Kamer diende, en de vervaar-
digingg van een catalogus. 

65.65. Brummel 1967,93. 
66.66. In 1807 verwierf men het prentenkabinet van Van Leijden-Gael en in 1808 

dee penningencollectie van Pieter van Damme. 
67.. Brummel 1939, 65. 
68.. Over de terugkeer van de manuscripten: Brummel 1939,77. 
69.69. Meerman, Aanspraak, 1809,42. 
70.. Lunsingh Scheurleer 1958,14-15. 
71.. Over Apostool: zie Jonker 1977; over de collectie Van Heteren Gevers: Van 

Thiell  1976,14-15. Duparc (1975,52) spreekt in dit verband over het Kabinet 
Vann Meteren en Brummel (1951,23) en over het Kabinet van A.L. Gevers van 
Endegeest. . 

72.. Zie over de geschiedenis van dit instituut: Huizinga 1926, Gerritsen (red.) 1997 
enn Klein e.a. 1998. 

73.. De vijf nationale academies waren: de Académie Francaise, de Académie des 
Sciences,, de Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, de Académie 
Royalee de Peinture et de Sculpture en de Académie Royale d'Architecture. 
Napoleonn had blijkens de verwijdering van de klasse 'Sciences Morales et 
Politiques'' uit het Institut National in 1803 geen behoefte meer aan politieke 
adviezen. . 

74.. De enige bemoeienis van de overheid in de Bataafs-Franse tijd met muziek 
betroff  in 1804 het decreet waarin de rechten op 'gegraveerde muziek' werden 
beschermdd ('Decreten', 18 augustus 1804, nr. 18). In de Instructie vun de Agent 
voorr Nationale Opvoeding werd muziek in het geheel niet genoemd. Afgezien 
vann de instelling van een aparte afdeling voor de toonkunst binnen de Vierde 
Klassee van het Instituut was de belangstelling van de overheid in het Koninkrijk 
Hollandd voor de muziek gering, zeker in vergelijking met de ruime aandacht 
diee aan toneel en beeldende kunst werd besteed. De betrokkenheid van Lode-
wijkk Napoleon bij de muziek bleef beperkt tot zijn persoonlijke interesse: in 
18066 had hij een ensemble in het leven geroepen onder de naam Musique de 
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CbambreCbambre du Roi, dat tafelmuziek en intieme concerten verzorgde. Grotere 
concertenn werden gegeven door het officiële hoforkest, de Chapelle du Roi. 
Beidee orkesten werden bij het vertrek van de koning in 1810 opgeheven. 

75.. Volgens artikel 1 van het decreet van 4 mei 1808 waarmee het Instituut in het 
levenn werd geroepen (geciteerd in: Huizinga 1926; Verzamelde werken, vin, 437). 

76.. Omtrent de status van het lidmaatschap van het Instituut: zie bijv. Jongbloed 
1987,10. . 

77.. Van Meerendonk en Ribberink 1972,35. 
78.. De democratisch-patriot Van Royen (1760-1844) studeerde letteren in 

Leiden,, volgde de colleges van 'ultra-revolutionair'Johan Valckenaer en 
waswas nauw bevriend met Van der Palm, de Agent voor Nationale Opvoeding. 
Doorr Willem 1 werd Van Royen tot 'Staatsraad in gewonen dienst' benoemd. 

79.. Zie Colenbrander 1911b, 271; Duparc 1975,397; Bos-Rops en Bruggeman 1987, 
12,15. . 

80.. Duparc 1975,398; Formsma 1967,24. 
81.. In essentie ging het verschil van mening over de tot op de dag van vandaag 

telkenss terugkerende vraag vanaf welk niveau de verantwoordelijkheid voor de 
beleidsuitvoeringg moet worden gelegd bij de kunstenaars c.q. kunstinstellingen 
off  bij de overheid. 

82.. Van Sas 1989b; Mijnhardt 1987a, 90. 
83.. Voor de ledenaantallen: Mijnhardt en Wichers 1984,359. 
84.. Helsloot 1984,31. 
85.. De Groot 1960,57. Benadrukt moet worden dat de godsdienst (of beter: de 

christelijkee moraal) in de Nederlandse Verlichting een belangrijke rol speelde. 
Niett alleen in meer orthodox-hervormde kring werd om die reden met enige 
huiverr gekeken naar Frankrijk, waar de 'Godsdienst van de Rede' na de revolu-
tiee triomfen vierde. 

86.. Hetzelfde gold ook voor het kunstonderwijs, waar particulieren gewoonlijk 
dee zaken regelden; zie bijv. Jongbloed 1987,7; Hoogenboom 1985,21-22. 

87.. Boels 1993,216. 
88.. Brummel 1959,15;Jongbloed 1987,9. 
89.. Mijnhardt 1987a, 329-331. 
90.. Huizinga 1926; Verzamelde werken, v in, 433-436. Dat de vrees voor overheids-

bemoeieniss niet ongegrond was, bleek bijvoorbeeld in Haarlem, waar de uit 
verlichtee burger- en dissenterskring ontstane Teylers Stichting naar de mening 
vann de nieuwe politieke machthebbers te weinig deed aan 'spreiding' van 
kunstenn en wetenschappen onder 'het volk'. Het gevolg was dat de Stichting 
doorr het nieuwe stadsbestuur werd gedwongen haar 'opvoedende publieks-
functie'' ruimer op te vatten (Mijnhardt 1987a, 1978,82-88). 

91.. Zie over propagandistische waarden van liederen bijv. Grootes 1984. 
92.. Zie hierover ook Mijnhardt z.j. [1997]. 
93.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,37. 
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i.. Tegen zijn secretaris tijdens de behandeling van de tienjaarlijkse begroting in 
dee Tweede Kamer omstreeks 1820; geciteerd in: Cramer 1980,21. 

2.. 'Het driemanschap' bestond uit G.K. van Hogendorp, A.F.J.A. van der Duyn 
vann Maasdam en L. van Limburg Stirum; na Napoleons nederlaag bij Leipzig 
opp 18 oktober 1813 bereidde dit drietal de komst van Willem Frederik voor. 

3.. Kossmann 1976, 66. 
4.. Van der Palm 1816,155. 
5.. Als verlichte elementen in Willems politiek kunnen worden genoemd: een 

grotee nadruk op staats- en natievorming (met als kern een sterke centraal 
geleidee staat met gemeenschappelijke 'liberale' normen en waarden en een 
duidelijkee eigen identiteit); de aanwezigheid van een grondwet en de bescher-
mingg van het individu door wetgeving; de verdere ontwikkeling van 'rationeel 
bestuur'' met 'openbare' begrotingen; sterke nadruk op (infrastructurele) voor-
zieningenn die economische en industriële vooruitgang moesten stimuleren 
en,, ten slotte, gerichte aandacht voor scholingen opvoedingvan het volk tot 
deugdzamee 'staatsburgers'. 

6.. Anders dan tegenwoordig dienden 'de kunsten', als het om 'beleid' ging, 
destijdss als een 'containerbegrip', waartoe ook musea, archieven en 
bibliothekenn werden gerekend. 

7.. In maart 1818 werd dit samengevoegd met het Departement van Nationale 
Nijverheidd en Koloniën en in maart 1824 werden de Kunsten (samen met 
Onderwijss en Wetenschappen) ondergebracht bij het ministerie van 
Binnenlandsee Zaken, Onderwijs en Waterstaat (zie Van IJsselmuiden 1988). 

8.. Souverein Besluit van 2 februari 1814, nr. 78; Besluiten van 7 mei 1816 en 3 juli 
18166 in Bijvoegsel 1816,352-353 en 370-381; Bijvoegsel 1816,943-946 en Bijvoegsel 
1822,1254-1345. . 

9.. Lunsingh Scheurleer (1967,39) spreekt van 120 schilderijen; Brenninkmeyer-
dee Rooij van 127. In totaal waren er in de Franse Tijd tussen de 193 en 200 
schilderijenn naar Frankrijk overgebracht (vgl. Lunsingh-Scheurleer 1967, 
39-40,, en Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 1988,206). 

10.. In 1812 waren ongeveer 11.000 prenten (ongeveer de helft van de collectie) 
naarr Frankrijk afgevoerd. Met het transport van Apostool keerden 10.243 
exemplarenn in Nederland terug. Zie Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 
1988,194.. Lunsingh-Scheurleer (1967,40) meldt dat met de terugkeer van 
genoemdee 10.243 exemplaren nog 162 prenten ontbraken; samen zou het dus 
gaann om 10.243 + r^2 = ïO-405 prenten; het verschil met de door Brennink-
meyer-dee Rooij en Hartkamp genoemde ca. 11.000 is door mij niet te verkla-
ren.. Het verandert ook niets aan het feit dat 'bijna alles' terugkwam. 

11.. Lunsingh-Scheurleer 1967,39. 
12.. Geciteerd bij De Vries 1967,53. 
13.. Tijdens de inlijvin g bij Frankrijk waren de resterende collecties van de voor-

maligee Koninklijke Bibliotheek en het Prentenkabinet aan de stad Den Haag 
overgedragen;; op 3 januari 1814 schonk het stadsbestuur dit bezit, samen met 
dee al onder Lodewijk Napoleon verkregen schilderijen die niet bruikbaar waren 
inn het Koninklijk Museum, terug aan Willem 1 (zie Koolhaas-Grosfeld 1982, 
629;; Brenninkmeyer-de Rooij en Hartkamp 1988,194). 
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14.. De Vries (1967,61) dateert dit besluit, ten onrechte, op 29 november 1815; 
vgl.. Bijvoegsel, 1817,211-212. 

15.. Geciteerd in De Vries 1967,54. 
16.. Lunsingh Scheurleer 1958,25. 
17.. Het sinds 1806 voor de Koninklijke Bibliotheek gehuurde Mauritshuis werd 

inn 1820 voor ƒ35.000,- aangekocht. 
18.. Hoe vol dat op die ene verdieping geweest moet zijn, moge blijken uit het 

feitt dat tegenwoordig in het hele Mauritshuis zo'n 280 werken worden 
geëxposeerd. . 

19.. Aantallen: De Vries 1967,54; Bergvelt 1992,273,282-283. 
20.. Zie voor een overzicht van de tentoonstellingen van 'levende meesters': 

Koolhaas-Grosfeldd 1983 en Hoogenboom 1991,152-153. 
21.. Het gebouw, dat vanaf 1814 werd bewoond door de koningin-moeder, prinses 

Wilhelmina,, was na het overlijden van 'Willemijntje' in 1820 leeg komen te 
staan. . 

22.. Hiervan kwamen 60 uit Amsterdam en 166 uit Den Haag; Bergvelt 1985,108; 4 59 
Kokk (1989,139) spreekt van 300 schilderijen (en vier beeldhouwwerken). 

23.. In 1885 werd het museum opgeheven; de collectie ging toen over naar het 
nieuwee Rijksmuseum. 

24.. Geciteerd in Duparc 1975,57. 
25.. Uit 'eigen middelen' kocht hij voor het museum in 1826 de Japanse collectie 

vann J. Blomhof (voor ƒ30.000,-) en in 1832 de Japanse verzameling van 
J.F.. Overmeer Fisscher (voor ƒ41.600,-). Door ruimtegebrek duurde het tot 
18555 voordat beide collecties in het Mauritshuis konden worden ondergebracht. 

26.. In 1997 ontvingen de kunstverzamelaars Piet en Ina Sanders, die vanaf de jaren 
zeventigg delen uit hun collectie aan verschillende musea beschikbaar stelden, 
dee museummedaille. 

27.. Omvangrijke delen van de stadhouderlijke munten-, penningen- en stenen-
collectiess waren in de Franse Tijd naar Frankrijk afgevoerd; weinig is hiervan 
naa 1815 teruggekomen; zie Van Gelder 1967,153. 

28.. In 1819 bijvoorbeeld, kocht de koning voor het museum de omvangrijke 
collectiee van de filosoof Frans Hemsterhuis. Voor meer aankopen zie 
Vann Gelder 1967,153-159. 

29.. In 1821 werden de Koninklijke Bibliotheek en het Penningkabinet in het Hotel 
Huguetann ondergebracht. In 1935 werden ze gescheiden; het Penningkabinet 
werdd toen ondergebracht bij het Haags Gemeentemuseum. Tussen 1942 en 
19588 leidde de verzameling een verborgen bestaan op zolders en in kluizen. 
Vanaff  1958 tot 1986 was het Kabinet gehuisvest aan de Zeestraat 71b in Den 
Haag;; in 1986 werd de collectie overgebracht naar een pand aan het Rapenburg 
tee Leiden. Sindsdien is de officiële naam: Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet. . 

30.. Het Hotel Huguetan werd in de j aren dertig van de achttiende eeuw in 
opdrachtt van de dochter van boekhandelaar/uitgever/speculant Pieter 
Huguetann gebouwd door Daniëll  Marot. 

31.. Zie Duparc 1975,60-68. 
32.. Dit geruzie weerhield Willem 1 er niet van incidenteel ook elders bij dragen te 

leverenn aan museale verzamelingen ten dienste van onderwijs en wetenschap. 
Zoo werd in 1820 het Museum van Natuurlijke Historie van de overleden 
Groningsee hoogleraar Petrus Camper en zijn zoon Adriaan door Willem 1 
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'voorr den Lande' gekocht en vervolgens 'ten dienste van het Onderwijs' 
beschikbaarr gesteld aan de 'Hooge-School' van Groningen. Zie Besluit 20 juli 
1820;; in: Bijvoegsel, 1820,491-492. 

33.. Het ging hier om delen van de collecties van het Rijksmuseum, het Koninklijk 
Penningkabinett en het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. 

34.. Duparc 1975,62. 
35.. Reinwardt, die sinds 1801 hoogleraar in de 'geneeskunde en natuurlijke 

wijsbegeerte'' te Harderwijk was, werd door Lodewijk Napoleon aangetrokken 
alss directeur van een aan te leggen plantentuin met diergaarde en natuur-
historischh museum. De eerste twee kwamen er; tot een museum kwam het 
(toenn nog) niet. 

36.. Helaas kwam lang niet alles aan; drie schepen met aan boord omvangrijke 
verzamelingenn - resultaat van jaren arbeid - gingen in stormen verloren. 

37.. De prenten van Royer waren onderdeel van de veel bredere verzameling die 
inn 1816 een belangrijk deel uitmaakte van de basiscollectie van het Koninklijk 
Kabinett van Zeldzaamheden. Het Pleysterkabinet bestond uit een collectie 
gipsafgietselss van meesterwerken van de Griekse beeldhouwkunst. 

38.. Duparc 1975, 64. 
39.. Bijvoegsel, 1818,4e deel, ie stuk, 257-261. 
40.. Een 'teekenmeester' moest in het bezit zijn van een door de Vierde Klasse 

off  door een van de Koninklijke Academies uitgereikt 'getuigschrift zijner 
bekwaamheden'' (art. 3). 

41.. Zie artikel 7 van genoemd Koninklijk Besluit (KB) en De Stuers en Salverda 
1880,1-2. . 

42.. Zie over het aantal opleidingen: Martis 1984,37; Hoogenboom (1985,53) 
spreektt over bijna veertig instellingen rond 1840. Het aantal leerlingen 
varieerdee van acht in 1830 (in Grave) tot 358 in Amsterdam (Martis 1984,37); 
Hoogenboomm (1985,53) noemt rond 1840 een gemiddeld aantal leerlingen 
vann honderd. 

43.. Hoogenboom 1993, 84. 
44.. Bij KB van 17 mei 1826 nr. 139 werd dit artikel verruimd; voortaan konden ook 

afgestudeerdenn van tekenscholen en academies meedingen naar 'den Grooten 
Prijs'. . 

45.. De belangrijkste werden georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Antwerpen 
enn Brussel. De tentoonstellingen waren bij een breed publiek populair. Soms 
werdenn in een maand tijd veertig- tot vijftigduizend bezoekers getrokken 
(Hoogenboomm 1991,12-13). De organisatie, die onder Lodewijk Napoleon een 
rijksaangelegenheidd was, werd na 1813 vooral een plaatselijke activiteit (waaraan 
inn Amsterdam de Vierde Klasse en, na 1822, net als in Antwerpen, de Koninklij -
kee Academie meewerkte), maar de oorspronkelijke opzet, een niet-commercieel 
platformm te creëren voor de meningsvorming over beeldende kunst uit het hele 
land,, bleef, zeker in Amsterdam en Den Haag, bewaard. De status van de ten-
toonstellingenn werd sterk bevorderd doordat de rijksoverheid hier eigentijdse 
kunstt aankocht. 

46.. Zie Bijvoegsel, 1818,5e deel, 2e stuk, 592, en Martis 1984,34. 
47.. Natuurlijk zat aan de bezwaren die door de aan de opleidingen betrokken 

docentenn en bestuurders naar voren werden gebracht ook een pragmatische 
kant.. Voor een deel werden deze ongetwijfeld gevoed door weerzin tegen 
bemoeieniss 'van buitenaP met de tot dan geheel vrije invulling van het onder-
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wijs.. Zie voor de kritiek uit kunstenaarskring bijv. Hoogenboom 1985,65-70. 
Dee invloedrijke kunstbevorderaar en hoofd van de Amsterdamse gemeente-

secretariee mr. Jeronimo de Vries onderstreepte dat de bevordering van de 
nationalee kunst vooral een zaak van particulieren was. De oud-democratisch-
patriott De Vries was in Amsterdam als ambtenaar belast met de organisatie 
vann tentoonstellingen van 'levende meesters', recenseerde deze (anoniem 
maarr gezaghebbend) in Vaderlandsche Letteroefeningen, was lid van de Raad 
vann Bestuur van de in 1822 geopende Koninklijke Academie, plaatsvervangend 
directeurr van het Rijksmuseum, lid van de Tweede Klasse van het Instituut en 
'lidd of ere-lid van bijna alle particuliere genootschappen in het land'; 'al deze 
bezighedenn stelden hem ruimschoots in staat om zijn stempel te drukken op 
hett culturele leven van zijn tijd' (Koolhaas-Grosfeld 1982,625). Zie over zijn 
opvattingg dat kunstbevordering vooral een zaak van particulieren was, eveneens 
Koolhaas-Grosfeldd 1982,625. 

Dee zwager en geestverwant van De Vries, Joan Melchior Kemper, eveneens 
invloedrijkk oud-democratisch-patriot en zichzelf later liberaal noemende staats-
rechtgeleerde,, waarschuwde direct na het vertrek van de Fransen voor een op 
utilitairee overwegingen gebaseerde overheidsbemoeienis met de kunsten. Vol-
genss hem konden slechts 'vrijheid en voorspoed, uit ontwikkeling van eigene 
krachtt geboren' de kunst stimuleren (Kemper 1836, deel n, 111-112). Geheel 
volgenss eigentijds-romantische opvattingen mocht de 'natuurlijken loop van 
aangeborenn kunstgenie' op geen enkele wijze worden beperkt (geciteerd bij 
Koolhaas-Grosfeldd 1982,623). Als de overheid zich op basis van utilitaire argu-
mentenn met de kunst bemoeide, zou de 'natuurlijken gang' van de kunst worden 
belemmerdd en zou zij haar kenmerkende 'oorspronkelijkheid en nationaliteit' 
verliezenn (zie Kemper 1836, deel 11,93-116, en Koolhaas-Grosfeld 1982,622, 
629).. Om deze reden moesten vorst en overheid zich beperken tot aanmoedi-
gingg en zich verre houden van beïnvloeding (Kemper 1836, deel 11,116). 

48.. Hun opvattingen sloten nauw aan bij libertijns-humanistische beschavings-
idealenn uit de tijd van de Republiek, waarbij ervan werd uitgegaan dat vrijheid 
voorr de kunsten noodzakelijk was om deze te laten bloeien. Om deze reden, 
enn dat was duidelijk een andere dan die ten tijde van de Bataafse Republiek 
waswas gebruikt om zeventiende-eeuwse meesters als lichtend voorbeeld in de 
Nationalee Konst-Gallerij te presenteren, werd de zeventiende eeuw vanaf het 
beginn van het koninkrijk óók het ideaal van vroeg-liberale opinieleiders (zie 
bijv.. Kemper 1836, deel 11,103,106). Voor hén gold de Gouden Eeuw als bewijs 
datt de kunsten tot grote bloei kwamen als de overheid zich er weinig mee 
bemoeide.. De tolerante afstandelijkheid van de dragers van openbare macht 
uitt de bloeitijd van de Republiek werd nu door veel progressieve burgers, 
naa jaren waarin de overheid had gepoogd de kunsten in te schakelen bij het 
bevorderenn van haar macht, als een lichtend voorbeeld gezien. 

49.. Lako 1899,58. 
50.. Geciteerd in Martis 1984,37. Een belangrijke oorzaak van de hele gang van 

zakenn noemde hij 'het conservatisme van de docenten en hun gebrek aan 
kwaliteitt en volharding' (ibidem). 

51.. Koninklijk Besluit van 10 oktober 1829 nr. 82. 
52.. Rijksarchief in Noord-Holland (RANH), 175.149.363b. 
53.. Zie Koolhaas-Grosfeld 1982,624. Overigens is het voor een aanzienlijk deel 

eenn kwestie van 'geloof of de resultaten van beleid worden gedomineerd door 
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idealistischee motieven (als bovengenoemde) of door financiële prikkels (het 
niveauu van de financiële bijdragen van de overheid). In de praktijk zullen beide 
elkaarr ongetwijfeld beïnvloeden. Opvallend is dat de invloed van de financiën 
doorr sommige auteurs (als Marris 1984) sterk op de voorgrond wordt geplaatst, 
terwijll  andere (als Koolhaas-Grosfeld 1982) hieraan nauwelijks aandacht 
besteden. . 

54.. De 'bijzondere fondsen' stelden Willem 1 in gelegenheid om naar eigen goed-
dunkenn financiële bijdragen te leveren aan uiteenlopende zaken. De mogelijk-
hedenn hiertoe waren ruim, want het 'Huis des Konings' ontving in 1818 2,6 
miljoenn gulden uit de staatskas. Daarentegen ontving het departement voor 
Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen 1,2 miljoen. Willem 1 financierde uit 
zijnn 'bijzondere fondsen' regelmatigbeeldende-kunstaankopen, waaruit kan 
wordenn afgeleid dat hij een zekere belangstelling voor beeldende kunst had. 
Dezee aandacht wordt door verschillende auteurs uiteenlopend geïnterpreteerd. 
Lunsighh Scheurleer: 'Willem 1 had niet alleen grote belangstelling voor kunst-
werken,, maar bevorderde de ontwikkeling der musea ook daadwerkelijk' (1958, 
33);; Hoogenboom:'(...) de persoonlijke belangstelling van de koning reikte niet 
verderr dan tot de portretten die van hem werden gemaakt' (1985,43). Van de 
ca.. 616 tussen 1815 en 1840 voor totaal ca. ƒ278.815,- aangekochte werken is ca. 
ƒ95.000,-- door Willem 1 gefinancierd (Bergvelt 1992,273,282-283). 

^ .. Hoogenboom 1985,267-268. 
^6.^6. Zoals bijvoorbeeld moge blijken uit het feit dat de Staten-Generaal hem 

opp 30 juni 1815 (15 dagen na de Slag bij Waterloo) aanschreven als hun 
'Allerdoorluchtigstee Grootmachtigste Koning, Genadigste Koning en Heer' 
(geciteerdd in Van Swigchem 1963,235). 

57.. Van Hövell tot Westervlier-Speyart van Woerden e.a. 1995,39. 
58.. NNWB 1,1564. 

59.. Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden andere kerk-
gebouwenn dan die van de hervormde Kerk enkel getolereerd als zij er niet als 
kerkgebouww uitzagen. 

60.. Rosenberg 1972,12. 
61.. Citaat: ibidem, 17; over waterstaatskerken: Rosenberg 1972. 
62.. Staatsblad, 1813, nr. 73. 
63.. Dubbe en Vroom 1986,18. 
64.. Van Swigchem 1974,17. 
65.. Ibidem, 18. 
66.66. Op 13 november 1813 bijvoorbeeld, was in Rotterdam de acteur Frits Rosenveldt, 

dee grootvader van de later beroemde acteur Louis Bouwmeester, onverwacht 
enn zwaaiend met een oranje-versierde hoed op het toneel verschenen om er 
hett liedje Al is onsprinsje nog zo klein te zingen en vervolgens 'Oranj e boven!' 
tee roepen. Deze spontane actie bleef niet zonder gevolgen. Er ontstond een 
groott tumult en schouwburgbezoekers trokken Oranje boven! zingend de stad 
in.. Rosenveldt werd door toeschouwers 'in triomf' naar zijn woning gebracht, 
waarr de Franse politie hem nog dezelfde nacht van het bed lichtte. Kort daarna 
namenn vertrekkende Franse troepen de acteur mee. In mei 1814 keerde hij na 
dee nodige omzwervingen terug in zijn vaderland, waar hij als een nationale held 
werdd gehuldigd (Albach 1965,58-59). 

67.. Albach 1956,52. 
68.. Albach 1965, §0. 
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69.69. Toen dit bij een slecht bezochte voorstelling eens werd nagelaten 'was er zulk 
eenn verwarring dat de voorstelling niet kon beginnen, voordat het orkest excuus 
hadd gemaakt en het volkslied - staande en met ongedekten hoofde aangehoord 
-wass gespeeld' (Van Gelder 1954,94)- Overigens zij opgemerkt dat het Wilhel-
musmus pas in 1932 het officiële volkslied werd; voordien was dit Wien Neêrlandsch 
BloedBloed (1817) van Hendrik Tollens. 

70.. Albach 1956,162, en Van Gelder 1954,100. 
71.. Worp 1908,377-378. 
72.. Het plan van Siegenbeek bevindt zich in het ARA onder nr. 2.04.01.4035; 

dee titel luidt voluit 'Bedenkingen over de middelen ter verbetering van het 
Nederlandschee toneelwezen, en bijzonderlijk over de vorming van een 
eigenlijkk gezegd nationaal toneel'. 

73.. Siegenbeek 1827,79-80. 
74.. Het bleef niet bij dit ene advies, want Jan Konijnenburg, voormalig volks-

vertegenwoordigerr ten tijde van de Bataafse Republiek, auteur van een 
28-deligee uitgave over 'de staatsomwenteling in Frankrijk' en hoogleraar 
inn de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis aan de Kweekschool der 
Remonstrantenn te Amsterdam, stuurde eveneens een rapport met soortgelijke 
aanbevelingenn naar het departement ('Ontwerp tot vestiging en verbetering 
dess nationalen toneels', ARA 2.04.01.4035.). En ook langs andere wegen werd 
dee wenselijkheid tot bemoeienis van de nationale overheidd met het toneel 
bepleit.. In het, onder het motto "K ben lastig, maar tot nut' uitgegeven 
verlicht-kritischee tijdschrift De Tooneelkijker, werden op grond van 'nationale, 
sociaal-ethischee overwegingen' voorstellen gedaan tot 'herstel van het Natio-
nalee Toneel (...) teneinde den openbaren geest te vormen, aan te kweeken, te 
leidenn en te verheffen' (De Tooneelkijker, 2 [1817], nr. 6,240-241). De Tooneelkijker 
werdd van 1816 tot 1819 uitgegeven in Amsterdam. Het bevatte vooral besprekin-
genn van toneelstukken, maar tevens werd kritische aandacht besteed aan de 
'staatt van het Nederlandsche Tooneel'. Omdat na 1813 nog slechts een fractie 
vann de opgevoerde stukken van Nederlandse origine was, vroeg de redactie 
vann het tijdschrift zich bezorgd af wat 'een vreemdeling' wel moest denken van 
'eenee natie, die haar eigen tooneel, hare eigen taal, hare eigene kunstenaars 
versmaadt,, om Fransche, Duitsche, Italiaansche, Engelsche, ja, des noods 
Turksche,, en Chinesche tooneelen te gaan bewonderen' (De Tooneelkijker, 
2[i8i7],nr.6,243). . 

75.. Siegenbeek 1827; in het ARA is ook geen antwoord van het Departement op 
hett rapport van Konijnenburg te vinden. 

76.. Samuel Wiselius nam het initiatief tot de eerste 'officiële toneelschool' in 
Nederland.. Zie over deze bevorderaar van toneelbeleid Hunningher 1931,11,13, 
19,, en Albach 1956,159-160. Als zodanig kwam in 1821 -volgens Albach 1956, 
1600 en Hunningher 1931,19 dateert de oprichting van 1825 - het Genootschap 
voorr Uiterlijke Welsprekendheid tot stand. Dit genootschap ging nauw samen-
werkenn met het datzelfde jaar door de commissarissen van de Amsterdamse 
stadsschouwburgg opgerichte Fonds ter opleiding en onderrichting van toneel-
kunstenaarss aan den Stads-schouwburg te Amsterdam. Belangrijkste docent 
werdd de bekende acteur Johannes Jelgerhuis, die in 1808 al ideeën over een 
toneelacademiee had geventileerd. 

77.. Hunningher 1931,20. 
78.. Koninklijk Besluit van 24 augustus 1821, nr. 58. 
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79.. Bijvoegsel, 1823,444-447. 
80.. Colenbrander (red.), Gedenkstukken, vm (2), 610. Zie voor de opstellingvan de 

ministers,, ibidem, 609-612. 
81.. Ibidem, vu (2), 611. Dat er geen gezelschap van de grond kwam wordt opge-

maaktt uit het feit dat genoemde ƒ 8000,- sindsdien niet in de uitgaven van het 
ministeriee zijn terug te vinden. Overigens staat de constatering dat er geen 
beleidd werd gevoerd op gespannen voet met het door Kossmann (1976,79) 
gestelde:: 'Het toneel - de regering maakte er intens gebruik van om in België 
aandachtt voor de Nederlandse taal en cultuur te wekken - ( . . . ) .' Ik heb hiervan 
inn regeringsstukken geen bewijzen kunnen vinden; ook De Jonghe (1943), die 
dee taalpolitiek van Willem 1 in de Zuidelijke Nederlanden uitvoerig in kaart 
brengt,, zwijgt hierover. Zie over het toekennen van een prijs, Böhm 1983,26. 

82.. Als subsidievoorwaarde stelde de koning dat de directies 'eene behoorlijk ge-
decoreerdee Loge' voor koninklijke gasten gereed hielden (KHA, E8, vu C, nr. 1). 

83.. Van Gelder 1954,62. 
84.. Zie Koninklijk Besluit 5 mei 1832, nr. 26, en Van Gelder 1954, 66. 
85.. Van Gelder 1954, 66-67. 
86.. Het abonnementsgeld bedroeg in 1820/12.474,-; zie Bergvelt 1992,262. 
87.. Böhm 1983,26. 
88.. In Haarlem had men bij gebrek aan goede professionele zangers en zangeressen 

'toevluchtt moeten nemen tot dilettanten en eene vreemde, die onze taal 
gebrekkigg uitsprak'. Zie ARA 2.04.01.4263,10 december 1825. 

89.. Koninklijk Besluit van 7 april 1826, nr. 125. 
90.. Hoogenboom 1985,267-268. 
91.. Zie over de voorgeschiedenis van 'Toonkunst': Mijnhardt z.j. [1997]. 
92.. Zie ook Bank 1999,23 e.v.; deze auteur maakt ook melding van een al eerder 

opgerichtee en uit tien musici bestaande Brusselse hofkapel. 
93.. Het budget werd in 1836 opgetrokken tot ƒ 18.000,- en in 1837 tot ƒ20.000,-. 
94.. De Jonghe 1943. 
95.. Staatsblad, 1814, Besluit nr. 17. 
96.. Handelingen 11,1816-1817, bijlagen, 225. Staatsblad, 1817, nr. 5. 
97.. In 1818 werd bij wet 'het misbruik der drukpers, ten aanzien van het beleedigen 

vann vreemde Mogendheden, Vorstenn en Gezanten' beteugeld. Kemper 1836, 
deell  in, 251. Ter bestrijding van de oppositiebladen in het Zuiden werd de 
vrijheidd van drukpers doorr minister Van Maanen met voeten getreden 
(Vann de Sande 1977,91). 

98.. Böhm 1983,16. 
99.. Op 19 mei 1815 werd in de Staatscourant bekendgemaakt dat luitenant-admiraal 

Vann Kinsbergen (de schoonvader van G.K. van Hoogendorp) een prijsvraag 
voorr een nieuw volkslied had uitgeschreven. In januari 1817 'werden de 
bekroondee volksliederen in druk te koop gesteld' (Enschedé 1916); het waren 
WienWien Neêrlandsch Bloed van Tollens en Wij leven vrij, wij leven blij  van Brand. 
Hett eerste couplet van Wien Neêrlandsch Bloed luidt als volgt: 'Wien Neêrlansch 
bloedd in de aders vloeit, / Van vreemde smetten vrij , / Wiens hart voor land en 
koningg gloeit, / VerhefF den zang als wij : / Hij steil' met ons, vereend van zin, / 
Mett onbeklemde borst, / Het godgevallig feestlied in / Voor Vaderland en 
Vorst.'' De tekst werd op muziek gezet door de in Duitsland geboren Johann 
Wilmss (1772-1847). 

100.. Kollewijn 1891, deel 11,44. 
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IOI .. 'De aap van Bilderdijk' kwam van minister Van Maanen; zie Böhm 1983,24. 
Dee ministers betoonden zich met hun opvatting aangaande Bilderdijk 
spreekbuizenn van 'het volk', want Bilderdijk en Da Costa werden door het 
grotee publiek genegeerd en in verlichte burgerkring veracht: 'Da Costa scheen 
vogelvrijj  verklaard, niemand had den moed met hem op straat te lopen, was hij 
ergenss en hoorde een bezoeker dat, dan keerde hij om en zei: "dan kom ik wel 
eenss terug".' (NNBW VI , 339). 

102.. Notulen van het Verhandelde bij de Heeren Leden van het Provisioneel 
Bestuurr en Raden der stad 's-Gravenhage. Maandag 3 januari 1814; geciteerd 
inn Brummel 1939,69-70. Zie over de toedracht daarvan: De Vink 1933,91. 

103.. Brummel 1939,73. 
104.. Tijdens de inlijvin g bij Frankrijk was de naam van de Koninklijke Bibliotheek 

(1806)) veranderd in Grote Hollandsche Bibliotheek. 
105.. Uit de handhaving van de rooms-katholieke Fransman Flament bleek nog 

eenss de uitgesproken ruimhartige opstellingvan Willem 1 ten opzichte van 
inn rijksdienst tredende medewerkers. 

106.. Op 25 januari 1817 werd dit wettelijk vastgelegd. 
107.. Brummel 1967,98. 
108.. Brummel 1939,79-114. 
109.. Ibidem, 81. Het laatste deel van dit citaat is natuurlijk zeer betrekkelijk, want 

zoalss eerder opgemerkt ontving het 'Huis des Konings' rond 1820 een veel 
groterr bedrag uit de schatkist dan het Departement van Onderwijs, Kunsten 
enn Wetenschappen (zie noot 54 en 142). 

110.. Koninklijk Besluit van 18 mei 1819. 
in.. Brummel 1939, 87. 
112.. Ibidem, 98,102-103. 

113.. Van Westreenen (1783-1848) was medewerker van zijn familielid Johan 
Meermann in diens functie van directeur-generaal der Wetenschappen en 
Kunstenn geweest. In 1807 was hij door Lodewijk Napoleon tot 'adjunct-
archivaris'' benoemd. 'Hij trok persoonlijk de aandacht door zijn zonderling 
ouderwetschee kleeding en zijn bijzonder opvallend optreden' (NNBW, deel iv, 
1448).. In 1824 verwierf Van Westreenen een groot deel van de beroemde 
bibliotheekk van zijn vroegere superieur Meerman. Door aankopen werd deze 
verzamelingg aanzienlijk uitgebreid. Van Westreenen vermaakte zijn woning 
enn zijn bezit als Museum Meermanno-Westreenianum in 1848 aan de staat. 

114.. Brummel 1967,100. 
115.. Mijnhardt en Wichers 1984,359-360. 
116.. Helsloot 1984,36; Schneiders 1990,26. 
117.. Schneiders 1990,27. 
118.. Zie bijv. Schneiders 1990,41-42. 
119.. De archieven van de opgeheven ministeries waren reeds in 52 kisten naar Parijs 

vervoerd;; van een verzending van de 'verzamelingen van Van Wijn*  kwam het 
doorr de val van Napoleon niet. Kort na de vrede keerden de 52 kisten terug; zie 
Formsmaa 1967,24. Bos-Rops en Bruggeman (1987,24) spreken in dit verband 
overr 60 a 70 kisten. 

120.. Eerste citaat: Formsma 1967,24; tweede: Colenbrander 1911b, 271-272. 
121.. Duparc 1975,398-399. 
122.. Koninklijk Besluit van 23 december 1826, nr. 186; de prijsvraag werd 

gepubliceerdd in de Staatscourant van 4 januari 1827. Zie ook Van Meerendonk 
enn Ribberink 1972,436-437. 
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123.. Stuart was als 'geschiedschrijver des Rijks' verantwoordelijk voor de 'Nieuwe 
Nederlandsee Jaarboeken' (Amsterdam 1813—1814,6 delen) en de 'Jaarboeken 
vann het Koningrijk der Nederlanden' ('s-Gravenhage/Amsterdam 1818-1826, 
166 delen). 

124.. Zie Van der Woud 1990. 
125.. NNBW, deel vin, 514. 

126.. Geurts 1982,319. 
127.. Geciteerd in Van Meerendonk en Ribberink 1972,37. 
128.. Zie Geurts 1982,323. 
129.. Bijvoegsel, 1929,230-233. 
130.. Zie Tamse 1992,46: 'Kunstwas in de allereerste plaats een zaak van particulie-

renn en niet van vorst en regering. Willem 1 had dan ook geen eigen beleid (...).' 
Dezee laatste stelling is onhoudbaar; Willem 1 voerde, zoals uit het beschreven 
beleidd moge blijken, wel degelijk een gericht kunst- en cultuurbeleid. Dat 
hijj  (of liever: de staat) daarbij de kunst niet inhoudelijk beïnvloedde en haar 
(tott 1830) niet gebruikte voor zijn persoonlijke prestige, wil niet zeggen dat er 
geenn beleid werd gevoerd; dat beleid had als belangrijkste kenmerk dat het 
(heell  liberaal) 'voorwaardenscheppend' was. Een kenmerk dat goed aansluit 
bijj  het beeld van Willem 1 als 'autoritair-liberaal' vorst. 

131.. Het doel - een sterke natie - was hetzelfde als vóór 1813, maar de rol van de 
staatt werd nu door de burgers, daarbij beïnvloed door ervaringen in de Bataafs-
Fransee tijd, met argwaan bekeken. 

132.. Deze enigszins afstandelijke opstelling van de overheid vond in Nederland des 
tee gemakkelijker grond vanwege de uit de tijd van de Republiek stammende 
traditie.. Ook toen waren de activiteiten op het terrein van kunst en cultuur voor 
eenn belangrijk deel voortgekomen uit initiatieven van particulieren en waren zij 
niett nadrukkelijk door een overheid gestuurd. 

133.. Zie de eerste bladzijde van dit hoofdstuk. 
134.. Kemper 1836, deel 11,116. 
135.. Staatsblad, 1814, Besluit nr. 17. 
136.. De verlichte, vroeg-liberale burgers hadden na 1813 als 'liefhebbers of 

dilettanten'' een centrale plaats binnen de Vierde Klasse van het Instituut 
gekregen.. Zie hierover Reglement (...) 6 april 1816, paragraaf 9; in Bijvoegsel, 
1822,1254-1269,, Martis 1984,34-35 en Koolhaas-Grosveld 1982,623. De stem 
vann degenen die op grond van motieven aangaande vrijheid van de kunsten 
reservess jegens een sturende overheidsbemoeienis hadden, kreeg hierdoor een 
dominantee positie in een instelling die door Lodewijk Napoleon juist in het 
levenn was geroepen om de relatie tussen kunst en cultuur en de overheid te 
bevorderen.. Dit in zeker opzicht tegenstrijdige gegeven had tot gevolg dat 
hett Instituut in de praktijk niet de instelling was die zich nadrukkelijk beijverde 
voorr een overheidsbemoeienis waarin utilitaire overwegingen - laat staan 
ideologischee normen - een rol speelden. In plaats hiervan vertegenwoordigde 
dee Vierde Klasse in meerderheid de opvattingen van het verlicht-burgerlijke 
particulierr initiatief met haar grote nadruk op 'vrijheid' zoals dat door De 
Vriess en Kemper werd verwoord. 

137.. Overigens kan de afzijdigheid van de nationale overheid bij het toneel ook 
wordenn verklaard uit de relatief lage status die het toneel na 1815 als kunst-
disciplinee vertegenwoordigde. 
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138.. In 1824 liet dit hoogste adviesorgaan van de staat weten geen heil te zien in door 
Willemm 1 voorgestelde bemoeienis met de monumentenzorg in de provincies; 
Vann Swigchem 1974,18. 

139.. Hierbij moet worden opgemerkt dat over de beeldende kunsten, op welk 
terreinn naar verhouding veel activiteiten werden ondernomen, enkel vanuit 
Amsterdamm werd geadviseerd. 

140.. In het Zuiden waren de activiteiten met betrekking tot de musea minimaal 
enn voorzover aanwezig, van korte duur. In 1819 kocht Willem 1 van 'den 
Belgischenn ridder-primaat' Joseph D. Lupus voor ƒ20.000,- een verzameling 
zeldzaamhedenn en oudheden. De collectie werd vervolgens onder beheer van 
Lupuss als Rijksmuseum 'Musée Lupus' in Brussel gevestigd. Toen de 'zwak-
hoofdigee en hinderlijke' beheerder in 1822 stierf werd het museum al weer 
opgeheven.. De collectie ging naar het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, 
hett Koninklijk Penningkabinet en de Koninklijke Bibliotheek. Brummel 1939, 

141.. De universiteit van Leuven is gesticht in 1425; die van Leiden in 1575. 
142.. Gezien de machtspositie van Willem 1 en de invloed die ervan uitging op later 

overheidsbeleidd kan d i t- evenals bij de activiteiten van de stadhouders tijdens 
dee Republiek - in feite niet anders. Om onderscheid tussen privé-beleid en 
rijksbeleidrijksbeleid aan te kunnen brengen was de relatie koning-regering veel te sterk 
verweven.. De koning bepaalde door Koninklijke Besluiten voor een zeer 
belangrijkk deel het nationale beleid (ook al was dit in de meeste gevallen op het 
departementt voorbereid). Ook als activiteiten uit de 'eigen fondsen' van de 
vorstt werden betaald was er een onmiskenbare relatie met het rijk, want deze 
fondsenn werden immers op hun beurt met bijdragen uit de rijkskas gevuld. 
Zoo is er reeds op gewezen dat op de rijksbegroting het budget voor het 'Huis 
dess Konings' dat van departementen vaak ruim overtrof (zie ook noot 54 en 109). 

143.. Van Gelder 1954,67. 

NOTENN BIJ HOOFDSTUK IV 

1.. Handelingen 11,1862-1863,36. 
2.. Kemper had ervoor gezorgd dat de talentvolle maar arme student Thorbecke 

vann minister Falck in 1820 een beurs kreeg om in Duitsland te kunnen studeren. 
3.. Thorbecke, 'Narede', in: Thorbecke 1870, vin. 
4.. Volgens Thorbecke was de staat weliswaar een gemeenschap van allen en vond 

hijj  dat iedereen in principe politieke rechten toekwam, maar tegelijkertijd was 
hijj  van mening dat het onverstandig zou zijn om dit recht volledig van toepas-
singg te verklaren op degenen zonder bezit en ontwikkeling. Zie: 'Over het 
hedendaagss staatsburgerschap'. Rede 1844; in: Thorbecke 1872,84-96. 

5.. Blonk e.a. 1969,122. 
6.. Ibidem, 124; zie ook Boogman 1977,333-334-
7.. De nieuwe Grondwet voorzag onder meer in ministeriële verantwoordelijkheid 

tegenoverr de Staten-Generaal, rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede 
Kamer,, Provinciale Staten en gemeenteraden, en in volledige controle van de 
Staten-Generaall  over de financiële middelen van het land door de invoering 
vann jaarlijkse begrotingen. Voorts werden alle regeringslichamen openbaar, 
werdenn de rechten van de Tweede Kamer uitgebreid en werd naast de reeds 
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bestaandee vrijheid van drukpers, ook vrijheid van vereniging en vergadering, 
enn van onderwijs ingevoerd. In het licht van de doctrinair-liberale voorkeur 
voorr een 'overheid op afstand' verbaastt het niet dat de Grondwet geen ruimte 
liett voor bemoeienis van de overheid met de vorming van burgerzin en 'natio-
naall  karakter'. De Grondwet vormde het elementaire raamwerk waarbinnen 
openbaarheidd en individuele vrijheid naar mening van de doctrinair-liberalen 
mogelijkk moesten zijn. Maar ook niet meer dan dat. Voor het overige moest 
dee natie zich ontwikkelen door toedoen van actieve staatsburgers en 'vrije 
medewerkingg aller'. 'Over het hedendaags staatsburgerschap', in: Thorbecke 
(1844)1872*,, 91. 

8.. Van 'echte' volkssoevereiniteit was dus geen sprake; verreweg het grootste deel 
vann de bevolking bleef van bestuursmacht verstoken. Toch was er een groot 
verschill  met de gesloten klassenverhoudingen uit de tijd van de Republiek, 
wantt de scheiding tussen degenen die wel en die geen openbare macht bezaten 
waswas nu niet meer statisch. Door zelfontplooiing kon in principe iedereen tot 
dee politiek-bestuurlijke macht doordringen. 

9.. De Tweede Kamer had van 1840 tot 1848 58 en na 1848 ca. 66 leden; dit 
flexibelee aantal werd veroorzaakt doordat op elke 45.000 inwoners één 
vertegenwoordigerr kon worden afgevaardigd. Aangezien er nog geen politieke 
partijenn met duidelijke programma's bestonden, waren er in de Kamer slechts 
lossee relaties tussen mensen met 'in het algemeen dezelfde politieke inzichten'. 

Dee conservatieven bestonden voornamelijk uit erfgenamen van dee oude 
aristocratiee die tijdens de Republiek een centrale rol in het openbaar bestuur 
hadd gespeeld. In hun optreden konden zij gewoonlijk rekenen op steun van 
antirevolutionairee politici die eveneens centrale waarden van het Ancien 
Régimee verdedigden en daarbij nadruk legden op het droit devin. In deze kring 
levendee denkbeelden werden uitgedragen door voormannen van het Réveil 
zoalszoals de auteurs Bilderdijk en Da Costa en de oud-secretaris van Willem 1, 
Guillaumee Groen van Prinsterer, die in de Tweede Kamer een van de belang-
rijkstee opponenten van de 'revolutionaire' Thorbecke werd. 

Dee moderate liberalen 'waren altijd "verlicht" geweest en vertegenwoor-
digdenn niet de gesloten oligarchie van voor 1795, maar de hoge burgerij, 
dee bankiers, de grote handelshuizen van Holland' (Kossmann 1976,204). 
Hett waren de erfgenamen van de Moderaten uit de tijd van de Bataafse Repu-
bliek;; hun liberalisme was sterk verwant aan het libertijnse denken dat ten 
tijdee van de Republiek tot opmerkelijke vrijheden en tolerantie aanleiding 
hadd gegeven (Kossmann 1976,129). 

10.. Jansen 1971,160. 
11.. Kossmann 1976,148. 
12.. Zie over deze ontwikkeling in Frankrijk: Heilbron 1991. 
13.. Zie Duparc 1975,58; Lunsingh Scheurleer 1958,46; en Boekman 1939,15-35. 
14.. Van 1814 tot 1840 waren de begrotingen tienjaarlijks; vanaf 1840 tweejaarlijks. 
15.. Huizinga (1926), Verzamelde werken, vm, 438. 
16.. Ministerieel Verslag van 13 november 1848, geciteerd in Huizinga (1926) 1951, 

439.. Het genoemde bedrag betreft het totale budget, inclusief huisvesting 
(ziee Staatsblad, 1850, nr. 82,17). 

17.. Naar aanleiding van de bezuiniging in 1850 had het bestuur van het Instituut 
zichh voorgenomen de instelling op te heffen. Willem 111 voorkwam dit door 
eenn gift van ƒ5000,-. 
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18.. Ook hier toonde Thorbecke zich geen orthodox aanhanger van het 'laissez-
faire,, laissez-passer'-principe. Op grond daarvan zou hij zich immers in het 
geheell  niet hebben bemoeid met de wetenschap en derhalve ook niet de oprich-
tingg van de Koninklijke Academie van Wetenschappen hebben voorgesteld. 
Dee bevordering van de wis- en natuurkunde stond echter zo hoog op de sterk 
doorr het utilitaire denken beïnvloede publieke en politieke agenda dat concrete 
stimuleringg van overheidswege wenselijk werd bevonden. 

19.. Handelingen 11,1851-1852,366,368. 
20.. Ibidem, 365. 
21.. Ibidem, 380.5. Tegenover door de oppositie aangehaalde buitenlandse voor-

beeldenn van vruchtbare bemoeienissen van overheden met de kunsten in heden 
enn verleden, stelde Thorbecke dat staatsbemoeienis juist vaak tot verstarring 
leidde.. Later zou hij in de Kamer over dit onderwerp nog opmerken dat door 
overhedenn in het leven geroepen instellingen voor kunst en cultuur 'meer ont-
wikkelingenn hebben tegengehouden dan te voorschijn geroepen' (Handelingen 
11,1854-1855,282).. Eenzelfde oordeel gold het aanmoedigingsbeleid dat tot 
18300 door Willem 1 was gevoerd. 

22.. Aangehaald wordt hier het conservatieve Kamerlid, tevens auteur van 
historischee romans Jacob van Lennep; zie Handelingen 11,1854-1855,277-278. 

23.. Over de verwarring: Boekman 1939,11-78. 
24.. Ten onrechte wordt De Brauw door Boekman 'liberaal' genoemd. Zie 

Vann Duiken en Jansen (red.) 1989,142. 
25.. Laatste twee citaten: Handelingen 11,1862-1863,35-36. 
26.. Over de culturele belangstelling van Thorbecke: Brugmans 1932,261 en 

Boekmann 1939,40-41. 
27.. Handelingen n, 1862-1863,36. 
28.. Zie ook Hart 1988,85-86. 
29.. Handelingen 11, 1862-1863, 203. 
30.. Ibidem, 260.1. 
31.. Al in 1840 had Willem 11 bepaald dat er geen geld meer uit' 's Rijkskas' voor de 

aankoopp van schilderijen mocht worden uitgegeven. Zie Duparc 1975,53, 69. 
32.. Eerste citaat: Handelingen 11,1862-1863,203; tweede: ibidem, 260.2. 
33.. De rond 1862 van 'ultraliberaal' tot aanvoerder van de conservatieven geworden 

J.. Heemskerk Azn. sloot zich bij de vorige spreker aan: de Regering zou 'voor 
enkelee malen de rol van kunstkooper (...) niet zoo geheel moeten versmaden'. 
Ziee over deze opmerkelijke politicus: Huizinga 1973. De in de affaire Verboeck-
hovenn geuite kritiek van kunstenaars moest ter harte worden genomen, want: 
'dee concientieuse meening van kunstenaars, van hen die behooren tot de élite 
vann het volk, en zich gewoonlijk weinig met politiek bemoeien', heeft 'invloed 
opp de openbare meening, en ik geloof dus dat het niet verstandig is, dergelijke 
grievenn terzijde te leggen' (Handelingen 11,1862-1863,254). 

34.. Citaten in deze alinea: Handelingen 11, 1862-1863,254-255. 
35.. Ibidem, 260.1. 
33 6. Hierna ging de conservatieve Wintgens in op wat Thorbecke had gezegd 

overr de inspanningen die in het buitenland door overheden ten behoeve van 
dee kunsten waren en werden geleverd. Hij verwees naar het Florence van de 
Medici's,, Lodewijk xiv en Lodewijk 1 van Beieren en naar eigentijdse activi-
teitenn in Frankrijk, België en Duitsland. 'Laat, wie ook, eens den moed hebben 
omm daartegenover te zeggen: Kunst is geen regeringszaak, ik ben overtuigd dat 
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diee woorden hem in de keel zouden blijven steken' {Handelingen n, 1862-1863, 
255).. Uit de door Wintgens genoemde motieven tot bemoeienis met de kunsten 
werdd duidelijk dat het de conservatieven daarbij in de eerste plaats ging om ver-
hogingg van het nationale prestige in binnen- en buitenland. Een centrale plaats 
kreegg de historieschilderkunst, die in omringende landen volop aanwezig was, 
maarr hier niet. 'En waar is het voorbeeld in Nederland dat men een wapenfeit in 
Indiëë op die wijze vereerd heeft? Wat is hier ooit gedaan om eene daad van het 
voorgeslachtt door het kunstenaarspenseel in herinnering te houden?' (Ibidem) 
Inn zijn antwoord zei Thorbecke niets te voelen voor het verstrekken van op-
drachtenn voor historiestukken. Net als 35 jaar eerder, in een conflict over de aan-
stellingg van een rijksgeschiedschrijver, vond hij dat de overheid geen invloed op 
dee beeldvorming van het nationale verleden mocht uitoefenen. 'De roeping van 
dee regering is (...) geene maatregelen te nemen dan die (...) productief in nieuwe 
levenskrachtt en buiten het bereik van particulieren of van hunnen vereenigingen 
zijn'' {Handelingen 11,1862-1863,260.2). 

4 7°° 37- In het vervolg van het debat wees P.M. Tutein Nolthenius op het onjuiste beeld 

datt Thorbecke had geschetst over de rol van de staat met betrekking tot de 
schilderkunstt in de zeventiende eeuw. De centrale staat, zoals die in de loop van 
dee negentiende eeuw was gegroeid, bestondd toen immers niet en om die reden 
bemoeidee het 'hoogere bestuur' zich toen niet met de kunsten. Dat betekende 
echterr niet dat er van overheidswege niets voor de kunsten werd gedaan, want 
'dee stedelijke regering, deed destijds veel, zeer veel, voor de kunst'. Toch was 
Tuteinn het in principe wel met de minister eens: 'Ik geef volkomen toe dat kunst 
inn den regel geen regeringszaak is. Maar ik geloof toch, dat het verstandig is 
niett te streng aan dien regel vast te houden.' {Handelingen 11,1862-1863,255). 

38.. Handelingen n, 1862-1863,2<>o.i. 
39.. Tamse 1977,399; Handelingen 11,1872-1873,636. 
40.. Handelingen 11,1872-1873,631-643. 
41.. Citaten in deze alinea: ibidem, 635. 
42.. Ibidem, 642. 
43.. De zuinigheid van Thorbecke was sterk beïnvloed door zijn relatief arme jeugd 

enn de daaruit stammende overtuiging dat materiële voorspoed geen enkele 
garantiee biedt voor een optimale ontwikkeling van het individu - een opvatting 
diee hij meermalen zou gebruiken als argument om kunstenaars niet 'in de 
wattenn te leggen' (zie bijv. Handelingen 11,1862-1863,260.1.). 

44.. In art. 30 van de Grondwet van 1815 was bepaald dat de koning 'uit 's Lands kas, 
eenn jaarlijksch inkomen van ƒ2.400.000,-' zou genieten; in art. 29 van de 
Grondwett van 1840 was dit bedrag teruggebracht naar ƒ 1.500.000,- en in 1848 
(art.. 27) naar ƒ1.000.000,-, waarna bij elke nieuwe kroning het inkomen van de 
koningg door de wet zou worden geregeld. In 1850 ontving hij ƒ 800.000,-. 

45.. De staatsbegroting groeide tussen 1850 en 1872 met 28,2 % naar 91 miljoen, ter-
wij ll  het cultuurbudget in dezelfde periode met 56,9 % naar ƒ 129.575,- steeg. 

46.. Boekman in: Van Duiken en Jansen 1989,146. 
47.. De groei van het kunstenbudget was het gevolg van de stijging van slechts één 

post:: die voor de Rijksacademie. 
48.. Dit budget was door het museum overigens al vele jaren niet meer voor dat doel 

gebruikt;; wellicht was men in 1861, te laat, wakker geschrokken, want juist in dat 
jaarr werd nog een werk aangekocht: Stadhuis te Veere van Cornelis Springer 
(ziee Handelingen n, 1861-1862,345). 
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49.. De verhoging was het resultaat van een voorstel van de 'conservatieve generaal' 
Vann Mulken dat onmiddellijk volgde op het grote debat over de kunsten dat 
opp 25 november 1862 had plaatsgevonden en waarbij Thorbecke had gezegd 
datt aankoop van 'schilderijen van levende meesters' voor de overheid een 
mogelijkheidd zou kunnen zijn om de kunst te stimuleren. Al de dag daarna, 
bijj  de behandeling van de afzonderlijke begrotingsposten, greep Van Mulken 
dee gelegenheid aan om de toezegging van de minister in een concrete begro-
tingspostt om te zetten. Thorbecke nam het voorstel 'gaarne aan', al bleef de 
zuinigheidd opvallend, want de verhoging werd voor een deel gedekt door 
ƒ1200,-- te bezuinigen op de post 'Eeremedailles' die in i860, tegen de zin 
vann de liberale voorman met dat bedrag was verhoogd om medailles uit te 
kunnenn delen aan laureaten bij schilderijententoonstellingen. 

50.. Nederlandscbe Staatscourant, 15 juli 1863, nr. 165, z.p. 
51.. Verschillende adressen werden aan de regering gericht; zie Kunstkronijk 5 

(1864),, 79» 87. 
52.. De al lang bestaande tegenstelling tussen 'onkundige liefhebbers' en professio- 4 71 

nelee beeldende kunstenaars was sinds de jaren veertig nog eens extra gestimu-
leerdd door romantische opvattingen volgens welke kunstenaars als genieën 
werdenn gezien. Een halve eeuw eerder had Charles Hodges, lid van de Vierde 
Klassee van het Instituut, over de vermeende te grote invloed van de liefhebbers 
all  bij Willem 1 geklaagd (KHA, A35; xvm; 108). 

53.. Laatste citaat en aantal werken: Hart 1988,94-95-
54.. Citaat: Koninklijk Besluit 13 april 1817. 
55.. Tussen 1858 en 1868 varieerde het aantal 'kweekelingen' tussen 22 en 32; bij 

teken-- en schilderkunst ging het gemiddeld om 17, bij beeldhouwkunst om 3, 
bijj  graveerkunst om 6 en bij bouwkunst om 2 studenten. In dezelfde tien jaren 
werdenn slechts twee studenten goed genoeg bevonden om met 'ondersteuning 
vann rijkswege (...) hunne verdere ontwikkeling' te vervolgen. Handelingen 11, 
1868-1869,, Bijlagen, 23. 

$6.$6. Handelingen 11, 1862-1863,272.2. 
57.. De bijdrage van Amsterdam, ƒ 7000,- plus het gebouw, was maar voor een deel 

voorr de eigenlijke academie bestemd; het grootste deel van de gemeentelijke 
bijdragee was bestemd voor de in de academie ondergebrachte 'Tekenschool 
voorr toekomstige ambachtslieden' (zie Van Tijn 1965,504). 

58.. Handelingen 11,1868-1869,586-592. 
59.. Thorbeckes standpunt omtrent gemeentelijke verantwoordelijkheden was 

ookk de belangrijkste reden waarom Amsterdam aan de Koninklijke Academie 
financieelfinancieel meer bijdroeg dan het rijk. 

60.. Handelingen 11,1868-1869,589. 
61.. In de Eerste Kamer liet het lid Messchert van Vollenhoven weten tegenover 

'zoo veel millioenen (die) jaarlijks worden besteed om ons te verdedigen tegen 
eenenn denkbeeldigen, althans veraf zijnden vijand, (...) gaarne enige 
tienduizenden'' te willen besteden aan de Academie en daarmee iets te doen 
tegenn het 'toenemend materialisme' en 'voor meer aesthetische ontwikkeling' 
{Handelingen{Handelingen 1,1869-1870,410). 

62.. Als verplichte vakken werden kunstgeschiedenis en esthetica, 'de wetenschap 
vann het schoon' ingevoerd; 'Wet tot regeling van het onderwijs van rijkswege 
inn de beeldende kunsten', Staatsblad, 1870, nr. 78. 

63.. Met ingang van het openingsjaar 1870 werd de rijksbijdrage verhoogd naar 
ƒ20 .000 , -. . 
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64.. Omtrent het programma zie Staatsblad, 1870, nr. 78 en 198 en Handelingen 11, 
1869-1870,, Bijlagen, 116-119. 

65.65. Van Tijn 1965,505. 
66.. Thijssen 1986,67. 
67.. Ook hier ging het in essentie om de langzaam breder geworden kloof tussen 

'deskundigee liefhebbers' en kunstenaars die hun eigen weg wilden gaan. 
Tegenoverr de toenmalige 'fine fleur' van de deskundige leken, die voor een 
belangrijkk deel waren verzameld in de gedurende de loop van de eerste 
eeuwhelftt geprofessionaliseerde kunstkritiek, groeide het aantal kunstenaars 
datt vond dat alleen kunstenaars over kunst konden oordelen. Dit 'ivoren toren-
gedrag'' ging gepaard met een toenemende afkeer voor 'boodschappen' die 
beslotenn lagen in de historieschilderkunst en de 'inspirerende grootheid van 
dee zeventiende eeuw'. Als deskundigen golden bestuurders en kunstcritici, 
onderr wie het conservatieve Tweede-Kamerlid, bekend auteur van historische 
romanss en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Akademie 

44 7 2 (1841-1862) Jacob van Lennep, de liberale literatoren Carel Vosmaer en 
Potgieter,, en de katholieke emancipator Joseph A. AlberdingkThijm. Hun 
kunstopvattingg kwam grotendeels overeen met die van de academiedocenten 
enn had als kern dat het in de kunst om méér ging dan enkel 'schilderkunstige 
schoonheid'.. De kunst moest verwijzen naar 'hogere doelen' en 'zingevende 
waarden'.. De eerste directeur van de Rijksacademie, een uitgesproken 
vertegenwoordigerr van de 'hogere' richting, B. de Poorter, klaagde: 'zinledig-
heidd is een al te veelvuldig verschijnsel in de kunst van onzen tijd' (geciteerd 
inn Van Tijn 1965,507). 

68.. Baudet 1992. 
69.. Voordien werden examens voor tekenleraar afgenomen door de Koninklijke 

Academiee in Amsterdam. 
70.. Der Kinderen 1908,16. 
71.. In de Tweede Kamer werd als bezwaar tegen een rijksbouwmeester naar voren 

gebrachtt dat de aanstelling van een dergelijke functionaris in de toekomst, als 
hijj  zijn taak zou hebben volbracht, zou leiden tot een 'verhooging van de lijst 
derr pensioenen of der wachtgelden' (Handelingen 11,1857-1858, Bijlagen, 196). 
Dee conservatieve minister A.G.A. van Rappard liet zich er niet door weerhou-
den.. Hij meende dat de ingrijpende verbouwing niet alleen moest worden 
overgelatenn aan 'ingenieurs van dee waterstaat', die verantwoordelijk waren voor 
hett toezicht op 'de landsgebouwen in de residentie', omdat deze te weinig ken-
niss van 'de burgerlijke of schoone bouwkunde' zouden hebben. Het was echter 
ookk niet de bedoeling dat de aan te stellen architect volledig zijn gang zou gaan. 
Dee regering zou de plannen goed in de gaten houden en erop toezien dat met 
namee het plan tot verbouwing van de Ridderzaal niet 'van den oorspronkelijken 
bouwtrant'' zou afwijken (Handelingen 11,1857-1858, Bijlagen, 196). 

72.. Over de geschiedenis en de ontwikkelingvan de functie van de rijksbouwmees-
ter:: Van der Peet en Steenmeijer (red.) 1995. 

73.. Handelingen 11,1858-1859, Bijlagen, 307. 
74.. Staatsblad, 1864, nr. 129. 
75.. Peters 1905,48. 
76.. Citaten in deze en de vorige alinea: Handelingen 11,1872-1873,461-465. 
77.. Zie Handelingen 11,1851-1852,895-899,1335-1343,1344.1,1344.2 en Staatsblad, 

18555 (Wet van 12 juli en Besluit van 22 juli) en i860 (Besluit van 22 mei). 
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78.. In 1840 was hieromtrent met Frankrijk al een 'plegtige verbindtenis*  gesloten. 
79.. Staatsblad, 1858, nr. 119 en 1863, nr. 86. 
80.. N N B W , deel 1,1527. 
81.. Het is in dit licht kenmerkend dat juist auteurs als het conservatieve Tweede-

Kamerlidd Jacob van Lennep en de antirevolutionair Groen van Prinsterer de 
belangrijkstee beijveraars van deze uitbreiding waren. 

82.. Matthias de Vries (1820-1892) werd in 1848 in Groningen en in 1853 in Leiden 
benoemdd tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde. Hij geldt als de 
grondleggerr van de wetenschappelijke studie van het Nederlands. Vooral door 
zijnn toedoen werd het Nederlands als zelfstandig studievak erkend. Lammert 
A.. te Winkel (1806-1868) was Nederlands taalkundige en autodidact. Met het 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandse Taalwerd een reeds meer dan een eeuw bestaande 
wenss ingelost om te komen tot een volledig wetenschappelijk verantwoord 
Nederlandss woordenboek. In 1882 verscheen het eerste; in 1998 het laatste deel. 
Ziee ook Hoofdstuk vi: 'Het WNT als rijkstaak'. 

83.. De Vries, Willemyus en Burger 1993,134. 473 
84.. Handelingen 1,1866-1867, H5-
85.. In België werd de spelling van De Vries en Te Winkel al in 1864 tot de officiële 

spellingg verheven. In Nederland gebeurde dit pas in 1947. 
86.. Brugmans (1972) 19732, deel vi, 233. 
87.. Het ging hier om niet nader genoemde leden van de Commissie van 

Rapporteurss inzake de begroting voor 1867 (Handelingen 11,1866-1867, 
Bijlagen,, 376,482). 

88.. Schiphof 1991,130-134. 
89.. Van Gelder 1954,69. Citaat: Hunningher 1949,28. 
90.. Worp 1908,410. 
91.. Ibidem; Van Tijn 1965,169,170. 
92.. Van Gelder 1954,67. 
93.. Willem in deed in 1851 nog een poging om het nationale (Nederlandse) toneel 

opp te beuren (Bauck 1904,352-353). Een door hem in het leven geroepen 
commissie,, waarin onder anderen Jacob van Lennep, de toneel-auteur Hendrik 
Jann Schimmel en de directeur van de Koninklijke Bibliotheek, Holtrop, zaten, 
steldee voor om onder beschermheerschap van de koning een toneelvereniging 
opp te richten. Door middel van een geldlening (van ƒ 100.000,-in aandelen 
vann ƒ 100,-) zou de vereniging een toneelgezelschap met 'bekwame acteurs en 
actrices'' moeten oprichten. Hoewel de koning bereid was een aanzienlijk deel 
vann de financiering voor zijn rekening te nemen, kwam er niets van het plan 
terecht.. De grote steden die als subsidiënten op moesten treden, voelden er 
opp particularistische gronden weinig voor en acteurs en actrices waren bang 
datt zij (nog) meer zouden moeten reizen (Hunningher 1949,28-29). 

94.. Zie ook Bank 1999,27. 
95.. Den Haag stelde in 1853-1854/41.200,- beschikbaar. Over het verval van het 

Fransee gezelschap: Banck 1904,369 en Slechte e.a. 1979,24-27. 
^6.^6. Handelingen 11,1872-1872, 639. 
97.. Het budget voor de archievenliep van ƒ9580,- in 1850 op naar ƒ 17.280,- in 1873. 

Ongeveerr eenderde daarvan was bestemd voor de archieven die onder aandrang 
vann het rijk in de provincies tot stand waren gebracht. De eerste provincie die 
eenn archivaris aanstelde was Gelderland in 1817; de laatste Limburg in 1866 
(Bos-Ropss 1987,17). 
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98.. Handelingen 11,1852-1853,361. Voornemens om archiefbewaarplaatsen te 
verbeterenn bestonden al sinds 1844 toen belangrijke delen van het maritieme 
archieff  in vlammen waren opgegaan. Onder druk van deze gebeurtenis was 
eenn ontwerp gemaakt voor een 'onbrandbaar, geheel uit steen en ijzer' bestaand 
gebouw,, maar daar was niets mee gebeurd. De angstvoor brand bleef. 

99.. J.C. de Jonge was in 1840 de toen overleden Van Wijn opgevolgd. 
100.. Bakhuizen van den Brink (1810-1865) had in 1843, op de vlucht voor schuld-

eisers,, het land moeten verlaten. Tijdens zijn omzwervingen in Europa bestu-
deerdee hij vele archieven. In 1851 kon hij naar Nederland terugkeren en in 1855, 
eenn jaar nadat hij tot rijksarchivaris was benoemd, werd hij lid van de afdeling 
letterkundee van de Academie van Wetenschappen. Op het terrein van de 
archieven,, maar ook op dat van de letteren, gold Bakhuizen van den Brink 
alss een autoriteit. 

101.. Van Gelder 1967,162. 
102.. Zie bijv. Duparc 1975, 398. Tijdens de ambtsperiode van Bakhuizen van den 

4 744 Brink werd het bezit aanzienlijk uitgebreid doordat de termijn waarvoor 
stukkenn ter beschikking van het Rijksarchief moesten worden gesteld werd 
verlegdd van 1794 naar 1813 en doordat Amsterdam in 1856 de oude koloniale 
archievenn aan het Rijksarchief beschikbaar stelde. 

103.. Besluit van 16 juni 1856. 
104.104. Tussen 1850 en 1873 groeide het voor personeel en aankopen beschikbare 

budgett slechts van ƒ 9530,- naar ƒ 10.465,-. 
105.. Brummel 1939,121. 
106.. Brummel 1967,103; zie ook Brummel 1939,129-134. 
107.. Verreweg het grootste legaat betrof de bibliotheek van W.H. J. van Westreenen 

vann Tiellandt, de in 1848 gestorven directeur van de Koninklijke Bibliotheek, 
diee weliswaar in een apart museum werd ondergebracht, maar die toch ook als 
eenn uitbreiding van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek kon worden 
beschouwdd omdat beide instellingen mede door de testamentair voorgeschre-
venn bestuursconstructie zeer nauw met elkaar werden verbonden. 

108.. Handelingen 11,1851-1852, Bijlagen, 283; Handelingen 11,1858—1859, Bijlagen, 313, 
404;; Handelingen 11,1863-1864, Bijlagen, 309,352; Handelingen 11,1867-1868, 
Bijlagen,, 267,399. 

109.. Schneiders 1990, 33. 
110.. Ibidem. 
in.. In Engeland: het British Museum (Londen 1753), de National Gallery (Londen 

1824)) en het South Kensington Museum (Londen 1753; sinds 1899 het Victoria 
andd Albert Museum geheten); in Frankrijk: het Louvre (Parijs 1793), en in 
Duitslandd het Altes Museum (Berlijn 1830), de Gemaldegalerie (Dresden 1835) 
enn de Alte en de Neue Pinakothek (München respectievelijk 1836 en 1853). 

112.. Er bestonden al sinds het einde van de jaren dertig plannen voor een groot 
Volkenkundigg Museum in Den Haag waarin de 'Leidse*  collectie van Von 
Sieboldd en de volkenkundige collectie van het Koninklijk Kabinet van Zeld-
zaamhedenn zouden worden ondergebracht; rond de jaren zestig ontstond het 
plann voor een 'Vaderlands Oudheidkundig museum'. Van beide initiatieven 
kwamm uiteindelijk niets terecht. 

113.. De Leidse musea: het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, het Kabinet van 
Archeologiee (het latere Rijksmuseum van Oudheden), het Japansch Museum 
(hett latere Rijksmuseum van Volkenkunde) en het Munt- en Penningkabinet 
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derr Rijksuniversiteit, leden minder onder de doctrinair-liberale afstandelijk-
heidd dan de 'kunstmusea'. Het budget van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historiee steeg tussen 1850 en 1873 van ƒ16.190,- naar ƒ 20.870,- en dat van de 
overigee musea van ƒ5900,-naar ƒ7150,-. Enkele keren werden aanvullende 
bedragenn bestemd voor verbeteringen van huisvesting. All e musea konden 
aankopenn blijven doen. Toch was de periode 1840-1872 ook voor de Leidse 
museaa niet erg florissant. Ondanks genoemde incidentele inspanningen liet 
dee huisvesting veel te wensen over en de regering maakte geen haast. Bij het in 
18166 geopende en bij de Koninklijke Bibliotheek ondergebrachte Koninklijk 
Penningkabinet,, was de toestand minder treurig. Het budget werd tussen 1850 
enn 1873 verhoogd van ƒ 815,- naar ƒ3460,-; de instelling groeide uit 'tot een 
sieraadd der residentie' (Van Gelder 1967,160). 

114.. Duparc 1975,57. Bij het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden dat in 1822 op 
dee begane grond van het Mauritshuis was gevestigd daalde het toch al minimale 
budgett tussen 1850 en 1873 van ƒ2430,- naar ƒ2150,-. Door slecht beheer van 
vaderr en zoon Van de Kasteele, die tussen 1816 en 1876 als directeur aan het 47 5 
kabinett waren verbonden, kwam niets van het museum terecht. In de Tweede 
Kamerr werd regelmatig aandacht gevraagd voor de deplorabele staat waarin 
hett kabinet was komen te verkeren. 

115.. Geciteerd in: De Vries 1967,60. 
116.. De Vries (1967,61) brengt de eigendomsvraag in verband met het feit dat 

Willemm 11 'zelf een hartstochtelijk verzamelaar was'. Dit onderschrijft de 
meningg dat de vraag in de eerste plaats voortkwam uit de na 1830 gegroeide 
klooff  tussen het rijk en het Oranjehuis. De koning verzamelde in 1842 niet 
meerr als Koning der Nederlanden voor de natie, maar als privé-persoon. 

117.. Citaat: De Vries 1967, 60. 
118.. 10 juli 1844; geciteerd in De Vries 1967,62. 
119.. De belangrijkste stukken daaruit, waaronder werk van Michelangelo, Rafael, 

Vann Eyck, Rubens, Van Dijck en Rembrandt, waren vanaf 1842 tentoongesteld 
inn de Gotische 'Gallerij van Kunstwerken'. 

120.. Citaat: Horsch 1990,69. 
121.. Hinterding en Horsch 1989. 
122.. De 750 werken werden als volgt onderverdeeld: 192 werken van oude kunst, 

1622 moderne, 370 tekeningen en 26 beeldhouwwerken; de opbrengst was nog 
geenn ƒ800.000,- (Van Gelder 1948,142 en Horsch 1990,77). 

123.. Eerste citaat: Lunsingh Scheurleer 1958,45; tweede: Horsch 1990,77. Een aan 
dee Tweede Kamer gericht verzoekschrift van de Vierde Klasse, waarin werd 
gevraagdd de verzameling (often minste een aanzienlijk deel daarvan) als een 
'nationaall  museum voor het Vaderland' te behouden, leidde niet tot actie. 
Dee behandeling ervan was een demonstratie van geringschatting van de Vierde 
Klassee (en daarmee van de beeldende kunst). Eerst werd de Klasse bekritiseerd 
omdatt de adressering onjuist was en vervolgens wees men het verzoek afzonder 
datt er serieus op de argumenten werd ingegaan. Als belangrijkste reden tot 
afwijzingg noemde de kamercommissie dat de toestand van' 's Rijks schatkist' de 
noodzakelijkee investering niet toeliet. Ook een verzoek van het Rijksmuseum 
omm twee werken uit de collectie te mogen kopen vond bij Thorbecke geen 
gehoor. . 

124.. Het budget voor het Rijksmuseum steeg tussen 1850 en 1873 bijna te verwaar-
lozenn van ƒ5080,- naar ƒ5550,-; de budgetten voor het Mauritshuis en voor 
'Welgelegen'' daalden van ƒ2410,- naar ƒ2000,- en van ƒ5250,- naar ƒ3900,-. 
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125.. Handelingen 11, 1868-1869,633. 
126.. Om deze 'bewaarfunctie' behoorlijk te kunnen uitoefenen werden in 1869 

enn 1870 extra budgetten (in totaal ƒ 24.000,-) beschikbaar gesteld voor 
herstelwerkzaamhedenn aan het gebouw en herinrichting van de collectie. 

127.. Over een bedrag werd niet gesproken, maar in juli 1863 vroeg de commissie 
dee minister om een bijdrage van ƒ400.000,- (Duparc 1975,53-54). 

128.. Zie over deze prijsvraag: Veenland-Heineman 1985; citaat: Weissman 1885,15. 
129.. Wel werden twee prijzen uitgereikt: één (van ƒ1500,-) aan de Duitse inzenders 

L.. en E. -vader en zoon - Lange, en één (van ƒ300,-) aan P.H.J. Cuypers uit 
Roermond,, zwager van de secretaris van de jury, AlberdingkThijm. 
Eenn poging om de architect (en lid van de commissie en jury) A.N. Godefroy, 
mett gebruikmaking van de ontwerpen van vader en zoon Lange en Cuypers 
eenn ontwerp te laten maken, mislukte. 

130.. Te weten E. Gugel, hoogleraar aan de polytechnische school te Delft en 
genoemdee J.F. Metzelaar, architect te Rotterdam. 

131.. Het uitblijven van steun van conservatieven en moderaten was merkwaardig 
omdatt juist vanuit die groepen in 'het debat van 1862' nadrukkelijk was gewezen 
opp het grote belang van een nationaal museum. 

132.. Van de begrotingspost 'Kosten van onderhoud, huiselijke uitgaven, reis- en 
verblijfkostenn en aankopen voor het kabinet' (tussen 1849 en 1862 ca. ƒ810,-) 
werdd niets aan aankopen besteed. Na 1862 verviel om die reden het begrip 
'aankopen'' uit de naam van de post. 

133.. Mazel was 'naarstig verzamelaar van rariteiten' en had veel belangstelling 
voorr teken- en schilderkunst, die hij zelf actief beoefende. Als jong luitenant-
ingenieurr had hij deel uitgemaakt van de missie die de sinds 1795 door de 
Fransenn ontvreemde kunstwerken uit Parijs terughaalde (De Vries 1967,64). 

134.. Zie over de geschiedenis van dit museum Laseur en Van Heel 1998. 
135.. Het was de eerste keer dat een particulier zijn verzameling met het huis waarin 

hijj  had gewoond tot rijksmuseum wenste te bestemmen (Duparc 1975,59). 
136.. De in 1829 tot Raad van de Koninklijke Bibliotheek benoemde Van Westreenen 

vann Tiellandt werd in 1842 directeur van deze instelling. De hele collectie-
Meermann (inclusief het onderkomen) was, na het overlijden van de weduwe 
vann de in 1815 overleden Meerman, in 1821 aan de gemeente Den Haag gelega-
teerd.. Het legaat werd vanwege de aan het beheer verbonden kosten niet 
aanvaard,, waarna de collectie in 1824 werd geveild. 'Zo is in 1824 de Bibliotheca 
Meermanniana,, een van de fraaiste verzamelingen die ooit binnen onze lands-
grenzenn bestaan heeft, publiek verkocht, waarbij de grootste schatten naar het 
buitenlandd verdwenen' (Brummel 1939,140). Van Westreenen die optrad als 
executeurr kocht op deze veiling voor ruim ƒ 11.000,- aan handschriften en 
boeken. . 

137.. Duparc 1975,120. 
138.. Pas vanaf 1851 werd in de Kamer, waar 'tot nu toe slechts door het openbaar 

gerucht'' iets van de aanvaarding van het legaat was vernomen, 'eenige ophel-
deringg gevraagd' (Handelingen 11,1851-1852, 283). Thorbecke bestreed het 
gebrekk aan informatie door te wijzen op het verslag dat op 6 november 1850 
inn De Staatscourant was gepubliceerd. 

139.. Rose is een wat gecompliceerde figuur; enerzijds toonde hij als rijksbouwmees-
terr zeer weinig respect voor oude gebouwen (zoals bleek bij zijn plannen voor 
hett Binnenhof in 1858 en de onder zijn verantwoording uitgevoerde restauratie 
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vann dee Ridderzaal), anderzijds deed hij zich in geschrifte kennen als een 
pleitbezorgerr voor monumentenzorg (zie Van Swigchem 1974,25). 

140.. Citaat: Te Velde 1992,24. Zie verder: Kossmann 1976,111-112,132-133 en Bank 
1990,11-16.. In Nederland richtte de liberale oppositie zich vanaf 1830 vooral 
opp het autoritaire optreden van Willem 1 in de Belgische kwestie. De oppositie 
werdd gesteund door de media, in het bijzonder: de Ambemscbe Courant (1814), 
hetAlgemeenhetAlgemeen Handelsblad (iSzS) en De Gids (1837), die zich als spreekbuis van 
liberalee opvattingen ontwikkelden. Voor het overige was het verspreiden van 
oppositionelee politieke gedachten in het koninkrijk niet gemakkelijk omdat 
err geen recht van vereniging en vergadering bestond. Overal kon in groeps-
verbandd over worden gesproken, zo lang het maar niet ging om afwijkende 
politiekee denkbeelden; van politieke partijen kon daarom nog geen sprake zijn. 

141.. Citaten: Knuvelder 1971,470 en Kossmann 1976,132. 
142.. Calis e.a. 1983,258. 
143.. Te Velde 1992,19-30; zie over de liberale oriëntatie op het nationale verleden 

ook:: Van Gelder 1927,384, en Potgieter 1844. 4 77 
144.144. Over het Historisch Genootschap: Tollebeek 1994,36-54. Over het Koninklijk 

Oudheidkundigg Genootschap: Heijbroek e.a. 1995. Over de Maatschappij tot 
bevorderingg der Bouwkunst: De Jong e.a. 1993. Over de Maatschappij Arti et 
Amicitiae:: Thijssen 1986. 

145.. De Franse en Duitse opvattingen omtrent de volgorde verschilden. Voor de 
Duitserss gold in het algemeen: één Taal, dus één Volk, één Staat en voor de 
Fransen:: één Staat, dus één Taal (Dejonghe 1943,9-10). 

146.. Handelingen 11,1851-1852,365. 
147.. Met als doel: 'Het verspreiden van nuttige kennis om mede te werken aan het 

opheffenn van de bevolking uit de toestand van armoe en achterlijkheid waarin 
zijj  verkeerde' (geciteerd in Schneiders 1990,34). 

148.. Het werd onder leiding van bankier Maarten Mees opgericht door de 'Vereni-
gingg tot daarstelling van eene Algemeene Bibliotheek en van een daaraan 
verbondenn Leeskabinet'. 

149.. 'In een klein hokje leenden de Vincentianen de lectuur uit, van tevoren 
gekeurdee natuurlijk. De beheerders zaten achter een getralied luikje en reikten 
viaa een schuifje de geschikt geachte boeken aan, daarmee min of meer het 
systeemm van de gesloten boekerij introducerend dat later vooral in de katholieke 
leeszalenn usance zou worden' (Schneiders 1990,39-40). 

150.. De Koninklijke Muziek- en Zangschool in Amsterdam ging in 1844 over in de 
Stedelijkee Muziekschool. 

151.. In 1872 werd de opleiding overgenomen door het Nederlandsch Toneel-
verbond;; de Nutsopleiding ging toen op in een nieuwe Amsterdamse 
Toneelschool,, maar de band met het Nut bleef, door financiële bijdragen 
enn vertegenwoordiging in het bestuur van de school, tot 1900 voortduren 
(Helsloott 1984,61-62). 

152.. Paap 1975,1. 
153.. Helsloot 1984,48-49. 
154.. Bank 1990,23-29. 
155.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,168. 
156.. De arts-auteur Heije (1808-1876) was lid van het hoofdbestuur van het Nut, 

secretariss van Toonkunst en vaste medewerker van De Gids. De arts en amateur-
componistt Johannes JosephusViotta (1814-1859) was voorzitter van Toonkunst; 
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zijnn zoon de jurist-componist Hendricus Anastasius (1848-1933) was onder 
meerr directeur van dee Koninklijke Muziekschool in Den Haag en oprichter 
vann het Residentie-Orkest (1904). 

157.. BeijerenSamamai989,53. 
158.. Dat deze activiteit in de eerste plaats een opvoedkundig doel diende, bleek uit 

hett feit dat het Nut de lagere bevolkingsklassen niet alleen wilde leren zingen; 
dee Nutsbesturen beoogden tegelijk 'voortdurend Toezicht, aanhoudende 
Bescherming,, Raad en Hulp (...) over de leden uit te oefenen en hen te 
verlenen'.. (Aldus J.R Heije, geciteerd in Helsloot 1984,57.) In Haarlem werd 
inn de in 1852 opgerichte Volkszangschool gedurende vijfti g jaren tweemaal per 
weekk gratis zangonderwijs aan zo'n 150 tot 300 leerlingen gegeven (Sliggers 

1977.173)--
159.. Liedertafels waren van oorsprong vrij exclusieve mannenzangverenigingen 

waarvann slechts componisten, beroepszangers of dichters lid konden zijn. 
Dee eerste werd in 1809 in Berlijn opgericht. Later werden ook amateurs 
toegelatenn en kreeg het gezelligheidskarakter een veel grotere nadruk. 

160.. Cronheim 1956 en Van Dokkum 1918. 
161.. Beijer en Samama 1989. De tot 1841 bestaande Hofkapel van Willem 1 was 

eveneenss een professioneel orkest, maar bestond slechts uit 42 musici en 
konn daarom geen symfonieorkest worden genoemd. 

162.. Lenferink 1989. 
163.. Reeser 1986,81-82. 
164.. Boiten e.a. 1988,127. (Ten onrechte wordt dit orkest hier 'het eerste symfonie-

orkestt in Nederland' genoemd.) 
165.. Bottenheim 1983,118-127. 
166.. Van Tijn 1965,166-169. 
167.. Musis Sacrum werd gefinancierd door particulieren en het gemeentebestuur. 
168.. Bank 1991,564; Polak-van 't Kruys 1991. 
169.. Voor 1840 stichtten gemeentebesturen slechts zeer zelden zelf musea. 

Inn Utrecht werd op initiatief van burgemeester jhr. mr. H. M. A. J. van Asch van 
Wij kk vanaf 1830 een verzameling plaatselijke oudheden bijeengebracht. In 1838 
werdd deze opengesteld in vier zalen van het stadhuis; het was het begin van het 
lateree Centraal Museum. 

170.. Barendregt 1992. 
171.. Bergvelt 1998,121. 
172.. Heijbroek 1995. 
173.. Thijssen 1986. 
174.. Het ging om twee openingen: één (voor de eerste 52 werken) op z  ̂ november 

18622 en één op 13 april 1866 (voor de hele collectie). Beide openingen werden 
doorr Willem m verricht. 

175.. Van Campen 1946, 28. 
176.. Ibidem, 29. Toen een nieuwe generatie schilders zich van de historieschilder-

kunstt afwendde en zich niet meer geroepen voelde bij te dragen aan cultureel-
nationalistischee gevoelens, verslapte de belangstelling. In 1889 werd de Galerij 
geslotenn en zes jaar later voor ƒ 17.500,- verkocht aan een kunsthandelaar in 
Londen.. Binnen een jaar werd de collectie vele malen doorverkocht. Een Haags 
particulierr kocht haar in 1890 voor ƒ 100.000,-. 

177.. Bank 1990,16. 
178.. Beunders 1993 en 1995. 
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179.. Ballegoyen de Jong 1984,133-134. 
180.. Luursma 1985. 
181.. Citaat: Groen van Prinsterer, geciteerd in Schiferli 1984,78. 
182.. Zie voor een uitgebreid verslag van dit soort opdrachten: Noordziek 1858. 

Ookk Kersbergen 1948 geeft inzicht in de totstandkoming van diverse 
opdrachten. . 

183.. In het geval van Coster was door particulieren ƒ 35.000,- bijeengebracht. 
Hett nog ontbrekende bedrag (ƒ4000,-) werd door de Tweede Kamer 'voor 
dee eer des Vaderlands' beschikbaar gesteld. Men mocht niet achterblijven 
bijj  Duitsland waar de Bondsvergadering een bijdrage had geleverd aan de 
totstandkomingg van een beeld van Gutenberg, dat er inmiddels al stond. 
Ziee Handelingen 11,1855-1856,158. 

184.184. Beunders 1993. 
185.. Over de polemiek zie Oosterbaan Martinius 1990,149-153, Schiferli 1984,73-131 

enn Bervoets 1985,32-36. Tegenstanders van het ontwerp van Cuypers noemden 
ditt 'ultramontaans', d.w.z. 'getuigend van een op Rome gericht, strijdbaar 4 79 
katholicisme'' (Bervoets en Wishaupt 1985,32). 

186.. Citaat: De Nederlandsche Spectator, 16 september 1868,311. 
187.. Beunders 1993; Banke.a. 1993,45. 
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1.. Handelingen 11,1872-1873,632. 
2.. Zie bijv. Te Velde 1992,12 e.v. 
3.. Van Riemsdijk 1913,24. 
4.. Handelingen 11,1872-1873,636. De katholieke Limburgse afgevaardigde 

J.H.L.. Haffmans borduurde hierop voort; hij droomde ervan 'een verwaand 
vreemdeling'' naar een nieuw 'Nationaal Museum te Amsterdam' te kunnen 
voerenn en tegen hem te kunnen zeggen: 'Aanschouw de Nederlanders van de 
16dee en 17de eeuw en zeg dan nog eens, indien gij durft, dat wij geen natie zijn. 
Wi jj  zijn geen natie? Wij waren eene natie, en eene groote, eer gijlieden er aan 
dachtt eene natie te worden' {Handelingen 11,1872-1873,637). 

5.. Handelingen 11,1872-1873,643. 
6.. De katholieke emancipatie kwam op gang nadat hiervoor in de Grondwet van 

18488 mogelijkheden waren geschapen. Zonder strijd ging dit niet, want toen 
dee paus in 1853 in Nederland de katholieke kerkelijke organisatie herstelde door 
vierr bisdommen in het leven te roepen, ontstond onder protestanten een zo 
grotee opwinding dat Thorbecke zich genoodzaakt zag zijn eerste kabinet te 
ontbinden. . 

7.. Boekman 1939,56-62. 
8.. Bervoets en Wishaupt 1985,17. 
9.. Ibidem, 12. 
10.. De Stuers had zich al eerder over de relatie tussen overheid en kunst en cultuur 

uitgelaten.. In 1865 nam hij, 22 jaar oud, deel aan een door de universiteit van 
Groningenn uitgeschreven prijsvraag over 'de verhoudingvan de volksvertegen-
wordigerss tot hun kiezers', waarin hij de leer van de volkssoevereiniteit van 
Rousseauu bestreed (zie Tillema 1982,30-42). In 1869 diende het stuk als disser-
tatiee voor zijn promotie. Uit vier stellingen (zie Beek e.a. 1975,11) bleek dat de 
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opvattingenn van de auteur over de relatie tussen de overheid en de cultuur al 
duidelijkee vormen hadden aangenomen, 

n.. Bergvelt 1998,161,162. 
12.. Citaten: De Stuers 1873,320,326-327. 
13.. Citaten in deze alinea: ibidem, 320-324. (Al eerder had de liberale Joh. C. Zim-

mermann een kritisch commentaar op de Kamerdiscussie van 4 december 1872 
geschreven;; Zimmerman 1873.) 

14.. Over dit voornemen: Duparc 1975,2-3. 
15.. Koninklijk Besluit 8 maart 1874, nr. 14, zie 'Bijvoegsel tot het Staatsblad', 1874, 

229-230.. Het was het eerste officiële adviescollege van de rijksoverheid op 
ditt terrein. Wel was in i860 (twaalf jaar nadat Alberdingk Thijm daar bij het 
Koninklij kk Instituut op had aangedrongen) door de Koninklijke Akademie 
vann Wetenschappen en op initiatief van dr. C. Leemans, directeur van het Rijks-
museumm van Oudheden, de 'Commissie tot het opsporen, het behoud en het 
bekendd maken van overblijfselen der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden', 
kortweg,, de 'Commissie voor Oude Vaderlandsche Kunst' opgericht, maar 
dezee was door de overheden vrijwel genegeerd. Hierdoor leidde de commissie 
'diee zoveel heeft gewild maar zo weinig gekund' (Beek e.a. 1975,15) een 
kwijnendd bestaan. De Stuers beschreef in 'Holland op zijn smalst' de trieste 
ervaringenn van de commissie op pp. 390-394. Bij gebrek aan machtsmiddelen 
enn steun werd de commissie in 1872 opgeheven (Hoogewerff i960). 

Hett College (zie ook Duparc 1975,1-6) kreeg vier taken: 1. de regering te 
adviserenn over het behoud van gebouwen en voorwerpen 'welke voor de Vader-
landsee geschiedenis of kunst belangrijk zijn'; 2. deze gebouwen en voorwerpen 
tee inventariseren; 3. de regering voorstellen te doen omtrent het beheer van 'de 
historischee en kunstverzamelingen van het Rijk'; en 4. de regering te adviseren 
overr bouw en herstel van rijksgebouwen. De adviestaak met betrekking tot het 
eigentijdsee bouwen was toegevoegd omdat de minister kort voor het instellen 
vann het College een uitspraak had moeten doen over bouwvoorstellen van 
dee Leidse universiteit. Hierdoor in verlegenheid gebracht ('Waterstaat' was 
schijnbaarr niet tot een bruikbaar oordeel in staat), werd het college ook een 
taakk op het terrein van de bouwkunst toebedeeld (zie Bervoets 1985,11,15). 
Hett College moest er in het vervolg voor waken dat nieuwe rijksgebouwen in 
dee toekomst 'een sieraad der gemeente, waar zij werden opgericht' zouden 
zijnn (Handelingen 11,1876-1877, Bijlagen A, Staatsbegroting 1877, hfdst. v, 12). 

16.. Uit de toelichting bij de voordracht van negen commissieleden door minister 
Geertsemaa aan Willem 111, geciteerd in Duparc 1975,4. In 1870 had Fock als 
ministerr nog geweigerd om een rijksadviescommissie voor de kunsten in te 
stellenn en in 'Holland op zijn smalst' had De Stuers zich nogal kritisch over 
hemm uitgelatenn (p. 327). 

17.. Hoogewerff i960; Janzen 1978,164; zie over de opvattingen van Leemans ook: 
CHRR 1865. 

18.. Zie voor een overzicht van zijn geschriften Panhuysen 1950 en Bervoets en 
Wishauptt 1985,117-118. Een jaar na 'Holland op zijn smalst', in november 1874, 
publiceerdee hij in De Gidshet artikel 'Iteretur Decoctum' ('Het drankje moet 
weerr worden toegediend'), een jaar later gevolgd door 'Unitis Viribus' ('Met 
vereendee krachten'). Particulieren werden opgeroepen mee te werken aan het 
herlevenn 'der Schoone Kunsten hier te lande (...). Zouden er tot het verrichten 
vann dat goede werk geen mannen en geen geld te vinden zijn?' (De Stuers 1875a, 
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239,266).. In 'Iteretur Decoctum' werd nogmaals het gebrek aan belangstelling 
voorr kunst en cultuur van het Nederlandse volk en zijn regeerders centraal 
gesteld.. 'Nederland mag niet langer onverschillig blijven. Het is meer dan tijd, 
datt krachtig gehandeld worde' (De Stuers 1874,335). Het artikel maakt duidelijk 
datt De Stuers enkel het bestaan van het College van Rijksadviseurs onvoldoen-
dee vond. Er diende veel meer te gebeuren; de overheid moest zelfstandig en 
opp eigen initiatief actief worden en zich niet enkel laten leiden door een advies-
college. . 

19.. Koninklijk Besluit 22 juni 1875, nr. 11; een erg grote ingreep zal dit niet zijn 
geweest,, want volgens de begrotingen van het ministerie bestonden er sinds 
18422 al twee afdelingen: één voor Onderwijs en één voor Kunsten en Weten-
schappen.. Binnen het College van Rijksadviseurs veroorzaakte de aanstelling 
vann De Stuers de nodige opwinding, waarbij tot dan smeulende conflicten 
tussenn verschillende leden aan de oppervlakte kwamen. Daarbij ging het niet 
alleenn om de tegenstellingen tussen liberaal-classicistische stijlopvattingen, 
diee in het College vooral door Vosmaer werden verwoord, en de katholieke-
neogotischee voorkeuren van De Stuers en Cuypers, maar ook ging het om de 
aloudee vraag waar het primaat van handelen diende te liggen: bij de maatschap-
pijj  en dus bij de Rijksadviseurs of bij de staat, en dus op het departement. Het 
waswas in dit verband veelzeggend dat de doctrinair-liberale Fock zich tegen de 
vormingg van de nieuwe afdeling op het ministerie verklaarde (zie Duparc 1975, 
9)) en dat de reorganisatie op het departement plaatsvond nadat minister 
Geertsemaa in augustus 1874 was opgevolgd door de tolerante conservatief 
Heemskerkk Azn. 

20.. De verhouding tussen Hooft van Iddekinge en De Stuers was zeer slecht. 
Dee eerste koos nadrukkelijk partij in het conflict tussen Vosmaer es. en De 
Stuerss en Cuypers; De Stuers beschuldigde Hooft van Iddekinge van van alles 
enn nog wat (zie bijv. Duparc 1975,127). 

21.. De reactie van Vosmaer was weliswaar onder pseudoniem, maar het was 
algemeenn bekend dat hij de auteur was. Vosmaer, Fock en Leemans dienden 
hunn ontslag in. 

22.. Handelingen 11,1878-1879,397-400,403-412. Citaat: Albers 1919, deel 91,234. 
23.. De beschuldigingen van ultramontanisme waren voor Kappeyne geen reden 

omm De Stuers te laten vallen. Dat de minister bij zijn keuze werd gedreven door 
affectiee met de kunsten is zeer onwaarschijnlijk, want hij stond bekend als een 
'cynicus,, voor de belangen der kunst absoluut ongevoelig' (Tillema 1975,292). 
Datt De Stuers in zijn beleidsvoorkeuren grote nadruk legde op onderwijs, zal 
bijj  de minister in goede aarde zijn gevallen. Hij noemde het onderwijs, waar-
onderr het tekenonderwijs, het belangrijkste middel bij de 'beschaving van de 
"verlichte""  natie' {Handelingen 11,1878-1879,400; zie ook Oud 1971,109; citaat: 
Hartt 1988, in). Een krachtige figuur als De Stuers kon daarbij op het ministerie 
goedee diensten bewijzen. 

24.. Van Gelder 1925. 
25.. Handelingen 11,1878-1879,16. 
26.. Michaël z. j . [1975], 8. Zeker was dat hij meer financiële armslag had dan enig 

cultuurambtenaarr ooit tevoren. Op het ministerie werd De Stuers, tot zijn 
ergernis,, regelmatig ter verantwoording geroepen door de nogal formele 
secretaris-generaall  P. E Hubrecht (zie bijv. Duparc 1975,130), maar gewoonlijk 
blevenn deze confrontaties zonder ernstige gevolgen. 
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27.. Citaat: Huizinga (1943), Verzamelde werken, deel vi, 550. 
28.. Bervoets en Wishaupt 1985,22. 
29.. KooijmansenDeValki985,213. 
30.. De continuering van het cultuurbeleid in de periode 1901-1918 kan worden 

geïllustreerdd aan de hand van de beschikbare budgetten. In de periode 
1875-19011 stegen de uitgaven voor cultuurbeleid jaarlijks met gemiddeld 6,1%; 
tussenn 1901 en 1914 was dit percentage gemiddeld 7,2. Na het uitbreken van de 
Eerstee Wereldoorlog werd naar verhouding sterk op het cultuurbeleid bezui-
nigd;; het totale budget daalde van ƒ 1.243.883,-in r 9 H t o t f 1-2I3- 673,— in 1918. 

31.. Zie over het cultuurbeleid als 'De Stuers' zaak': De Amsterdammer/Dagblad voor 
Nederland,Nederland, jrg. 3,18 juli 1885. 

32.. Banning 1985,121-141. 
33.. Van 1905 tot 1908 en van 1913 tot 1918 werd de post bekleed door de liberale 

ministerss P. Rink en P. A.W. Cort van der Linden. 
34.. Kuyper 1888,1898,1905; zie ook: Boekman 1939,48-56. 
35.. Kuyper 1898,142. 
36.. Boekman 1939,49-50. 
37.. Hart 1988,112. 
38.. Kuyper en Rutgers 1898,29; ook geciteerd in: Boekman 1939,52 en Hart 1988, 

113. . 

39.. Kuyper 1898,148; ook: Hart 1988,113. 
40.. Hart 1988,113. 
41.. 'Ook in den Schouwburg alzoo heeft de Overheid te waken, dat het spel hoog 

staa en niet in schaamteloosheid ontaardde (...). Dat zij dit feitelijk niet doet, 
strektt haar tot oneere en is een kwaad dat om verbetering roept. In de tweede 
plaatss komen hier de kunstmusea in aanmerking. Steeds meer went men zich, 
omm in zulke musea niet alleen het naakte schoon der vrouw ten toon te stellen, 
uitt hooge kunstzin, doch ook welterdege om door voorstelling van onzedelijke 
tafereelenn en positionn den zinnelust te prikkelen (...). Ook hier moet de Over-
heidd met keur te werk gaan. Al wat zich niet als waarachtig hooge kunst legiti-
meerde,, en slechts de zinnelijkheid prikkelt moet geweerd blijven. Ditzelfde 
geldtt ten deele ook voor de letterkunde (...). Vandaar dat in de derde plaats 
doorr de Overheid ook gelet moet worden op de uitstalling in onze boekwinkels, 
opp advertentiën en aanplakkingen' (Kuyper 1917,443; ook in Hart 1988,114). 

42.. Van Putten 1986,175. 
43.. Kuyper leefde hier zo sterk mee mee dat hij de directeur van het Rijksmuseum 

Vann Riemsdijk op 13 april 1905 persoonlijk per telegram liet weten dat de 
'post-Drucker'' op de begroting voor 1906 was geplaatst (Engel 1965,50). 

44.. Hiervoor werd in 1913/400.000,- gevoteerd. 
45.. In het partijprogramma was het enige aanknopingspunt artikel 5 van het 

'Gemeenteprogram'(1899),, waarin werd gepleit voor'Bevordering der volks-
ontwikkelingg door: openbare boekerijen, leeszalen en beschikbaarstelling van 
openbaree gebouwen voor ontwikkelingsvoordrachten'. 

46.. Geciteerd in: Van Dijk 1990,42. 
47.. Handelingen 11,1906-1907,1191. 
48.. Tijdens de begrotingsbehandeling voor 1913 leidde de betaling van (rijks)-

museummedewerkerss tot een heftige discussie (Handelingen 11,1912-1913, 
2198-2201).. De suppoosten van het Rijksmuseum, zeventig in getal, hadden 
doorr middel van een rekest om salarisverhoging bij de Tweede Kamer verzocht. 
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Vervolgenss hadden zij hierover een onderhoud met een Kamercommissie 
gehad.. Dit leidde tot warme bijval van verschillende socialistische Kamerleden. 
Toenn dezen bij minister Th. Heemskerk op loonsverhoging aandrongen, 
vondenn zij het Kamerlid De Stuers tegenover zich. De Stuers nam ook nu geen 
bladd voor de mond: 'Het jaarlijksch en dagelijksch gemaal over verbetering 
vann traktementen is iets dat verschrikkelijk op mijn zenuwen werkt.' De oor-
zaakk van het geklaag van de suppoosten - grotendeels gepensioneerde militai-
renn - was volgens hem 'dat de menschen nooit tevreden zijn'. 'Dit gebedel' 
enn het gewillige oor van collega-Kamerleden waren wat al te gemakkelijk; het 
moestt ten slotte allemaal 'uit de schatkist' worden betaald. Na een uitgebreide 
discussie,, onder meer over - volgens De Stuers op vaak ergerlijke wijze afge-
dwongenn - fooien, oordeelde de oud-referendaris: 'De regering is tegenover 
dee bedienden van het museum volkomen royaal geweest en zij hebben geen 
klagen.'' Het nog steeds grote aanzien van De Stuers bleek toen daarmee de 
kouss afwas; de salarisverhoging ging niet door {Handelingen n, 1912-1913, 
2198-2201). . 

49.. Schaper in: Handelingen 11,1917-1918,1124. 
50.. Handelingen 11,1910-1911,1353. 
51.. Handelingen 11,1917-1918,367-368. 
52.. Zie over het katholicisme en de kunst ook Boekman 1939,17-62. 
53.. Citaten: Schaepman en Dake 1887,1-2. 
54.. Citaten in deze alinea: Schaepman 1891,10-15. 
55.55. Handelingen 11,1908-1909,1029. 
§6.§6. Zie bijv. Schaepman 1883,42. 
57.. Aan de toch al geringe inbreng van Royer kwam definitief een einde in 1907 

toenn hij door een ongeluk een van zijn twee zonen verloor. 'Daarna was hij 
vrijwell  niet meer in staat iets van belang te ondernemen' (Duparc 1975,17). 

58.. Duparc 1975,17. Zie over de Afdeling Kunsten en Wetenschappen na 1901 ook: 
Vann Gelder 1925. 

59.. Citaat in deze alinea: Duparc 1975,17; zie ook: ibidem, 19. 
60.. Hart 1988,132; ARA 2.04.13.2865. 
61.. Na deze mislukte poging van rijkswege om een adviesorgaan voor de kunsten in 

hett leven te roepen, bleven kunstenaars en hun organisaties zich voor de komst 
vann een dergelijke instantie inzetten. In december 1911 pleitte de Rijksacademie-
directeurr Der Kinderen in De Gids voor een 'Instituut voor Schoone Kunsten'. 
Aanleidingg was de gang van zaken rond een voorstel van de regering in 1911 om 
ƒ18.000,-- beschikbaar te stellen voor gebrandschilderde ramen voor het in aan-
bouww zijnde Vredespaleis in Den Haag. Het pleidooi eindigde met een oproep 
aann kunstenaarsverenigingen om terzake initiatieven te nemen. De 'belangen 
derr kunst' moeten worden opgenomen door 'onze moderne kunstenaars' 
(Derr Kinderen 1911,452). Enkele maanden later, in april 1912, reageerde Richard 
Rolandd Holst eveneens in De Gids. Ook hij vond dat er een advieslichaam moest 
komen,, maar als socialistisch gemeenschapskunstenaar waarschuwde hij ervoor 
datt een dergelijk college niet moest worden gedomineerd door de 'reactionaire' 
opvattingenn van de 'oude school', waarin 'het verleden meer dan de toekomst 
beteekenis'' zou hebben (Roland Holst 1912). 

Eenn jaar later, in maart 1913, was een 'Instituut voor Schoone Kunsten' 
onderwerpp van bespreking op een congres van het in 1910 opgerichte Verbond 
vann Kunstenaarsverenigingen. De uitkomst daarvan was dat er een commissie 
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inn het leven werd geroepen die de materie nader zou bestuderen. In maart 1915 
resulteerdee dit in een rapport over een 'Instituut voor Schoone Kunsten' van 
dee hand van N. Beets. Het rapport volgde de oproepen van Der Kinderen en 
Rolandd Holst: slechts de moderne, door de kunstenaars zelf tot stand gebrachte 
vakorganisatiess konden een 'levend en krachtig Instituut voor Schoone 
Kunstenn mogelijk maken'. 

Bijj  het aftreden van Royer als hoofd van de Afdeling Kunsten en Weten-
schappenn meende het Verbond kansen te hebben, want op 31 maart 1916 zond 
menn een brief aan minister Cort van der Linden (ARA 2.04.13.2865). In het 
vertrouwenn dat Nederland in de toekomst op het gebied van de kunst 'in den 
wedloopp der volkeren zijn ouden roem' zou handhaven, werd gewezen op de 
wenselijkheidd van een instantie 'voor het overleg tusschen de Regeering-
personenn en de kunstenaars'. 

Inn zijn reactie op de wens van het Verbond stelde de opvolger van Royer, 
Duparc,, de vraag welk belang een advieslichaam voor de kunsten voor de 
regeringg zou kunnen hebben. Naar zijn mening moest het bij een advieslichaam 
niett in de eerste plaats gaan om groepsbelangen van kunstenaars, maar om de 
relatiee tussen de kunst en de overheid. Hoewel het Verbond en de Afdeling het 
eenss waren over de wenselijkheid van een advieslichaam, strandde de feitelijke 
oprichtingg daarvan uiteindelijk op deze tegenstelling. Het Verbond stelde 
zichh in de ogen van het ministerie te veel op als belangenbehartiger, waardoor 
hett door de regering te vertegenwoordigen algemeen belang te veel naar de 
achtergrondd werd gedrongen. Juist voor dit algemeen belang was 'een zekere 
neutraliteitt en objectiviteit' vereist die zich niet liet rijmen met wensen tot 
toenemendee invloed van groepsbelangen (Hart 1988,137). 

62.. Bij de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam, 1885; geciteerd in Van 
Riemsdijkk 1913,19. 

63.. Citaat in de eerste zin van deze alinea: De Stuers 1873,337; zie voorts: ibidem, 
324;; en De Stuers 1875a, 257. 

64.. Beek e.a. 1975,136; De Stuers 1874,333; De Stuers 1875a, 257. In 1897 stelde 
Dee Stuers hieromtrent: 'Een museum zonder onderwijs is een dood kapitaal, 
eenn kunstschool zonder museum doet denken aan een marine-instituut in 
Zwitserland.'' (De Stuers z.j. [1898], 14-15) 

65.65. De Stuers 1873,337; 1874,347. 
66.66. De Stuers 1874,338-339. 
67.. Zie over de hier genoemde aantallen De Stuers 1873, 350,352. 
68.. De Stuers 1875a, 257,258; Duparc 1975,78-79. 
69.. Vanaf 1878 tot en met 1967 werden de diverse jaarverslagen gedrukt en gebun-

deldd uitgegeven als Verslagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en 
Kunst.Kunst. Van 1968 tot en met 1987 was de titel Nederlandse Rijksmusea in 19..; na 
19877 is de uitgave stopgezet. 

70.. Bervoets en Wishaupt 1985, 95; 1992,95. 
71.. Van Riemsdijk 1913,31. 
72.. Zie over de naam 'departementair aankoopartikel' Duparc 1975, 89. Van 

ƒ12.000,-inn 1874, ging het naar ƒ22.000,-in 1875 en ƒ42.900,-in 1876; na 
hett optreden van Kappeyne van de Coppello schommelde het budget tijdens 
dee 'periode De Stuers' rond de ƒ20.000,-. Ongeveer tweederde van de post 
werdd gebruikt voor aanschaf van werk voor museale collecties. 
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73.. De Stuers stond overigens niet alleen in zijn voorkeur voor deze werkwijze; hij 
werdd daarin gesteund vanuit de Tweede Kamer; Zie Handelingen 11,1879-1880, 
Bijlagee A, Begroting, hfdst. v, 18. 

74.. Citaat in de vorige zin en overige informatie: Duparc 1975,75,81,84,88-90 en 
1488 noot 38. 

75.. Minister Fock, de voormalige Amsterdamse burgemeester en oud-voorzitter 
vann het bestuur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, reageer-
dee niet eens op een brief van de Amsterdamse museumcommissie waarin de 
plannenn ten tijde van Thorbecke in herinnering werden gebracht; Veenland-
Heinemann 1985,178. 

76.. ZieJanzen 1978,156,161. 
77.. Dit citaat en het volgende: Duparc 1975,94. 
78.. Handelingen 11,1872-1873,638. 
79.. Ibidem, 643. Het amendement van Van Houten betekende voor de Amster-

damsee particulieren die op nieuwe actie hadden aangedrongen (de 'groep Van 
Eik')) het bewijs dat de overheid nu de verantwoordelijkheid voor de huisvesting 
geheell  op zich had genomen. Men concludeerde hieruit dat de inbreng van 
particulierenn (die vroeger op de voorgrond stond en 'ook door uwe Excellentie 
alss drijfkracht bij de Kamer op prijs gesteld' werd) minder belangrijk was ge-
wordenn (citaat: uit een brief van Van Eik aan minister Geertsema d.d. 3 januari 
1873,, geciteerd in Duparc 1975,97). Van Eik merkte op dat van een bijdrage van 
particulieree zijde nu veel minder mocht worden verwacht. Dit was juist; van de 
eerderr genoemde particuliere bijdrage van ƒ250.000,- kwam niets terecht. Het 
rijkrijk  en de stad Amsterdam zouden de enige financiers van het museumgebouw 
worden.. Of er tussen de opstellingvan de particulieren en die van hun grote 
voorbeeld,, koning Willem m, verband bestaat is onduidelijk, maar een feit is 
datt beiden over de hele gang van zaken nogal ontevreden waren. 

80.. Koninklijk Besluit 1 april 1873,nr- !3* 
81.. De Voorlichtingscommissie bestond uit leden van de 'groep Van Eik', de 

'Kommissiee tot voorbereiding van een Kunstmuzeüm', de Raad van Bestuur 
vann het Rijksmuseum, het bestuur van de Rijks Academie van Beeldende Kun-
stenn en van de Maatschappij Arti et Amicitiae. De leden kwamen allen, op één 
naa (de neerlandicus prof. dr. W.J.A. Jonckbloetuit Groningen) uit Amsterdam. 

82.. De opwinding over het gedrag van De Stuers en over de uiteindelijke keuze 
vann de Voorlichtingscommissie voor Cuypers was groot. Tot in de jaren 
negentigg verschenen er publicaties over met titels als Het schijnconcours over 
's's Rijksmuseum. De waarheid volgehouden tegenover Jhr. Mr. Victor de Stuers 
(Amsterdamm 1892). De auteur ervan was N. de Roever, een neef van architect 
Eberson,, die naast de opdracht had gegrepen. 

83.. Zie over de voorkeur van Willem 111 Bervoets 1985, deel 1,22. 
84.. Veenland-Heineman 1985,187. 
85.. Citaat: Muermans 1938,31. 
86.. Koninklijk Besluit 4 maart 1883, nr. 33. Zie over het Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschapp ookHeijbroeke.a. 1995. 
87.. Koninklijk Besluit 1 juni 1883, nr. 14. De Commissie van Toezicht was niet in de 

benoemingg gekend; het was de druppel die voor de Commissie de emmer deed 
overlopenn en het begin van een periode van conflicten met De Stuers die niet 
naliett om onophoudelijk te laten merken dat hij de Commissie een volstrekt 
incompetentt gezelschap vond. 
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88.. Respectievelijk het eerste en het zesde couplet; in: Archief Rijksmuseum/ 
Hoofddirectiee nr. 2234. 

89.. Lunsingh-Scheurleer 1958,11,50-51. Over de waardering van Rembrandt: 
Boomgaardd 1995. 

90.. Zie voor bezoekersaantallen tot 1957: Koot 1958. 
91.. Braat, e.a. 1985,58. 
92.. Het doel van het museum werd nog eens onder woorden gebracht nadat 

Willemm ni vlak voor de opening bij minister Heemskerk naar het nieuwe 
museumm informeerde.. Het door De Stuers opgestelde antwoord - het zal een 
vann de eerste activiteiten van de toen net aangestelde referendaris zijn geweest -
gaff  hierin een helder inzicht. 'Het doel is om naast de Kabinetten van Neder-
landschee Schilderijen en Prenten een verzameling te verkrijgen die vooreerst 
strekkenn kan om de geschiedenis van het Vaderland te "illustreren" door 
middelvann de beelden zijner vorsten en groote mannen, van de afbeeldingen 
vann historische gebeurtenissen, van de voorwerpen welke aan grote mannen 
toebehoordd hebben (...). Vervolgens om ten nutte van het publiek en tot leering 
voorr den geschiedvorscher, voor den kunstenaar en voor den ambachtsman, de 
schoonee en leerzame voorwerpen ten toon te stellen, die voor de bedrevenheid 
enn kunstzin van vroegere geslachten op het gebied der onderscheiden beelden-
dee kunsten getuigen. Daartoe behooren de voortbrengselen van meubelmakers, 
beeld-- en stempelsnijders, drijvers, goud- en zilversmeden, glasblazers, tapis-
siers,, enz.' (geciteerd in Duparc 1975,82). Het paste allemaal uitstekend bij de 
argumentenn die op 4 december 1872 in de Tweede Kamer voor een 'nationaal 
cultuurbeleid'' waren genoemd en waarbij het ging om aandacht voor het grote 
vaderlandsee verleden, bevordering van het nationaal besef en ontwikkelingvan 
dee bevolking. 

93.. Zie over het voornemen tot oprichting van het museum in 1862 de toelichting 
bijj  de begroting voor 1874 m: Handelingen 11,1874-1875, Bijlagen, 83. Eenjaar 
later,, in 1863, stelde Thorbecke bij de opening van een tentoonstelling in Delft 
voorr om de Ridderzaal als museum in te richten (zie Beek e.a. 1975,29). 

94.. De Stuers 1875a, 240. 
95.. Het betrof artikel 186: 'Kosten van bewaring van en toezicht op gedenkteeke-

nenn van vaderlandsche geschiedenis en kunst, reis- en verblijfkosten te dierr zake 
enn verdere uitgaven'; in 1875 werd de post verhoogd tot ƒ24.800,-. 

96.96. Duparc 1975,82-86. 
97.. De Vries 1967,67. 
98.. Van alle in 'Holland op zijn smalst' genoemde musea werd de toestand in het 

Koninklij kk Kabinet van Zeldzaamheden als het meest schrijnend omschreven: 
'allertreurigstt is het pandjeshuis, dat in de benedenverdieping aan bederfis 
overgeleverd.. Geen vreemdeling die ons daarover niet beschimpt. Alleen de 
inboorlingg blijf t sinds vijfti g jaren steeds even bedaard' (p. 344). Het lag hierom 
voorr de hand dat er direct na de aanstelling van De Stuers bij het ministerie 
werdd ingegrepen. Het Kabinet verhuisde van de benedenverdieping van het 
Mauritshuiss naar het pand Lange Vijverberg 15 en in 1883 hield het Kabinet op 
tee bestaan. De achttiende-eeuwse rariteitenverzameling paste niet meer in de 
nuu veel wetenschappelijker benadering van musea. De collectie werd verdeeld 
overr de Leidse rijksmusea, het Koninklijk Penningkabinet en het Nederlands 
Museum. . 

99.. Het budget was in 1901 f 11.450,-. 
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ioo.. Citaten in deze alinea: De Vries 1967,66. 
101.. Duparc 1975,119. 
102.. Zie over de tweede poging van De Stuers om directeur van het Koninklijk 

Kabinett van Schilderijen te worden: Duparc 1975,120. 
103.. In Nederland bestond toen nog geen academische opleiding in de kunstgeschie-

denis.. Hofstede de Groot zou deze functie vijfjaren vervullen; in 1896 werd hij 
benoemdd tot directeur van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. 

104.. Duparc 1975,120. 
105.. Volgens Duparc (1975,121) zou hierbij ook de vrees een rol hebben gespeeld dat 

Brediuss bij ontslag de vele schilderijen die hij aan het museum in bruikleen had 
gegeven,, waaronder twee Rembrandts, zou terugnemen. 

106.. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1,4 en 5 september 1895; zie ook Duparc 1975, 
122. . 

107.. In 1909 werd Bredius opgevolgd door de neerlandicus-kunsthistoricus 
W.. Martin. 

108.. Van Kuyk 1946,65. 
109.. Directeur Meijer, die vanaf zijn aantreden in 1853 het accent in de collectie op 

Nederlandsee munten had gelegd en die, om deze te verkrijgen, veelvuldig zijn 
'uitheemse'' bezit ruilde, kreeg vanwege dit laatste scherpe kritiek van onder 
meerr het College van Rijksadviseurs.. In 1874 werd bepaald dat Meijer in het 
vervolgg voor elke ruil, maar ook voor elke aankoop, toestemming van het 
departementt moest hebben. 

110.. In de tussenperiode fungeerde de voormalig predikant A. A. Looijen als direc-
teur.. Deze oefende door zijn overlijden in 1893 de functie maar vier jaren uit. 

in.. Duparc 1975,129. 
112.. In 1876 werden de Leidse musea weer bij de afdeling van De Stuers gevoegd. 

Di tt duurde echter maar kort, want nadat 'Oudheden' en 'Volkenkunde', zeer 
tegenn de zin van De Stuers, in 1880 bij Koninklijk Besluit tot 'universitaire 
instellingen'' waren verklaard, keerden zij al weer naar Onderwijs terug. 

113.. Zie over de verklaring tot universitaire instelling: Koninklijk Besluit 30 decem-
berr 1880; zie ook Schneider (red.) 1981,31. Duparc (1975,135) stelt dat, hoewel 
dee verantwoordelijkheid voor de Leidse musea kwam te liggen bij de Afdeling 
Onderwijs,, het beheer ervan bij de Afdeling Kunsten en Wetenschappen bleef. 
Gezienn de niet altijd even gemakkelijke relatie met de chef van de Afdeling 
Onderwijs,, mr. Vollenhoven (Duparc 1975,133), zal dit niet eenvoudig zijn 
geweest. . 

114.. De Stuers 1874,319,346-347. 
115.. Bij schrijven van 2 mei 1887 werd provincie- en gemeentebesturen verzocht om 

'opgravingenn en ontdekkingen van voorwerpen die voor de oudheidkunde van 
belangg zijn' onverwijld aan de directeur van 'Oudheden' te melden. Leemans 
kreegg hierdoor 'officieel' een coördinerende rol in het Nederlandse oudheid-
kundigg bodemonderzoek toebedeeld. 

116.. Bij 'Natuurlijke Historie' werd in 1878 de verzameling gesplitst. De geologische 
enn mineralogische collecties werden, nadat een jaar eerder een leerstoel in de 
geologiee aan de Leidse universiteit was gevestigd, in een afzonderlijk museum 
ondergebracht:: het huidige Rijksmuseum van geologie en mineralen. 

117.. Duparc 1975,135,138. 
118.. Koninklijk Besluit 25 juli 1880, nr. 13. 
119.. Deze collectie werd achtereenvolgens ondergebracht bij: 'Oudheden', 

'Volkenkunde',, het Leidse Prentenkabinet, het Koninklijk Penningkabinet 
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enn de Universiteitsbibliotheek. De bemoeienis van de Afdeling Kunsten en 
Wetenschappenn was na 1881, het jaar waarin de overbrenging van het grootste 
deell  van de collectie naar Den Haag plaatsvond, minimaal. 

120.. Het Kabinet bleef bestaan; tot 1901 stond er jaarlijks een klein bedrag (van 
ƒƒ 1700,-in 1878 tot ƒ 2200,- in 1901) voor op de begroting. Toch was er sprake 
vann een duidelijke ontmanteling. Na het overlijden in 1882 van J.L. Cornet, die 
366 jaar directeur was geweest, werd geen opvolger meer benoemd. Het beheer 
werdd eerst ondergebracht bij de directeur van het Rijksprentenkabinet in 
Amsterdam,, J.Ph. van der Keilen. Deze ruilde doubletten uit Amsterdam tegen 
prentenn die wél in Leiden, maar niet in de Amsterdamse collectie aanwezig 
waren.. Het was duidelijk waar de prioriteit lag. In 1893 werd het beheer overge-
daann aan de toenmalige directeur van 'Oudheden', dr. Pleyte. Ook dit bleef niet 
zonderr gevolgen, want nog hetzelfde jaar werd de collectie pleisterbeelden, 
volgenss een oud voornemen van De Stuers, van het Kabinet afgesplitst en, 
ondankss het grote ruimtegebrek aldaar, overgebracht naar 'Oudheden' 
(Dee Stuers 1873,347)-

121.. De vier musea werden gefinancierd door de Rijksuniversiteit die op haar beurt 
opp de begroting van de Afdeling Onderwijs van het ministerie stond. Toch 
vielenn beleidsaangelegenheden aangaande 'Oudheden' en 'Volkenkunde' onder 
dee Afdeling Kunsten; met 'Natuurlijke Historie' en 'Geologie en Mineralogie' 
hadd deze afdeling echter geen bemoeienis; zie Duparc 1975,175. 

122.. Duparc 1975,174-181. 
123.. Het museum van het Koloniaal Instituut (sinds 1951 het Koninklijk Instituut 

voorr de Tropen) was een voortzetting van het in 1864 door de Nederlandsche 
Maatschappijj  van Nijverheid in het Paviljoen Welgelegen te Haarlem gestichte 
Koloniaall  Museum. 

124.. Duparc 1975,176. 
125.. De Stuers 1873,334. Regering en parlement hadden inmiddels wat meer oog 

gekregenn voor het onderhoud van oude monumenten rond het Binnenhof, 
wantt in 1873 werd voor het eerst geld beschikbaar gesteld voor restauratie van 
dee Gevangenpoort (Peters 1905,50). 

126.. Ministeriële Beschikking 22 mei 1876, ARA ne afdeling, Archief van het Ministe-
riee van Binnenlandse Zaken; afd. Kunsten en Wetenschappen, inventarisnr. 721. 

127.. Duparc 1975,144. 
128.. De Stuers 1873,337; zie ook De Stuers 1874,317. 
129.. Duparc 1975,145; Duparc baseert zich hier op een stuk van De Stuers van 19 

februarii  1883; in de Handelingen van 13 december 1883 is het voorstel niet terug 
tee vinden. 

130.. De Stuers 1903,3. 
131.. Ibidem, 5. 
132.. Duparc 1975,158-165. 
133.. De opening hiervan vond plaats op 16 juli 1906, op de 300ste geboortedag van 

dee schilder. 
134.. In 1919 volgden nog meer werken; zie over de schenking: Engel 1965. In deze 

periodee kwamen overigens door schenkingen nog veel meer kunstwerken in 
bezitt van het Rijksmuseum, zowel van 'oude Nederlandse meesters' als eigen-
tijdsee kunst. Aankopen waren vrijwel uitsluitend gericht op niet-eigentijdse 
kunst;; verreweg de grootste aankoop was die van de collectie Six van Vromade 
inn 1908 (zie over aankopen: Hart 1988,123). 
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135.. Er was ook meer geld voor incidentele grote aankopen. Anders dan in 1883, 
toenn De Stuers geen budget had voor aankopen uit de collectie van Jacob de 
Voss Jzn., was er in 1908 wél geld voor aankoop van de collectie Six van Vromade 
doorr het Rijksmuseum. Voor dit doel werd zonder problemen eenmalig 
ƒ551.400,-- beschikbaar gesteld - dat was twee keer het gehele museumbudget. 
Inn 1913 gebeurde hetzelfde ten behoeve van de aankoop van de collectie Steen-
grachtt Van Duivenvoorde voor het Mauri tshuis waarvoor eenmalig ƒ400.000,-
werdd gevoteerd. 

Inn de periode 1875-1901 steeg het museumbudget van ƒ21.050,-naar 
ƒ175.975,-;; in 1914 was het gestegen naar ƒ294.798,- en in 1918 was het ten 
gevolgee van de oorlog naar ƒ254.532,- gedaald. In vergelijking met de periode-
Dee Stuers was de groei na 1901 minder spectaculair, maar dat kon ook bijna 
niett anders omdat in 1876 verreweg de grootste post - het Rijksmuseum - op 
dee begroting kwam. In dit licht was er na 1901 sprake van méér dan enkel 
consolideringg van bestaand beleid. 

136.. Geciteerd in Duparc 1975,173. 
137.. Enerzijds hadden de inrichtingseisen als nadeel dat het museum bij lange na 

niett optimaal kon functioneren, waardoor het nut van een rijksbijdrage in 
twijfell  kon worden getrokken; anderzijds gaf het museum door de voorwaarde 
juistt 'een frappant en vaak interessant beeld (...) van opvattingen en smaak van 
verzamelaarss in een voorbije tijd' (Duparc 1975,173). 

138.. Citaten in deze alinea: Handelingen 11,1908-1909; zie ook Duparc 1975,182-185. 
139.. Het begrip 'wandalisme' stond vanaf 1847 bij Alberdingk Thijm voor de 'sloop 

enn verkwanseling van bouw- en kunstwerken uit het verleden en de moedwillige 
vernietigingg van het Nederlands erfdeel uit Middeleeuwen, Renaissance en 
zeventiendee eeuw' (Bervoets en Wishaupt 1985,11). 'Wandalisme' werd de naam 
vann een vaste rubriek van Thijm in 'zijn' tijdschrift De Spektator. (De Spektator 
voorvoor het tooneel, concerten en tentoonstellingen was in 1843 door de koopman-
toneelauteurr Johannes Hilman in het leven geroepen. In 1847 werd Thijm 
hoofdredacteur.. Niet voor lang overigens, want in 1849 werd het blad opgehe-
ven.)) Later werd de rubriek als 'Wandalisme en Akademisme' voortgezet in 
hett in 1855 door Thijm opgerichte tijdschrift De Dietsche Warande. 

140.. De Stuers 1873,332; zie ook Van der Woud 1987,338-340. 
141.. De Stuers 1874,348. 
142.. In de Vestingwet van 1874 werd de Hollandse Waterlinie de belangrijkste 

weerstandslijnn in de landsverdediging, waardoor er nu ook 'officieel' geen 
redenn meer bestond om steden op deze wijze te versterken. 

143.. Beek e.a. 1975,142, 
144.. Citaat: De Stuers 1873,101. 
145.. Beek e.a. 1975,142. Zo deed zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, terwijl 

dee stadsgezichten die door de romantisch-pittoreske schilder Cornelis Springer 
werdenn vastgelegd juist zeer populair waren, deze in werkelijkheid werden 
afgebroken.. Zie ookTillema 1975,320 e.v. 

146.. Citaat: Beek e.a. 1975,131. 
147.. In 1902 kreeg Mulder de titel van 'Rijks-Architect voor de Monumenten van 

Geschiedeniss en Kunst'. 
148.. Over de toepassing van de principes van Viollet-le-Duc bij restauraties: Van 

Leeuwenn 1995. 
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149.. Door zijn toedoen werden onder meer gered: de Waterpoort in Sneek, de 
Gevangenpoortt in Den Haag, de Kampveerse Toren in Veere, de Oosterpoort 
inn Hoorn, de Koppelpoort in Amersfoort, Kasteel Radboud bij Medemblik, 
hett Muiderslot, de Ruïne Brederode bij Velsen en het Huis van Maarten van 
Rossumm in Zaltbommel. Zie ook Cuypers 1913,42-43. 

150.. Geciteerd in Albers 1919, deel 91,237. 
151.. De Stuers 1905. 
152.. Door verschillende publicaties, te beginnen met de brochure Stedenschennis 

(1901)) waarin van leer werd getrokken tegen de voorgenomen demping van de 
Reguliersgrachtt in Amsterdam ten behoeve van het tramverkeer, droeg Veth 
err in belangrijke mate toe bij dat men zich in steeds bredere kring ging afvragen 
waarr al dat dempen en afbreken eigenlijk voor nodig was (Bierens de Haan en 
Kokk 1944,13). 'Zijn pittige schrijftrant, zijn doorzettingsvermogen en overtui-
gingskrachtt maakten dat hij gezag had. Hij werd steeds aangehoord en verloor 
zeldenn den strijd' (Martin 1944,13; zie ook Huizinga (1927), Verzamelde werken, 

4 900 deel vi, 339-486). 
Anderss dan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (Amsterdam 1858) 

richttee de Nederlandse Oudheidkundige Bond zich nadrukkelijk op het gehele 
landd en gold zijn aandachtsterrein in het bijzonder de monumenten. 

153.. Citaten in deze en de vorige zin: Van Swigchem 1966,34, 87. 
154.. In 1901 werden deze artikelen gebundeld in Bescherming van Monumenten. 
155.. Op initiatief van de Bond werd in 1908 een 'Commissie ter voorbereiding van 

wettelijkee monumentenbescherming' opgericht. Voorzitter werd De Stuers, 
secretariss Jan Kalf. (Zie over de werkzaamheden van deze commissie ARA 
2.04.133 nr. 732.) In 1910 presenteerde de commissie een rapport met een 
conceptwetsvoorstel.. Tot opwinding van De Stuers ging minister Heemskerk 
echterr niet op de suggesties in. 'De geachte afgevaardigde uit Weert' vergeleek 
dee minister hierop met 'een mooie lieve jongejuffrouw, aan wie het hof gemaakt 
wordtt en die zich dat laat welgevallen maar die eigenlijk volstrekt geen zin heeft 
inn den huwelijkschen staat' (Handelingen 11,1911-1912, i486). Het hielp niet; 
dee vrees voor te hoge kosten weerhield de minister. De bescherming van monu-
mentenn werd hierdoor lange tijd uitsluitend een gemeentelijke zaak. Als een 
gemeentebestuurr alert en gemotiveerd was, hetgeen zelden voorkwam, kon 
afbraakk worden verboden, 'maar dit hing toch altijd van toevallige omstandig-
hedenn af' (Martin 1944,14). 

Dee Stuers hamerde ook als Kamerlid regelmatig op het grote belang van de 
monumentenzorgenn op de noodzaak van een monumentenwet. In 1911 sprak hij 
ministerr Rink aan op grove nalatigheid. Aandrang uit de Kamer tot verhoogde 
aandachtt van de minister leidde maar steeds niet tot daden. Hij hield niet alleen 
eenn door de Nederlandse Oudheidkundige Bond opgestelde conceptmonu-
mentenwett op afstand, maar ging zelfs, nadat vanuit de Tweede Kamer daarom 
waswas gevraagd, niet over tot het schrijven van een circulaire aan gemeente- en 
kerkbesturenn over brandgevaar bij werkzaamheden van 'het edele gilde der 
loodgieterss en andere met benzine werkende vlegels... kinkels...', zoals De 
Stuers,, voor de zoveelste keer in woede ontstoken, formuleerde; 'worden wij 
nuu werkelijk voor kinderen aangezien?' (geciteerd in Tillema 1982,137-139). 

156.. Citaat: Van Groningen 1994,2. De Rijksadviseurs hadden de opdracht 
gekregenn om historisch waardevolle gebouwen in het land te inventariseren. 
Aanvankelijkk gingen zij voortvarend te werk; verspreid over het hele land 
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werdenn 54 (niet voor enige kostenvergoeding in aanmerking komende) corres-
pondentenn benoemd die melding moesten maken van de staat waarin de 'oude 
monumenten'' verkeerden. De werkzaamheden werden niet door iedereen 
gewaardeerd.. In de liberale Arnbemsche Courant werd het College van Rijks-
adviseurss ervan beschuldigd zich aan 'een aan het belachelijke grenzende over-
drijving'' schuldig te maken doorr allerlei oude gebouwen te willen beschermen 
'alleenn (...) omdat zij zoo oud zijn'. Het deed De Stuers in woede naar de pen 
grijpenn (De Stuers 1875b, 90). Hoe onbillijk was het dat de nog maar juist be-
gonnenn werkzaamheden van hen, 'die thans voor de belangen der kunst ijveren' 
-- de Rijksadviseurs - door allerleii  volstrekt onjuiste redeneringen in twijfel 
werdenn getrokken. Juist 'tegenover het publiek' was het noodzakelijk 'onmid-
dellijkk protest aan te tekenen'. Vervolgens werden de zeven criteria, waaraan 
tee beschermen monumenten volgens de anonieme auteur van het gewraakte 
artikell  zouden moeten voldoen, één voor één met de grond gelijk gemaakt. De 
ArhemscheArhemsche Courant leed aan 'wonderbaarlijke denkbeelden'; het viel 'moeilijk bij 
zulkee spotternij ernstig te blijven. Welk een logica!' (De Stuers 1875b, 75,79). 4 91 

157.. Overige leden waren: H. Evers (hoogleraar aan de Polytechnische School te 
Delft),, J.A. Frederiks (architect te Middelburg), L.C. Hezenmans (architect te 
Denn Bosch), RA. Hoefer (gemeentearchivaris van Hattem) en S. Muller (rijks-
archivariss te Utrecht). 

158.. Bierens de Haan en Kok 1944; Koot 1961. 
159.. Bierens de Haan en Kok 1944,83. Directe aanleiding was de bouw van een 

doorr de plaatselijke gemeenteopzichter ontworpen 'architectonisch monster' 
inn Monnikendam waarvoor 'een fraai oud huis' was afgebroken. Weissman 
bespeurdee hierin het zoveelste bewijs dat gemeenten vaak veel te weinig oog 
haddenn voor de bescherming van monumenten en ging tot actie over. Soortge-
lij kk onachtzaam gedrag van het stadsbestuur van Amsterdam, dat van plan was 
hett Naardermeer te bestemmen als stortplaats voor het Amsterdamse stadsvuil, 
hadd in 1906 geleid tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten. . 

160.. Bierens de Haan en Kok 1944,50,58-59. 
161.. Ibidem, 42. 
162.. Op advies van de Bond ging Laren (N. H.) in 1913 als eerste gemeente over tot 

hett opnemen van welstandsbepalingen in haar bouw- en woningverordening. 
Inn 1914 volgde Leeuwarden, daarna vele andere gemeenten. 

163.. Bierens de Haan en Kok 1944,35. 
164.164. Overeenkomstig de naam van de Rijkscommissie zou eerst, ten behoeve van 

hett overzicht en in de vorm van 'Voorlopige Lijsten', een 'Beknopte Inventaris' 
wordenn gemaakt. Aan de hand daarvan zou worden begonnen aan het eigenlijke 
werk:: het opstellen van de 'Geïllustreerde Beschrijvingen van de Monumenten 
vann Geschiedenis en Kunst'. Hoewel de Voorlopige Lijst van Utrecht al in 1904 
vrijwell  gereed was, ging het daarna minder vlot. In 1918 waren pas vier provin-
ciess geïnventariseerd; naast Utrecht waren dit Drenthe (1909), Zuid-Holland 
(1915)) en Gelderland (1918). De opstellingvan de Geïllustreerde Beschrijvingen 
verliepp nog veel trager. In 1912 werd de eerste gepresenteerd, de beschrijving 
vann de monumenten in de voormalige Baronie van Breda door Jan Kalf. 
Err werden 700 exemplaren gedrukt. De hele oplage was binnen een maand 
uitverkocht,, waaruit bleek dat de publieke belangstelling inmiddels groot was. 
Voorr een aanzienlijk deel was dit zonder twijfel de verdienste van de Neder-
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landsee Oudheidkundige Bond die niet alleen optrad als stimulator van het 
gevoerdee rijksbeleid, maar die eveneens een belangrijke bijdrage aan de 
populariseringg van de monumentenzorg leverde. 

Tegenn 1918 werd geconcludeerd dat de resultaten ver onder de verwachtin-
genn lagen. De oorzaak daarvan was dat de commissie, vooral in het begin, grote 
moeitee had met haar taakafbakening. Hoe moesten de 'Nederlandse Monumen-
tenn van Geschiedenis en Kunst' eigenlijk worden gedefinieerd? Wat moest daar-
toee worden gerekend en wat niet? Het kostte veel tijd voordat de commissie tot 
enigszinss bruikbare afbakeningen kwam. Daarnaast stak zij veel energie in het 
stimulerenn van gemeenten en instellingen tot het behoud van hun monumen-
tenbezit.. Bij het rijk streed zij - tevergeefs - voor wettelijke bescherming van de 
monumenten.. Naast al deze werkzaamheden ging de commissie zich in de loop 
vann de tijd steeds meer bezighouden met de praktische begeleiding van restau-
raties.. Het verbaast niet dat door dit vele werk, dat moest worden verricht door 
onbezoldigdee personen die ook elders drukke banen hadden, de oorspronkelij-

499 2 ke beschrijvende taak niet vlot tot resultaten leidde (Van Groningen 1994, 6). 
165.. In de loop van de tijd was meer en meer verzet gegroeid tegen het door De 

Stuerss en Cuypers gedomineerde overheidsbeleid ten aanzien van 'oude en 
nieuwe'' monumenten. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in kringen 
vann het invloedrijke particulier initiatief (Tillema 1975,311,313-314,585, e.v., 
enn Martin 1944,13-16). Al in 1895 richtte de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunstt een adres aan de Tweede Kamer waarin erop werd aangedrongen 
dee zorg voor de instandhouding van oude monumenten toe te vertrouwen aan 
'meerderee personen' die niet uitsluitend 'dezelfde opvattingen en inzichten' 
vertegenwoordigden. . 

166.. Het bevindt zich in het ARA 2.04.13 nr. 721. 
167.. Martin 1944,23. 
168.. Koninklijk Besluit 10 mei 1918, nr. 66. 
169.. De eerste afdeling werd 'Afdeling A' genoemd en had twaalf leden; de tweede, 

'Afdelingg B \ telde zestien leden. 
170.. Martin 1944,26-27. 
171.. Citaat: Winkler Prins Encyclopedie, 9e druk, deel 23,597. Voor restauraties van 

'oudee monumenten' hadden de denkbeelden van Viollet-le-Duc een strenge 
trouww aan de oorspronkelijke stijlopvattingen tot gevolg. Sporen van ingrepen 
uitt later tijden moesten worden uitgewist. Bij de restauratie van de Munster-
kerkk in Roermond, die in 1850 een aanvang nam, werkte Cuypers voor het eerst 
volgenss dit uitgangspunt. 

172.. NNBW, deel v, 918. 

173.. De Stuers 1891,20; zie voor inzicht in de ambtelijke schermutselingen waarmee 
ditt gepaard ging: ARA 2.04.13. nr. 204. De voormalige 'Hoofdingenieur van 
Waterstaat',, L.H.J. J. Mazel, viel nu onder De Stuers. Dat ging niet; Mazel werd 
all  gauw horendol van de kritiek van de referendaris en diende nog hetzelfde jaar 
zijnn ontslag in. 

174.. De Stuers 1891,24. Zie over het debat over de bouwkunst tijdens de laatste 
decenniaa van de negentiende eeuw en vooral over de rol van Cuypers, De Stuers 
enn Alberdingk Thijm daarbij: Van der Woud 1997. 

175.. Citaten: De Stuers 1891,21,45. 
176.. Noord-Nederland was 'district één'; Zuid-Nederland 'district twee'. Vanaf 

18844 werd aan beide 'districtshoofden' de nieuwe titel van 'rijksbouwmeester' 
verleend. . 
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177.. Van der Peet en Rosenberg 1995,175. 
178.. Ibidem, 165. Het enige waarop hijj  geen invloed wist uit te oefenen waren de 

bouwactiviteitenn die plaatsvonden onder verantwoordelijkheid van het ministe-
rierie van Justitie waar in 1870 J.F. Metzelaar als eerste 'departementale' bouw-
meesterr was aangesteld en die werd opgevolgd door zijn zoon W.C. Metzelaar 
(ibidem,, 301-327). 

179.. Bervoets 1985,17. 
180.. Hun invloeden en adviezen werden geweerd 'omdat de rijksbouwmeester 

Vrijmann garant stond voor bekwaamheid en deskundigheid' (Hart 1988,135). 
181.. Citaten in deze alinea: Rijnboutt 1990,80. 
182.. Boekman 1939,97-108. 
183.. De Stuers 1875b, 41. 
184.. Bervoets 1985,27. 
185.. In totaal werden in de hele periode (1874-1918) 23 werken aangekocht die alle 

bestemdd waren voor Welgelegen en vanaf 1885 voor de afdeling moderne 
kunstt van het Rijksmuseum (Hart 1988,122-123). Zij werden gefinancierd uit 49 3 
dee budgetten voor beide instellingen; incidenteel werd de post 'Aankoop van 
boekwerkenn en andere voorwerpen van wetenschap en kunst' aangesproken. 
Alss adviseur trad, tot 1879, het College van Rijksadviseurs op, daarna waren het 
Dee Stuers en zijn opvolger Royer die 'het aankoopbeleid' bepaalden. De Stuers 
kochtt regelmatig op eigen houtje aan; Royer liet zich meestal leiden door 
adviezenn van de directie van het Rijksmuseum (ibidem). Dat de rijksmusea, 
enn daarmee het rijk, ondanks dat er in de periode 1873-1918 nauwelijks werd 
aangekocht,, toch in bezit kwamen van een aanzienlijke hoeveelheid werken van 
eigentijdsee kunst, was het gevolg van de talrijke schenkingen van particulieren. 

186.. Hart 1988,131. 
187.. De organisatie hiervan was gewoonlijk in handen van een of meer lokale 

kunstenaarsverenigingen;; soms werkten deze samen met de gemeentelijke 
overheidd (Hart 1988,131). 

188.. Eerste citaat De Stuers 1873,323; tweede: De Stuers 1874,336. 
189.. Citaat: Jaarverslag 1 #75; in ARA 2.04.13.2592. In 1875, het jaar waarin het nieuwe 

doorr de gemeente Amsterdam gefinancierde gebouw aan de Stadhouderskade 
werdd betrokken, telde de opleiding 48 studenten, onder wie twaalf vrouwen; in 
1901577 (23) en in 1916 90 (28). Voor 'onbemiddelde leerlingen' stelde het minis-
teriee studiebeurzen beschikbaar (zie bijv. ARA 2.04.13.2594 [1916]; aantallen 
wordenn niet genoemd. 

190.. Hart 1988,124. 
191.. Weiten i960,167-205; VanTïjn 1978,216-262. De theoretische belangstelling 

vann de studenten was, mede hierdoor, niet erg groot. In de Jaarverslagen wor-
denn hierover regelmatig opmerkingen gemaakt (ARA 2.04.13.2592). In plaats van 
eenn stimulans voor een nieuwe generatie werd de academie door veel jongeren 
juistt gezien als een conservatief instituut waar werd gehandeld vanuit de 
gedachtee dat moralistisch getinte (historie)schilderkunst een opvoedkundig 
effectt op de samenleving moest hebben en dat individualisme en 'schoonheid' 
alléénn voor de kunst onvoldoende waren (Dijkstra 1985,8). 

192.. Citaat: Hart 1988,125-126. 
193.. Reglementen van 31 juli 1915. 
194.. Dat binnen de muren van de Academie toch een bouwkundeopleiding van 

aanzienn tot stand kwam, was het resultaat van de inzet van particulieren uit de 
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Amsterdamsee vereniging Architecture et Amicitia die in 1908 een succesvolle 
opleidingg voor 'Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht' in het leven 
riepen.riepen. De opleiding werd 's avonds door docenten als H.P. Berlage, W. Krom-
houtt en R.N. Roland Holst gegeven (Schilt en Van der Werf 1992,92,94). 

195.. De beurzen (variërend van ƒ125,- tot ƒ 1000,-) werden bij hoge uitzondering en 
zonderr enige formele grondslag verstrekt. De selectie was bijzonder streng. Als 
inn zoveel andere situaties kan ook hier kan worden opgemerkt dat activiteiten 
vann particulieren die van de overheid overtroffen. Willem 111 - groot liefhebber 
vann beeldende kunst - reikte vanaf 1870 een 'Groote- en een kleinee Gouden 
Medaille'' uit tijdens de jaarlijks door Arti et Amicitiae georganiseerde tentoon-
stellingen.. Vanaf 1871 stelde de koning ook geld beschikbaar 'ter ondersteuning 
vann jonge kunstenaars bij het afronden van hun studie' (Fleurbaay en Van der 
Wall  1984,28). Het geld dat voorheen voor de Franse opera beschikbaar was 
werdd nu aangewend voor 'jonge getalenteerde musici en schilders'.. Er werd 
eenn 'Kommissie tot voordracht voor de Koninklijke Subsidie aan jonge kunste-

4 944 naars*  ingesteld. Het aantal kunstenaars dat een koninklijke subsidie ontving 
wass aanzienlijk hoger dan het aantal dat van rijkswege werd ondersteund. In de 
jarenn zeventig en tachtig ontvingen 110 kunstenaars een Koninklijke Subsidie 
terwijll  slechts tien een 'beurs' van de rijksoverheid ontvingen (Fleurbaay en 
Vann der Wal 1984,50-51, en Hart 1988,127). 

Tegelijkk met de oprichting van de Rijksacademie in 1870 was de in 1851 door 
Thorbeckee afgeschafte Prix de Rome opnieuw in het leven geroepen. Het 
duurdee echter tot 1884 voordat op aandrang van particulieren en De Stuers 
doorr August Allebé voor het eerst weer een 'wedstrijd' werd georganiseerd. 
Nett als vroeger moesten deelnemers de Nederlandse nationaliteit bezitten en 
tussenn de twintig en dertig jaar oud zijn. Zij hoefden niet per se aan de Rijks-
academiee gestudeerd te hebben, maar moesten wel allemaal een uitgebreid 
toelatingsexamenn afleggen. De jury bestond aanvankelijk uit de Commissie van 
Toezichtt van de Rijksacademie, die zich door drie kunstenaars liet adviseren. 
Jacobuss van Looij (1855-1930) was de eerste kunstenaar die de nieuw ingestelde 
Prixx in ontvangst mocht nemen. 

196.. Martis 1980,82. 
197.. Van Rheeden 1984,50. 
198.. Handelingen 11,1876-1877,637. 
199.. Lako 1899,134 e.v. 
200.. 'Wij begrepen het "waarom" van onze slechte handelsbalans wat betreft de 

productenn onzer nijverheid' (Enschedé 1928,15). 
201.. De commissie bestondd uit: P. N. Muller, E. Gugel, D. van der Keilen jr. en 

J.R.deKruyff. . 
202.. ARA 2.04.I3 (il) , 2517. 

203.. Koninklijk Besluit 12 september 1878, nr. 4. 
204.. Het verslag is opgenomen in Hubrecht 1880, deel 1,13-71. De aanbevelingen 

vann de twee onderzoekers werden ondersteund door uitvoerige en door 
Alphonsee de Stuers - broer van de referendaris en werkzaam op de Nederlandse 
ambassadee in Londen - opgestelde rapporten over het teken- en kunstonder-
wijss in Engeland die eveneens in 1878 verschenen (A. de Stuers 1878). 

205.. Molkenboer 1880. Ook dit onderzoek werd ondersteund dooreen op 
dee Nederlandse ambassade opgesteld rapport over 'de kunst in België' 
(VanWeedei88i). . 
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206.. Handelingen 11,1880-1881,765-767; de meerderheid voor de Rijksnormaal-
schooll  bestond uit één stem; die voor de Rijkskunstnijverheidsschool uit drie 
stemmen. . 

207.. Lakoi8oo, 160-161. 
208.. Dit gebeurde uit de begrotingspost 'Subsidiën aan teekenscholen en akade-

miën,, benevens medailles voor de leerlingen dier scholen en verdere kosten ter 
verbeteringg van het teekenonderwijs' die in 1879 was verhoogd van ƒ 2750,- naar 
ƒ15.000,-- (en waaruit ook de academies van Groningen en Den Bosch - samen 
voorr ƒ 2750,—werden gesubsidieerd). 

209.. Net als bij de activiteiten van het rijk werkten ook in Haarlem de tentoonstel-
lingg van 1877 en het daaropvolgende rapport uit 1878 over de Nederlandse 
kunstnijverheidd als katalysator. Plannen die al in 1872 waren geopperd om een 
'stichtingg voor Kunst en Nijverheid' in het leven te roepen, leidden in 1877 tot 
openingg van het Museum. Dat het niet om een kleinigheid ging wordt aange-
toondd doordat naast Z.K.H. Prins Hendrik, die de officiële opening verrichtte, 
ookk 'de meeste Ministers, de voorzitters van beide Kamers der Staten Generaal 49 5 
enn de ledenvan de Provinciale regeering' aanwezig waren (Enschedé 1928,18). 
Inn 1879 volgde de opening van de school; het eerste jaar telde deze dertig 
leerlingen,, enkele jaren later, in 1883, was dit aantal al opgelopen tot honderd. 
Inn 1926 werd de opleiding opgeheven. Zie over museum en school: Pijzel-
Domissee 1989. 

210.. Cuypers had bij de bouw van het Rijksmuseum behoefte aan goed geschoolde 
medewerkerss die in staat waren de vele versieringen aan het gebouw vorm te 
geven.. In 1879 stichtte hij de Kunst-Nijverheid-Teekenschool Quellinus die in 
eenn bouwloods bij het museum werd ondergebracht. 'De praktijk was hier de 
voorzittendee leermeesteres' (Pit 1904,181; zie over de Quellinusschool: Marris 
1980). . 

2ii .. Prak 1979,73. Tussen 1873 en 1901, het jaar waarin De Stuers zijn referendaris-
schapp beëindigde, verdubbelde het budget van de Rijksacademie van Beeldende 
Kunstenn (van ƒ20.000,- naar ƒ38.150,-), steeg de rijksbijdrage aan tekenacade-
miess en -scholen (van ƒ2750,- naarƒ26.850,-) en werd vanaf1881 geld beschik-
baarr gesteld voor een Normaalschool voor teekenonderwijzers (ƒ12.000,-
oplopendd tot ƒ 22.000,- in 1901) en kunstnijverheidsonderwijs (ƒ12.000,-
naarr ƒ23.750,- in 1901). Tussen 1901 en 1918 stegen de uitgaven verder. In 1917 
bedroegg het budget voor de Rijksacademie ƒ 43.950,-, dat voor de tekenacade-
miess en -scholen ƒ37.600,-, dat voor de Normaalschool ƒ34.121,- en dat voor 
hett kunstnijverheidsonderwijs ƒ26.050,-. Over de hele periode 1873-1917 
stegenn de rijksuitgaven voor het kunstonderwijs van totaal ƒ 22.750,- naar 
ƒ141.721,-;; in feite ging het om meer, want vanaf 1900 werd een deel van het 
kunstonderwijsbudgett uit de begroting van 'onderwijs' gefinancierd. 

212.. Het budget voor 'teekenscholen en -academies' op de kunstenbegroting daalde 
hierdoorr van ƒ60.215,- in 1900 naar ƒ 26.850,- in 1901. 

213.. 'De Groot werd door tegenstanders uit de kunstwereld ervan beschuldigd 
"onverzadelijk""  te zijn "in de lust om zijn machtssfeer uit te breiden" en er op 
uitt te zijn alle tekenscholen en "academies" onder zijn inspectie te krijgen' 
(Marriss 1984,44-45). 

214.. Roland Holst 1912,162; zie over de complexe relatie tussen het kunst- en het 
vakonderwijs:: Marris 1980. 
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215.. Minister Mackay had deze verplichting aanvankelijk niet in de wet opgenomen, 
maarr na een rede van het katholieke Kamerlid P. J. F. Vermeulen met als thema 
'Goedd tekenonderwijs is nodig voor de kinderen uit die klasse, waaruit later de 
handwerksliedenn voortkomen', en een amendement waarin de verplichting van 
tekenonderwijss werd voorgesteld en dat met 81 tegen 9 stemmen werd aange-
nomen,, werd het vak toch verplicht gesteld. 

216.. Gerritse 1973,76. 
217.. Duparc 1975,401. 
218.. Al eerder had 'den genialen historicus en rijksarchivaris' R.C. Bakhuizen van 

denn Brink op verzoek van Thorbecke een wetsontwerp opgesteld, en in 1870 
hadd de Rotterdamse gemeentearchivaris eveneens een poging hiertoe gewaagd 
(Alberss 1919, deel 92,451-452). 

219.. In 1872 stonden de rijksarchieven nog voor ƒ 16.680,-op de begroting, in 1876, 
eenn jaar na de komst van De Stuers, was dit bedrag al gestegen tot ƒ 118.740,-. 
Inn 1900 was het budget ƒ133.790,- en in 1918 ƒ189.115,-. 

220.. De Valk 1989,18. 
221.. Duparc 1975,403. 
222.. Albers 1919, deel 92,447-448. 
223.. Koninklijk Besluit 8 juli 1881, nr. 44. Er kwamen drie afdelingen: het eigenlijke 

rijksarchief,, het koloniale archief en het Hollandse archief. 
224.. Van Riemsdijk was eerst rijksarchivaris van Gelderland; in 1882 was hij als een 

vann de drie adjuncten op het Algemeen Rijksarchief aangesteld. 
225.. Zie bijvoorbeeld Handelingen 11,1876-1877,464-465,629-630. Als redenen 

hiervoorr werden genoemd ten eerste, dat de provincies onvoldoende, en niet 
volgenss één methode, voor hun archieven zorgden, en ten tweede, dat het rijk 
inn principe verantwoordelijk was voor zich in de provincies bevindende archief-
stukkenn omdat een groot deel daarvan op basis van de Grondwet tot rijkseigen-
domm moest worden gerekend. De eigendommen van de vroegere provincies, 
waaronderr de archieven, waren bij instelling van de Nederlandse eenheidsstaat 
inn 1798 aan de rijksoverheid toegevallen. 

226.. De omzetting in rijksinstellingen ging soms met aanzienlijke problemen ge-
paard.. In Limburg bijvoorbeeld moest het oude archief van Opper-Gelre van 
Roermondd worden overgebracht naar het nieuwe rijksarchief in Maastricht. 
Roermondd weigerde hieraan mee te werken. Dit leidde tot hoog oplopende 
conflictenn (waarbij koningin Wilhelmina, die in 1895 Limburg bezocht, Roer-
mondd 'voor straf niet aandeed) en tot rechterlijke beslagname van met archief-
stukkenn geladen koetsen. Het conflict werd pas in 1901 door de rechter opgelost 
(Bos-Ropss en Bruggeman 1987,18; Bervoets 1985,25). Ook in Noord-Holland, 
waarr de 'Commissaris des Konings' zich met hand en tand tegen de vestiging 
vann een rijksarchief verzette, leverde de omzetting gedurende lange tijd (van 
18833 tot 1920) aanzienlijke problemen op (Duparc 1975,419-420). 

227.. Geheel nieuwe archiefgebouwen kwamen tot stand in Gelderland (Arnhem), 
Groningenn (Groningen), Noord-Brabant (Den Bosch), Drenthe (Assen) en 
Zuid-Hollandd (Den Haag). In de overige provincies werden bestaande gebou-
wenn geheel gerestaureerd en als archiefbewaarplaats ingericht. Het bezit werd 
aanzienlijkk uitgebreid doordat ook rechterlijke archieven in de rijksarchieven 
inn de provincies werden ondergebracht. 

228.. De Stuers werkte mee aan de totstandkoming in 1890 van het Convent van 
Rijksarchivarissenn (waarin zich de rijksarchivarissen uit de provincie verzamel-
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den),, dat zich al gauw als een belangrijk tegenspeler van Van Riemsdijk ontwik-
kelde.. Ook kreeg hij, in tegenstelling tot Van Riemsdijk, veel invloed binnen 
dee Vereniging van Archivarissen {1891); in 1894 werd hij tot erelid benoemd. 
Bovendienn kwamen belangrijke publicaties buiten Van Riemsdijk om tot stand. 
Zoo publiceerde De Stuers in 1897 zijn Regelen voorde indeeling, ordening en 
inventarisatieinventarisatie voor s Rijks Archieven, en een jaar later bracht een daartoe door 
dee Vereniging van Archivarissen ingestelde Commissie de Ver buiten onze 
grenzenn vermaard geworden' Handleiding voor bet ordenen en beschrijven van 
archievenarchieven tot stand. Deze commissie bestond uit S. Muller Fzn., J. A. Feith en 
R.. Fruin; de Handleiding werd in 1989 in Groningen uitgegeven. Citaat: 
Colenbranderr 1911b, 272. 

229.. Colenbrander 1911b, 272-277. 
230.. Ibidem, 273. 
231.. Het Historisch Genootschap was in 1845 opgericht en in Utrecht gevestigd. 
232.. Het voorstel viel bij de liberale minister Goeman Borgesius in goede aarde. 

Hijj  gaf toestemming, onder voorwaarde dat het werk zou geschieden onder 497 
leidingvann een daartoe in te stellen commissie. Bovendien was hij bereid de 
voorr de uitvoering benodigde gelden beschikbaar te stellen. Minder dan tien 
dagenn voordat hij als minister zou aftreden werd het ontwerpbesluit, waarbij de 
commissiee zou worden ingesteld, ter tekening aan hem voorgelegd. Omdat hij 
zijnn opvolger Kuyper echter niet voor een voldongen feit wilde plaatsen zag hij 
vann ondertekening af. Kuyper stond eveneens positief tegenover het voorstel, 
maarr was van mening dat in de voorgestelde commissie het liberale element 
oververtegenwoordigdd was. Door zijn toedoen werd de commissie uitgebreid 
mett prof. dr. F.L. Rutgers, hoogleraar aan de Vrij e Universiteit te Amsterdam, 
enn de rooms-katholieke priester, historicus, bronnenuitgever en hoofdredac-
teurr van het Utrechtse dagblad Het Centrum, dr. Gisbert Brom. De uiteinde-
lijk ee samenstelling was: mr. W.H. de Beaufort, voormalig minister van Buiten-
landsee Zaken, voormalig G«fr-redacteur en historicus, prof. dr. P.L. Muller, 
hoogleraarr algemene geschiedeniss te Leiden en promotor van Colenbrander, 
prof.. dr. RJ. Blok, hoogleraar vaderlandse geschiedenis te Leiden, mr. S. Muller 
Fzn.,, rijksarchivaris in Utrecht, gemeentearchivaris van Utrecht, historicus en 
alomm erkend autoriteit op het terrein van de archieven, prof. dr. G. W. Kern-
kamp,, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en mr. 
C.. Pijnacker Hordijk, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en voor-
maligg hoogleraar rechtsgeschiedenis in Amsterdam en Utrecht. 

233.. De eerste jaren van haar bestaan stonden sterk in het teken van een compe-
tentiestrijdd tussen de commissie en haar secretaris Colenbrander die, daarin 
gesteundd door zijn chef Van Riemsdijk, streefde naar een zo groot mogelijke 
zelfstandigheidd (Kooijmans en De Valk 1985,215-233). 

234.. Twaalf banden verschenen in de Grote Serie en acht in de Kleine Serie. 'De 
Kleinee Serie dankt haar ontstaan aan de uitgave Ontstaan der Grondwet van 
Colenbrander,, waarvoor een kleiner formaat was voorgesteld ter onderschei-
dingg van de Gedenkstukken. In 1906 werd besloten dat in deze serie vooral min 
off  meer op zichzelf staande bronnen zouden worden opgenomen, maar van 
ditt besluit werd vrijwel vanaf het begin afgeweken, waardoor het onderscheid 
tussenn beide series van de RGP min of meer willekeurig is' (Kooijmans en De 
Valkk 1985,220). 
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235.. Over de totstandkoming van het Instituut: De Valk 1989. Vragen van het inter-
nationalee archievenonderzoek leidden in 1905 tot de toezegging van minister 
Kuyperr dat er 'geen uitgaven van geschiedkundige documenten van staatswege 
zullenn worden ondernomen dan op advies uwer commissie' (Kooijmans en De 
Valkk 1985,222). 'Daarmee was één doel van de Commissie bereikt: het monopo-
liee op het gebied van rechtstreeks gesubsidieerde bronnenuitgaven' (ibidem). 

236.. Kooijmans en De Valk 1985,232. 
237.. Duparc 1975,429. 
238.. Koninklijk Besluit 30 oktober 1903, nr. 29. 
239.. Fruin, voormalig rijksarchivaris in Zeeland, was in 1910 benoemd als hoogleraar 

aann de Universiteit van Amsterdam, maar koos in 1912 toch voor de functie van 
algemeenn rijksarchivaris. 

240.. Staatsblad, 1918, nr. 378; zie voor de totstandkoming Fruin 1919. 
241.. Artikel 179 en 229. 
242.. Van der Gouw 1958,1-2. 
243.. Bervoets 1985,26. 
244.. Formsma 1967,28. 
245.. Bos-Rops en Bruggeman 1987,21. 
246.. Tussen 1873 en l9l% steeg het door het rijk beschikbaar gestelde budget jaarlijks 

mett gemiddeld 5,2% van ƒ 10.465,- naar ƒ 100.335,-. 
247.. Brummel 1939,168. 
248.. De naleving van de wet van 25 januari 1817, die uitgevers verplichtte drie exem-

plarenn van elk uitgegeven werk ter beschikking van het ministerie van Binnen-
landsee Zaken te stellen, was tijdens het bibliothecarisschap van Holtrop in 
dee versukkeling geraakt (Brummel 1939,164). In de Auteurswet van 1912 waren 
uitgeverss niet meer verplicht de zogenaamde 'Justitie-exemplaren' te leveren. 

249.. Tussen 1903 en 1908 werd de beschikbare ruimte nogmaals uitgebreid door 
nieuwbouww in de tuin. 

250.. Brummel 1939,186. 
251.. Ibidem, 187,191,193,195. 
252.. Brummel, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek vanaf 1927 (van 1937 tot 

19622 als directeur), stelt dat na 1908 in de volksvertegenwoordiging herhaalde-
lij kk klachten werden geuit over 'de catalogus, de aanschaffingspolitiek en de 
publicatiess van de afdeling Documentatie' (Brummel 1967,120). Erg nadrukke-
lij kk zijn deze klachten toch niet geweest, want in de (uitgebreide) registers van 
dee Handelingen is hierover in deze periode niets terug te vinden; het is zelfs 
opvallendd hoe weinig er in het parlement over de Koninklijke Bibliotheek 
wordtt gesproken. 

253.. Citaten in deze alinea: Brummel 1967,120. 
254.254. Hunningher 1949,47. 
255.. Bij deze opsomming is niet naar volledigheid gestreefd. In nog veel meer 

gemeentenn kwamen door toedoen van particulieren muziektenten of-koepels, 
waarr in de open lucht concerten konden worden gegeven. Alleen al in Gelder-
landd werden tussen 1872 en 1918 dertig van dit soort 'openlucht-accommodaties' 
gebouwdd (Laansma en Brouwer 1986,116-118). 

256.. De oprichters waren D.H. Joosten, W. Cnoop Koopmans, H.J. de Marez 
Oyens,, P.A.L. van Ogtrop enJ.A. Sillem. 

257.. Bank 1991,596. 
258.. Zie over de Duitse invloed op het Nederlandse muziekleven ook: Von Gleich 

1972,900 e.v. 
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259.. Het budget voor beide instellingen steeg in de periode 1873—1918 van ƒ4000,-
naarr ƒ30.000,- (waarvan ƒ27.000,-voor de Koninklijke Muziek- en Zang-
schooll  en ƒ3000,- voor het Toonkunst-Conservatorium). 

260.. In Maastricht het Maastrichts Stedelijk Orkest, het latere Limburgs Symfonie 
Orkestt (1883); in Amsterdam het Concertgebouworkest (1888); in Arnhem de 
Arnhemschee Orkestvereeniging, de voorloper van het Gelders Orkest (1889); 
inn Utrecht het Utrechts Stedelijk Orkest (1894); in Den Haag het Residentie 
Orkestt (1904); in Den Bosch het Brabants Orkest (1907); in Haarlem de 
Concertvereenigingg Haarlem's Muziekkorps (1913), het latere Noordhollands 
Philharmonischh Orkest; in Leeuwarden het Frysk Orkest (1915) en in Rotter-
damm het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1918). 

261.. Bevers 1987 en 1993; Sliggers 1977,166-169;en Lenferink 1989,11-21. 
262.. Zie voor een goed overzicht van deze ontwikkelingen Giskes 1988. De musici 

warenn grotendeels afkomstig uit het orkest van het Paleis voor Volksvlij t en de 
inn 1882 opgerichte Amsterdamsche Orkest Vereeniging, waarin veel musici van 
hett voormalige Parkorkest terecht waren gekomen. 4 99 

263.. Regelmatig werden concerten gegeven in Arnhem, Den Haag, Haarlem, 
Leiden,, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Incidenteel concerteerde men in 
Alkmaar,, Breda, Delft, Dordrecht, Groningen, Hilversum, Hoorn, Leeuwar-
den,, Naarden, Scheveningen, Tilburg, Zandvoort en Zwolle. 

264.. Subsidierelaties tussen plaatselijke orkesten en stadsbesturen waren niet nieuw; 
vrijwell  overal hadden er al eerder financiële verbanden tussen beide bestaan. 
Inn Haarlem bijvoorbeeld subsidieerde het stadsbestuur vanaf 1863 het Stedelijk 
Muziekkorps,, dat in 1889 werd opgevolgd door het Gemeentelijk Muziekkorps 
enn in 1897 door het Haarlems Muziekkorps. Het Gemeentelijk Muziekkorps 
stondd ter bewaking van de kwaliteit onder toezicht van een college van zes 
(gemeentelijke)) commissarissen; ook moest het orkest jaarlijks veertig open-
baree concerten in de stad verzorgen. 

265.. De subsidierelatie tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het stads-
bestuurr van Rotterdam ontstond in 1921; Bevers 1987,258. 

266.. Handelingen n, 1912-1913,2201-2207. Subsidieverzoeken van het Concertge-
bouworkestt in 1906 en 1913 werden afgewezen. De vrijzinnig-democraat 
H.. P. Marchant, die al eerder was opgekomen voor subsidiëring van orkesten 
'welkee ten doel hebben kosteloos goedkoope muziek bij het volk te brengen', 
steundee in 1913 het verzoek (om ƒ10.000,-) van harte (citaat: Handelingen 11, 
1908-1909,1043).. Hij werd bijgevallen door de sociaal-democraat K. ter Laan, 
diee echter van mening was dat het Residentie Orkest ook subsidie zou moeten 
krijgenn {Handelingen 11,1912-1913,2201-2207). Als argument noemde hij de rol 
diee beide orkesten zouden moeten spelen bij de 'artistieke opvoeding des volks'. 
Ookk zou onderzoek moeten worden gedaan naar 'dee artistieke en materiële 
positie'' van de musici van beide orkesten. De Anti-Revolutionaire minister 
Th.. Heemskerk die subsidiëring van het Concertgebouworkest op grond van 
nationaall  prestige nog wel had willen toestaan, haakte hierop af. Als men wilde 
datt ook andere orkesten subsidie ontvingen dan was daarmee de zaak 'voor hem 
vermoord'' (Handelingen 11,1912-1913,2204). 

267.. In 1914 had Cort van der Linden zich gevoelig getoond voor het argument van 
Kamerlidd F.J. W. Drion (vrij-liberaal) om 'muzikale opvoedingvan het volk 
doorr volksconcerten te bevorderen' (geciteerd in Hoogervorst 1991,177). Hij 
reserveerdee hiertoe ƒ20.000,-voor orkestsubsidies op de begroting voor 1915, 
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maarr ten gevolge van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de post 
weerr ingetrokken. 

268.. De commissie bestond uit de burgemeester van Utrecht, mr. J.R Fockema 
Andreae,, een bestuurslid van de N.V. Het Concertgebouw, Ch.E.H. Boissevain, 
enn een musicus van het Concertgebouworkest, H. Stips. 

269.. Geciteerd in Hoogervorst 1991,177. 
270.. Ibidem. 
271.. In 1880 en 1881 was een bijna symbolische subsidie van ƒ1000,- aan de toneel-

schooll  van het Nederlands Toneelverbond beschikbaar gesteld, maar in 1882 
werdd deze subsidie al weer stopgezet (ARA 2.04.13.2948). 

272.. Bervoets 1985,31. 
273.. Geciteerd in Brugmans 1973, deel vi, 221, en Hunningher 1949,221. 
274.. Het Nederlands Toneelverbond werd tijdens het Nederlandse taal- en letter-

kundigg congres te Leuven op initiatief van de Amsterdamse letterkundige, 
politicuss en latere G/^r-redacteur Jacob Nicolaas van Hall opgericht. 

5000 275. In 1875 bestonden er al dertien afdelingen. Naast de genoemde plaatsen waren 
dezee gevestigd in: Dordrecht, Den Bosch, Gorinchem, Deventer, Zwolle, 
Gouda,, Antwerpen en Gent. 

276.. Subsidies van Willem 111 (jaarlijks ƒ5000,-), het Nut (ƒ2000,-), de gemeente 
Amsterdamm (ƒ2000,-) en de provincie Noord-Holland (ƒ1000,-) stelden het 
verbondd in staat de continuïteit ervan te waarborgen (Hunningher 1949,45). 

277.. Hunningher 1949,47. 
278.. Het gezelschap ontving jaarlijks een subsidie van ƒ 10.000,-, spoedig verhoogd 

to t^ j .ooo , -. . 
279.. Berends 1994,70. 
280.. Eerst leek de bespeling niet lang te gaan duren, want al in 1879 slaagde een 

afsplitsingg van enkele ontevreden acteurs erin haar over te nemen. Het Neder-
landss Toneel week nu uit naar het uit 1791 daterende pand van de voormalige 
Hoogduitschee Schouwburg in de Amstelstraat, dat sinds 1852 door een particu-
lieree ondernemer als 'Grand Theatre' werd geëxploiteerd. Lang duurde de ver-
banningg echter niet, wantin 1882 kon men, geïnspireerd door de vasthoudend-
heidd van Schimmel en de bankier en Nuts-hoofdbestuurslid A.C. Wertheim, 
weerr terugkeren naar het Leidseplein. 

281.. Geciteerd in Albach 1957,14. De wordingsgeschiedenis van de schouwburg 
staatt ook beschreven in Berends 1994. 

282.. Zie over de pachtsom Berends 1994, 61. 
283.. Hunningher 1949,89. 
284.. Ibidem. In behoudende kringen werd dit succes als bedreigend ervaren, want 

inn 1905 werd opvoering van het stuk in Goes, Haarlem en Leiden door de plaat-
selijkee burgemeester verboden (Schiphof 1991,140). 

285.. Berends 1994,69. 
286.. CR van Eeghen (1816-1889), mede-oprichter van het Koninklijk Oudheidkun-

digg Genootschap, was niet alleen zeer actief op het terrein van kunst en cultuur; 
hijj  bouwde ook arbeiderswoningen en was een van de belangrijkste initiatief-
nemerss tot de aanleg van het Vondelpark. 

287.. Citaat: J. Six in de Catalogus van Schilderijen, Teekeningen en Beelden in bet Stede-
lijklijk  Museum bijeen gebracht door de Vereniging tot het vormen van een Openbare 
VerzamelingVerzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam, z.p. 
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288.. In werkelijkheid ging het om minder, want het stadsbestuur erfde van mw. 
Lopez-Suassoo naast de schilderijencollectie nog verschillende andere zaken, 
waaronderr een huis. De waarde van dit bezit is moeilijk te achterhalen, maar 
zall  toch aanzienlijk zijn geweest. 

289.. Bank 1991,571. Weissman bezocht ter oriëntatie musea in Berlijn, Brunswijk, 
Dresden,, Hannover, Kassei, München, Neurenberg, Praag en Wenen (die in 
Antwerpen,, Brussel, Frankfort, Londen en Parijs kende hij al). 

290.. Het Stedelijk Museum herbergde onder meer de Galerij van Vaderlandsche 
Geschiedkundigee Voorstellingen, de Historische Verzameling der Schutterij, 
hett Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum, het Museum en 
Archieff  van Tijdmeetkunde, het Bilderdijkmuseum (1906) en het Multatuli-
museumm (1910). Ook zouden in het Stedelijk de sinds 1808 bestaande tentoon-
stellingenn van 'levende meesters' plaatsvinden. (Tot 1862 werden deze tentoon-
stellingenn om het andere jaar georganiseerd, daarna éénmaal in de drie jaar. Tot 
18800 vonden zij gewoonlijk plaats in de Koninklijke Academie, in 1883 verhuis-
denn ze wegens ruimtegebrek naar gebouwen van de Universiteit van Amster- 501 
dam.) ) 

Dee Galerij van Vaderlandsche Geschiedkundige Voorstellingen was een uit-
gesprokenn voorbeeld van particuliere inspanning ter verhoging van het natio-
naall  besef (over deze Galerij: Carasso 1991). De collectie gaf het Amsterdamse 
museumm een onmiskenbaar nationaal-cultureel element. De Galerij was tussen 
18500 en 1863 tot stand gekomen op initiatief van de assuradeur, kunstverzame-
laar,, mede-oprichter van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en oud-
voorzitterr van Arte et Amicitia, wiens kunstcollectie in 1883 aanleiding zou 
gevenn tot oprichting van de Vereniging Rembrandt, Jacob de Vosjaczn. Deze 
wildee de historieschilderkunst bevorderen en door 'veraanschouwelijking de 
belangstellingg levendig houden in de roemrijke, evenzeer als leerrijke, ontwik-
kelingg van het Nederlandsche volk'. De collectie was vergelijkbaar met de (klei-
nere)) Historische Galerij van Arti . Zij bestond uit liefst 252 olieverfschilderijen 
vann door Jacob van Lennep geselecteerde vaderlandse historische taferelen en 
wass geschilderd door 29 kunstenaars onder wie August Allebé, Laurens Alma 
Tadema,, Jozef Israels, Nicolaas Pieneman, Charles Rochussen en Paul Tetar 
vann Elven. De Galerij werd in 1883 door de weduwe De Vos aan Arti geschon-
ken,, die haar, nadat een nieuwe generatie het bestuur in handen had gekregen, 
inn 1895, samen met haar eigen historische galerij, verkocht aan de Londense 
kunsthandelaarr H. Koekoek jr. De Amsterdamse kunstliefhebbers P. Langer-
huizenn en D. Franken Dzn. kochten de Galerij in 1896 en boden deze de 
gemeentee Amsterdam, 'ter educatie van het volk' aan. Het stadsbestuur 
aanvaarddee de gift in dank en tot 1935 zou de Galerij in het Stedelijk worden 
tentoongesteld.. Daarna verhuisde zij naar Museum Fodor, waar zij op een 
onbekendd tijdstip in het depot belandde. 

Hett Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (zie Heijbroek e.a 1995) 
werdd in 1858 opgericht met het doel om in Amsterdam een museum te stichten, 
'voornamelijkk van voorwerpen uit onzen grafelijken en stadhouderlijken 
tijd,, en om in geregelde vergaderingen al datgene te bespreken wat op onze 
oudheidkundee betrekking heeft' (Staatsalmanak, 1919,344). 

291.. Het eerste was Museum Van der Hoop (1854; sinds 1885 ondergebracht in het 
Rijksmuseum),, het tweede Fodor (i860), het derde het Stedelijk Museum. 
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292.. De collectie wordt thans beheerd door het Amsterdams Historisch Museum 
enn het Amsterdams Gemeentearchief. De unieke en waardevolle collectie is 
vergelijkbaarr met de 'Atlas Van Stolk' waarin de Rotterdamse familie Van Stolk 
afbeeldingenn en 'historieprenten' bijeenbracht (die zich overigens niet tot het 
Rotterdamsee beperkten) en die in 1967 aan het stadsbestuur van Rotterdam 
werdd geschonken. 

293.. In: De Staat Kunstliefhebber, een door De Stuers handgeschreven tekst uit 1877 
(zichh bevindend in ARA 2.04.13. nr. 196). 

294.. Duparc 1975,107-109. 
295.. Het contrast met andere situaties, waarin burgers niet alleen het initiatief 

namen,, maar ook behielden, was opvallend. Zo was het in 1864 geopende Paleis 
voorr Volksvlij t geheel een zaak van particuliere financiering geweest - burgers 
brachtenn hiervoor 1,5 miljoen bijeen - en ook het Concertgebouw (kosten 
ƒ600.000,-)) was helemaal door particulieren gefinancierd. 

296.. In: Archief Rijksmuseum; Archief Hoofddirectie nr. 2234. 
5022 297. Officieel werd als reden opgegeven dat juli , wegens vakanties, een ongeschikte 

maandd was om iets dergelijks te organiseren; de ware reden was echter het 
uitblijvenn van (financiële) medewerking van de Amsterdamse bevolking. 

298.. De Amsterdammer/Dagblad voor Nederland, jrg. 3,18 juli 1885. Zie over dit 
dagbladd Schneiders en Hemels 1979,253-259. 

299.. Bijv. De Stuers 1875a, 243. 
300.. Kyzer beschrijft hoe de bijeenkomsten van Arte sinds het einde van de achttien-

dee eeuw gewoonlijk verliepen. 'Het Gezelschap vergaderde, in de wintermaan-
den,, éénmaal in de veertien dagen, altijd op vrijdagavond, ten huize van het lid 
aann wiens beurt het was andere leden te ontvangen. Dan werd, in den vóór-
avond,, door den gastheer kunstbeschouwing gegeven van hetgeen hij aan wer-
kenn van kunst en smaak rijk was en, onder een glas wijn en een sigaar, werden 
dann onderling de onderwerpen van den dag, meer bepaaldelijk die welke op 
kunstt betrekking hadden, behandeld en werd de avond besloten met een gezel-
ligee boterham' (Kyzer 1883,10-11). 

Dee collectie De Vos was in de loop van drie generaties De Vos opgebouwd. 
All ee drie de verzamelaars droegen de naam Jacob en alle drie waren ze werk-
zaamm als assuradeur; zie Schapelhouman 1983. 

301.. Zie over 'Rembrandt' Hijmersma 1983. De rol van De Stuers bij de totstand-
komingvann 'Rembrandt' was in kringen van de rijksoverheid en De Stuers 
volstrektt duidelijk; de referendaris wordt hier beschouwd als Me voornaamste 
initiatiefnemer'' (Duparc 1975, 93) en 'auctor intellectualis' (Albers 1918, deel 
90,12).. Binnen 'Rembrandt' wordt dit anders gezien; hier wordt het initiatief 
gewoonlijkk bij de leden van 'Arte' gelegd (Heijbroek 1981). Beide opvattingen 
illustrerenn het spanningsveld tussen overheid en particulier initiatief. 

302.. De initiatieven in progressief-Hberale kring die zich richtten op de 'verheffing 
vann de arbeider' kunnen voor een aanzienlijk deel worden beschouwd als een 
voortzettingg van het beschavingsoffensief dat sinds het einde van de achttiende 
eeuww door het Nut was gevoerd. Tegen de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw,, toen vanwege de industrialisering het fabrieksproletariaat in veel steden 
snell  begon te groeien, was dit offensief in een nieuwe fase terechtgekomen en 
werdd onder aanvoering van het Nut gestreden tegen kermis en andere 'ruwe 
vormenn van vermaak'. 'Verbeterde volksvermaken' als volksvoorlezingen, 
concertenn en lichamelijke oefeningen moesten hiervoor in de plaats komen 
(Tee Velde 1992,124; Jansen 1987,71-83; Klöters 1987,13). 
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303.. Van Gent 1993,196. 
304.. Het orkest van Kriens ontving jaarlijks ƒ 10.000,- subsidie van het Haarlemse 

stadsbestuur.. In ruil hiervoor moest het orkest gedurende de zomer veertig 
openbaree uitvoeringen verzorgen. Verder moest men zelf maar aan inkomsten 
zienn te komen. Soms gaf het orkest in drie maanden honderd concerten, waar-
voorr het hele land moest worden afgereisd; Sliggers 1977,169. 

305.. Eijsink 1990,110. 
306.. Geciteerd in ibidem, 122. 
307.. Adang 1994,263 e.v. 
308.. In 1903 verzorgde Polak de uitgave van Het Socialistisch Liederenboekje. 
309.. H. Polak, 'Revolutionaire poëzie', in: De Socialistische Gids, 1918, geciteerd in 

Bloemgartenn 1994,504. Even illustratiefis in dit verband het volgende citaat: 
'O,, als zij eens konden genieten van die pure, reine literatuur, van die heldere 
bronnenn van frissche levenswijsheid en levenslust, van die kristalheldere denk-
beelden,, voortgekomen uit het hoogmenschelijk gemoed en het klare, vér-zien-
dee verstand dier groote geesten' (H. Polak, 'Een hernieuwd pleidooi', in: 503 
WeekbladWeekblad van de AND B, 3 september 1897; ook geciteerd in Adang 1994,264). 

310.. Adang 1990,76. 
311.. Adang 1994,264; Zimmerman 1928. De initiatieven van de genoemde vereni-

gingenn lagen qua intentie zeer dicht bij hetToynbee-werk, maar toch was er 
verschil.. In plaats van toenadering tussen burgers en arbeiders die bij het 
Toynbee-werkk erg belangrijk was, stond hier bij uitstek de cultuurspreiding 
onderr arbeiders centraal (Zimmerman 1928,9). De verenigingen kregen, 
onderr dezelfde namen, navolging 'in verschillende plaatsen van ons land' 
(citaat:: Sociaal Jaarboek voor Nederland, 1918,11,299). 

312.. Adang 1990,89. 
313.. Van Dijk 1990,72. Ondanks haar succes werden de activiteiten van Kunst aan 

hett Volk toch niet door alle sociaal-democraten evenzeer gewaardeerd. Socia-
listischee kunstenaars als Richard Roland Holst en Henriëtte Roland Holst-van 
derr Schalk, die meer ideologische aandacht voor de fundamentele tegenstelling 
tussenn de belangen van arbeiders en burgers aan de dag legden, brachten als be-
zwaarr naar voren dat Kunst aan het Volk de arbeiders aan de burgercultuur en 
dee daarmee verweven 'kleinburgerlijke idealen en waarden' aanpaste (Van Dijk 
1990,72-73).. Een soortgelijk interpretatieverschil gaf in de literatuur aanleiding 
tott een kloof tussen de 'Tachtigers' en de 'Negentigers'. De eersten, van wie 
Lodewijkk van Deyssel en Willem Kloos de meest spraakmakende vertegenwoor-
digerss waren, werden gedreven door individualistische Vart pour Aïrt-opvattin-
gen;; de tweeden, onder wie Frank van der Goes, Albert Verwey en Herman 
Gorter,, stonden een door socialistische idealen gemotiveerde engagement van 
kunstt voor. 'Individualistische estheten' en 'gemeenschaps-socialisten' stonden 
hierr tegenover elkaar. 'De eersten verweten het socialisme materialisme, anti-
individualismee en vervlakking; de laatsten vonden dat pracht en schoonheid 
onderliggendd sociaal onrecht niet rechtvaardigden' (Adang 1990,90-91). 

Dee Negentigers concentreerden zich rond het tijdschrift De Kroniek, dat in 
18955 was opgericht door de sociaal-democratische journalist Pieter Lodewijk 
Tak.. In de kern van de zaak ging het verschil tussen de Tachtigers en Negen-
tigerss om de vraag of kunst al dan niet iets voor de ontwikkeling van grote 
groepenn van de bevolking zou kunnen betekenen. 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK V 

314.. Dit accent op gemeentepolitiek is terug te vinden in de doelstellingen en 
uitgangspuntenn van de SDAP . In het partijprogramma wordt niet over kunst en 
cultuurr gesproken, maar in artikel 5 van het 'Gemeenteprogram' (1899) wél. 
Daarr wordt gepleit voor 'Bevordering der volksontwikkeling door: openbare 
boekerijen,, leeszalen en beschikbaarstellingvan openbare gebouwen voor 
ontwikkelingsvoordrachten'. . 

315.. Van Dijk 1990,18. 
316.. Eijsink 1990,124. 
317.. Over de geschiedenis hiervan: Schneiders 1985,176 e.v. 
318.. Zie over het aantal instellingen Schneiders 1990,51; zie voor een gedetailleerd 

overzichtt van de instellingen: CBS 191 O. 
319.. De Amsterdamse boekhandelaar, antiquaar en bibliograaf FrederikMuller 

publiceerdee al in i860 een artikel in De Economist ('tijdschrift voor alle standen, 
tott bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginse-
lenn van staathuishoudkunde') waarin aandacht werd gevraagd voor de Engelse 

55 ° 4 Public Libraries, de grote voorbeelden voor de latere Nederlandse openbare 
leeszalenn en bibliotheken (Greve 1933,198-199; Schneiders 1990,31-37). 

320.. Greve 1940, 6. Om deze reden haakte het Nut af; men bleef hier onverkort 
vasthoudenn aan het primaat van het particulier initiatief. 

321.. Greve 1906,18. 
322.. De reeds in 1856 in Arnhem geopende 'Openbare Stads-bibliotheek' en de 

Utrechtsee 'Openbare (Volks) Leeszaal' (1892) voldeden te weinig aan de ken-
merkenn van Openbare Leeszalen om als zodanig te kunnen worden beschouwd. 

323.. Het ging daarbij om bedragen tussen de ƒ500,- en ƒ 600,-. 
324.. Handelingen 11,1907-1908,1199-1205. 
325.. Handelingen 11,1909-1910,1245-1246. 
326.. De formule hield niet lang stand; de bijdrage van particulieren werd al in 1918 

minderr centraal gesteld. 
327.. Greve 1933,270. 
328.. Sociaal en Cultureel Planbureau 1986,57. 
329.. Over de geschiedenis van de NTV: Paap 1976. 
330.. Bloemgarten 1994a; Diepenbrock 1994. 
331.. Bloemgarten 1994a, 13; zie over het begin van vakbondsactiviteiten onder 

musicii  ook: Giskes e.a. 1991. 
332.. Onder voorzitterschap van de adjunct-administrateur van het Concertgebouw-

orkest,, Willem Hutschenruyter, werd aansluiting gezocht bij het Allgemeiner 
DeutscherMusikerr Verband (ADMV) . Hierdoor konden de leden aanspraak 
makenn op uitkeringen uit het pensioenfonds en het weduwen- en wezenfonds 
vann deze organisatie. Door de aansluiting met de ADMV werd de ATV eveneens 
lidd van de Internationale Confederatie van Musici. 

333.. De Haan en Haagsma 1992. De BNA was een afsplitsing van de Maatschappij tot 
bevorderingg der Bouwkunst. 

334.. Over de VANK: Yocarini 1992; over de VvL : Hoogervorst 1985. 
335.. Geciteerd in Hoogervorst 1985,11. 
336.. Lodewijk van Deyssel was het pseudoniem van K. J. L. Alberdingk Thijm, zoon 

vanJ.A.. Alberdingk Thijm, de grote emancipator vann de Nederlandse rooms-
katholieken.. Zie over de gevolgen van de sterk uiteenlopende politieke houding 
vann de bestuursleden van de VvL : Hoogervorst 1985,13-14,35-36. 

337.. Lelieveldt 1994,35. 
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338.. In 1916 waren lid: Architecture et Amicitia, de BNA, GeNeCo, de Haagse 
Kunstkring,, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Moderne 
Kunstkring,, de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging, de Neder-
landschee Tooneelkunstenaars Vereeniging, de Nieuwe Toonkunstenaars 
Vereeniging,, Pictura Veluvensis, Pulchri Studio, de VANK, de Vereeniging 
tott bevordering der Grafische Kunst en de VvL . 

339.. Beets 1915. 
340.. Als zodanig was de inzet van het Verbond minder marginaal dan geschetst in 

Diepenbrockk 1994. Over het gewenste advieslichaam zie ook noot 61 van dit 
hoofdstuk. . 

341.. Bervoets 1985,31. 
342.. Staatsblad, 1881, nr. 124. Merkwaardig genoeg bleven 'unica', waartoe verreweg 

hett meeste werk van beeldende kunstenaars gerekend moet worden, buiten de 
wett (zie over beeldende kunst en auteursrecht Kabel 1991). 

343.. De Beaufort 1909,52-69; 319 e.v. 
344.. De enige regelingen die ons land op het terrein van het internationale auteurs- 5 O 5 

rechtt kende waren bilaterale overeenkomsten met Frankrijk (1855/1870) en 
Belgiëë (1858). (De overeenkomst met Spanje was in 1882 buiten werking gesteld.) 

345.. Plemp van Duiveland 1898,19. 
346.. Het stuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans was zonder toestemming 

vann de auteur in het Duits vertaald en opgevoerd. Toen bleek dat hier niets aan 
tee doen was omdat Nederland niet bij de Berner Conventie was aangesloten, 
vestigdee Heijermans zich in 1907 uit protest in Berlijn. In 1912, het jaar waarin 
onss land zich bij de Berner Conventie aansloot, keerde hij terug in Amsterdam 
(Schilpp 1967,72-87). 

347.. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, c.q. de Afdeling Kunsten en Weten-
schappen,, stond hierbij overigens aan de zijlijn , omdat de belangrijkste ministe-
riesries bij deze internationale wetgevingsproblematiek die van Buitenlandse 
Zakenn en Justitie waren. 

348.. Staatsblad, 22 september 1912, nr. 308. Zie over de relatief grote aandacht die 
onderr meer in Nederland in de pers aan de Berner Conventie en de bescher-
mingg van het auteursrecht werd geschonken: ARA 2.04.13.2971. 
Dee Beaufort 1932,8. 
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Citatenn in deze alinea: Van IJsselmuiden 1988,207. 
Duparcc 1975,24. De auteur F. J. Duparc was vanaf de jaren vijfti g tot 1973 
werkzaamm bij de 'cultuurafdelingen' van de ministeries van OK& W en CRM 
(opp laatstgenoemd ministerie was hij hoofd van de onderafdeling Musea, 
monumentenn en archieven). Hij was de zoon van M.I . Duparc, die van 1916 tot 
19255 hoofd was van de Afdeling Kunsten op het ministerie van OK&W . De zoon 
vann FJ. Duparc, eveneens F.J. Duparc, is sinds 1991 directeur van het Konink-
lij kk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis. 
Naa 1922 zakte het uitgavenpeil terug naar 2,3 miljoen in 1925, om daarna weer 
langzaamm op te klimmen tot 3,4 miljoen in 1931 (op de totale uitgaven van 636 en 
6833 miljoen). Daarna zette onder invloed van de crisis opnieuw een dalende lij n 
in.. In 1936 was het budget nog 1,6 miljoen en in 1940 slechts 2 miljoen (op de 
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totalee uitgaven van 826 en 948 miljoen). De antirevolutionairen baseerden 
zichzich in dezen op Kuypers leer van de 'soevereiniteit in eigen kring'. De rooms-
katholiekenn beriepen zich op het 'subsidiariteitsbeginsel', d.w.z. dat het hogere 
orgaann zich onthoudt van zaken waarin het lagere kan voorzien. 

4.. Staatsalmanak 1919. 
5.. Mulder 1978,29. De christelijk-historische minister van OK&W , J.Th. de Visser, 

vondd dat hij het drama wel degelijk kon ondersteunen en had op zijn begroting 
voorr 1919 een bedrag van/10.000,- voor de Nationale Opera geplaatst {Hande-
lingenlingen 11,1918-1919,1026). Zijn standpunt, dat gedeeld werd door zijn partijge-
noott A.F. de Savornin Lohman, gaf aan dat de opvattingen in de christelijke 
partijenn onderling opmerkelijk konden verschillen, want gewoonlijk waren 
christelijkee politici tegen enige bemoeienis met het toneel. Toen dezen zich 
tegenn dee voorgenomen subsidiëring keerden stelde De Visser op 19 maart 1919 
eenn uit 23 personen 'van verschillende richtingen' samengestelde Rijkscommis-
siee voor de Dramatische Kunst in. Deze kreeg tot taak 'na te gaan of, en zo ja, op 

5066 welke wijze en onder welke voorwaarden van overheidswege steun zou kunnen 
wordenn verleend aan de dramatische kunst' (Archief OK&W , afd. K& W 1918-
1940,, 658). Maar al voor die commissie iets kon doen diende de antirevolutio-
nairr L.F. Duymaer van Twist een amendement in waarbij werd voorgesteld de 
ƒ10.000,-voorr de Nationale Opera van de begroting te schrappen. De over-
heidd moest 'op het terrein van het toneel geen partij kiezen' en 'van dit terrein 
afblijven'.. Uit het feit dat het amendement werd aangenomen bleek dat een 
Kamermeerderheidd - zij het een zeer kleine: 42 tegen 40 - het hiermee eens 
was.. Toch deed de rijksoverheid vanaf 1919 wel iets voor het toneel: met ingang 
vann dat jaar ontving de Toneelschool van het Nederlands Toneelverbond een 
(jaarlijkse)) subsidie van ƒ 3000,-. 

Tienn maanden lang werd de discussie over operasubsidiëring voortgezet. 
Inn afwachting van het eindadvies van de Rijkscommissie voor de Dramatische 
Kunstt plaatste minister De Visser voor 1920 alvast een 'memoriepost' op de 
begrotingg 'voor subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de dramatische 
kunst'.. Naar aanleiding hiervan werd in de Kamer de vraag centraal gesteld 'of, 
wanneerr de staat tot subsidieering van de toneelkunst overgaat, hij ook andere 
dann artistieke eischen mag stellen' {Handelingen 11,1919-1920,596-616, 674; 
Boekmann 1939,127). Deze vraag was inmiddels in de Rijkscommissie aan de 
ordee geweest en daar door een meerderheid bevestigend beantwoord. De 
socialistt Asscher Kleerekoper verzette zich, net als Herman Heijermans, tegen 
dezee opvatting. Wat waren dan wel die 'andere dan artistieke eisen' waaraan de 
rechtsee partijen zoveel waarde hechtten? De Savornin Lohman (CHU) gaf ant-
woord:: het ging hier om 'die dramatische kunst welke men onzedelijk noemt, of 
hett drama dat het gezag ondermijnt of aanspoort tot ongehoorzaamheid aan de 
wet'' (geciteerd in Boekman 1939,128). Kleerekoper vond het maar overdreven: 
'Ikk vraag: wat zijn dat voor toneelstukken, welke tegen den Staat zijn gericht 
off  tegen het gezag? Het lijk t wel of er over brochures en propagandaredevoe-
ringenn wordt gesproken' {Handelingen 11,1919-1920,597). De socialist zag in 
dee door rechts gebruikte argumenten enkel pogingen om de bestaande machts-
verhoudingenn te consolideren: het gaat om 'uw richting, uw godsdienst, uw 
staatsbegrip,, uw zedelijkheid' {Handelingen n, 1919-1920,597). 

Omm het tij te keren diende Kleerekoper (samen met enkele liberalen onder 
wiee Van Beresteijn en met de communist Van Ravesteijn) een motie in waarin 
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werdd uitgesproken dat de overheid de 'verheffing der dramatische kunst' 
behoordee te bevorderen en dat deze steun alleen afhankelijk diende te worden 
gesteldd van 'de kunstwaarde der tooneelstukken' en niet door 'hunne richting 
off  strekking'. Dit ging een meerderheid van de Kamer te ver. Subsidiëring op 
grondd van een enkel artistiek-kwalitatieve beoordeling zou ertoe kunnen leiden 
datt de overheid geld zou moeten geven 'voor zaken, welke ingaan tegen de 
belangen,, die zij heeft te verdedigen' (De Savornin Lohman, geciteerd in Boek-
mann 1939,128). De motie werd met 35 tegen 27 stemmen verworpen waardoor 
'dee mogelijkheid van het stellen door de overheid van andere dan artistieke 
normen'' werd geopend (Boekman 1939,128-129). Het was tekenend voor de 
grotee omzichtigheid waarmee confessionele politici tijdens het interbellum 
tegenn overheidsbemoeienis met de kunsten, toneel in het bijzonder, aankeken. 
Ui tt alles blijkt dat het bij het cultuurbeleid niet om 'schoonheid' maar om 
scherpp tegenover elkaar staande ethische principes ging. Toch was er tegelijker-
tijdd geen meerderheid die principieel alle bemoeienis met het toneel uitsloot, 
wantt bij stemming werd de memoriepost voor subsidies voor het toneel met 
422 tegen 41 stemmen aangenomen. Tien maanden later was er wel een meer-
derheidd in de Kamer te vinden voor een subsidie voor de opera. De Nationale 
Operaa ontving in 1920 en 1921 een bijdrage van ƒ 20.000,-. Daarna werd de 
bijdragee om bezuinigingsredenen geschrapt. 

Dee Rijkscommissie, die 'van ministeriewege meer politiek dan deskundig' was 
samengesteld,, bracht in juni 1919 een (tussen)rapport uit. Het ging vergezeld 
vann een afzonderlijk rapport van het lid Herman Heijermans, die een volstrekt 
anderr standpunt innam. Het Eindrapport werd gepresenteerd op 20 april 1920. 

6.. Duparc was in 1916 hoofd van de afdeling geworden toen Kunsten nog bij het 
ministeriee van Binnenlandse Zaken was ondergebracht. 

7.. Beleidsmedewerkers waren E. A. Kuipers, C. van Keekem, J.K. van der Haagen 
enn de dames P.E.A. Siberg (de eerste vrouw bij de afdeling) en G.C. Canneman. 

8.. Over Duparc zie Duparc 1975,22-25; citaten: Cronheim 1956,45; zie ook Van 
Beresteijnn 1933,2. 

9.. Citaten en inhoud van deze alinea: Knippenberg en Van der Ham 1993,134. 
10.. In 1917 was een nieuwe Grondwet aangenomen. Zij bracht onder meer alge-

meenn kiesrecht en een nieuw kiesstelsel. Vooral de christelijke partijen voeren 
hierr wel bij. In 1918 behaalden deze de helft van de Kamerzetels; bij volgende 
verkiezingenn was dat zelfs nog meer. Hiertegenover stond een aanzienlijk 
verliess voor de liberalen. Konden dezen vóór 1918 op 35 a 40 (van de 100) 
Kamerzetelss rekenen, daarna daalde hun aantal tot rond de vijftien. De SDAP 
trokk in 1918 22% van de stemmen. Dit percentage bleef tot 1940 ongeveer 
gelijk,, maar het bracht de gewantrouwde socialisten nauwelijks regerings-
verantwoordelijkheid.. Pas in 1939 nam de SDAP voor het eerst aan een regering 
deel,, twee jaar nadat zij de klassenstrijd had afgezworen. Door de nieuwe elec-
toralee verhoudingen kwam er een eind aan de voordien steeds afwisselend rege-
rendee liberale en confessionele combinaties. Tijdens het interbellum werden 
allee coalities geleid door christelijke politici, en hoewel de liberalen aan negen 
vann de tien kabinetten deelnamen, was hun positie daarin steeds ondergeschikt. 

11.. Citaten in deze alinea: Handelingen n, 1918-1919,1018-1043; zie ook Oosterbaan 
Martiniuss 1990, 88-90. 

12.. Handelingen 11,1918-1919,1027. 
13.. Citaten in deze alinea: ibidem, 1023-1024. 
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14.. Handelingen 11,1918—1919,1022. 
15.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. 1, nr. 3,13-14. 
16.. Ibidem. In sommige gevallen zijn de tijden in de citaten aangepast. 
17.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, 2.1.4., 22. 
18.. Hier wreekte zich de onder De Stuers gegroeide gewoonte om het cultuur-

beleidd informeel en improvisorisch vorm te geven. 
19.. Het bestaande beleid was volgens de belangrijkste socialistische woordvoerder 

inn de Tweede Kamer (tot 1932), Kleerekoper, te veel gericht op het verstande-
lijk ee en te weinig op de vorming van de mens. 'Het is museum en nog eens 
museum,, woordenboek voor en woordenboek na, historisch onderzoek en 
instandhoudingg van antiquiteiten, met een povere duit voor de muziek, als 
eenigg aandeel in de algemeene vorming des gemoeds' {Handelingen 11,1925-
1926,923).. De reactie hierop van de katholiek H.W.E. Moller was exemplarisch: 
dee 'vorming van het gemoed' was een zaak van 'godsdienstige vorming' 
{Handelingen{Handelingen 11,1925-1926, 925). En als kunst daarbij een rol speelde, moest 

5088 dat in relatie tot het geloof zijn. 
20.. De Man 1928. 
21.. De opvattingen van De Man verschilden opvallend van die van Henri Polak 

enn de Amsterdamse socialistische wethouders, die juist probeerden om de 
arbeiderss met uitingen van de bestaande burgercultuur in contact te brengen 
(ziee ook Van Duiken 1985, 88). 

22.. Van Dijk 1990,84-103; Van der Louw 1974; Michielse 1980. 
23.. Handelingen n, 1939-1940, Bijlage A, hfdst. vi, nr. 5,24-25; ook geciteerd in 

Mulderr 1978,33-34. Mulder spreekt, enigszins verwarrend, over Bolkestein als 
dee eerste 'socialistische ministervan O.K. en w' (33). Dit terwijl Bolkestein (de 
grootvaderr van de latere vvD-voorman Frits Bolkestein) niet namens de SDAP, 
maarr namens de VDB als minister optrad. 

24.. Bij de installatie van de 'Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het 
museumwezenn hier te lande' op 20 februari 1919; zie Rapport1921, 8. 

25.. De drie Leidse musea ontvingen in 1939 samen ƒ219.000,- aan subsidie. Nieuw 
warenn de rijksmusea Van Bilderbeek-Lamaison (Dordrecht 1919), G.M. Kam 
(Nijmegenn 1922), Twenthe (Enschede 1930), Kröller-Müller (Otterlo 1937) en 
hett Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem 1940). Van de vijf nieuwe rijks-
museaa die door toedoen van particuliere initiatiefnemers tot stand kwamen, 
kunnenn twee, rijksmuseum Kröller-Müller en het Nederlands Openlucht-
museum,, als instellingen met een uitgesproken nationale importantie worden 
beschouwd.. Over de vraag of de andere drie wel zo nodig rijksinstellingen 
moestenn worden werd in het parlement getwijfeld {Handelingen 11,1922-1923, 
Bijlagee A, hfdst. v A, nr. 5,10). Toch werden ook zij rijksmusea. Gesteld voor de 
keuzee of hij de musea als 'schenking' moest aanvaarden, motiveerde minister 
Dee Visser zijn beslissing met de stelling dat ook deze musea in de eerste plaats 
moestenn worden beschouwd als 'instellingen van volksopvoeding, [die] een 
culturelee roeping [hebben] te vervullen' {Handelingen 11,1922-1923, Bijlage A, 
hfdst.. v A, nr. 6,27). Uit de aanvaarding sprak ook steeds waardering voor de 
'voortreffelijkee burgers' die met hun werk en schenking bijdroegen aan het 
'algemeenn belang' {Handelingen 11,1920-1921,1190,1191, en 1928-1929, Bijlage 
A,, hfdst. vi, nr. 5,43). 

26.26. Zie over de invloed van particulieren op het museumbestel ook Kempers 1990a. 
Kemperss benadrukt hier dat particuliere schenkers naast de (vaak hardop uitge-
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sproken)) wens om een bijdrage te leveren aan de 'opvoeding en beschaving van 
hett volk' ook (en vooral) werden gedreven door het verlangen om door middel 
vann giften aan musea 'aandelen in onsterfelijkheid' te kopen. Wellicht speelde 
ditt 'individuele-egomotief in een aantal gevallen inderdaad een rol. Veel 
minderr zal dit echter het geval zijn geweest waar particulieren collectief en 
sterkk gemotiveerd voor de 'algemeen zaak' een bijdrage aan het museumwezen 
leverden,, In het bijzonder moet hier worden gewezen op de activiteiten van de 
Verenigingg Rembrandt en de KNOB. De inzet van deze instellingen illustreert 
juistt de grote 'ideële' betrokkenheid van particulieren bij musea als symbolen 
vann nationale, regionale of stedelijke identiteit. 

Hett Rijksbureau voor Kunsthistorische en Iconografische Documentatie 
kwamm tot stand nadat de kunsthistoricus en voormalige directeur van het 
Rijksprentenkabinett dr. C. Hofstede de Groot in 1926 zijn kunstlüstorische 
documentatiee aan het rijk schonk. Met de aanvaarding ervan verplichtte de 
rijksoverheidd zich 'de verzameling op de meest vrijgevige wijze voor kunsthis-
torischh onderzoek toegankelijk te stellen' (artikel 2 van de schenkingsovereen- 5 09 
komst;; ook geciteerd in Duparc 1975,233). In 1932 werd het bureau in Den Haag 
geopend.. Hierin werden ook schenkingen en bruiklenen van onder meer Frits 
Lugtt en Eeltjo van Beresteijn ondergebracht. 

Kortt nadat de Museumcommissie in 1921 had laten weten dat het industrie-
gebiedd Twente zou zijn gediend met 'een eenvoudig ingericht, maar onmiddel-
lij kk aansprekend kunstmuseum', dat 'den werkman uit zijn sleur [zou kunnen] 
halen,, tot nadenken aansporen en zijne oogen openen', bood de Enschedese 
textielfabrikantt J. B. van Heek het rijk zijn collectie (voornamelijk zestiende-
tott achttiende-eeuwse) schilderijen aan ten behoeve van een te bouwen Twents 
museumm {Rapport 1921,91; ook geciteerd in Duparc 1975,225). Na enig getwijfel 
(err was weinig geld en het ministerie was niet overtuigd van de kwaliteitvan de 
verzameling)) werd het aanbod toch geaccepteerd toen de familie Van Heek 
bereidd bleek om behalve de bouw en de inrichting van het museum ook nog 
eenss de eerste drie jaren de exploitatielasten (tot ƒ7000,-) voor haar rekening 
tee nemen en ƒ200.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de collectie 
{Handelingen{Handelingen 11,1928-1929, Bijlage A, hfdst. vi , nr. 5; ook: Archief oc w, afd. 
K&w ,, 1918-1940,573). In 1930 werd het Rijksmuseum Twenthe geopend. De 
publiekee belangstelling stelde niet teleur: in 1931 werden 23.000 bezoekers 
geteld. . 

Vann internationale allure was de collectie die door het Rotterdamse haven -
ondernemersechtpaarr Kröller-Müller 'tot nut en genot der gemeenschap' 
bijeenn was gebracht (citaat: mevrouw Kröller-Müller in haar in 1933 aan de 
regeringg geschreven nota; in: Van Deventer 1956,113). Toen Berlage tussen 1914 
enn 1920 voor de familie Kröller op een door hen gekocht uitgebreid grondge-
biedd op de Hoge Veluwe het jachthuis St. Hubertus bouwde, ontstond de wens 
omm in de nabijheid ook een museum te stichten. In deze omgeving zouden 
bezoekerss 'gelouterd door impressie van de natuur, meer ontvankelijk (...) zijn 
voorr uitingen van cultuur, die in rust en bezinning moeten worden benaderd 
omm verwerkt en begrepen te kunnen worden' (Duparc 1975,228). In 1921 kreeg 
dee Belgische architect Henry van de Velde opdracht om een ontwerp voor een 
museumm te maken. Er was al met de bouw begonnen toen er financiële proble-
menn ontstonden. De werkzaamheden werden stopgezet en men zocht contact 
mett de regering. Nadat zijn voorganger Terpstra (ARP) had geweigerd, was 
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ministerr Marchant in 1935 bereid de helpende hand te bieden. Het rijk finan-
cierdee de Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe, die als taak kreeg 'het 
vernieuwen,, beheren en instandhouden van een Nederlandsch Nationaal park 
enn cultureel centrum op de Veluwe', en nam de kunstverzameling van de Kröl-
lerr Muller Stichting (bestaande uit ca. 1300 schilderijen, ca. 4000 tekeningen, 
ca.. 275 beeldhouwwerken, grafiek, porselein en keramiek) over (Duparc 1975, 
229).. In de Tweede Kamer bestond nogal wat weerstand tegen de wijze waarop 
Marchantt de financiering tot stand bracht, maar de minister hield,, geheel 
gewonnenn voor het idee, voet bij stuk. Hij nam zelfs, samen met zijn rechter-
handd Van Poelje, zitting in het dagelijks bestuur van de Stichting het Nationale 
Parkk de Hoge Veluwe (Van Deventer 1956,141). Van de Velde kreeg nu opdracht 
hett oorspronkelijke (dure en zeer omvangrijke) ontwerp te vereenvoudigen. 
Inn juli 1938 werd Rijksmuseum Kröller-Müller door minister Slotemaker de 
Bruinee geopend; nog hetzelfde jaar trok het 24.000 bezoekers. 

Inn 1912 was door F. A. Hoefer de Vereeniging 'Het Nederlandsch Openlucht-
5100 museum' opgericht. Doel was om, naar Scandinavisch voorbeeld, 'een museum 

tott stand [te] brengen, dat een beeld zou geven van de traditionele cultuur en 
leefwijzee van de Nederlandse plattelandsbevolking in een vrij recent verleden'. 
Hett museum werd in 1918 bij Arnhem geopend. Vanaf dit jaar ontving de 
verenigingg jaarlijks een bescheiden subsidie (ƒ2000,- a ƒ 6000,-) van het rijk. 
Inn 1940 werd de verzameling in bruikleen aan de rijksoverheid afgestaan, waar-
meee het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' 
ontstondd (over de overgang naar het rijk zie Duparc 1975,230-231). 

27.. Duparc 1975,191 e.v. 
28.. Meijers 1977,55. De commissie waarin binnen de Bond over de musea werd 

gesprokenn bestond uit: S. Muller Fzn., rijksarchivaris in de provincie Utrecht 
enn oud-directeur van het Stedelijk Museum te Utrecht (voorzitter); H. E. van 
Gelder,, gemeentearchivaris te 's-Gravenhage en directeur van het Haags 
Gemeentemuseumm (secretaris); C. Hofstede de Groot, oud-directeur van 
hett Mauritshuis en het Rijksprentenkabinet en sinds 1907 hoogleraar kunstge-
schiedeniss te Leiden; A. Pit, voormalig directeur van het Nederlands Museum 
voorr Geschiedenis en Kunst; J. Veth, hoogleraar kunstgeschiedenis en esthetica 
aann de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, en W. Vogel-
sang,, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 

29.. Het museum voor de Nederlandse geschiedenis zou 'een overzicht van onze 
geheelee beschaving en van onze geheele geschiedenis' moeten bieden: 'wij ver-
langenn een volledig beeld van onze zeer eigenaardige beschaving en van onze 
roemrijkee geschiedenis'. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 27. 

30.. Lugt 1918,8. In het felle geschrift 'Het redderen van den nationalen kunstboe-
del'' verzette hij zich tegen de grote nadruk die de bond op wetenschap legde 
(voorr een analyse hiervan zie Meijers 1977). De grote nadruk op 'geleerdheid' 
enn 'ernstige studie' zou 'de ontvankelijkheid van het gemoed' om van schoon-
heidd te kunnen genieten te veel belemmeren (citaten: Lugt 1918,6; Nederland-
schee Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 6). Ook de strenge scheiding tussen 
kunstt en geschiedenis werd door Lugt betreurd. Anders dan de bond wilde 
Lugtt een 'gemengd museum' waarin 'schilderkunst, beeldhouwkunst, kunst-
nijverheidd én historische gedenktekenen ter ondersteuning van elkaar gegroe-
peerdd [zouden worden] tot een smaakvol, harmonisch geheel' (Meijers 1977,59). 
Lugtt zag ook weinig in de grote waarde die de bond hechtte aan universitair 
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opgeleidee museumdirecteuren en -medewerkers, omwille waarvan de kunsthis-
torischee studie op de universiteiten officieel zou moeten worden erkend. (Tot 
hett nieuwe Academisch Statuut van 1921 werd er op Nederlandse universiteiten 
weliswaarr door speciaal daarvoor aangestelde hoogleraren kunsthistorisch 
onderwijss gegeven, maar examens en een doctorstitel bestonden in dit vak niet.) 
Opp deze wijze opgeleide deskundigen zouden slechts de middelmaat bevorde-
renn en de vorming Van een korps van vele honderden ambtenaren' tot gevolg 
hebbenn (Lugt 1918,83). Musea moesten volgens Lugt worden geleid door 'een 
sterke,, machtige directeur'. 'In de scholing van zo'n directeur voorziet geen 
opleiding;; hij wordt geboren' (Meijers 1977,60). 

31.. Lugt 1918,89. 
32.. Koninklijk Besluit 5 februari 1919, nr. 62. 
33.. Luijten 1985,354; zie voor de belangrijkste overige voorstellen Duparc 1975, 

197-198. . 
34.. Meijers 1977, 63 e.v. 
35.. Handelingen 11,1921-1922,1895-1910. 5 11 

36.. Ibidem, Bijlage A, 2.1.4,23-
37.. Huizinga (1920), Verzamelde werken, 11,569. Zie ook Huizinga 1921 en 

VerzameldeVerzamelde werken, vm, 384, alsmede Tollebeek 1990,227. Andere leden 
vann de Museumcommissie waren M.I . Duparc (namens het ministerie), 
J.C.. van Eerde (hoogleraar aan de vu), H.E. van Gelder, J.H. Holwerda 
(directeurr van het Rijksmuseum van Oudheden, F. Schmidt Degener, prof. 
J.. Veth en prof. W. Vogelsang; secretaris was P. Visser (ministerie OK&W) . 
Huizingaa trad afin 1934; van activiteiten van de commissie na 1934 is in de 
archievenn van OK& W geen spoor. Over de werkzaamheden van de commissie 
ziee Duparc 1975,231-233, en Archief OK&W , afd. K&W , 1918-1940,700. 

38.. Moderniseringen in het Mauritshuis werden doorgevoerd door de in 1909 
tott directeur benoemde Leidse hoogleraar in de kunstgeschiedenis Wilhelm 
Martinn (1876-1954). Hij had het niet gemakkelijk, want eerst leek het erop dat 
hijj  zijn belangrijkste stukken af zou moeten staan aan het voorgestelde 'toppen-
museum'.. En toen dit niet doorging, moest hij voortdurend rekening houden 
mett de wensen en opvattingen van zijn voorganger Bredius, die zich als 
'adviseur'' nadrukkelijk met het museum bleef bemoeien en die, als hij zijn zin 
niett kreeg, dreigde de door hem in bruikleen aan het museum afgestane kunst-
werkenn terug te nemen (Duparc 1975,210-212). Dat Martin er desondanks in 
slaagdee om het museum te moderniseren en een schifting aan te brengen in de 
overvollee verzameling, wordt algemeen als een grote prestatie gezien (De Vries 
1967,80). . 

Nett als bij het Rijksmuseum in Amsterdam was de steun van het rijk bij de 
moderniseringg relatief gering. Hoewel het totale budget steeg van ƒ 25.000,-
inn 1918 naar ƒ72.000,- in 1931 (om daarna weer te dalen naar ƒ31.000,-in 1940), 
wass er (hoewel vanaf 1926 ook uit entreegelden kon worden aangekocht; zie 
Duparcc 1975,205-206) voor aankopen nauwelijks geld beschikbaar. Dat er toch 
nogg behoorlijk wat werken werden verworven kwam ook hier door toedoen van 
particulieren.. Soms ging het om grote bedragen. In 1928 bijvoorbeeld kocht de 
directeur-generaall  van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, 
Henrii  Detering, voor het museum het Briefscbrijfitertje van Gerard ter Borch 
voorr ƒ319.000,- (De Vries 1967,81). Wat publieke belangstelling betreft ging 
hett museum mee met de algemene trend. In 1928 kwamen er tijdens het inter-
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bellumm de meeste bezoekers, ruim 84.000; in 1938 was dit aantal gedaald naar 
ruimm 48.000. In beide jaren was het aantal ongeveer eenderde van het aantal 
bezoekerss van het Rijksmuseum in Amsterdam, dat in beide jaren respectieve-
lij kk ruim 224.000 en bijna 170.000 bezoekers trok. 

39.. Schmidt-Degeneri936. 
40.. Luijten 1985,352,367. 
41.. Het in het Rijksmuseum ondergebrachte Nederlands Museum voor Geschie-

deniss en Kunst werd in 1927 gesplitst in het Rijksmuseum voor Beeldhouwkunst 
enn Kunstnijverheid en het Nederlands Museum voor Geschiedenis. 

42.. Eerste citaat: Duparc 1975,199; tweede: Lunsingh Scheurleer 1958,57. 
43.. Uit RIJKSMUSEUM, een film van Otto van Neyenhoff, Amsterdam 1937; ook 

geciteerdd inMeijers 1977,89. 
44.. Voor 'Natuurlijke Historie' en 'Oudheden' veranderde er tijdens het inter-

bellum,, ondanks de overgang naar 'Kunsten', relatief weinig. Van een enkele 
malenn overwogen fusie tussen 'Natuurlijke Historie' en het Zoölogisch 

5122 Museum ('Arris') in Amsterdam kwam uiteindelijk niets terecht. Om te 
voorzienn in een tentoonstellingsruimte kocht het rijk in 1935 het naast het 
museumm gelegen voormalige gymnasium van de gemeente Leiden. Een fusie 
tussenn 'Oudheden' en het Historisch museum in het Rijksmuseum te Amster-
dam,, waarover al sinds de oprichting van het Rijksmuseum was gesproken, 
gingg evenmin door. 'Oudheden' werd in 1920 in zijn geheel ondergebracht in 
hett pand Rapenburg 28, waar voldoende ruimte was. In 1926 was de inrichting 
gereed.. Geld voor uitbreiding van de collectie werd door het rijk slechts in zeer 
geringee mate ter beschikking gesteld. In de jaren dertig daalde het hiervoor 
beschikbaree budget van ƒ 15.700,- (1930) naar ca. ƒ750,- (1940). Daar stond 
tegenoverr dat particulieren, waaronder de Vereniging Rembrandt, hieraan 
-- evenals aan andere grote rijksmusea - vaak een aanzienlijke steun verleenden 
(Duparcc 1975,220). 

45.. In 1928 werd besloten het museum onder te brengen in het pand van het 
voormaligee Academisch Ziekenhuis in Leiden. De opening in dit nieuwe 
onderkomenn vond plaats in 1937. 

46.. Het ging hier om het uit het Koloniaal Museum te Haarlem (1864) voortge-
komenn Koloniaal Museum te Amsterdam (1910), het latere Koninklijk Instituut 
voorr de Tropen, en het Ethnografisch Museum te Rotterdam (1885), het latere 
Museumm voor Land- en Volkenkunde. 

47.. Duparc 1975,222. 
48.. Een kleine twintig musea ontvingen in 1932 samen niet meer dan ƒ 23.250,-. 
49.. Duparc 1975,235. 
50.. Veldheer 1989,15. Een belangrijke bijdrage aan het publieksbereik leverde de 

gidss De Nederlandsche Musea die vanaf 1938 door het ministerie werd uitgege-
ven.. Hierin werden, zeer beknopt, de 263 belangrijkste museale collecties op 
eenn rij gezet. Onder musea werden verzamelingen verstaan die 'bij voortduring 
inn het openbaar belang zijn opengesteld en die (...) op vastgestelde tijden of na 
aanvragee voor bezoekers toegankelijk zijn'. 

51.. Staatsblad1925, nr. 174. 
52.. Lugt 1918,93. Lugt stond met deze opvatting naast Thorbecke, die het primaat 

eveneenss bij het particulier initiatief legde. Toch is er ook een aanzienlijk ver-
schill  tussen beiden. Anders dan Thorbecke was Lugt geen voorstander van 
grotee zuinigheid van de staat op het terrein van de cultuur. Lugt richtte zijn 
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bezwarenn veel meer op de inhoudelijke relatie tussen het overheidsbeleid en de 
inzichtenn van particulieren. Daar lagen de manco's; het beleid was veel te veel 
eenn zaak van professionals en bureaucraten geworden. En die gaven, volgens 
Lugt,, veel te weinig gehoor aan wat er 'in den kring van warme kunstvrienden' 
leefdee (Lugt 1918,89). Als voorbeelden noemde Lugt de ontwikkelingen rond 
volkenkundigee en scheepvaartmusea. Waar juist sprake van samenwerking tus-
senn regering en particulieren zou moeten zijn, ontstonden nu verschillende en 
niett of nauwelijks op elkaar afgestemde circuits. Tegenover het 'door de rege-
ringring in kwijnenden toestand gelaten' Ethnografisch Museum in Leiden stond 
hett Koloniaal Museum (het huidige Koninklijk Instituut voor de Tropen), 
waarvoorr door particulieren 1,75 miljoen bijeen was gebracht en dat zich 
inmiddelss wat de collectie betrof'op een van Leiden volkomen onafhankelijk 
standpunt'' kon stellen. 'De regering had zich het werk uit handen laten nemen 
(...).. De stoot moest weer van particulieren uitgaan' (Lugt 1918,90). Eenzelfde 
ontwikkelingg deed zich voor bij de totstandkoming van scheepvaartmusea in 
Amsterdamm en Rotterdam. Ook hier liet het rijk het er - nog steeds volgens 513 
Lugtt - lelijk bij zitten. 

53.. Aanvankelijk leek het er niet op dat de ontwikkeling van het archiefbeleid tot 
staann kwam. De uitwerking van de Archiefwet in vijf Algemene Maatregelen 
vann Bestuur verliep vlot en het voor het archiefbeleid beschikbare budget steeg 
vann ƒ 189.000,- in 1918 naar ƒ365.000,- in 1923. Daarna Üep het budget echter 
aanzienlijkk terug. De archieven werden tijdens de crisis naar verhouding het 
zwaarstt van alle onderdelen van het cultuurbeleid getroffen (Duparc 1975,455). 
Inn 1939 was er nog maar ƒ 237.000,- beschikbaar. Op het personeelsbudget werd 
inn de jaren dertig tussen de 33,5 en de 40% bezuinigd (Duparc 1975,456). 

54.. De door de minister en Fruin in 1927 voorgenomen opheffing van het Rijks-
archieff  in Drenthe ging op het laatste moment niet door onder druk van de 
Staten-Generaall  en in het bijzonder door het optreden van senator en 'toenter-
tijdd zeer bekende Drenthenaar Harm Smeenge' (Duparc 1975,454). De beoog-
dee bezuiniging ging echter wel door, want Drenthe zou van het midden van de 
jarenn twintig tot 1946 geen eigen rijksarchivaris hebben. 

55.55. Hij werd opgevolgd door de bij het Algemeen Rijksarchief werkzame mr. 
R.. Bijlsma. 

56.56. Deze 'typische vertegenwoordiger van de Leidsche school en (...) echte leer-
lingg van Blok' zou het directeurschap vervullen tot zijn pensionering in 1937; 
vanaff  1928 was hij tevens hoofd van het Koninklijk Huisarchief (citaat: BWN III , 
294-296).. Aanvankelijk groeide het budget van ƒ23.750,-in 1918 naar ƒ 62.000,-
inn 1923, maar daarna trad er een daling in; eerst geleidelijk, maar na 1933 sterker. 
Inn 1939 was er nog maar ƒ21.000,- beschikbaar. 

57.. Kooijmans en De Valk 1985,239. 
58.. Notitie van 18 juni 1920 in Archief OK&W , 1918-1939, RPG doss. Benoemingen 

wetenschappelijkwetenschappelijk personeel 1919-1934 (ook geciteerd door Kooijmans en De Valk 
1985,237). . 

^ .. De officiële oprichting vond plaats in 1928; lid waren o.m. de directeur van 
dee Koninklijke Academie, Der Kinderen, de directeur van het Instituut 
J.. J. Hoogewerff, prof. PJ. Blok, en P. Visser, chef van de AfdeÜng Kunsten en 
Wetenschappenn van het ministerie van OK&W . Voorzitter was de zeer breed 
georiënteerdee ondernemer Ernst Heldering. 
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60.. Tijdens de opening werd het woord gevoerd door het hoofd van de Afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen van het ministerie van OK&W , Visser, de Neder-
landsee gezant in RomeJ.A.N. Parijn, en de directeur van het Instituut Hooge-
werff.. De laatste herinnerde 'aan de politieke en culturele relaties welke van 
denn tijd der Batavieren tot heden tusschen Nederland en het Romeinsche Rijk 
enn Italië' bestonden. Mussolini vond het prachtig. Na de bezichtiging van het 
pandd nam de Duce - 'die van het Hollandsche volk houdt' - 'luide toegejuigd' 
afscheidd (eerste citaat: Het Vaderland, 2 mei 1933, ochtendblad; tweede: Wereld-
kroniek,kroniek, 29 april 1933,346, in: Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,686, map 
'Overdrachtt gebouw'). 

61.. Beschikking minister OK& W 27 november 1935, nr. 912, en 22 februari 1937, 
nr.. 1031. 

62.. De noodzakelijke wisselwerking tussen de Commissie en het Bureau werd sterk 
bevorderdd doordat in 1924 de directeur van het Bureau, Jan Veth, eveneens 
secretariss van de Commissie werd. Bij toegekende subsidies nam het rijk 

5 144 gewoonlijk 40% van de kosten voor zijn rekening; provinciebesturen vulden 
ditt meestal aan met 10%. 

63.. 'Door deze veelzijdigheid is noch partijdigheid, noch verstarring mogelijk en is 
eenn voortdurend contact met het leven-zelf gewaarborgd', oordeelde de Leidse 
hoogleraarr in de kunstgeschiedenis, directeur van hetMauritshuis en lid van de 
monumentencommissiee W. Martin over de breed samengestelde Commissie 
(Martinn 1944,18). Of dit werkelijk zo was kan worden betwijfeld. Veeleer gaat 
hett bij Martin om een eenzijdige argumentatie voor een wisseling van de wacht. 
Dee 'oude school' werd met de komst van de Commissie volledig uitgerangeerd 
enn de 'nieuwe richting' bepaalde nu de koers. Dat dit laatste werd gelegitimeerd 
doorr een grotere groep dan door 'enkele ambtenaren' betekende nog niet dat 
err nu in de Commissie geen sprake van partijdigheid meer was en dat in de 
Commissiee levende voorkeuren niet evengoed tot verstarring konden leiden 
(ziee Meischke 1961,44). In de praktijk kwam het er veeleer eenvoudig op neer 
datt men zich 'niet langer tot de neo-gothiek aangetrokken voelde doch tot de 
eigentijdsee architectuur, die der Amsterdamsche School' (ibidem). 

64.. Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. vu, nr. 4,15; nr. 5,43. 
65.. Martin 1944,48-66. 
66.66. De in Europa bestaande wetgeving was al in 1912 nauwkeurig in kaart gebracht 

doorr J.M. Frederiks. Aan voorbeelden ontbrak het dus niet. 
67.. In 1924 verzocht minister De Visser de Rijkscommissie voor de Monumenten-

zorgg advies omtrent een wetsvoorstel en in 1928 werd een Monumentenwet in 
dee Troonrede aangekondigd. Tussen 1918 en 1940 werd in het parlement bijna 
jaarlijkss gesproken over de wenselijkheid van een Monumentenwet en de 
bezwarenn daartegen; zie 'Index' op Handelingen 11,1920-1930,641, en 
1930-1940,301. . 

68.. De enige wet op het terrein van de monumentenzorg die tussen de twee wereld-
oorlogenn tot stand kwam was het 'loodgieterswetje' in 1923 (Staatsblad 1923,13 
januari,, nr. 9). Twaalf jaar nadat De Stuers zich in de Tweede Kamer had opge-
wondenn over 'met benzine werkende vlegels en kinkels' (Tillema 1982,137-139) 
enn nadat in 1921 brand was ontstaan bij herstelwerkzaamheden aan de Oude 
Kerkk in Delft, stelde de wetgever op aandrang van de Rijkscommissie paal en 
perkk aan de vaak roekeloze praktijken van het 'loodgietersgilde'. 

69.. Bierens de Haan en Kok 1944,18. 
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70.. Citaten in deze alinea: Martin 1944,43-44-
71.. 't Hart 1992,79. 
72.. Schneiders 1990,110. 
73.. Van de 81 OLB'S in 1938 waren er 55 'algemeen', 27 katholieken drie protestants-

christelijk. . 
74.. CBS 1940,59,65. 
75.. Greve 1933,131-168. 
76.. Zie over het adviseurschap van het cv-bestuur Greve 1940,12,26, en Schnei-

derss 1990,92. De onder minister De Visser ingevoerde regeling wordt 
beschouwdd als de basis voor de Nederlandse 'leeszaalpolitiek' (Greve 1940,9; 
Grevee 1933,178-182). 

77.. Van Riemsdijk 1978-1982, deel 1,70 e.v. 
78.. De subsidiëring van een gemeente moest minimaal op een door het rijk aan 

dee hand van het aantal inwoners bepaald niveau zijn. 
79.. Greve 1931,27. Later werd, in de Rijkssubsidievoorwaarden-1928, de primaire 

verantwoordelijkheidd van de gemeenten nog meer benadrukt. Besloten werd 515 
omm met ingang van 1933 de rijksbijdrage met eenderde te verminderen. De 
gemeentenn (en provincies) werden geacht de hierdoor bij de OLB'S ontstane 
gatenn te dichten. Zover kwam het niet, maar niettemin werd de rijksbijdrage 
naa 1933, zoals vermeld, aanzienlijk teruggebracht. 

80.. Citaat: Handelingen 11,1921-1922, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 19,47. 
81.. In 1921 was de gemeentelijke bijdrage totaal ƒ388.815,-. In 1938, toen het rijk 

ƒ231.000,-- beschikbaar stelde, was de bijdrage van gemeenten gestegen naar 
ƒ720.000,-.. De provincies droegen in 1921 ƒ83.261,- en in 1938 ƒ103.000,- bij. 
Dee bijdrage van particulieren was overigens toen ook nog aanzienlijk: 
ƒ40.000,-;; contributies brachten ƒ299.000,-in het laatje (CBS 1940,73). 

82.. Greve 1931,27. 
83.. Slechts in Haarlem, Rotterdam en Schiedam werden de OLB'S gemeentelijke 

instellingen. . 
84.. De verzuiling van het openbaar bestuur en de vrij algemene voorkeur voor 

zelfstandigheidd in kringen van het particulier initiatief speelden ongetwijfeld 
ookk een rol. 

85.. Greve 1940,11. 
86.. Schneiders 1990,107; zie ook 't Hart 1992,79 e.v. 
87.. Schneiders 1990,128. 
88.. Ibidem, 130-131. 
89.. Handelingen 11,1930-1931,2761,2764. 
90.. Tussen 1918 en 1921 steeg het budget van ƒ 100.000,-naar ƒ 160.000,-, maar 

voorr aankopen was in 1921 slechts ƒ4600,- beschikbaar. 
91.. Handelingen 11,1920-1921,1189. 
92.. Brummel 1967,121. 
93.. Ibidem, 122. 
94.. Ibidem. 
<)<;.<)<;.  In 1923 bedroeg het aankoopbudget ruim ƒ 27.000,-; in de jaren dertig 

stabiliseerdee het zich op ruim ƒ30.000,-. 
96.. De schenkingen worden steeds vermeld in de jaarverslagen. 
97.. In 1940 waren bijna veertig bibliotheken aangesloten. 
98.. Brummel 1967,125. Zie over de taken van het Ruilbureau ook De Mooy 1948. 
99.. Brummel 1939,203. 
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ioo.. Uit het voorstel van Molhuysen terzake, Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940, 

<>74--
101.. Zie over de commissie Klein e.a. 1998,204-211. 
102.. Aantallen: Jaarverslagen, 1919,413, en 1939,6. 
103.. Jaarverslag, 1938,3. 
104.. In 1919 werden 60.632 boeken uitgeleend; in 1940 47.814. 
105.. Klein e.a. 1998,175-218. 
106.. De Vries e.a. 1993,160. 
107.. Huizinga (1934), Verzamelde werken, vm. 
108.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$. 
109.. Gelijke bijdragen gingen hetzelfde jaar naar Hélène Swarth, W.L. Penning jr., 

G.. van Hulzen en Anna van Gogh-Kaulbach. Het ministerie maakte de VvL 
ookk nog attent op twee behoeftige auteurs, mw. A. Spoor-de Savornin Lohman 
enn O. Zeegers, maar dat viel niet in goede aarde. Het werk van eerstgenoemde 
konn volgens de adviseurs nauwelijks, en dat van Zeegers 'zeker niet tot de 

5166 litteratuur worden gerekend'. Bovendien was geen van beiden lid van de VvL 
(briefVvL,, 27 oktober 1919, in: Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$). 

110.. Handelingen 11,1920-1921, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 19,11; nr. 20,30. 
in.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,666. 
112.. Vier leden van het Ondersteuningsfonds, Jacob van Looy, Frans Mijnssen, Ary 

Prinss en P.C. Boutens, namen hierin zitting. Voorzitter werd mr. L.J. Plemp 
vann Duiveland. Blijkbaar was de officiële status van de nieuwe commissie vol-
doendee om al te opdringerige VvL-leden op afstand te houden. 

113.. Het Ondersteuningsfonds van de VvL bleef naast de Rijkscommissie gewoon 
bestaan.. Het verdeelde jaarlijks een gering budget (tussen 1927 en 1930 bij 
benaderingg variërend van ƒ 1000,- tot ƒ 1500,-). In 1934 stortte het Nationaal 
Crisis-Comitéé ƒ 1500,- in de kas van het Ondersteuningsfonds. 

114.. In 1930 trok de minister de voordracht van Thijm in twijfel omdat deze twee 
welgesteldee zonen had die goed in staat zouden zijn om (mede) in het onder-
houdd van hun vader te voorzien. Nadat bleek dat de zonen niets meer met hun 
vaderr te maken wilden hebben, werd de geadviseerde toelage alsnog toegekend. 

115.. Het Vaderland, 15 november 1923. 
116.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,66$. 
117.. ARP-woordvoerder Spier in de Amsterdamse gemeenteraad (Gemeenteblad u, 

1924,2184;; ook geciteerd in Boekman 1939,131). 
118.. Boekman 1930,111. 
119.. Bij andere overheden was dat in feite niet anders. De bemoeienis met toneel 

beperktee zich in de steden vrijwel uitsluitend tot de accommodaties. In Amster-
dam,, Arnhem, Den Haag, Groningen, Haarlem, Maastricht en Utrecht beston-
denn gemeentelijke schouwburgen (Van Poelje 1936/1954,151). Maar nergens 
bestond,, zoals elders in Europa wel voorkwam, een gemeentelijk toneelgezel-
schap.. In het ideologisch zo sterk verdeelde Nederland was dit onmogelijk. 
Err zouden onvermijdelijk grote problemen ontstaan met de 'vrijheid van de 
toneelspeelkunst'' (Boekman 1939,132). 

120.. Vooral het geëngageerde toneel van Herman Heijermans vond in socialistische 
gelederenn veel waardering. Veel onvrede ontstond doordat de stukken van 
Heijermanss in verschillende plaatsen werden verboden. 

121.. Citaten: Rijkscommissie voor de Dramatische Kunst 1920,3. 
122.. Hunningher 1949,151. 
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123.. Van 1919 tot 1930 werd deze subsidie betaald uit de begrotingspost 'Subsidiën 
tenn behoeve van wetenschap en kunst'; vanaf 1930 uit de post 'Subsidiën en 
uitgavenn ten behoeve van de dramatische kunst'. Het budget van ƒ3000,- werd 
gehandhaafdd tot 1936, daarna werd het verlaagd tot ƒ 2700,-, op welk niveau het 
bleeff  tot 1940. 

124.. Handelingen 11,1925-1926,924. 
125.. Bevers 1987,258. 
126.. Eerste citaat: Boekman 1939,141; tweede: Hoogervorst 1991,177. 
127.. Handelingen 11,1930-1931; Bijlage A, 2, hfdst. vi, nr. 6,39-40. 
128.. Volgens Bevers subsidieerde het rijk vanaf 1924 ook het Rotterdams Philhar-

monischh Orkest (1918). In de Handelingen blijkt hiervan niets; Micheels (1993, 
44-45)) benadrukt dat dit orkest tot de Tweede Wereldoorlog geen rijkssubsidie 
ontving. . 

129.. Handelingen 11,1925-1926, Bijlage A, hfdst. v A, nr. 5,17. 
130.. Tweede-Kamerleden geciteerd in: Hoogervorst 1991,179. 
131.. Boekman 1939,142. 5*7 
132.. Geciteerd in Beijer en Samama 1989,113. 
133.. 'Subsidiëring toneel- en muziekinstellingen', januari 1921; in AGA 5192, nr. 19. 

Ziee ook Hoogervorst 1991,178-179. 
134.. Citaat: Beijer en Samama 1989,114; over de hoogte van de salarissen bij het 

Fryskk Orkest: Handelingen 11,1930-1931; Bijlage A, 2, hfdst. vi , 40. 
135.. Over de bijzonder moeilijke omstandigheden van orkestmusici tijdens de jaren 

dertig:: Micheels 1993,42-48. 
136.. De bijdrage voor het Koninklijk Conservatorium liep op van ƒ46.000,- in 1918 

naarr ƒ 105.415,-in 1931 (en ƒ75.735,-in 1940); de bijdrage aan het Amsterdams 
Conservatoriumm steeg van ƒ 6000,-in 1918 tot ƒ16.100,-in 1931 (en ƒ16.850,-
inn 1940). 

137.. Toonkunst ontving in 1918 ƒ2500,-; in 1931 ƒ 14.000,- en in 1940 ƒ 8000,-; de 
Nederlandsee Volkszangbond in 1920 ƒ2000,-; in 1935 ƒ 600,-. Aan beurzen 
werdd in 1930 ƒ8500,- en in 1940 ƒ5100,-verstrekt. 

138.. In 1916 werd in Amsterdam door G.H. Koopman de Nederlandse Opera in het 
levenn geroepen. Dit in de Stadsschouwburg en het Paleis voor Volksvlij t optre-
dendee gezelschap had groot succes. Voor 1917 stelde het stadsbestuur subsidie 
beschikbaarr waardoor de basis voor een goeddraaiende opera in de hoofdstad 
leekk gelegd. Maar dit bleek schijn, want de wispelturige Koopman besloot zich 
terugg te trekken om een wereldreis te maken. Het gezelschap raakte in een crisis 
enn werd in Den Haag voortgezet als de Nationale Opera. 

139.. Ter vergelijking: in 1996 trokken de Nederlandse bioscopen en filmtheaters 
17,77 miljoen bezoekers. 

140.. Dibbets 1986,245. 
141.. Hemels 1971,70; citaat in de volgende zin: ibidem. 
142.. Voorzitter van de commissie werd mr. R.B. Ledeboer, advocaat-generaal bij de 

Hogee Raad. De elf leden van de als onafhankelijk gekwalificeerde commissie 
warenn voor de helft 'mannen van de linkerzijde' (Handelingen 11,1925-1926,52); 
dee leden waren: J. Bemmelmans, J.V van Dijck, H. ter Hall, mw. M. Hugen-
holtz,J.. Limburg, J. van der Nolen Tzn., Th. G. M. Treussart, A.G.A. Ridder 
vann Rappard, S.L. Veenstra, A. de Graaf en W.W. van der Meulen. 

143.. Dooyeweerd e.a. 1927,13. 
144.. Hemels 1971,71. 
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145.. Deze voorkeur hing sterk samen met het in confessionele partijen richting-
gevendee 'subsidiariteitsbeginsel' (rooms-katholiek) en het principe van de 
'soevereiniteitt in eigen kring' (protestants-christelijk). Beide beginselen legden 
hett primaat van overheidshandelen bij voorkeur op het niveau dat het dichtst 
bijj  de bevolking stond, namelijk dat van de gemeente. 

146.. Dit citaat en het volgende: Dooyeweerd e.a. 1927,3. 
147.. Eerste citaat: Hemels 1971,71; tweede: Dooyeweerd e.a. 1927,3. 
148.. De SDAP zag in de onder confessionele druk verzwaarde filmkeuring voor 

volwassenenn enkel een poging om de christelijke zedenleer zo veel mogelijk te 
beschermen,, en om onwelgevallige opvattingen als die van de socialisten te 
kunnenn weren. Met 'de bescherming van het kind en de jeugdige bezoeker', 
waarr het volgens Kleerekoper bij de filmkeuring om diende te gaan en waar 
hett aanvankelijk ook om begonnen was, had dit niets meer te maken. Hij had 
err maar één woord voor: 'zelotisme' (Handelingen 11,1925-1926,58-59). 

149.. Staatsblad, 1926, nr. 118. 
5188 150. De samenstelling van de uit ten minste zestig leden bestaande Centrale Com-

missiee was geregeld in het Bioscoopbesluit (Besluit van 22 december 1927; 
Staatsblad,Staatsblad, 1927, nr. 401). Een klacht dat communisten stelselmatig uit de Cen-
tralee Commissie werden geweerd werd weersproken door de minister, die stel-
dee dat de samenstelling van de Centrale Commissie alle waarborgen bood 'dat 
geenn films op hare politieke of religieuze strekking worden verboden, indien zij 
niett in strijd zijn met de normen, vastgelegd in artikel 16 der Bioscoopwet'. 

151.. Van Staveren 1948. Natuurlijk konden deze 6000 films niet in zo korte tijd 
afzonderlijkk door de Centrale Commissie worden beoordeeld. Ter overbrug-
gingg van de overgang van de bestaande gemeentelijke keuringen naar de 
centralee keuring sloot de Centrale Commissie, waar mogelijk, aan bij al 
bestaandee gemeentelijke kwalificaties. 

152.. Hemels 1971,71. 
153.. Handelingen 11,1920-1921, Bijlage A, hfdst. v, nr. 8,10. 
154.. Citaat: Hogenkamp 1986,147. 
155.. Ibidem. 
156.. Dibbets 1986,232. 
157.. De problematiek van de eigentijdse kunst wordt behandeld in hoofdstuk xxi 

(108-112)) van het rapport van de Museumcommissie (Rapport 1921). 
158.. Rijksmusea zouden geen eigentijdse beeldende kunst moeten kopen, en even-

minn zou het rijk musea voor eigentijdse kunst in het leven moeten roepen. 
159.. Handelingen 11,1921-1922,1158,1315. 
160.. Archief OK&W , afd. K&W , 1918-1940,650. 
161.. De commissie bestond verder uitT. Dupuis, H.J. Haverman, J. Mendes da 

Costaa en J. Veth. 
162.162. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,650. 
163.. Het ging om Arnhem, Breda, Leeuwarden, Nijmegen en Zutphen. Vier 

gemeentenn noemden ook al bedragen: Amsterdam (f 10.000,-), Den Haag 
(ƒ5000,-),, Laren (ƒ4000,-) en Mook(f$oo-). 

164.. Handelingen 11,1922-1923,870-890. Voor de verdeling van het budget werd 
hett initiatief nu nog meer bij de gemeenten gelegd. Deze konden, als zij kunst-
opdrachtenn wilden verstrekken, bij het rijk een subsidieverzoek indienen. 
Dezee werden beoordeeld door de Commissie van Advies, die voor dit doel 
weerr bijeenkwam. Het budget werd uiteindelijk als volgt verdeeld: Amsterdam 
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ƒ10.000,-,, Den Haag/50oo,-, Laren ƒ4000,-, Rotterdam ƒ2500,-, Haarlem 
ƒ2350,-,, Rijswijk ƒ700,-en Mook^yo,-. 

Dee minister weet het schrappen van de begrotingspost aan praktische 
problemenn bij de advisering, maar in socialistische kring werd hier anders over 
gedacht.. Daar stelde men dat de begrotingspost 'onder den drukvan bezuini-
gingenn [was] bezweken' (Boekman 1939,153). 

165.. Sociale aangelegenheden waren vanaf 1918 tot 1931 ondergebracht bij het 
ministeriee van Arbeid, Handel en Nijverheid; van 1931 tot 1932 bij het ministerie 
vann Economische Zaken en Arbeid en van 1933 tot 1940 bij het ministerie van 
Socialee Zaken. Natuurlijk was er bij het sociale kunstenaarsbeleid ook wel 
sprakee van artistieke beoordeling. 

166.. Overige leden waren onder meer ir. G.C. Bremer, de directeur van de Rijks-
commissiee voor de Monumentenzorgjan Kalf, beeldhouwer Hildo Krop en 
hett hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen P. Visser. 

167.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,701. 
168.. De gevolgen van deze overgang waren ingrijpend maar vallen buiten het bestek 519 

vann deze studie; zie bijv. Marris 1990,187-228. 
169.. Van ƒ44.000,- in 1917 naar ƒ 131.000,-in 1930; daarna daalde het weer naar 

ƒ90.000,-inn 1940. 
170.. Bijvoorbeeld H.P. J. de Vries, die in 1918 de 'prix' voor de bouwkunst won, werd 

eerstt naar Spanje, daarna naar Duitsland en vervolgens naar de provincie 
Groningenn gestuurd (om daar de Groningse kerken te bestuderen; zie Archief 
ocw,, afd. K&W , 1918-1940,641). 

171.. Hofkamp en Van Uitert 1979. 
172.. Marris 1990,223-228. 
173.. Steenmeijer 1995,349; het hieropvolgende citaat: ibidem. 
174.. Bij de vier grootste bouwbureaus (Landsgebouwen Eerste en Tweede District; 

Onderwijsgebouwenn en Justitiegebouwen) waren in 1921, naast een groot aantal 
tijdelijkee medewerkers, meer dan 300 mensen in vaste dienst (Steenmeijer 1995, 

353)--
175.. Handelingen 11,1920-1921,838. 
176.. Handelingen 11,1919-1920,1019. 
177.. Steenmeijer 1995,353. 
178.. Koninklijk Besluit 29 juli 1922, nr. 470. 
179.. Steenmeijer 1995,369. 
180.. Algemeen Handelsblad, 2 april 1938. 
181.. Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,123. 
182.. Ibidem, 370. 
183.. Van der Peet e.a. 1995,454-455. Ook het esthetisch gehalte van de door de 

overheidd gerealiseerde bouwwerken daalde sterk. Er kwam een verbod op 
toepassingg van beeldhouwwerk. De beeldhouwers van Landsgebouwen, 
JJ .P. H. van Lunteren en H. A. van den Eijnde, waren bij de instelling van de 
nieuwee dienst ontslagen. Na 1935 kwam er weer wat groei in de bedrijvigheid. 
Behalvee een voorzichtige economische groei riep ook de politieke en militante 
dreigingg uit Duitsland een grotere behoefte op 'aan herkenbare, nationale 
overheidsarchitectuur**  (ibidem, 455). 

184.. Aanvankelijk bleef de verantwoordelijkheid voor de rijksmuseumgebouwen 
(waarr Jos Th. J. Cuypers in 1922 als chef was benoemd) nog bij OK& w. Vermoe-
delijkk was dit kleine bureau aan de aandacht van Van Lynden ontsnapt. Lang 
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duurdee dit echter niet, want in 1934 werd Cuypers alsnog bij de Rijksgebouwen-
dienstt gevoegd. 

185.. Er gingen (ook later) stemmen op om een architectuurmuseum te koppelen 
aann de Technische Hogeschool te Delft. Tegenstanders van dit voorstel wezen 
opp de zeer geringe aandacht in Delft voor de geschiedenis van de bouwkunst. 
Bovendienn bestonden er grote verschillen tussen de door moderne architecten 
alss conservatief bestempelde 'Delftse School' en de voorkeuren van de in de 
BNAA verzamelde architecten van de Amsterdamse School. Bij vestiging in Delft 
zoudenn de meeste architecten hun belangstelling voor het toch zo nodig geach-
tee museum verliezen (Archief OK&W, 1918-1940,700, o.m. not. 22/9/1928). 

186.. Archiefocw, afd. K&W , 1918-1940,556. 
187.. Brief van het hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen Visser aan 

ir.. J. de Bie LeuvelingTjeenk d.d. 28 november 1928 (in Archief ocw, afd. K&W , 
1918-1940,556).. Ook in de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea beston-
denn duidelijke bezwaren tegen de nadrukkelijke aanwezigheid van de Amster-

55 2 ° damse School, waarvan onvermijdelijk sprake zou zijn als het museum in 
Amsterdamm zou worden gevestigd (Archief OK&W, 1918-1940 afd. K&W , 700; 
notulenn 24 en 26 november 1927). 

188.. Brief 7 augustus 1930 (in Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,556). 
189.. Kalf 1938. 
190.. Van der Peet e.a. 1995,465. 
191.. Anders dan op rijksniveau kregen socialisten in veel steden wél bestuursverant-

woordelijkheid.. Na de verkiezingen van 1919 groeide het aantal socialistische 
wethouderss van tien naar 87; Woltjer 1992,158. 

Inn 1919 stelden Amsterdam en Den Haagrespectievelijk/ii3.ooo,- en 
ƒ243.000,-voorr cultuurbeleid beschikbaar. In 1931 waren deze bedragen opge-
lopenn tot ƒ 1.078.000,- en ƒ675.000,-. (Boekman 1939,170-171, komt tot lagere 
bedragenn omdat hij in zijn overzicht de bibliotheken en de monumentenzorg 
niett meetelde.) Onder invloed van de crisis liepen de stedelijke investeringen 
terug,, maar toch bleven zij ook toen, procentueel gezien, redelijk overeind. 
Inn Amsterdam ging het in 1939 om ƒ 873.000,-, in Den Haag om ƒ528.000,-. 

192.. Van Gelder schreef meer dan 750 boeken, boekbesprekingen, tijdschrift- en 
krantenartikelenn over voornamelijk (zeer diverse terreinen van de) kunstge-
schiedenis,, monumentenzorg, musea, archeologie, onderwijs en socialisme 
enn 'beleid'. Over gemeentelijk cultuurbeleid in het bijzonder gaan Van Gelder 
1912,1921,1922,1931,19400 en 1950. Voor een bibliografie van Van Gelder zie: 
Feestbundel.Feestbundel. Den Haag 1946. 

193.. Van Gelder 1931,23. 
194.194. Van Gelder 1921,120-121; 1922,221-222; 1931,23; 1940,26. 
195.. Van Duiken en Jansen 1989; Van der Tweel 1989. 
196.. SCP 1986,69. 
197.. Boekman 1926/1989,102. 
198.. Boekman 1939,214. 
199.. Met het steunen van eigentijdse kunst bedoelde Boekman niet dat er meer 

off  minder dan aan andere bevolkingsgroepen 'onderstand' moest worden ver-
leend.. Het ging hem om het belang 'van de kunst en niet van de kunstenaars', 
omm een 'volksbelang' en niet om een 'groepsbelang' (Boekman 1939,184). 

200.. Boekman 1926,102. 
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201.. De aanstelling van Van Poelje geldt als de eerste politieke benoeming op het 
ministeriee van OK&W . Het bracht nogal wat opschudding teweeg; Knippenberg 
enn Van der Ham 1993,140. 

202.. Citaat: Van Poelje 1936/1954,149. Al in 1921 had Van Poelje in het handboek 
DeDe Nederlandse Gemeente een aantal mogelijke activiteiten op het terrein van 
kunstt en cultuur voor (grotere) gemeenten beschreven (Van Poelje 1921-1923, 
273~275)--

203.. Beckers en Van der Poel 1990. 
204.. Veldheer 1989,34. 
205.. Van Poelje 1951,120. 
206.. Van Poelje 1936/1954,217. 
207.. Ibidem, 149,151. 
208.. Borrie 1989. 
209.. Roegholt 1976,316; Jansen en Rogier 1983,409. 
210.. Jansen 1989,68. 
211.. All e wethouders werden en worden bijgestaan door Commissies van Bijstand. 521 

Inn deze commissies, waarin zo veel mogelijk politieke partijen zijn vertegen-
woordigd,, kunnen gemeenteraadsleden rechtstreeks communiceren met de 
wethouderr en de ambtenaren en tegelijkertijd kan de wethouder kennisnemen 
vann standpunten die in de gemeenteraad omtrent verschillende onderwerpen 
wordenn ingenomen. 

212.. Citaat: Gemeenteblad 1918,3007. 
213.. Afdelingen nemen in de ambtelijke organisatie hiërarchisch een hogere plaats 

inn dan bureaus. Gewoonlijk bestaat een afdeling uit meerdere bureaus. In 1933 
werdd de Afdeling in het stadhuis ondergebracht. 

214.. De hier geschetste ontwikkeling van het ambtelijk apparaat is ontleend aan 
Jansenn en Rogier 1983,141-151. De biograaf van Wibaut, G.W.B. Borrie, leidt 
uitt de verzelfstandiging van 'Kunstzaken' af dat deze sector 'in het gemeentelijk 
bestuursbeleid'' een 'relatief ondergeschikte, stiefmoederlijke behandeling' ten 
deell  viel (Borrie 1968,169). Dit is een discutabele stelling. Evengoed kan uit de 
ontwikkelingg van de plaats van het kunstbeleid binnen de gemeentesecretarie 
(vann onderdeel van Algemene Zaken tot een zelfstandige afdeling) worden 
opgemaaktt dat het kunstbeleid in deze rijd juist een steviger plaats in de ambte-
lijk ee organisatie kreeg. 

215.. Jansen en Rogier 1983, u-66. Andere verschillen van mening betroffen onder 
meerr gemeentelijke belastingheffingen, werkloosheidsbestrijding, werkvoor-
ziening,, (sociale) woningbouw en grondpolitiek. 

216.. Over de socialistische houding ten aanzien van financiële lasten voor de over-
heidd zie Woltjer 1992 (1994*), 158. 

217.. Citaten: Boissevain 1950,230; ook geciteerd in Jansen en Rogier 1983,152. 
218.. In 1926 werd het budget opgetrokken tot ƒ 15.000,-, in 1929 tot ƒ30.000,-; 

inn 1932 daalde het naar ƒ25.000,- en in 1934 naar ƒ 20.000,-. 
219.. Boekman 1926,155. 
220.. Lagerweij-Polak 1992; Havelaar z.j. Krop was van 1916 tot 1970 als stadsbeeld-

houwerr in dienst van de Dienst Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. 
Inn 1989 onthulde Igor Cornelissen in De GPOe op de Overtoom. Spionnen voor 
MoskouMoskou 1920-1940 dat Krop tijdens het interbellum een prominent lid van 
eenn Russisch spionagenetwerk in Nederland was geweest. Zie hierover ook 
J.. Nijdam in NRCHandelsblad, 7 februari 2000,22. 
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221.. Eerste citaat jansen en Rogier 1983,209; tweede: Berends 1994,90. 
222.. Vanaf 1919 kregen zes gezelschappen vaste subsidies. Samen ontvingen deze 

voorr het seizoen 1920-1921/260.000,-. Als tegenprestatie werden de gesub-
sidieerdee gezelschappen verplicht een aantal - in totaal achttien - volksvoor-
stellingenn te geven. De zes gezelschappen waren: het Nederlands Toneel 
(ƒ95.000,-),, de N.V. Toneelvereeniging (ƒ75.000,-), de N.V. Hollandsch 
Tooneell  (ƒ30.000,-), de N.V. Schouwburgmaatschappij (ƒ20.000,-), 
Hett Schouwtoneel (ƒ10.000,-), en de N.V. Nationale Opera (ƒ30.000,-). 

223.. Het Nederlands Toneel, dat sinds 1917 onder leiding van Eduard Verkade 
stond,, had zeer moeilijke tijden achter de rug. Na de komst van Verkade 
ontstondd een 'generatieconflict' tussen deze liefhebber van 'gedistingeerd 
societytoneerr en zijn veel volksere steracteurs Louis Bouwmeester en Theo 
Mann-Bouwmeester.. Bovendien kwam het tot arbeidsconflicten tussen 
Verkadee en zijn acteurs. Dit leidde op 3 en 4 januari 1920 tot stakingen onder 
leidingg van de Nederlandse Toneelkunstenaars Vereeniging. Het Nederlands 

5222 Toneel raakte hierdoor zo verzwakt dat het zich in 1920 bij de sollicitatie naar 
dee bespeling van de Stadsschouwburg moest terugtrekken. 

224.. Royaards was 'een kind van de Tachtigers', die door sommige critici van een te 
nadrukkelijkk streven naar 'schoonheid om de schoonheid' werd beschuldigd 
(Jansenn en Rogier 1983,208; Albach 1965,89). De keuze van Royaards - die 
sterkk werd gesteund door Wibaut, in 1920 wethouder van Financiën - gaf aan 
datt de opvattingen in de SDAP omtrent het toneel soms sterk verschilden. De 
voorkeurr van Wibaut (en Vliegen) voor de 'burgerlijke' Royaards stond hier 
lijnrechtt tegenover die van Kleerekoper en de ambtenaar Kunstzaken Van Dam 
vann Isselt. Kleerekoper was een fervent voorstander van verhuur van de Stads-
schouwburgg aan de Nederlandse Toneelvereniging van Herman Heijermans. 
Opp het SDAP-congres in Haarlem in 1920 zei hij liever van overheidssteun voor 
dee kunsten af te zien als dit leidde tot steun aan lieden als Royaards. Voor hem 
waswas de keuze van Wibaut onbegrijpelijk:'(...) onze vijanden worden gesteund 
enn onze eigen richting wordt de nek omgedraaid (...)'(Verslag congres SDAP 
1920,1920,13;13; ook geciteerd inBorrie 1968,170). 

Dee bijdrage aan het Nederlands Toneel (ƒ95.000,-) werd aangevuld met 
eenn koninklijke subsidie van ƒ50.000,- en met bijdragen van particulieren. 
Hett leek heel wat, maar in werkelijkheid viel het tegen. De gemeente bracht 
hett Nederlands Toneel tegenover de subsidie allerlei zaken in rekening, 
waardoorr in enkele jaren de kosten die het gezelschap voor het gebruik van de 
schouwburgg moest betalen stegen van ca. ƒ 65.000,- (in 1916) naar ƒ245.000,-
(inn 1922). Bovendien was de relatie tussen Royaards en de gemeentelijke 
beheerderss van het gebouw (Merckelbach en Van Dam van Isselt) zo slecht, 
datt het Nederlands Toneel slechts uiterst moeizaam kon functioneren. Zo 
werdd Wibaut met zijn keuze voor Royaards door zijn eigen medewerkers 
gecorrigeerd.. Uiteindelijk moest hij Royaards laten vallen, naar het heette 
'doorr de wrevel die het autoritaire optreden van Royaards bij veel SDAP-leden 
zouu hebben gewekt' (Jansen en Rogier 1983,213). De financiële zorgen en 
hett slechte werkklimaat hadden tot gevolg dat, toen de concessie afliep en 
dee gemeente niet bereid was haar bijdrage te verhogen, Royaards zich in 1923 
terugtrok. . 

Vastee bespeler werd in 1924 het Verenigd Tooneel onder leidingvan Dirk 
Verbeekk en Eduard Verkade. Met de keus van Verkade koos de gemeente (en 
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duss Wibaut) andermaal niet voor Volks' of sociaal geëngageerd toneel, want 
Verkadee gold weliswaar als vernieuwend, maar tegelijkertijd ook als maker van 
sterkk intellectualistisch, sober en 'gedistingeerd societytoneeP. Bovendien 
stondd hij bekend als een weinig sociaalvoelend werkgever die zich in 1920 als 
leiderr van het Nederlands Toneel en voorzitter van de 'Directeurenbond' tegen 
dee voor verbetering van hun sociale omstandigheden stakende toneelspelers 
hadd gekeerd (Berends 1994,91-95)-

225.. Berends 1994,100. 
226.. Mulder 1978,81. 
227.. Geciteerd in Jansen en Rogier 1983,233. 
228.. Na 1931 daalde het toneelbezoeknog eens met 40% (Hunningher 1949,195). 
229.. Dit en het volgende citaat: Berends 1994, ÏOO. 
230.. Boekman 1938/1989,154. 
231.. 'Toestand van het tooneel', in: Gemeenteblad van Amsterdam, eerste afdeeling, 

1937,, bijlage D. 
232.. Mulder 1978,81-93. 523 
233.. In 1920 had de oud-onderwijzer Koos Vorrink de Arbeidersjeugd Centrale 

opgericht.. Doel was onder de jeugd 'de ontbindende kracht van het kapitalis-
tischh individualisme' te bestrijden en de socialistische gemeenschapsgedachte 
tee versterken. In de AJC wilde Vorrink een socialistische cultuur, gebaseerd op 
'innerÜjkee tucht, eenvoud, soberheid en gevoel voor verantwoordelijkheid' 
vormgeven.. De AJC bleef betrekkelijk klein (in 1932 ongeveer 10.000 leden), 
maarr had grote invloed op haar leden. Veel latere kaderleden van de partij 
ontvingenn in de AJC hun vorming (Wbltjer 1992,162). Het in 1924 op initiatief 
vann de SDAP en het NVV opgerichte Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
richttee zich op 'verheffing en scholing' van de arbeiders. 

234.. Jansen en Rogier 1983,246. 
235.. De Amsterdamsche Tooneelvereeniging was niet de vaste bespeler van de 

Stadsschouwburg,, maar gold wel als 'eerste bespeler'. In het seizoen 1934-1935 
hadd zij twintig vaste weekeinden. 

236.. Voor de inhoud en reacties op het stuk zie Mulder 1978,53-57 e.v. 
237.. Jansen en Rogier 1983,248 e.v. 
238.. Citaat: Jansen en Rogier 1983,251. 
239.. Mulder 1978,55. 
240.. Ibidem. 
241.. Ibidem, 56. 
242.. Jansen en Rogier 1983,255. 
243.. Procentueel was de groei van Den Haag tussen 1875 en 1940 aanzienlijk groter 

dann die van Amsterdam, waar het inwonertal tussen 1875 en 1940 steeg van 
ca.. 300.000 naar 800.000. 

244.. Jurriaan Kok was van oorsprong architect, vóór zijn wethouderschap had hij 
belangrijkk artistiek werk voor de Haagse plateelbakkerij 'Rozenburg' verricht 
(Singelenbergg 1975,1). 

245.. Citaat: Raadsbesluit nr. 1378,6 september 1918. 
246.. De notitie bevindt zich in het Haags Gemeentearchief, bnr. 515, nr. 57. 
247.. Het 'toneelbeleid' en het Museum voor het Onderwijs zweefden tussen de 

afdelingg Onderwijs en de Dienst Kunsten en Wetenschappen heen en weer. 
Hett langst waren beide ondergebracht bij de afdeling Onderwijs. Uiteraard 
bestondenn tussen de Dienst en de afdeling nauwe banden. 
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248.. Teneinde de 'spreidingsdoelstelling' van de Dienst kracht bij te zetten werden 
vanaff  1919 de Mededeelingen van de dienst voor kunsten en wetenschappen der 
gemeentegemeente s-Gravenhage uitgegeven. Deze geven een helder inzicht in wat de 
Dienstt tijdens het interbellum belangrijk achtte voor de ontwikkelingvan 
dee Haagse inwoners. Opvallend is de grote aandacht voor het historisch 
perspectief,, het 'kunstinhoudelijke karakter' van de informatie en de sterke 
concentratiee op het Haagse culturele erfgoed. 

249.. Het toneelbeleid van Den Haag kwam in veel opzichten opvallend overeen 
mett dat van Amsterdam. Eenn jaar na Amsterdam, in 1918, nam ook het Haagse 
gemeentebestuurr de exploitatie van de Koninklijke Schouwburg in eigen 
beheer.. En vanaf 1922 werd de schouwburg verhuurd aan een vaste bespeler, 
hett Rotterdams Hofstad Tooneel onder leiding van Cor van der Lugt Melsert. 
Ditt gezelschap kreeg een jaarlijkse subsidie van ƒ50.000,-, had zich, net als in 
Amsterdam,, te houden aan een cahier des charges, en moest een vastgesteld 
aantall  volksvoorstellingen verzorgen. Hiernaast werden ter compensatie van 

5 244 de ook in Den Haag fors verhoogde vermakelijkheidsbelasting nog verschillen-
dee andere gezelschappen (per voorstelling) gesubsidieerd. Op advies van de 
(inn 1914 opgerichte) Commissie voor de Schouwburgzaken werd getracht te 
komenn tot een gezamenlijke subsidiëring van vier gezelschappen met Amster-
dam,, Rotterdam, Haarlem en Utrecht. Uiteindelijk was het resultaat dat alleen 
mett Amsterdam (koppelsubsidie)afspraken werden gemaakt, de andere steden 
haaktenn af. Samen met de hoofdstad werd Het Schouwtooneel gesubsidieerd 
(elk/io.ooo,-). . 

Naa 1930 liep de belangstelling voor het toneel ook in Den Haag sterk terug. 
Dee recettes daalden tussen 1930 en 1935 met 60%. Maar anders dan in Amster-
damm werd in de hofstad vastgehouden aan een vaste bespeler van de schouw-
burg.. Dit leverde hier minder problemen op. Waar de keuze van een vaste 
bepelerr in de hoofdstad steeds veel onrust veroorzaakte, gaf de vaste verhuur 
inn Den Haag juist aanleiding tot een lange periode van rust waarin 'een Haags 
toneellevenn kon worden opgebouwd'. Het budget bleef ook tijdens de crisis-
jarenn goed overeind. In 1931 was er ƒ170.000,-voor 'toneel' beschikbaar, in 1939 
ƒ165.000,-.. Tot 1938 bleef het Rotterdams Hofstad Tooneel de vaste bespeler. 
Onderr invloed van de inmiddels hoog opgelopen politieke spanningen was de 
Schouwburgcommissiee zich in de loop van de jaren dertig, zeer tegen de zin van 
Vann der Lugt Melsert, met de inhoud van de gespeelde stukken gaan bemoeien. 
Inn 1938 leidde dit 'censor-achtige optreden' tot weigering van het gezelschap 
omm nog langer als vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg te fungeren. 
Alss zodanig werd nu het Residentietoneel van Dirk Verbeek benoemd. 

250.. 'Het rijk met zijn tot niets verplichtende "Voorlopige Lijst" en dito richdijnen 
kwamm in deze achter de gemeenten aan' (Molendijk 1971,163). Na Den Haag 
volgdenn monumentenverordeningen in Breda, Deventer, Vlissingen en 
Amsterdamm (1925). Deze verordeningen voorzagen in een gemeentelijke 
monumentenlijstt en een (het gemeentebestuur adviserende) monumenten-
commissie.. Op de monumentenlijst geplaatste objecten mochten (en mogen) 
niett zonder toestemming van het gemeentebestuur worden aangetast. Daartoe 
aangemoedigdd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hadden in 
19388 veertig gemeenten een monumentenverordening ingevoerd. 

251.. In 1911 wezen de liberale gemeenteraadsleden L.W.J.K. Thomson en 
M.M .. Couvee jr. op 'de beteekenis die de bioscoop, van overheidswege in 
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toepassingg gebracht, bezitten kan voor onderwijs en opvoeding, voor kunst en 
geschiedenis'' (Rapport van de Bioscoop-Commissie, 's-Gravenhage 1913). Juist de 
overheidd zou zich met de film moeten bemoeien, omdat exploitatie van de bio-
scoopp door particulieren tot gevolg had dat 'niet het nut de uitsluitende factor 
is,, waarmede gerekend' werd (ibidem). Twee jaren later, in 1913, concludeerde 
eenn gemeentelijke Bioscoop-Commissie dat bemoeienis van het stadsbestuur 
dringendd gewenst was. Tegenover 'het misbruik van den bioscoop gemaakt 
doorr het vertoonen van slechte en vooral van sensationeele voorstellingen' 
moestenn speciaal voor het onderwijs vervaardigde films in een gemeentelijke 
schoolbioscoopp worden vertoond (ibidem). 

252.. Hogenkamp 1986,150. 
253.. Van Staveren werd adviseur van 'Haghe Film' van Mullens, die als eerste in het 

landd ten behoeve van het onderwijs educatieve films was gaan maken. In 1920 
begaff  ook de Haarlemmer Jules Stoop (wie de intensieve relatie tussen concur-
rentt Mullens en Van Staveren een doorn in het oog was) zich met zijn firma 
Polygoonn op de schoolbioscoopmarkt. niet alleen door zelf schoolfilms te 5 2 5 
maken,, maar ook door projectoren en films te verhuren. Wat later kwam het 
bijj  Polygoon zelfs tot een reizende schoolbioscoop die onder leidingvan de 
Twentsee ex-onderwijzer H.E. Temme kwam te staan. 

254.. Hogenkamp 1986,150. 
255.. Van Staveren 1919,40; ook geciteerd in Hogenkamp 1985,43. 
256.. Naar aanleiding van Kamervragen werd in 1921 door minister De Visser van 

OK& WW een commissie ingesteld ter bestudering van 'het vraagstuk van de bio-
scoopp als leermiddel en de daarmee samenhangende vraag, of en hoe hierbij 
vann Rijkswege moet worden gehandeld'. In het in 1922 gepresenteerde Rapport 
pleittee de commissie voor 'een centraal instituut voor opvoeding- en onderwijs-
bioskopie'.. Maar er kwam niets van terecht. Onder invloed van bezuinigings-
drangg en 'bij alle gekibbel over de Bioscoopwet verdween het rapport in een 
bureauladee om weldra vergeten te worden' (Hogenkamp 1985,45). Tegelijker-
tijdd riep de propaganda voor de schoolfilm van Van Staveren en Polygoon 
reactiess op. Zo keerde de gezaghebbende pedagoog professor P. A. Kohnstamm 
zichh tegen de opvatting van Van Staveren dat film met zijn bewegende beelden 
hett leerproces bij kinderen bevorderde (Hogenkamp 1985,45). 

257.. Van Gelder 1927,7. 
258.. Geciteerd in Singelenberg 1975,3. 
259.. Citaten en informatie in deze en de volgende alinea: Singelenberg 1975,6,8,14. 
260.. Ibidem, 9. 
261.. Van Gelder geciteerd in Jansen e.a. 1977,104. 
262.. Jansen e.a. 1977,104-105. 
263.. Ook geciteerd in Meijers 1977,92. 
264.. Ibidem, §6. 
265.. Eerste citaat: Cronheim 1956, 64; tweede: Van Beresteijn 1933, 6; Van Beresteijn 

citeertt hier met graagte de oprichter van Toonkunst, A.C.G. Vermeulen. 
266.. Nadat Van Beresteijn (1876-1948) in 1910 tot burgemeester van Veendam was 

benoemd,, maakte hij vanaf 1916 namens het district Winschoten deel uit van de 
Tweede-Kamerfractiee van de VDB . Na een conflict met fractieleider Marchant 
enn diens protégé P.J. Oud - die volgens Van Beresteijn was gezegend met 'de 
gelukkigee eigenschap (...) het altijd met zijn meerdere eens te zijn' - verliet 
'denn beer' in 1922 de fractie en de partij. Direct hierna sloot hij zich aan bij 'De 
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Onafhankelijken'' (niet te verwarren met de gelijknamige Amsterdamse kunste-
naarsgroep).. Deze uit kunstenaars en intellectuelen bestaande groepering, ook 
well  'De Kunstenaarspartij' genoemd, stelde zich kandidaat voor de Kamerver-
kiezingenn van 1922. Onder de leden en sympathisanten bevonden zich onder 
meerr Jan Kalf, Cornelis Veth, Johan Huizinga en de latere bedenker van het 
Voorzieningsfondss voor Kunstenaars Jean Francois van Royen. Bovenal 
wildee de Kunstenaarspartij 'het algemeen belang dienen door de geestelijke 
verheffingg van ons volk*  (geciteerd in Mulder 1978, 35). 'Niet beroepspolitici, 
maarr hoogstaande personen, die het culturele en niet het economische voorop-
stelden,, moest die taak toevallen. De kunstenaar als geestelijk werker zou een 
belangrijkee factor vormen, mits hij door een sterke organisatie vertegenwoor-
digdd zou worden. Op die manier kon de band tussen regering, volk en kunste-
naarss hersteld worden. Door steunmaatregelen moest het culturele verval 
wordenn tegengaan' (ibidem). Het werd geen succes. De wellicht toch te elitaire 
Kunstenaarspartijj  trok niet genoeg kiezers en raakte snel in het vergeetboek. 

5266 Van Beresteijn stelde zich hierna in dienst van de Vrijheidsbond, waarvoor hij 

inn 1927 in de Haagse gemeenteraad werd gekozen (citaat: Van Beresteijn 1923, 
20-21). . 

Inn 1908 was hij medeoprichter van de Centrale Vereniging van OLB'S en van 
19144 tot 1948 fungeerde hij als voorzitter van deze voor de ontwikkeling van het 
Nederlandsee bibliotheekbestel uiterst belangrijke organisatie (het voorzitter-
schapp werd van 1941 tot 1944 onderbroken). Vanaf 1921 werd hij tevens voorzit-
terr van Toonkunst. Ook deze functie bleef hij tot vlak voor zijn dood (door een 
auto-ongeluk)) vervullen. Mede onder zijn invloed kwam aan de Universiteit 
vann Utrecht een leerstoel in de theorie en geschiedenis der muziek tot stand, en 
werdd in 1939 samen met de Wagnervereniging en de Bond van Volksuniversitei-
tenn de Nederlandse Operastichting opgericht. Ui t zijn intensieve bemoeienis 
mett het Residentie Orkest en zijn strijd voor het behoud van de Nationale 
Opera,, waarvan hij tijdelijk de directie op zich nam, wordt duidelijk dat het bij 
Vann Beresteijn niet om een formeel voorzitterschap of om een erebaantje ging. 

Evenn groot was zijn inzet voor de genealogie, die Van Beresteijn tot een tak 
vann wetenschap wilde verheffen (BWN 1,40 en Genealogie, kwartaalblad van het 
CentraalCentraal Bureau voor Genealogie 1 [1995], nr. 1,3-4). Daartoe zou een centrale 
bewaarplaatss voor genealogische documentatie tot stand moeten komen. Door 
middell  van publicaties en tentoonstellingen droeg Van Beresteijn er persoon-
lij kk toe bij de genealogie op een hoger plan te brengen. In 1940 zou het streven 
naarr een centrale bewaarplaats worden verwezenlijkt, maar de vrees dat de NSB 
dee gegevens zou misbruiken had uitstel tot gevolg. Direct na de oorlog kwam 
hett zover. Op 15 mei 1945 werd het Centraal Bureau voor Genealogie opgericht; 
Vann Beresteijn werd de eerste directeur. Zoals al voor de oorlog overeengeko-
menn werd de financiering een zaak van het rijk en particulieren samen. 

Maarr er was nog meer. Van Beresteijns kwaliteiten als strijder voor het alge-
meenn belang en zijn schijnbaar onbegrensde energie leidden ertoe dat hij ook 
actieff  was als lid en voorzitter van het Nederlands Centraal Filmarchief, de 
voorloperr van het Nederlands Filmmuseum (1919—1933), als voorzitter van de 
Koninklijkee Nederlandse Oudheidkundige Bond (1937-1940) en als lid van 
dee Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Ook was hij nauw betrokken bij 
dee bouwvan het door Berlage ontworpen Haags Gemeentemuseum en bij de 
restauratiee van de Nieuwe Kerk in Delft (BWN I, 40). Verschillende instellingen 
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alss het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het Iconografisch 
Bureauu en het Centraal Bureau voor Genealogie ontvingen van hem, nog bij 
zijnn leven maar ook daarna bij legaat, belangrijk materiaal. 

267.. Duparc 1975,205-210. 
268.. Boekman 1939,120. Als opvallende nieuwe musea kunnen worden genoemd: 

hett Nederlands Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam 1922), Museum 
Brediuss (Den Haag 1923), het Noordbrabants Museum (Den Bosch 1925), 
hett Amsterdams Historisch Museum (1926), het (later zo genoemde) Tropen-
museumm (Amsterdam 1926), het Oranje-Nassau Museum (Delft 1926), het 
Nederlandss Spoorwegmuseum (Utrecht 1927), het Natuurhistorisch Museum 
(Rotterdamm 1927), de Atlas Van Stolk (Rotterdam 1929), het Joods Historisch 
Museumm (Amsterdam 1932), Museum Cruquius (Haarlemmermeer 1934) en 
hett Van Abbe-Museum (Eindhoven 1937). 

269.. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 40. 
270.. De stedelijke musea waren: Museum Boymans (1849), het Historisch Museum 

(1861),, hetMaritiem Museum Prins Hendrik (sinds 1885) en het Museum voor 527 
Landd en Volkenkunde (1883). Citaat: Van Adrichem 1991,150-151; zie ook 
Haverkornn van Rijsewijk 1909. 

271.. De nieuwbouw was gefinancierd met een legaat van het in 1916 overleden 
liberalee gemeenteraadslid G.W. Burger. 

272.. Nederlandsche Oudheidkundige Bond z.j. [1918], 63. 
273.. Ibidem, 63-121,147-152. 
274.. Rapport 1921,93. 
275.. Heemschut 1 (1924), nr. 1,1. 
276.. Polak verklaarde de aantasting van monumenten en landschappen vanuit het 

'historischh materialisme'; een belangrijke oorzaak van het verval lag volgens 
hemm in het feit dat arbeiders door het werk in fabrieken langzaam maar zeker 
warenn vervreemd van hun 'kunstvaardigheid' (Polak 1940,195-196). Een andere 
kernn van het kwaad was dat de rechten van het individu te veel werden ontzien; 
zijj  werden 'op buitensporige wijze beschermd en bevorderd, met nagenoeg 
volslagenn verwaarlozing van de rechten der gemeenschap' (ibidem, 222). 

277.. Suèr en Meurs 1997,121-135. 
278.. De NTV kreeg bij haar vijftigjari g bestaan in 1925 het predikaat 'Koninklijke' 

toegekend.. Zie over de oprichting van de Nederlandse Opera ook Suèr en 
Meurss 1997,198. 

279.. Paap 1979,14. 
280.. Zie over de Haagse Bioscoopcommissie Hogenkamp 1986. In 1911 kwam in 

Brussell  een filmarchief tot stand. 
281.. In de breed samengestelde Raad van Advies namen onder meer zitting Will y 

Mullens,, J.C. van Overvoorde, M.I . Duparc, Henri Polaken Hendrik Colijn. 
282.. Statuten artikel 2. 
283.. In 1920 en 1921 bijvoorbeeld behoorden - naast particulieren - de steden Den 

Haag,, Enschede, Utrecht, Amsterdam en Haarlem, enkele bedrijven (waar-
onderr de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft) en de Algemene 
Nederlandsee Diamantbewerkersbond tot de financiers. 

284.. ARA 2.19.006.24. 
285.. JaarverslagNCF1931,3; citaat: Hogenkamp 1984,62; de opstellingvan de NBB 

werdd veroorzaakt door het feit dat deze sterk was gekant tegen de verplichting 
omm zonder enige vergoeding afstand te doen van binnenlandse filmjournaal-
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beeldenn (waar het de NCF in de eerste plaats om te doen was) én omdat de NBB 
naarr zijn smaak veel te weinig in het NCF te zeggen had. Overigens was de 
relatiee tussen de NBB en de overheid vanwege de toenemende bemoeienis van 
dee laatste met de filmvertoningen van aanvang af niet goed. 

286.. Hogenkamp (1984,62) betwijfelt dit; hij verklaart de teloorgang van het NCF 
uitt de 'verouderde kultuurhistorische opvattingen van het bestuur'. 

287.. Handelingen 11,1926-1927, Bijlage A, hfdst. v, nr. 8,3. Het antwoord was nee; 
dee bevoegdheid tot verbod lag bij de burgemeesters (die de Russische films dan 
ookk inderdaad regelmatig verboden). Zie ook: Handelingen 11,1926-1927,418, 
426,463,522,542,546,547,550,1348. . 

288.. 'Manifest Filmliga Amsterdam', in: Filmliga 1 (1927), nr. 1. 
289.. De afleveringen van het tijdschrift zijn in 1982 heruitgegeven, zie Filmliga 1982. 

Dee rijksoverheid kon de Filmliga niets in de weg leggen, maar was wel erg arg-
wanend.. Naar aanleidingvan vragen van het Eerste-Kamerlid A.M. A.A. Steger 
(RKSS P) liet de minister het curatorium van de Technische Hogeschool in Delft 

5 2 88 weten dat in de accommodatie van de school (waar de Liga films vertoonde) 
alleenn films mochten worden gedraaid die door de Centrale Commissie waren 
goedgekeurdd (Handelingen 11,1929-1930, Aanhangsel 11,15). 

290.. Heijs 1982,16. 
291.. Hogenkamp 1986,163. 
292.. Heijs 1982,13. 
293.. Kops 1980,12-37. 
294.. VvL-archief dossier 84, geciteerd in Hoogervorst 1985,58. 
295.. Hoogenvorst 1985,59. 
296.. Omtrent de overgang van ANTV naar NTB zie Lelieveldt 1994. Over de historie 

vann de NTB : NTB muziekwereld, april/mei, juli , oktober/november 1994. 
297.. Kops 1980,12-27. 
298.. De toenemende drang tot belangenbehartiging leidde in kunstenaarskringen 

eveneenss tot bestrijding van het dilettantisme en tot een veel grotere nadruk 
opp het professionele kunstenaarschap, waardoor de kloof tussen 'het volk' en 
dee kunst naar het oordeel van sommige bestuurders onnodig werd vergroot en 
waardoorr de betrokkenheid van de burgers bij de kunst zeker niet werd bevor-
derd.. In dit licht wees minister Waszink in 1927 op de wenselijkheid van een 
groteree betrokkenheid - als in de Verenigde Staten -van particulieren bij de 
adviseringg van kunsttentoonstellingen. Zoals te verwachten kon dit voorstel 
inn kunstenaarskringen op weinig enthousiasme rekenen. 

299.. Citaat: Hart 1988,137; ook Boekman stelde het 'algemeen belang' nadrukkelijk 
bovenn 'groepsbelangen' van kunstenaars (Boekman 1939,184). 

300.. Duparc 1975,25. 
301.. Het is illustratief voor de verschillen in visie tussen Amsterdam en de rijksover-

heidd dat er in de hoofdstad juist wél voor werd gekozen om de commissie die 
hett stadsbestuur adviseerde over het budget voor 'Opdrachten en aankopen van 
beeldendee kunstenaars' uit vertegenwoordigers van kunstenaarsverenigingen 
tee laten bestaan. 

302.. Het comité was de opvolger van de in 1914 opgerichte Commissie ter beharti-
gingg van de belangen der Nederlandsche Kunstenaars te Venetië (waar sinds 
18955 de Biënnale - een internationale tentoonstelling van moderne beeldende 
kunstt - plaatsvindt). Voorzitter van het elf leden tellende comité werd de Haag-
see schilder Will y Martens, die in 1926 werd opgevolgd door de nadrukkelijk 
aanwezigee hoogleraar aan de Koninklijke Academie Hendrikjan Wolter. 
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303.. Archiefocw, afd. K&W , 1918-1940,651. 
304.. Het budget waarover het comité kon beschikken werd in 1922 vastgesteld op 

ƒ5000,-.. Een jaar later kwam hier ƒ 1000,- bij, maar daarna werd het steeds 
minder.. Na 1932 kwam het bedrag niet meer boven de ƒ4000,-. In enkele 
jarenn (1924 en 1934) was er nog geen ƒ2000,- beschikbaar. Natuurlijk werd er 
geklaagd;; het comité was door de lage subsidie 'genoodzaakt zich in zijn arbeid 
zeerr te beperken' (Archief ocw, afd. K&W , 1918-1940,651). Daarentegen 
benadruktee het ministerie dat niet alles van de overheid kon worden verwacht. 
Inn 1927 wees minister M. A. M. Waszink (RKSP) op de wenselijkheid van grotere 
particulieree betrokkenheid, zoals die in de Verenigde Staten bestond. Was er 
somss te weinig publieke belangstelling? Misschien zouden er meer leken in 
hett comité moeten worden opgenomen. Kunstenaars (verenigingen) verzetten 
zichh hier juist tegen; die hadden al grote bezwaren tegen het feit dat er een niet-
kunstenaarr (een notaris) in het comité zat. 

305.. Een commentaar in de Haagse Post op de tentoonstelling in Brussel (1935) was 
illustratieff  voor de onder veel kunstenaars levende kritiek (Haagse Post, 3 augus- 529 
tuss 1935). De presentatie was 'zwak', en dat was de schuld van het ministerie dat 
maarr bleef weigeren om de samenstelling van het comité te veranderen. Hier-
doorr was men vervallen tot 'sleur, beïnvloeding, eenzijdigheid', en, ondanks de 
persoonlijkee benoemingen, tot 'te veel invloed van "Arti"' . Over het getoonde 
werkk werd opgemerkt: 'Er is teveel Bergensche school, te weinig nieuwe zake-
lijkheid,, te weinig kunst der met wrok vervulden. Of past dat laatste niet in een 
doorr de regering saamgebrachte verzameling?' Eén ding werd uit dit commen-
taarr heel duidelijk. De visie van de politiek, en daarmee die van de rijksoverheid, 
opp de rol van de kunst in de samenleving en het hieruit voortkomende beleid 
strooktenn op uitvoerend niveau maar matig met de (groeps)belangen van 
professionelee beeldende kunstenaars. 

306.. Hoe in geëngageerde kunstenaarskringen over de maatschappelijke positie van 
kunstenaarss werd gedacht, werd onder meer duidelijk rond het kunstenaars-
congress Kunstenaars in de crisis (1933); zie Heuves 1996,16-17. 

307.. Citaat: Archief ocw, afd. K&w , 1918-1940,650. De tentoonstellingen brachten 
ƒ30.500,-- op; dit bedrag werd aangevuldd met ƒ4500,- van het door het rijk 
gefinancierdee en in 1931 in het leven geroepen Nationaal Crisis Comité. 

308.. Over Van Royen zie Hammacher 1947. 
309.. Het Voorzieningsfonds werkte aanvankelijk als volgt: de bij het fonds aangeslo-

tenn kunstenaarsverenigingen betaalden ƒ 15,- per lid per jaar. Het rijk gaf hierop 
100%% subsidie (tot totaalƒ35.000,-), evenals de aangesloten gemeenten. De 
ledenn van de verenigingen hadden zo in geval van nood recht op een uitkering 
vann maximaal ƒ24,- per week gedurende maximaal dertien weken per jaar. 

310.. De bijdragen aan letterkundigen (vanaf 1919) en beeldende kunstenaars (vanaf 
1923)) kenden eveneens sociale aspecten, maar hierbij ging het toch in de eerste 
plaatss om door het ministerie van OK& WW uitgevoerd kunstbeleid. Bij het door 
hett ministerie van Sociale Zaken medegefinancierde Voorzieningsfonds lag dit 
tochh fundamenteel anders. 
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i .. Omdat het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet het 
resultaatt was van in de Nederlandse Grondwet verankerde democratische 
besluitvorming,, is aan de periode 1940-1945 geen afzonderlijk hoofdstuk 
gewijd.. Diepgaand onderzoek naar de complexe verhouding tussen het cultu-
relee leven - de kunsten in het bijzonder - en de Duitse bezetters is verricht 
doorr H. Mulder (1978). Zie over het cultuurbeleid tijdens de bezetting ook 
Dee Jong 1969 e.v., deel v (271-279; 759-791) en deel vi (467-473), Van Berkel 
19933 en Micheels 1993. 

2.. Van Berkel 1993,17,20. 
3.. De Jong 1969 e.v., deel v, 263-282. 
4.. In Sint-Michielsgestel bleek dat de wens tot vernieuwing niet beperkt bleef 

tott de tijdens het interbellum politiek-bestuurlijk vrijwel buitenspel staande 
5 3°° socialisten en progressieve liberalen, maar dat ook verschillende progressieve 

katholiekenn en protestanten de verzuilde verhoudingen wilden doorbreken. 
Naa de oorlog moest de geestelijke wedergeboorte van Nederland worden 
gevoedd 'uit de levende bronnen van christendom en humanisme' (Bank 1978, 
22).. Volksontwikkeling, beschaving, cultuur en kunst zouden daarbij een rol 
moetenn spelen. 

5.. Van den Burg en Kassies 1987. 
6.. Van Berkel 1993; zie ook Van Vree in De Volkskrant, 10 april 1993,31. 
7.. Micheels 1993; zie ook Spruit in Folia, jrg. 46 (1993), nr. 12 (5 november), 7. 

Kassiess beoordeelt het 'Duitse begin' van het kunstbeleid als 'een leugen' en 
legtt de aanvang ervan nadrukkelijk bij het tijdens de oorlog in brede kringen 
vann de bevolking gegroeide besef'omtrent de samenhang tussen leven en kunst, 
welzijnn en kunst, overheid en kunst' (Kassies 1960/1980,90-91). 

8.. Hoefnagel en Reinders 1983,22. 
9.. De roep om politieke en bestuurlijke vernieuwing die direct na het einde van 

dee Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Volksbeweging (NVB) werd 
gearticuleerdd was nauw verbonden met protesten tegen de afstandelijke rol van 
dee overheid die al ruim voor 1940 tot uiting waren gekomen (Bank 1978, 8-13). 
Dee belangrijkste bezwaren richtten zich tegen de antithese en de verzuiling 
waardoorr nationale eenheid en gemeenschapsbesef sterk aan zeggingskracht 
haddenn verloren. Tegelijk werd de vernieuwingsdrang gestimuleerd door de 
inn de jaren dertig onder veel intellectuelen gegroeide overtuiging dat sociaal-
economischee crises en het kwaad van het nazisme (en het communisme) slechts 
kondenn worden bestreden door krachtige openbare bestuurders die bereid en in 
staatt waren zich binnen de rekbare spelregels van de parlementaire democratie 
tott autoriteit te verheffen. Als velen was ook koningin Wilhelmina van de nood-
zaakk van het vernieuwingsproces overtuigd. Direct na de oorlog, nog voor er 
verkiezingenn konden worden gehouden, verzocht zij de voorzitter van de NVB, 
Schermerhorn,, en Drees een 'nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' te 
vormen.. Dit kwam er; in juni 1945 trad het 'doorbraak-kabinet' Schermerhorn-
Dreess aan. 

10.. In de PvdA gingen in 1946 de SDAP, VDB en de Christen Democratische Unie op. 
11.. De VVD werd in 1948 opgericht door het voormalige VDB- en Partij van de 

Arbeid-lidd P. J. Oud en door D.U. Stikker, die in 1946 de Partij van de Vrijheid 
inn het leven had geroepen. 
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12.. Aanzienlijk van invloed hierop waren de opvattingen van de sociaal-pedagoog 
Karll  Mannheim, die stelde dat de maatschappelijke en politieke chaos die in 
dee jaren dertig in Europa was ontstaan - het 'faillissement van de Westerse 
beschaving'' - slechts kon worden bestreden door het openbaar bestuur te 
baserenn op rationele kennis en planning. De hiertoe noodzakelijke 'planning 
forr freedom', waarbij aan intellectuelen een leidinggevende rol was toebedacht, 
sloott aan zowel bij de wens tot centraal geleid planmatig handelen, die sinds het 
middenn van de jaren dertig sterk in sociaal-democratische kring leefde, als 
bijj  het personalisme, waarbinnen de noodzaak van krachtige bestuurders werd 
benadruktt (over het socialistisch plandenken zie Jansen van Galen 1985). 
Bovendienn accentueerde Mannheim dat planning zich niet moest beperken 
tott sociaal-economische aspecten van de samenleving, maar dat ook een 
weloverwogenn overheidsbemoeienis met de morele 'vorming van de mens' 
onontbeerlijkk was (Woldring 1986, Peelen 1986). 

13.. De politicoloog Lijphart bestempelt de naoorlogse periode tot het midden van 
dee jaren zestig als een hoogtepunt van de Nederlandse 'pacificatie-democratie' 531 
waarinn door partij-elites, onder invloed van een sterk nationaal saamhorig-
heidsgevoel,, eendrachtig- 'op brede basis' - aan het herstel van het land werd 
gewerkt.. Potentiële strijdpunten werden daarbij in bedwang gehouden, niet 
doorr ze te negeren, maar door erover te communiceren (Lijphart 1984). 

14.. UNESCO (1946) staat voor: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. . 

15.. Van der Leeuw 1947,9. 
16.. Sandberg geciteerd in Smiers 1977,89. 
17.. Van der Leeuw 1947,13. Hierbij zou de aandacht in het bijzonder op muziek, 

dans,, beeldende kunst en bouwkunst moeten worden gevestigd (Van der Leeuw 
1945,1277 e.v.). 

18.. Door de oriëntatie op het religieus-personalistisch socialisme sloten de denk-
beeldenn van Van der Leeuw slechts ten dele aan bij opvattingen die voor de 
oorlogg in socialistische kring over cultuurbeleid leefden. Toch kan niet worden 
gesteld,, zoals Van Duiken (1985,84) en Hofstee (1992,33) doen, dat de Actieve 
Cultuurpolitiekk de uitkomst is van een aantal persoonlijke opvattingen van Van 
derr Leeuw. Daarvoor is het (politiek-bestuurlijke) denken van Van der Leeuw 
tee veel onderdeel van het door veel meer vernieuwers gedragen en aan interna-
tionalee invloeden onderhevige personalistisch socialisme. Hoe groot de invloed 
vann Banning was, blijkt uit de overeenkomst tussen de 'Beginselen van cultuur-
politiek'' die deze tijdens de oorlog opschreef in zijn De dag van morgen en de 
accentenn die Van der Leeuw als minister in zijn beleid legde. De overeenkomst 
gaatt zo ver dat Van der Leeuw de door Banning voorgestelde organisatie van 
hett departement in drie secretariaten-generaal onmiddellijk na zijn aantreden 
doorvoerde. . 

Binnenn het personalistisch socialisme werd nadruk gelegd op de verantwoor-
delijkheidd en de vorming van harmonische en moreel weerbare persoonlijk-
heden,, het aankweken van gemeenschapsgevoel en de versterking van het besef 
vann nationale eenheid. Het personalistisch socialisme oefende, nadat de SDAP 
zichh in 1937 had omgevormd tot een 'brede volkspartij', sterke aantrekkings-
krachtt op religieus gemotiveerde gemeenschapsdenkers als Willem Banning 
(SDAP),, Hendrik Brugmans (SDAP), Willem Schermerhorn en de in de jaren 
dertigg politiek ongebonden Van der Leeuw. Zie voor een uiteenzetting van het 
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personalistischh socialisme: Banning 1945. Over het verschil tussen de sociaal-
democratischee opvattingen over cultuurbeleid van voor de oorlog en die van de 
personalistisch-socialisten:: Van Duiken 1985,84CV.; aangaande overeenkom-
sten:: Van Dijk 1990,186-187. 

19.. Van der Leeuw (1945,117) hierover: 'Als je op cultureel gebied iets wil , dan moet 
jee tegen de besten zeggen: gij maakt een plan. En is er onder hen iemand, die 
grotee toewijding en de gave der organisatie bezit, laat hem dan gezegd worden: 
Voertt gij het nu uit, en doe dat op uw manier. Laat err op dit en andere gebieden 
vertrouwenn zijn! En persoonlijke verantwoordelijkheid.' 

20.. Van der Leeuw 1945,168-169; ook geciteerd in Van Duiken 1985,128. 'De echte 
democratie'' zou moeten worden verwezenlijkt binnen 'kleinere zelfstandige 
volksvertegenwoordigingen'' (Van der Leeuw 1945,169-170), de corpora. De 
hieropp toegepaste publiekrechtelijke maatschappelijke ordening zou, naar de 
overtuigingg van Van der Leeuw en van velen met hem, een einde maken aan de 
klassentegenstellingenn en de verzuiling. Teneinde de politieke tegenstellingen 

55 3 2 n i e t °P de spits te drijven gaven zowel katholieken als socialisten er in veel 
gevallenn de voorkeur aan om verschillende sectoren van het maatschappelijk 
levenn op corporatieve grondslag te ordenen. De filosofie van het corporatisme 
sloott aan bij gemeenschapsgedachten die vooral in katholieke, maar toch ook 
inn socialistische kring leefden (bijv. Banning en Wbldring 1993,58-62). 

21.. Van Dijk 1990,185. Citaat: Knippenberg en Van der Ham 1993,316. 
22.. Citaat: Van Dijk 1990,186; zie ook: Van Duiken 1985,90; Banning 1945,132; 

Kossmannn 1986,235. 
23.. Over de kunstopvattingen van Van der Leeuw en de rol van de kunstenaars in 

dee maatschappij, zie Hofstee 1992,35-36 en Van der Leeuw 1948. 
24.. Knippenberg en Van der Ham 1993,334, e.v. 
25.. Voor Van Poelje, wiens gedachten toch niet ver van die Van der Leeuw afston-

den,, was het ontslag een schok. De ontslagredenen bleven in het vage en kun-
nenn niet gemakkelijk inhoudelijk worden beargumenteerd. Mogelijk was de 
redenn eenvoudig. Van Poelje was in 1945 61 jaar oud en het lag voor de hand dat 
Vann der Leeuw hem te veel tot het vooroorlogse departementale establishment 
rekende.. De nieuwe minister met zijn revolutionaire plannen gaf de voorkeur 
aann de jongere Reinink, die hij persoonlijk kende en zeer waardeerde, met wie 
hijj  eerder had samengewerkt en die zich in de praktijk had doen kennen als een 
daadkrachtigg en gedreven vernieuwer van personalistisch-autoritaire snit. 

26.. Reinink was van 1930 tot 1939 secretaris van het bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningenn geweest. 

27.. Knippenberg en Van der Ham 1993,343. 
28.. De kunsthistoricus A.M. W.J. Hammacher werd hoofd van de afdeling Beel-

dendee Kunsten; mw. H. van Dam van Isselt (het voormalige 'hoofd-kunsten' 
vann Amsterdam) van dee afdeling Muziek, Toneel en Letterkunde; ir. J.H. J. de 
Jongg van de afdeling Film en mw. J. de Boer van de afdeling Radio. De enige 
vann de 'oude garde' die bleef was het voormalig hoofd van de afdeling Kunsten 
enn Wetenschappen, Van der Haagen, die hoofd van de afdeling Oude Kunst 
enn Natuurbescherming werd. 

29.. Van den Burg en Kassies (1987,88) noemen ook A. M. Hammacher als regerings-
adviseur.. Aangezien deze echter werd aangesteld als hoofd van de afdeling 
Beeldendee Kunsten, was zijn positie toch meer in de formele ambtelijke struc-
tuurr van het ministerie ingebed. Op initiatief van Toonkunst werd Reeser in 
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19477 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 'cultuurgeschiedenis der muziek'. 
Inn 1951 volgde Reeser G. van der Leeuw op als Toonkunst-voorzitter, die in 
19499 op zijn beurt het voorzitterschap van Van Beresteijn had overgenomen. 

30.. Bolkestein 1944,287. Het al tijdens de oorlog door Bolkestein bedachte orga-
nisatieschemaa van het cultuurbeleid (in vijf afdelingen) kwam dicht in de buurt 
vann het door Van der Leeuw neergezette model. 

31.. Geciteerd in Smiers 1977,9. 
32.. Over het door Hunningher opgestelde toneelrapport zie Hofstee 1992,35. 
33.. Ibidem. 
34.. Smiers 1977,115; de kosten waren door Reinink op het 'welhaast astronomische 

bedrag'' van tien miljoen gulden geraamd; daarvan moest vijf miljoen door het 
rijkk en vijf miljoen door de lagere overheden worden gedekt (Van den Burg 
1992,32). . 

35.. Met zijn verhoogde inspanningen ging Van der Leeuw voort met het subsidie-
beleidd dat tijdens de oorlog door de Duitsers was geïnitieerd (SCP 1986,94). 
Dee door de Duitsers begonnen subsidiëring van film, toneel en dans werd 533 
voortgezett en de budgetten voor muziek, beeldende kunst, letteren, musea, 
archievenn en monumentenzorg werden, in vergelijking met die van voor de 
oorlog,, aanzienlijk verhoogd. Hetzelfde gold voor de budgetten voor instellin-
genn als de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut te Rome, het 
Rijksbureauu voor Kunsthistorische Documentatie en voor activiteiten als het 
WoordenboekWoordenboek der Nederlandse Taal. 

36.. In vergelijking met 1939 stegen de budgetten in 1946 (ongewijzigde begroting) 
alss volgt (x ƒ 1000): toneel 2,7 - 536; opera en dans 4 -200; muziek 243 -1384; 
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werkzaamhedenn sterk uiteenlopende, leden - waaronder de Algemene Bond 
voorr Onderwijzend Personeel (ABOP), de Christen Jonge Vrouwen Federatie, 
dee Stichting Kunst en Bedrijf, de Bond van Amateur Opera- en Operettegezel-
schappenn (BOOG), de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten 
(FAso),, de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica 
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(NOVAM) ,, het Werkcentrum voor Leketoneel en Creatief Spel, It Fryske 
Amateurr Toaniel, de Vereniging voor Handenarbeid, de Federatie van Katho-
liekee Centra voor Volksontwikkelingswerk, de KRO, de AVRO, de VPRO en de 
NCRVNCRV -, werd het vooral een praatcollege. 'Twintig jaar lang hebben 112 lande-
lijk ee organisaties gepraat (...). In die twintig jaar is er - afgezien van adviezen 
hierr en daar - niets concreets tot stand gekomen' (Van Marissing 1968). Hier-
meee werd het NCC toch wel wat te kort gedaan, want het had grote invloed op 
dee ontwikkelingvan het 'regionale culturele klimaat', onder meer door de tot-
standkomingvann provinciale culturele raden krachtig te bevorderen. Ook bij 
dee oprichting van de Landelijke Stichting voor Kunstzinnige Vorming (LSKV) 
speeldee het NCC een belangrijke rol. Na kritiek rond de viering van het twintig-
jarigg bestaan (Blokker 1968 en Van Marissing 1968) gaf het NCC in 1969 
opdrachtt aan prof. dr. J.J.A. Vollebrecht (KU Nijmegen) om onderzoek naar 
hett eigen functioneren te verrichten. De uitkomst was tamelijk vernietigend. 
Terr verbetering van de situatie werd een plan uitgewerkt waarin het NCC samen 

5400 met een aantal andere organisaties (als het Nationaal Overleg voor Gewestelij -
kee Cultuur, het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling en LSKV) werd 
ondergebrachtt in een 'Nationale Kulturele Raad'. Hierin zou ook de Raad voor 
dee Kunst moeten opgaan. De nieuwe instelling zou moeten functioneren als 
dee Engelse 'Arts Council' met zowel uitvoerende als adviserende taken; zij zou 
eenn soort 'Culturele AN WB ' moeten worden (Blokker 1968). Er kwam niets van 
terecht;; het NOGC bleef als koepel van de provinciale culturele raden voortbe-
staan,, de NSKV verzelfstandigde en het NCC ging begin jaren zeventig op in de 
Raadd voor Maatschappelijk Welzijn. Enkele interessante stukken aangaande 
dee voorbereiding van 'een culturele ANWB' bevinden zich in het archief van het 
LOKVV te Utrecht. 

119.. Van den Burg en Kassies 1987,27. 
120.. Door het communisme gemotiveerde kunstenaars wilden een actieve bijdrage 

leverenn aan de verwezenlijking van hun zo nadrukkelijk op 'het gewone volk' 
georiënteerdee 'fundamenteel-democratische en anti-autoritaire' politieke 
idealen.. Zij zagen hun optreden in belangrijke mate gelegitimeerd door de 
strijdd die tegen 'het kapitalisme met zijn stuurloosheid, zijn wanorde (...)' 
moestt worden gestreden (citaat: Van den Burg en Kassies 1987,29; over kunst 
enn communisme ook: Pots en Singelsma 1978). 

Geplaatstt binnen het sociaal-democratische gedachtegoed sloot de centrale 
positiee van kunstenaars aan bij de verheven rol die hun door bijvoorbeeld 
Henrii  Polak al rond 1900 was toegedicht: die van het genie dat de mensheid 
konn leiden naar een hogere trap van beschaving. 

121.. Voor een helder beeld van de geschiedenis van het Nationaal Instituut zie Ver-
heull  en Dankers 1990,44-93, en Verheul 1990,258-277. 

122.. Verheul en Dankers 1990,44. 
123.. Ibidem. Het hier beoogde nationaal bewustzijn moet niet worden verward 

mett het 'nationalisme', dat in de kringen van het Nationaal Instituut als zeer 
verwerpelijkk gold (Verheul 1990,258-265). 

Hoewell  bij het Nationaal Instituut de doorbraakgedachte richtinggevend 
was,, scheidden zich hier de wegen tussen enerzijds de vernieuwers van de 
Nederlandsee Volksbeweging die, eenmaal in de regering, juist nadruk op het 
'primaatt van de politiek' legden, en anderzijds het Nationaal Instituut, dat het t 
primaatt juist nadrukkelijk bij het particulier initiatief legde. Ondanks dit funda-



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK VI I 

mentelee verschil ging het hier toch niet om streng gescheiden groeperingen. 
Beidee werden bezield door de doorbraakgedachte en het personalisme en in 
enkelee gevallen waren vooraanstaande vernieuwers als de burgemeester van 
Zaandam,, de sociaal-democraat J. in 't Veld (mede-oprichter van het Nationaal 
Instituut),, in beide circuits actief. 

124.. Verheul 1990,258. 
125.. Ibidem, 271. 
126.. Over de mislukte culturele doorbraak van het Nationaal Instituut: Verheul 

19900 (twee titels). 
127.. Op initiatief van J.M. de Booy, directeur van de Koninklijke/Shell op Curacao, 

werdd op 10 augustus 1940 onder de naam Prins Bernhard Fonds (PBF) een 
'Spitfirefonds'' in het leven geroepen. Vanuit een Vast geloof in de overwinning 
vann de strijd voor vrijheid, recht en cultuur' werd hierin door particulieren geld 
bijeengebrachtt 'ter vergroting van ons aandeel in de geallieerde oorlogvoering' 
(Jaarverslag,(Jaarverslag, PBF 1946,5). 'Spitfirefonds' is de verzamelnaam voor de fondsen 
diee tijdens de oorlog in westerse landen door particulieren werden opgericht 
omm de oorlogsinspanningen te ondersteunen door onder meer 'Spitfire*-
vliegtuigenn te kopen. 

128.. Cleveringa had al in 1940 openlijk stelÜng genomen tegen anti-joodse maat-
regelenn van de bezetter. Hiermee opende hij bij velen de ogen voor 'het gevaar 
datt van Duitse zijde de Nederlandse geestes- en gewetensvrijheid bedreigde' 
{Winkler{Winkler Prins, 7e druk, deel v, 519). 

129.. Het Nationaal Instituut werd in januari 1947 officieel ontbonden, 
130.. Jaarverslag, PBF 1946,5-6. 
131.. Citaten in deze alinea: ibidem, 12-13. 
132.. Citaat: Verheul en Dankers 1990,145. 
133.. In 1954 gaf het PBF de brochure De culturele taak van de provincie; een schets voor 

eeneen meersluitenden meerfundamenteelcultuurbeleid'uit. 
134.. De commissie bestond behalve uit Polak en Mulder uit de directeur van het c B s 

(Ph.. Idenburg), een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken 
(J.. van Doorn) en elf hoogleraren van negen universiteiten of hogescholen, 
onderr wie P. J. Bouman (RU Groningen), Sj. Groenman (RU Utrecht), F. van 
Heekk (RU Leiden) enn S. Hofstra (UvA). 

135.. In 't Veld-Langeveld 1953,1954; Prins Bernhard Fonds 1956 (Mededeling 11), 
i9600 (Mededeling serie A, nr. 4), 1956 (Mededeling 13), 1959 (Mededeling serie 
A,, nr. 2), 1959 (Mededeling serie A, nr. 3). 

136.. Verheul en Dankers 1990,203. 
137.. Ibidem, 206. 
138.. Geciteerd in ibidem, 207. 
139.. De samenwerking bestond er vanaf het begin vooral uit dat men op eikaars 

congressenn en bijeenkomsten sprak of in elk geval vertegenwoordigd was en 
datt de Federatie op verschillende plaatsen binnen het PB F, in het bijzonder in 
dee Vaste commissie voor de Kunst, een duidelijke stem had. 

140.. De naam was aanvankelijk: Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen 
vann Kunstenaars, in 1972 werd het Federatie van Kunstenaarsverenigingen. 
Overr het ontstaan en de eerste jaren van de Federatie zie: Van den Burg en 
Kassiess 1987. 

141.. Van den Burg en Kassies 1987,23. 
142.. Ibidem, 29. 
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143.. Smiers 1977, 89,92; Van den Burg en Kassies 1987,25-38. 
144.. Jansen en Rogier 1983, 60-66. 
145.. Van den Burgen Kassies 1987,85. 
146.. Citaat: Truijens 1998. 
147.. Smiers 1977,89. 
148.. De reacties op het ambitieuze manifest Kunstenaars van Nederland! waarmee 

dee Federatie in juli 1945 naar buiten trad, waren terughoudend. 
149.. Al kort na de oorlog organiseerde Sandberg als nieuwe directeur van het 

Amsterdamsee Stedelijk Museum een aantal tentoonstellingen over moderne 
abstractee kunst, die hij daarmee in Nederland introduceerde. Onmiddellijk 
ontstondd een heftige richtingenstrijd tussen 'figuratieven' en 'experimentelen'. 
Sandbergg en de Federatie (en daarin vooral de Beroepsvereniging van Beelden-
dee Kunstenaars -verreweg de grootste groep binnen de Federatie) vertegen-
woordigdenn de 'experimentelen'. Hiermee werd de tweedeling links-progres-
sieff  / experimenteel-abstract tegenover 'conservatief / figuratief benadrukt. 

55 4 2 De tegenstelling was een groot struikelblok in de strijd om de eenheid binnen 
dee kunstwereld (Van den Burgen Kassies 1987,96,120,172-221, en Stokvis 1984, 
11-36).. Maar ook in breder verband bleef zij de gemoederen nog lange tijd 
beroeren.. In 1965 bijvoorbeeld stortte de burgemeester van Gorinchem in een 
voordrachtt op de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam de 
fiolenfiolen van zijn toorn uit over de 'volstrekt onbegrijpelijke kunstuitingen van 
inn hoofdzaak heel jonge mensen, wier ervaring en vakbekwaamheid recht 
omgekeerdd evenredig zijn aan de overdreven belangstelling, welke hun onrijpe 
experimentenn publiekelijk wekken' (Van Rappard 1965,2). 

150.. De Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV) , de Neder-
landsee Toonkunstenaars Bond (NTB), de Bond van Nederlandse Architecten 
(BNA)) en de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen 
('dee oude Federatie') zagen anno 1945 niets in de plannen van de Federatie. 
Citaat:: Van den Burgg en Kassies 1987,117; ledenaantallen ibidem, 193; de 'oude 
Federatie'' betitelde de leden van de 'nieuwe Federatie' tegenover de minister 
alss 'extremistische elementen' (Archief ocw, afd. OK&w/kunsten, 1945-1965, 
284.1.) ) 

151.. Citaat: Smiers 1977. 
152.. Van den Burg en Kassies 1987,128. 
153.. Ibidem, 142. 
154.. Ibidem, 171. 
155.. De communisten behaalden bij verkiezingen in 1946,1952 en 1959 respectieve-

lij kk io,6, 6,2 en 2,4 % van de stemmen. 
156.. Van den Burg en Kassies 1987,242. 
157.. Over de in 1945 in dienst van de Federatie getreden Kassies zie: Rogier 1980 

en,, veel kritischer, Haveman 1995. Voor een selectie uit zijn publicaties tot 1980 
alsmedee een bibliografie, zie: Van Duiken, Rogier en Valkman 1980. 

158.. Rogier 1980,11,25-26. 'Hij had altijd meer en betere argumenten dan wie ook, 
eenn bredere visie, een accuratere kennis, meer filosofie, een heldere kijk', vond 
bijvoorbeeldd Wim Sinnige, de latere directeur van de Federatie (1968-1971) en 
Amsterdamss Pvd A-wethouder voor o.m. kunstzaken (1973-1980). 

159.. Sandberg werd opgevolgd door Bob Bruijn (1950-1953) en deze door Binne 
Groenierr (1953-1966). 

160.. Oosterbaan Martinius 1990,115. 
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161.. Kassies 1956/1980,63. 
162.. Uit de onderwerpen die tijdens het congres in 1957 werden behandeld bleek dat 

dee Federatie aan het eind van de jaren vijfti g haar accenten legde bij de veranke-
ringring van het kunstbeleid in wetgeving, het kunstonderwijs, de maatschappelijke 
positiee van kunstenaars en, daarmee samenhangend, bij cultuurspreiding. Uit 
hetgeenn hierover werd opgemerkt en uit de gestelde 'eisen' (die overigens zeer 
ernstigg en gematigd werden verwoord) kan worden opgemaakt dat de Federatie 
inn de loop van de tijd haar rol als 'strijdorganisatie', zoals voorzitter Groenier 
hett noemde, heel concreet had leren vertalen. 

163.. Citaat: Smiers 1977, in. 
164.164. 'Behoefte aan beeldende kunst bestaat overal: in particuliere woonmilieus, in 

fabriekenn en kantoren, in openbare gebouwen en scholen, in parken en langs 
wegenn - kortom: wie om zich heen ziet, wie de lelijkheid van onze huizen, 
gebouwenn en steden aanschouwt, wie weet hoe slechts zeer weinigen uit ons 
volkk de beeldende kunst als een kostbaar cultuurgoed herkennen en aanvaar-
den,, die weet ook hoe groot de behoefte aan beeldende kunst is', stelden de 543 
Federatiee en de BBK in 1955 (Federatie van Kunstenaarsverenigingen/BBK 1955, 
3;; ook geciteerd in Smiers 1977,204). 

165.. Smiers 1977,204. 
166.. Op de financiële problemen binnen de beroepsgroep werd meermalen de 

aandachtt gevestigd door onderzoeken van het PBF en de (Voorlopige) Raad 
voorr de Kunst, waarvoor beeldend kunstenaar J.W. Havermans doorwrochte 
onderzoekenn verrichte (In 't Veld-Langeveld 1953 en Havermans 1956). Zij 
droegenn ertoe bij dat binnen de Federatie en de BBK in de jaren vijfti g de 
aandachtt voor de sociale positie van de kunstenaar een uiterst belangrijk thema 
werd.. In het rapport Rijksoverheid en beeldende kunst had de Federatie haar visie 
all  in 1955 onder woorden gebracht. Het door de overheid gevoerde sociale 
beleidd - de 'contraprestaties', waarvoor inmiddels een groter budget beschik-
baarr was dan voor het 'reguliere' beeldende-kunstbeleid - moest worden omge-
vormdd tot een beleid waarbij op cultuurpolitieke gronden het maatschappelijk 
functionerenn van kunstenaars kon worden bevorderd. Pas als dat gebeurde 
zouu sociale cultuurspreiding een echte kans krijgen (zie: Archief Nederlandse 
Federatiee van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, dossier 243). 

Dee aandacht voor de slechte sociale positie van beeldende kunstenaars leefde 
ookk duidelijk buiten de Federatie. Het PB F verrichtte hiernaar verschillende 
onderzoekenn (In 't Veld-Langeveld 1953 en Prins Bernhard Fonds 1956a) en 
nadatt enkele grote steden na de oorlog met een 'contraprestatieregeling' waren 
begonnenn volgde het rijk in 1949 met een eerste landelijke regeling (Pots 1981, 
15-26).. Zie over de toenemende aandacht voor de sociale positie van beeldende 
kunstenaarss ook IJdens 1983, 21-47. 

167.. Teneinde de grootste financiële nood in de beroepsgroep te lenigen groeiden 
naa 1945 de bijdragen aan het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en werden 
zogenaamdee contraprestatieregelingen in het leven geroepen, waarbij beelden-
dee kunstenaars in ruil voor 'een artistieke tegenprestatie' een 'vergoeding' 
ontvingen.. Het rijk droeg hieraan bij doordat het ministerie van Socialee Zaken 
vann aanvang af aan de plaatselijke regelingen meebetaalde. In 1949 kwam 
opp rijksniveau een uniforme regeling tot stand die in de praktijk al snel de 
'Beeldendee Kunstenaars Regeling' zou gaan heten (zie over de contraprestatie-
regelingen:: Pots 1981). 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK VI I 

Naastt dit sociale 'kunstenaarsbeleid' groeide zowel op rijksniveau als bij de 
besturenn van (grotere) gemeenten de aandacht voor eigentijdse beeldende 
kunstt ontegenzeglijk. Direct na de oorlog werden in bijna alle gemeenten 
initiatievenn tot oprichting van verzetsmonumenten genomen, en vrijwel steeds 
leiddee dit tot opdrachten aan beeldende kunstenaars. Maar er gebeurde meer. 
Nadatt kunstenaars daar al voor de oorlog op hadden aangedrongen en de PTT 
all  in 1938 daartoe was overgegaan, werd in 1951 in de ministerraad besloten om 
inn het vervolg de 'percentageregeling' te hanteren. Dit betekende dat in het 
vervolgg 1,5% van de kosten van nieuw te bouwen rijksgebouwen zou worden 
aangewendd voor 'decoratieve aankleding' daarvan. Het diende hierbij te gaan 
omm 'vaste kunstwerken van monumenteel karakter' als glas-in-lood-ramen, 
mozaïeken,, wandschilderingen en muurplastieken (over de geschiedenis van de 
percentageregeling:: Jansen 1995,11-16). Het ministerie beschouwde de regeling 
aanvankelijkk vooral als een inkomensbevorderende activiteit, maar toen in 1953 
dee regeling werd verbreed naar nieuwbouwvan scholen kwam het esthetisch-

55 44 vormende motief meer naar voren: 'Toepassing van kunst in openbare 

gebouwenn en scholen werd gezien als een ideale manier om mensen (...) zoveel 
mogelijkk in kennis te brengen met de uitingen van de eigentijdse kunst en ze de 
verheffendee werking van kunst te laten ondergaan' (Jansen 1995,16). Hoewel 
niett wettelijk voorgeschreven, gingen veel grotere gemeenten en provincies er 
inn navolging van het rijk op eigen initiatief toe over om ook een percentage-
regelingg te hanteren. 

Eveneenss werd het al voor de oorlog gevoerde (maar bijzonder zuinige) 
beleidd met betrekking tot presentaties in het buitenland en opdrachten aan en 
aankopenn van eigentijdse beeldende kunstenaars voortgezet. In 1957 werden 
vierr rijkscommissies in het leven geroepen die moesten adviseren over 
'aankopenn en opdrachten op het gebied van de beeldende kunst' (te weten voor 
schilderkunst,, beeldhouwkunst, gebonden kunst en grafische en tekenkunst). 
Inn 1958 was het budget ƒ 240.000,-, in 1965/640.000,-. Tussen 1956, dus al 
voorr de instelling van de vier adviescommissies, en 1959 werd jaarlijks van zo'n 
driehonderdd kunstenaars werk gekocht (overzicht in het Archief van OK& W 
1945-1965).. Voor instellingen als de NKS en Kunst en Bedrijf die 'op een of 
anderee wijze de bevordering van het contact tussen (beeldende) kunst en 
publiek'' ten doel stelden, groeide het budget tussen 1950 en 1965 van ƒ30.000,-
naarr ƒ360.000,- (citaat: Handelingen 11,1964-1965, Toelichting bij begrotings-
artikell  319 van hfdst. 8, p. 40). 

Teneindee de afzetmogelijkheden voor beeldende kunst te vergroten werd 
vanaff  i960 het aankopen van eigentijdse beeldende kunst door particulieren 
bevorderdd door de invoering van de 'Subsidieregeling voor aankopen van wer-
kenn van levende Nederlandse beeldende kunstenaars' (ASK). Op grond hiervan 
kregenn particuliere kopers van op 'erkende' verkooptentoonstellingen verkocht 
werkk een deel van het aankoopbedrag (variërend van 30 tot 50%) vergoed. 
Dee regeling sloot aan bij de praktijk, waarin in de loop van de jaren vijfti g de 
expositiemogelijkhedenn - en daarmee de verkoopmogelijkheden - behoorlijk 
werdenn verruimd doordat in veel plaatsen met steun van gemeentebesturen 
nieuwee tentoonstellingsaccommodaties tot stand kwamen (Voster 1967). 

168.. Het ministerie was wel bereid om door middel van beleidsactiviteiten de afzet-
mogelijkhedenn van beeldende kunst te stimuleren, maar om,, zoals de BBK wens-
te,, het bestaande 'sociale beleid' (de contraprestatieregelingen) in 'kunstbeleid' 
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tee veranderen ging toch te ver. Het principiële en al van voor de oorlog bekende 
verschill  tussen kunst- en kunstenaarsbeleid had ertoe geleid dat de verantwoor-
delijkheidd hiervoor over twee ministeries was verdeeld. En ondanks de door 
OK& WW erkende moeilijke positie van (beeldende) kunstenaars wilden de hier 
verantwoordelijkee ministers dit zo laten. Op het ministerie was men van 
meningg dat het op grond van artistieke kwaliteit selecterende 'marktmechanis-
me'' in principe de oplossing moest bieden. In dit licht was men bereid tot 
verhogingg van het aantal kunstaankopen en opdrachten, en tot voorwaarden-
scheppendd beleid en marktverruimende aankoopsubsidies, maar daar bleef het 
bij.. Verder reikende idealen, op grond waarvan kunstenaars intensief zouden 
wordenn ingeschakeld bij de verbetering van de samenleving, werden, zeer tegen 
dee zin van de BBK en de Federatie, genegeerd. 

Dee onvrede beperkte zich overigens niet tot de beeldende kunsten. Binnen de 
muziekwereldd was tegen het midden van de jaren zestig eenzelfde soort onvrede 
tee signaleren. Deze spitste zich toe op het feit dat de overheid haar aandacht 
voorall  concentreerde op het 'bestaande' en dat er weinig belangstelling voor 545 
vernieuwendee moderne muziek bestond. In 1963 schreef de componist Peter 
Schat,, tevens directeur van de Stichting Gaudeamus, dat hij 'wrevel en onge-
duld'' voelde opkomen 'bij de gedachte aan de mondjesmaat-mentaliteit waar-
meee in ons land de moderne muziek tegemoet getreden' werd (Rijnders 1964, 
46).. De constatering wierp een schaduw vooruit van de grote onvrede die zich 
vijfjarenn later onder alle vernieuwers in de kunsten zou manifesteren. 

'Gaudeamus',, vanaf 1950 de Stichting Gaudeamus - Centrum voor heden-
daagsee muziek, kwam in 1945 in Bilthoven tot stand op initiatief van de joods-
Duitsee textielfabrikant Walter Maas. Doel was steun te geven aan jonge 
componistenn tot vijfendertig jaar. Nadat de stichting was uitgegroeid tot het 
belangrijkstee centrum in het landvoor eigentijdse (klassieke) muziek verhuisde 
menn in de jaren tachtig naar Amsterdam. Over de ontwikkeling van Gaudeamus 
ziee Tichelaar 1993 en Peters 1995. 

169.. Over de invloed van de Federatie op sommige Pvd A-parlementariërs, zie bijv. 
Smierss 1977,175. 

170.. Citaat: Archief Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunste-
naars,, dossier 186, advies van de Raad van de Kunst over de Dr. E. Boekman-
stichtingg d.d. 22 april 1964. Het bestuur van de Federatie zag de oprichting 
vann het wetenschappeÜjk instituut in eerste aanleg als 'een list (...) om meer 
financiëlee armslag te verkrijgen en tevens de noodzakelijk geachte gespeciali-
seerdee deskundigheid binnen te halen' (Bleijleve e.a. 1996,32). Verwacht werd 
datt een dergelijke stichting, anders dan de belangenvereniging die de Federatie 
nuu eenmaal was, wél voor subsidie in aanmerking zou kunnen komen. De 
Federatiee moest een nauwe band met de stichting krijgen (en houden) en 
zouu daarom in hetzelfde pand gehuisvest moeten worden. 

171.. De Federatie werd in de stichtingsakte vertegenwoordigd door voorzitter 
B.. Groenier, secretaris F. Sterneberg en hoofdbestuurslid prof G. Stuiveling. 
Dee Boekmanstichting kreeg als doel: 1. het bevorderen van het contact tussen 
kunstenaarss enerzijds en het maatschappelijk en culturele leven anderzijds; 
2.. het bestuderen en doen bestuderen van vraagstukken betreffende de kunst, 
dee kunstenaar, de maatschappelijke betekenis van kunst en kunstenaar, de 
verhoudingg van de kunsten onderling en die van kunst en overheid; 3. het 
verrichtenn en doen verrichten van onderzoekingen die betrekking hebben 
opp de plaats van kunst en kunstenaar in de samenleving. 
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172.. Een cruciale rol was hierbij weggelegd voor de gezaghebbende H.M. Lange-
veld.. Zij voerde in dienst van het ISONEVO (Instituut voor Sociaal Onderzoek 
vann het Nederlandse Volk) in de jaren vijfti g verschillende onderzoeken voor 
hett P B F uit (zie literatuuropgave onder Langeveld en In 't Veld-Langeveld, en 
onderr Prins Bernhard Fonds; van de niet op auteursnaam uitgebrachte PBF-
onderzoekenn deed Langeveld de Mededelingen serie A, nr. 2 en 4). De onder-
zoeksterr was van 1949 tot 1961 verbonden aan het ISONEVO; van 1962 tot 1972 

werktee zij aan de Nederlandse Economische Hogeschool / Erasmus Universi-
teitt Rotterdam, vanaf 1968 als hoogleraar empirische sociologie, van 1986 tot 
19911 als hoogleraar emancipatievraagstukken. In de jaren zestig was zij tevens 
onderzoeksadviseurr van de Raad voor de Kunst en lid van het bestuur van de 
Boekmanstichting.. Van 1973 tot 1982 was zij (full-time) lid van de Wetenschap-
pelijkee Raad voor het Regeringsbeleid. 

173.. Tot 1961 bleven de in totaal door het PBF verstrekte subsidies (waarvan een deel 
aann 'ni et-culturele' doeleinden werd besteed) ruim onder het miljoen; in 1964, 
hett jaar van het 25-jarig jubileum, ging het om 1,6 miljoen. De overheid werkte 
ookk niet erg mee om de kas van het p B F te spekken, want in 1952 werden de tot 
dann geldende belastingvoordelen (waarbij bedrijven donaties aan het fonds bij 
dee vennootschapsbelasting als onkosten mochten aftrekken) beëindigd. Pas 
vanaff  i960 deelde het PBF mee in de opbrengst van de dat jaar wettelijk toege-
stanee 'voetbalpool', maar ook dat bracht het budget bij lange na niet op een ook 
maarr enigszins met de overheid concurrerend niveau. 

174.. Het ministerie voelde niets voor een structurele subsidie; de leden moesten de 
Federatiee zelf betalen, want: 'De Federatie moet toch de vrijheid houden om 
kritiekk te oefenen; hoe zou dat mogelijk zijn, als ze van overheidswege werd 
gesubsidieerd?'' - vroeg Reinink zich af (Van den Burg en Kassies 1987,130). 

175.. Over de mening van Kassies over de 'elitaire' Reinink en, impliciet daarmee, 
overr de bestaande maatschappelijke verhoudingen: Rogier 1980,28. 

176.. Natuurlijk ging het hier niet om allemaal nieuwe opleidingen; vrijwel steeds 
betroff  het nu een 'door het rijk erkende' plaatselijke instelling. Dit nam niet 
wegg dat de opleidingscapaciteit mede door de verhoogde subsidies aanmerke-
lij kk toenam. 

177.. Handelingen 11,1966-1967, B. 8800, hfdst. vin, nr. 2,27. 
178.. Asselbergs-Neesen 1989,82. 
179.. Van Kroonenburg-de Kousemaeker en Haase, 1984. 
180.. Een cruciaal aspect in de visie van Sandberg op kunst was het sterke politiek-

maatschappelijkee engagement dat hij daaraan verbond (Stokvis 1984,29 e.v. 
enn Van Kroonenburg-de Kousemaeker en Haase 1984). Kunst moest bijdragen 
aann een betere wereld en 'schoonheid' was hierbij een relatief begrip. De voor-
oorlogsee door 'burgerlijke' normen en waarden beheerste samenleving mocht 
niett terugkeren. Experimentele kunstenaars hadden op de wegnaar de 'vrije en 
nieuwee wereld' een profetische functie en traditionele opvoeders moesten op 
eenn zijspoor worden gezet: 'in hoeverre mocht een volwassen opvoeder, die 
getekendd was door de burgerlijke cultuur, de autonome, vrije ontplooiing van 
"nieuwe""  mensen beïnvloeden?' (Asselbergs-Neesen 1989,145,149,263-264). 
Sandbergg trad met zijn opvattingen over de 'onbedorven ziel van kinderen en 
kunstenaars'' in de voetsporen van 'verlichte romantici' als Rousseau. 

181.. Van Duiken en Veltman 1995,13. 
182.. De Nutsvolksschool voor Beeldende Kunsten werd opgericht door de Maat-

schappijj  tot Nut van 't Algemeen. 
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183.. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Werkschuit door het hele land te laten 
varenn om de vrije expressie onder de aandacht van het hele volk te brengen, 
maarr daar kwam niets van terecht. 

184.. Van Duiken en Veltman 1995,15. 
185.. Over de verschillende initiatieven op het terrein van de kunstzinnige vorming, 

ziee Asselbergs-Neesen 1989,298, noot 56. 
186.. Het rapport bevindt zich in het Archief van OK&W , 1945-1965,^.93.1. 
187.. Asselberg-Neesen 1989,261. In 1962 organiseerde het NCC een conferentie 

overr het rapport. Veel indruk maakte hier de afsluitende rede van de Utrechtse 
cultuurfilosooff  R.C. Kwant, die, voortgaand op de romantische anti-intellectu-
alistischee lij n die de vrije-expressiebeweging van aanvang af had gekenmerkt, 
dee noodzaak van de vrije expressie benadrukte als tegenwicht voor het steeds 
verderr oprukkende 'westers rationalisme' (Asselberg-Neesen 1989,260; over 
hett anti-intellectualisme van de vrije-expressiebeweging, zie: Van Uitert 1976, 

36~37)--
188.. Over scherpe kritiek op het rapport zie bijv. G. A. van Poelje in De Nederlandse 547 

Gemeente,Gemeente, 1961, nr. 49,8 december, 640-641. 
189.. Danikasen Smeets 1979,38; bron van het aantal muziekscholen: Archief VKV , 

Rijksarchieff  Utrecht, Inventaris 380, dossier 824. Het streven naar een betere 
geografischee spreiding had tot gevolg dat de uitbreiding van het aantal muziek-
scholenn vooral buiten de randstad plaatsvond. 

190.. Citaten in deze alinea: Danikas en Smeets 1979,35-36. 
191.. Een belangrijke rol speelde hierbij de Groningse hoogleraar pedagogiek en 

Partijj  van de Arbeid-lid Leon van Gelder. Over de invloed van de vrije-expres-
sie-idealenn zie ook Koopman 1974,48 e.v. 

192.. Knippenberg en Van der Ham 1993,467; Verheul en Dankers 1990,152. 
193.. CBS, Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen 1965,17. Smiers (1977,191) heeft 

het,, zich baserend op Hunningher, over vier miljoen bezoekers in 1946. 
194.194. Koster 1970,289. 
195.. Zie bijvoorbeeld: Raad voor de Kunst 1961. 
196.. Uitzonderingen daargelaten; bij de oprichting van het Nederlands Kamer-

orkestt bijvoorbeeld had het rijk een grote inbreng. 
197.. De orkesten waren al voor de oorlog geografisch redelijk evenwichtig over 

hett land verspreid, waardoor het 'aanbod' in het hele land in feite toen al 
verzekerdd was. Na 1945 werd de geografische spreiding van het 'orkestenbestel' 
vervolmaakt.. Een aantal voor de oorlog minimaal gesubsidieerde orkesten als 
dee Haarlemse, de Leeuwarder en de Arnhemse Orkestvereniging werden met 
behulpvann subsidies geprofessionaliseerd en tot volwaardige 'provinciale' 
orkestenn getransformeerd. Hiermee veranderden ook hun namen in respectie-
velijkk het Noordhollands Philharmonisch, het Frysk en het Gelders Orkest. 
Dee aantallen gesubsidieerde musici per orkest liepen op van ^6 naar 72; de 
salarissenn werden opgetrokken tot het niveau van leraren in het voortgezet 
onderwijss en de musici kregen pensioenrechten (Van den Berg 1989,22). 

198.. Molendijk 1971,252. 
199.. Ligthart 1988,27-28. 
200.. Naast de twee genoemde regionale theatergroepen ging het om: het Zuidelijk 

Toneell  (1956, Eindhoven) en het Groot Limburgs Toneel (1966). 
201.. Molendijk 1971,231. Volgens het CBS was het bezoekersaantal bij beroepstoneel 

inn 1965 twee miljoen. De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op gegevens over de 
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opbrengstenn van de gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting en als zodanig 
waarschijnlijkk behoorlijk betrouwbaar. 

202.. Handelingen 11,1964-1965, B. 7800, hfdst. vin, nr. 25,25-26. 
203.. De Nederlandse Opera ontving voor 1946 ƒ273.000,- (eenzelfde bedrag gaf 

Amsterdam)) en dat was veel meer dan enig symfonieorkest; die ontvingen in 
19466 gemiddeld ƒ123.000,-van het rijk. 

Hoee serieus Forum haar spreidingstaak nam, moge blijken uit het feit dat dit 
gezelschapp in het seizoen '59/'6o van de 159 voorstellingen er 99 buiten de 
vestigingsplaatss verzorgde in 31 plaatsen in het noorden en oosten van het land 
(Bottenheimm 1983,216). In totaal verzorgden de drie operagezelschappen in 
i9600 zo'n 420 voorstellingen waarvan meer dan de helft buiten de eigen stand-
plaats.. Aan belangstelling was geen gebrek (ministerie van wvc 1993a, 160). 

Eenn verandering vond plaats in 1964 toen de Nederlandse Opera na interne 
conflictenn (tussen dirigenten en musici) werd opgeheven (Bottenheim 1983, 
221).. Op advies van de commissie-Reeser, die niet alleen aandrong op een 
nieuwee nationale operavoorziening maar ook op een eigen gebouw, werd op 
initiatieff  van staatssecretaris Van der Laar nog hetzelfde jaar de Nederlandse 
Operastichtingg in het leven geroepen. Vanwege plaatsgebrek in Amsterdam 
enn Den Haag (waar in december 1964 het 'Haags Mekka voor operaliefheb-
bers',, het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in vlammen was opgegaan) 
werdd de instelling voorlopig in het Scheveningse Circustheater gehuisvest 
(Bottenheimm 1983,225). 

204.. Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht door Peter Diamand, 
secretariss van de Stichting Holland Festival. Het ministerie werkte actief mee 
bijj  de totstandkoming en stelde van aanvang af subsidie beschikbaar. De 
artistiekee leiding kwam in handen van Felix de Nobel en Szymon Goldberg. 

205.. Voor een beknopt maar helder overzicht van de ontwikkeling van het ballet 
(beleid)) in Nederland zie: Ligthart 1989 e.v. Voor een geschiedenis van de dans 
inn Nederland tot en met de negentiende eeuw zie: Rebling 1950. 

206.. Het Nederlands Impresariaat (NI ) werd in 1947 opgericht na een initiatief 
daartoee van minister Van der Leeuw, die met de KNTV van mening was dat de 
commerciëlee impresariaten de toonkunstenaars te veel uitbuitten. Aan deze 
praktijkk moest het door het rijk (mede)gefinancierde en in Amsterdam geves-
tigdee Nederlands Impresariaat een eind maken. Het kreeg tot taak de 'arbeids-
bemiddelingg zonder winstoogmerk op het gebied van muzikale, literaire en 
dramatischee kunst' te verzorgen (citaat: Nederlandse Staatscourant, 17 februari 
1947;; zie over het NI : Van den Berg 1987). 

Donemuss kreeg tot taak 'de eigentijdse Nederlandse (ernstige) muziek te 
documenterenn en - voor zover zinvol - uit te geven en (inter)nationaal te 
promoten'' (Van den Berg 1989 e.v., 11, 2-41). De Stichting Centraal Coördina-
tiebureauu voor het Toneel (CCBT) werd in 1946 onder nadrukkelijke bemoeienis 
vann het rijk (in het bijzonder van regeringsadviseur Hunningher) in het leven 
geroepen.. Belangrijke taken waren het verdelen van subsidies, goedkeuring 
vann begrotingen van gezelschappen, het vaststellen van salarissen, overleg 
overr repertoire, voorstellingen enzovoort. Subsidiëring ging echter 'indirect' 
doorr de gezelschappen toe te staan het bureau te financieren. Het CCBT had 
eenn moeilijke rol te vervullen en moest veel kritiek verduren (zie bijv. Federatie, 
nr.. 42, mei 1957,3). In 1959 werd het opgeheven; de meeste activiteiten werden 
overgenomenn door de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen. 
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207.. In de na de oorlog tot stand gekomen Federatie van Zangersbonden (vanaf 1982 
gehetenn de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties, VNK, waarvan de 
Stichtingg Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties het uitvoerend 
orgaann is) verzamelden zich aanvankelijk de volgende koepelorganisaties: het 
Koninklij kk Nederlands Zangersverbond, de Koninklijke Bond van Zang- en 
Oratoriumverenigingen,, de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en 
Oratoriumverenigingen,, de Nederlandse Bond van Katholieke Zangvereni-
gingen,, de Bond van Arbeiderszangverenigingen en de Landelijke Bond van 
provincialee en regionale Zangersverbonden. Later sloten zich ook aan: de Bond 
vann Amateur Opera- en Operettegezelschappen, de Bond van Christelijk 
Gereformeerdee Zangverenigingen in Nederland, de Koorsectie van Toonkunst 
enn de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. In totaal zijn via genoemde 
koepelss thans ca. 8500 koren bij de in Utrecht gevestigde VNK aangesloten. 
Vann aanvang af verzorgde de Federatie van Zangersbonden koordirigenten-
cursussen;; eens in de vier jaren wordt een Internationaal Koor Festival georga-
niseerdd met deelname van koren uit tientallen landen. 549 

Dee Stichting Jeugd en Muziek komt voort uit de in 1940 door de Belg Marcel 
Cuvelierr opgerichte Federation Internationale des JeunessesMusicales (FIJM). 
Inn 1948 werd vanuit onderwijsorganisaties de Nederlandse tak, de Stichting 
Jeugdd en Muziek opgericht. Doel werd 'de jeugd (tussen 11 en 25 jaar) op onge-
dwongenn en artistiek volledig verantwoorden wijze in contact te brengen met 
goedee muziek'. Veel aandacht werd besteed aan het zelf musiceren. In diverse 
plaatsenn werden afdelingen in het leven geroepen. Vaak speelden zij daar een 
belangrijkee rol in de totstandkoming van gemeentelijke muziekscholen. Het 
secretariaatt werd gevestigd in Den Haag en stond aanvankelijk onder leiding 
vann de componist Sem Dresden (1881-1957). Jeugd en Muziek was tot aan het 
eindd van de jaren tachtig actief. 

Hett wi KOR organiseerde voorstellingen, concertenen kunstmanifestaties 
voorr aangesloten scholen. Het centraal bureau was gevestigd in Amersfoort. 
Dee VAEVO was al in 1917 vanuit onderwijskringen opgericht. De vereniging 
wildee 'het schone tot een integraal aspect van het hele onderwijs maken' 
(Asselbergs-Neesenn 1989,79; zie ook Van de Water z.j.). 

Dee Stichting Goed Wonen (Amsterdam 1946) werd opgericht 'ter bevorde-
ringg van de wooncultuur voor brede lagen van de bevolking'. De initiatief-
nemerss werden gedreven door links-progressieve gemeenschaps- en vorm-
gevingsidealenn — zoals uitgedragen door de directeur van het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs,, Mart Stam - en hadden een uitgesproken 'afkeer 
vann het "burgerlijke" interieur'. 'Goed Wonen is te beschouwen als de laatste 
representantt in de lange reeks van groepen kunstenaars, meubelmakers en 
fabrikantenn die zich sinds William Morris (1834-1896) inzetten voor goede 
vormgevingg als bijdrage tot het geluk van de mensen.' Citaten: Wonen TA BK, 
nr.. 4/5, februari 1979,3 (themanummer over Goed Wonen). Na een positief 
adviesadvies van de Raad voor de Kunst ontving Goed Wonen met ingang van 1950 
eenn jaarlijkse bijdrage van de rijksoverheid. In de jaren negentig ging de 
stichtingg (als Stichting Wonen) op in het Nederlands Architectuurinstituut. 

Dee Stichting Kunst en Bedrijf (1950) werd in het leven geroepen door de 
Larensee kunstschilder-zakenman A. Lubbers. Doel was 'het contact tussen 
bedrijfslevenn en kunstenaars en daardoor het verlenen van opdrachten te 
bevorderen'.. Al gauw beschikte de in Amsterdam gevestigde stichting over een 
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omvangrijkee kunstenaarsdocumentatie. Al in het eerste jaar werd via Kunst 
enn Bedrijf door bedrijven van 150 kunstenaars werk gekocht. Sinds 1990 wordt 
Kunstt en Bedrijf enkel nog door het rijk gesubsidieerd voor de begeleiding van 
dee percentageregeling bij scholen. Na de gedeeltelijke subsidiestop ging een 
aanzienlijkk deel van de kunstenaarsdocumentatie over naar de Rijksbureau voor 
Kunsthistorischee Documentatie (Den Haag). 

Dee Stichting Kunst en Gezin, in 1951 in Den Haag opgericht door Herman 
Swart,, stelde zich tot doel 'meerdere bekendheid te geven aan en grotere waar-
deringg te wekken voor de hedendaagse beeldende kunsten in die lagen van de 
bevolkingg waar men zelden of nooit met kunst in aanraking komt' (Brief van het 
bestuurr aan de Vereniging van Grafici en Tekenaars, 29 september 1951, zich 
bevindendd in het Archief van de Rijksdienst Beeldende Kunst). De Stichting 
ontvingg vanaf 1952 rijkssubsidie. De stichting verzorgde 'in de provincie verant-
woordee tentoonstellingen (...) op plaatsen waar grote groepen van de bevolking 
geregeldd bijeenkomen', en organiseerde bijzondere projecten (als bijv. beelden-

5 500 tentoonstellingen op de Keukenhof). Rond de overgang van Kunst en Gezin in 
dee NKS (1954) verhuisde het secretariaat naar Amsterdam en in 1962 naar Zeist. 
Inn 1985 ging de NKS (samen met het Bureau Beeldende Kunst Buitenland en 
dee Dienst Verspreide Rijkscollecties) op in de Rijksdienst Beeldende Kunst 
(Denn Haag). 

208.. Voster 1967,4. 
209.. Met deze opvatting sloot Voster aan bij de verwachtingen die in de loop van 

dee tijd door de reeds genoemde 'moderne beleidskunde' was gewekt. In plaats 
vann beleid te maken op grond van ad-hocbeslissingen en 'voort te modderen' 
moestt worden gewerkt aan de hand van concrete 'in de toekomst te bereiken 
doeleinden'.. ('Voortmodderen' verwijst hier naar de beleidstheorieën van 
Ch.E.. Lindblom, verwoord in het bekende in 1959 geschreven artikel 
'Thee science of muddling through'). 

Inn de visie van Voster waren sociale en geografische cultuurspreiding 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden en was het eerste niet mogelijk zonder het 
tweede.. De overeenkomst werd benadrukt in de door hem gehanteerde defini-
ties.. Aangaande sociale spreiding sloot hij aan bij In 't Veld-Langeveld die 
haarr in 1962 had gedefinieerd als 'het deelachtig doen worden van de cultuur 
(inn engere zin) aan die bevolkingsgroepen die daar thans nog van verstoken 
blijven'.. Hiernaast definieerde Voster geografische spreiding als: 'het deelach-
tigg doen worden van cultuur aan de bevolking in die gebieden van het land die 
daarr tJians (geheel of grotendeels) nog van verstoken blijven' (Voster 1967, 22). 

210.. Citaat: ibidem, 240. 
211.. Het onderzoek kwam in zeker opzicht op het verkeerde moment. De 'geestvan 

dee jaren zestig' zorgde er tegen 1970 voor dat de moderne beleidskunde door 
veell  progressieve politici en wetenschappers als een instrument ter ondersteu-
ningvann de te bestrijden 'bestaande orde' werd beschouwd (zie bijv. Van Twist 
enn Schaap, november 1992, 60-61). Dit zette de beleidskunde niet alleen op 
achterstand,, het was ook mede oorzaak van het feit dat het onderzoek van 
Vosterr binnen het cultuurbeleid weinig aandacht kreeg. Tegenwoordig ligt de 
waarderingg anders. De aandachtvan Voster voor de culturele voorzieningen 
inn centrumgemeenten maakte dat zijn onderzoek, toen in de jaren negentig de 
aandachtt voor de 'culturele infrastructuur' van grotere (viNEX-)gemeenten om 
verschillendee redenen sterk in de belangstelling kwam te staan, dertig jaar na 
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datoo buiten planologische kring alsnog enige (verdiende) belangstelling kreeg 
(ziee bijv. Wijn 1996). 

212.. Het aantal bioscoopbezoekers daalde van 86 naar 35 miljoen. De hier genoemde 
aantallenn zijn ontleend aan CBS, Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen, 1965, en 
CBSS 1994. 

213.. In 't Veld-Langeveld 1962,198. Langeveld vervolgde deze constatering met de 
opmerkingg 'Of het motief tot de cultuurspreiding nu idealistisch is, of commer-
cieel,, of in ruimere zin economisch, lijk t weinig ter zake te doen voor de resulta-
tenn in deze.' De onderzoekster merkte eveneens op dat het bij de cultuursprei-
dingg nooit zozeer om 'zedelijke verheffing' of de 'directe versterking van het 
nationalistisch,, democratisch of socialistisch besef ging, 'maar hoofdzakelijk 
enn voor alles omdat zij zal bijdragen tot het levensgeluk' (ibidem, 182). Het 
negatievee oordeel van Langeveld over de onder arbeiders mislukte cultuur-
spreidingg kan worden gerelativeerd door de constatering dat in 1948 40% van 
dee leners in Openbare Bibliotheken uit 'lagere milieus' afkomstig was (naast 
48%% uit 'middelbare' en 13% uit'hogere' milieus; zie: CBS, Statistiek van het 551 
bibliotheekwezen,bibliotheekwezen, 1953). 

214.. Tot de massacultuur werd gerekend 'de vloed van lectuur, muziek, films enz. 
(...)) die weinig of geen eisen stellen aan het gebruik van verstand en gevoel en 
diee deswegen ook wel als "ontspanning" gekarakteriseerd worden'; In 't Veld-
Langeveldd 1962,182. 

215.. Voor de amateuristische kunstbeoefening werd in 1963 een rijksbijdrage-
regelingg in het leven geroepen. 

216.. Handelingen 11,1964-1965, B. 7800, hfdst. vin, nr. 25,24. 
217.. De aanvankelijk van progressieve doorbraakidealen vervulde directeur-

generaall  Kunsten Reinink werd hier door Sandberg en Kassies als het 'burger-
lijk ee en elitaire' genius gezien, waarbij nauwelijks aandacht werd gegeven aan 
hett feit dat Reinink als ambtenaar uiteindelijk slechts de wil van democratisch 
gekozenn ministers had uit te voeren. . 

218.. Zie bijvoorbeeld Kassies 1963/1964. 
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1.. Ministerie van CRM 1972, xiii . 
2.. Handelingen n, 1959-1960, Bijlagen, 5700, vi (2), 14; zie ook Oosterbaan 

Martiniuss 1990,68. 
3.. Om de kwaliteit van het bestaan is de titel van een in 1963 gepresenteerd rapport 

vann de Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. 
4.. In 1952 was het ministerie van Maatschappelijk Werk in het leven geroepen. 

Medee ter will e van meer evenwicht tussen de departementen werden daaraan 
inn 1965 Cultuur en Recreatie toegevoegd. 

5.. Toch was de instelling van het ministerie van CRM niet in de eerste plaats op 
ideëlee gronden gebaseerd. Het meer praktische probleem van de zwaarte van 
dee ministeries speelde een nog belangrijker rol. Het ministerie van OK& W was 
tee zwaar en dat van Maatschappelijk Werk te licht. 

6.. Het korte bewind van de opvolgers van Cals, minister Th.H. Bot en staats-
secretariss L.J.M, van der Laar, bracht geen koerswijzigingen teweeg. 

7.. Vooral op het terrein van de podiumkunsten liep de belangstelling opvallend 
terug;; Ligthart 1988. 
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8.. Beugels 1968,11. 
9.. De traditionele relatie van kunst en cultuur met kennis, technologie en weten-

schapp raakte door deze accentverschuiving uit beeld (SCP 1986,99). 
10.. Ministerie van CRM 1972,29-30. 
11.. Van den Berg en Molleman 1975; Lijphart 1984. De ontwikkelingen in de jaren 

zestigg waren complex en veelzijdig. De discussie over de invloed ervan is nog 
langg niet uitgewoed. Zie bijv. Kennedy 1995; Righart 1995; Wigbold 1995. 

12.. Zie bijv. Idenburgin het Jaarverslag van de Raad voor de Kunst, 1968,49, en 
Voss 1979. 

13.. Jansen van Galen z.p., z.j. [Amsterdam 1976], 2-3 (ter will e van de leesbaarheid 
iss dit citaat in de verleden tijd weergegeven). 

14.. Citaat (weergegeven in de verleden tijd): Kooijman 1986,19. 
15.. Hierbij wordt gedoeld op medewerkers van organisaties als de Federatie, de 

Boekmanstichting,, de Raad voor de Kunst, de NSKV, het NOGC en de provincia-
lee Culturele Raden. De belangrijkste hier werkzame opinion leaders, zoals Jan 

55 5 2 Kassies, Paul Beugels en, wat later, Jan Rogier, hadden vooral een gemakkelijke 
entreee bij zich als links-progressief profilerende en invloedrijke media als Vrij 
NederlandNederland en De Volkskrant. Zie over de invloed van professionals ook Bank 
1989,20,, en -voor een kritische analyse van professionals op het gebied van 
hett welzijn - Achterhuis 1980. 

16.. Blok 1977, zonder pagina-aanduiding. 
17.. Kennedy 1995,19. 
18.. De argwaan van links-progressieve politici tegenover de Kvp'ers die twintig 

jaarr omwille van de harmonie onder tafel was gebleven en die sinds 1958, toen 
aann gezamenlijke regeringsverantwoordelijkheid van KVP en PvdA een einde 
waswas gekomen, alleen maar was toegenomen, kwam tot een hoogtepunt in de 
Nachtt van Schmelzer. In de ogen van de socialisten werd de onbetrouwbaar-
heidd van de KVP - en daarmee in feite die van alle niet-progressieve partijen -
toenn definitief bewezen. 

19.. Diepenhorst 1992,161. 
20.. Handelingen n, 1967-1968, Bijlagen, 9300, xvi (2-3), 3. 
21.. Bank 1989,19. 
22.. Kennedy 1995,137; Pots 1981,31-37. 
23.. Pots 1981,27-37. Op 9 oktober 1969 gooiden theaterschoolstudenten tomaten 

bijj  een voorstellingvan de Nederlandse Comedie in de Amsterdamse Stads-
schouwburg.. Zij protesteerden hiermee tegen het toneelbeleid, de beroeps-
praktijkk en 'het standaardrepertoire dat zij op sociaal gebied irrelevant vonden' 
(Kennedyy 1995,137; zie ook Berends 1994,153-184). In november 1969 verstoor-
denn jonge componisten en hun vrienden een optreden van het Concertgebouw-
orkestt onder leiding van Bernard Haitink in het Concertgebouw door 'te gaan 
staann en met speeltjes te klikken. (...) In al deze gevallen werd de Marxistische 
ideologiee aangevuld met ludieke elementen, die de tegenstanders tegelijkertijd 
woedend,, verward en onzeker maakten' (Kennedy 1995,137). 

Toenn Jan Kassies in 1966 als directeur van de Toneelschool aantrad werd de 
naamm van deze opleiding veranderd in Theaterschool; zie over de veranderin-
genn die hiermee gepaard gingen: Illés 1978. 

24.. Kennedy 1995,142. 
25.25. 'Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Peter Schat en 

Jann van Vlijmen werkten tezamen met tekstschrijvers Hugo Claus en Harry 
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Mulischh teruggetrokken in een klooster aan dit spektakel, waarin zij hun 
afschuww vertolkten van een door de Verenigde Staten gevoed imperialisme in 
Latijnss Amerika, en hun sympathie voor strijders als Ché Guevarra en Fidel 
Castroo niet onder stoelen en banken staken. Zóveel (onverhulde!) politiek in 
hett Holland Festival, dat culturele "carte-visite" der natie... het werd velen te 
machtig.. Maar ingezonden stukken noch Kamervragen konden voorkomen 
datt "Reconstructie" vanaf 29 juni 1969 in Theater Carré in première ging. 
Margaa Klompé was eregaste.' (Bottenheim 1983,229). 

26.26. Zie bijv. Handelingen 11,1969-1970,10300, xvi, 2 (2), 5-6. 
27.. Bank 1989,19. 
28.. Citaten in deze alinea tot hier: Handelingen 1,1967-1968,466-467. 
29.. Diepenhorst 1992,160. 
30.. Kennedy 1995,143. 
31.. Handelingen 11,1969-1970, B. 10300, xvi (2), 4; OosterbaanMartinius 1990,93. 
32.. Kassies 1972/1980,236. 
33.. In 1971 trad het kabinet-Biesheuvel 1 aan; het werd gevolgd door Biesheuvel-n 553 

inn 1972. 
34.. Dit en het volgende citaat: Ministerie van CRM, Discussienota kunstbeleid, 1972, 

xi i i ,, 30. 
35.. Ibidem. 
36.. In de Federatie fungeerde hij eerst als secretaris en van 1969 tot 1972 als 

voorzitter;; in de Raad voor de Kunst was hij van 1966 tot 1972 ondervoorzitter. 
37.. Kassies 1976/1980,276. 
38.. Kassies 1965/1980,158. 
39.. Kassies 1968/1980,195,202, en 1976/1980,279. 
40.. Dit citaat en het volgende: Kassies 1979/1980,323. 
41.. Dit citaat en het vorige: Kassies 1972,3; Kassies verwijst hier - onverklaarbaar -

naarr de 'staatsregeling 1790'. 
42.. Kassies 1968/1980,201. 
43.. Kassies 1976/1980,258. 
44.. Bijv.: Kassies 1965/1980,149-150. 
45.. Kassies 1965/1980,151. 
46.. De verwantschap tussen de nieuwe 'antiburgerlijke idealen' en de omroep 

tradd het duidelijkst aan het licht bij de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 
(V.P.. R.O.). Nadat door een statutenwijziging de banden met het vrijzinnig 
protestantismee waren doorgesneden en Kassies in 1969 de eerste voorzitter van 
dee nieuwe 'vpRo-vereniging' was geworden, ontwikkelde deze omroep zich tot 
eenn belangrijke spreekbuis van links-progressief Nederland. 

47.. Smithuijsen 1993,55-56. 
48.. Eerste citaat: Bank 1989,20; tweede: Bleijleve e.a. 1996,37. 
49.. Kort 1978,29. 
50.. Kassies 1972/1980,244. 
51.. Federatie van Kunstenaarsverenigingen 1972,6-7. 
51.51. Geciteerd in Oosterbaan Martinius 1990,119. 
53.. Pots 1981,36. 
54.. Ibidem, 33-37; Bleijleve e.a. 1996,35-49. 
55.55. Van Maarseveen 1961. 
56.56. Oosterbaan Martinius 1990,117. 
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57.. Zie: Van Riemsdijk 1972. Naast zijn functie van directeur van het CB s (1939) was 
Idenburgg in 1957 benoemd tot hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit 
vann Amsterdam. In i960 werd hij op voordracht van de Kroon voorzitter van de 
afdelingg Filmkunst van de Raad voor de Kunst en in 1962 lid van de Dagelijkse 
Raad,, waardoor hij, toen hij als voorzitter van de plenaire raad werd benoemd, 
all  goed met het advieslichaam vertrouwd was. 

58.. Hoe Idenburg het toekomstige kunstbeleid zag wordt onder meer duidelijk in 
Idenburgg 1966. 

59.. Idenburg in het 'Openingswoord' van de vijfde openbare en plenaire zitting van 
dee Raad voor de Kunst d.d. 19 oktober 1968, Jaarverslag 1968,50; ook geciteerd 
inn Oosterbaan Martinius 1990,118. 

60.. Nog in dezelfde maand dat Kassies aftrad als algemeen secretaris van dee Raad 
voorr de Kunst (september 1966) werd hij benoemd tot ondervoorzitter van 
dee Raad. Hij vervulde deze functie tot 1972, het jaar waarin ook voorzitter 
Idenburgg aftrad. 

5544 61. Idenburg in het Jaarverslag van de Raad over 1969,4. 
62.. Ibidem. 
63.. Ibidem. 
64.. Zoals bleek uit de aanname van de motie-Gardeniers-Berendsen (die vanaf 1974 

ookk deel uitmaakte van het dagelijks bestuur van de Raad) tijdens het debat over 
hett wetsvoorstel omtrent de Raad voor de Kunst-nieuwe-stijl in 1974, waarin 
werdd benadrukt dat belangenbehartiging van kunstenaars niet in de Raad voor 
dee Kunst thuishoorde. 

6$.6$. Oosterbaan Martinius 1990,121. Het lijk t tegenstrijdig: zowel Idenburg als 
Klompéé zagen de kunsten in een breed welzijnsperspectief, maar toch wilde 
dee minister niet meewerken aan verbreding van de Raad voor de Kunst tot een 
Sociaal-Culturelee Raad. Als verklaring moet hier worden verwezen naar het 
'primaatt van de politiek' en naar het feit dat de opvattingen van Idenburg te 
weinigg strookten met binnen het ministerie (en het kabinet) levende opvattin-
genn omtrent de verdere ontwikkelingvan het welzijnsbeleid. Bovendien droe-
genn de wensen van de Raad, net als die van de Federatie, in de ogen van Klompé 
ongetwijfeldd een te expliciet links-politiek karakter. 

66.66. Oosterbaan Martinius 1990,121. De commissie sloot evenwel verbreding van 
dee Raad in de toekomst niet uit. 

67.. Bleijleve e.a. 1996,41. Citaat: Jaarverslag Raad voor de Kunst 1972,73. 
68.. Ministerie van wvc 1993b, 8. 
69.. Net als voor de oorlog zou het denken over kunstbeleid in socialistische 

kringenn sterk opbloeien. Zie voor een overzicht: Van Duiken 1981; zie voor 
eenn beeld van het denken over 'kunst- en kultuurbeleid' tegen het einde van 
dee hier besproken periode: Van Baarle 1982. 

70.. Beugels 1992,162. 
71.. Dit citaat en de volgende twee: Van Doorn 1976,1. 
72.. Welters 1976. 
73.. Kassies 1974/1980, 252. 
74.. Woltjer 1992, 648-651. Het bestuur van de in 1970 tot een 'onafhankelijk 

sociaal-wetenschappelijkk onderzoeksinstituut voor kunst en kuituur' gereorga-
niseerdee Boekmanstichting bestond sindsdien uit afgevaardigden van het 
ministeriee (2), de Federatie (2) en de Raad voor de Kunst (2). CRM financierde de 
instelling,, die een snelle groei doormaakte: tussen 1970 en 1972 groeide de staf 
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vann vier naar zeventien medewerkers (Ruyter 1976; zie over de geschiedenis van 
dee Boekmanstichting ook Overduin 1980). In de praktijk leidden de werkzaam-
hedenn van de nieuwe stichting echter al gauw tot onvrede. Er kwam kritiek op 
dee aard en de kwaliteit van het verrichte onderzoek, en onder invloed van zowel 
dee zeer democratische interne organisatie als de sterk tegengestelde opvattin-
genn over te onderzoeken onderwerpen kwam het tot zodanige persoonlijke 
tegenstellingenn onder het personeel dat vanaf 1975 nog slechts van een chaos 
konn worden gesproken. 

Hierr kwam bij dat de Boekmanstichting zich vaak opvallend met de belangen 
vann de Federatie identificeerde, terwijl tegelijkertijd het ministerie gewoonlijk 
kritischh en argwanend werd bejegend; 'opdrachten vanuit het departement 
werdenn vertraagd of in het geheel niet uitgevoerd' (Bleijleve 1996,45). Het 
gevolgg daarvan was dat Van Doorn tot de conclusie kwam dat hij een dergelijk 
ookk nog eens 'duur' instituut kon missen als kiespijn. In een in de ogen van de 
ontvangerss zeer autoritair getoonzet schrijven liet hij op 27 januari 1976 weten 
vann plan te zijn de Boekmanstichting op te heffen en het kunstsociologisch 555 
onderzoekk te willen overhevelen naar het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
aann de Universiteit van Nijmegen. 

Dee besturen van de Boekmanstichting en de Federatie protesteerden furieus 
tegenn het voornemen, waardoor de opheffing uiteindelijk net niet doorging. 
Well  werd de onderzoekstaak van de stichting sterk gereduceerd en werd de 
subsidiee met de helft teruggebracht naar ƒ 600.000,-. Wat restte was een service 
verlenendd instituut dat zich vrijwel geheel moest beperken tot voorlichting en 
documentatie.. Tijdens een twee jaren durende 'experimentele periode' kreeg 
dee Boekmanstichting onder leiding van voormalig Vrij  Nederland-journalist 
Jann Rogier de kans zich te bewijzen. In de brief waarin de minister de nieuwe 
taakstellingg aan de Boekmanstichting kenbaar maakte werd nog eens nadruk-
kelijkk gewaarschuwd: 'Dit vereist een onafhankelijk functioneren van uw stich-
ting,ting, onafhankelijk van de belangen van welk der betrokken partijen dan ook' 
(geciteerdd in: Boekmanstichting 1978,3). 

75.. NRCHandelsblad, 28 mei 1976. 
76.. Kooyman en Colpaart 1989,11.10-1,15-16 e.v. 
77.. Beugels 1992,162. 
78.. Oosterbaan Martinius 1985,58. 
79.. Kassies 1976/1980,258. 
80.. Handelingen 11,1976-1977, ocv 10,7 februari 1977. 
81.. Ibidem, 1976-1977, ocv 10,7 februari 1977,376. Zie ook Oosterbaan Martinius 

1990,, 96. 
82.. Over de nota Toneelbeleid, waarover de meningen zeer verdeeld waren, sprak 

dee minister niet. Op de ontwikkelingen rond het toneelbeleid werd door haar 
naderr ingegaan in een schrijven aan de Tweede Kamer over het Subsidiebeleid 
voorvoor toneel (Handelingen 11,1979-1980,16107, nr. 4). 

83.. Knopper 1992,165. 
84.. Het eindverslag, Kunstbeleid en decentralisatie, werd gepresenteerd in mei 1981. 
85.. Het pleidooi voor de autonomie van de kunsten illustreert het spanningsveld 

datt er per definitie bestaat tussen de wens van een overheid om kunst een 
belangrijkee rol in de samenleving te laten spelen en het principe van de 
artistiekee vrijheid van de individuele kunstenaar. 

86.. Citaat: NRC Handelsblad, 20 oktober 1982; zie inzake de genoemde kritiek van 
Komrij :: Komrij 1981, m.n. 146-171. 
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87.. Den Uyl 1988,59; ook geciteerd door Beugels 1992,163. 
88.. Beugels 1992,163. Proloog was gevestigd in Eindhoven. Deze gemeente en 

dee provincie Noord-Brabant weigerden het gezelschap langer te subsidiëren. 
Vann Doorn redde Proloog door de rijksbijdrage te verhogen, daarbij wijzend 
opp de conservatieve krachten die 'in de provincie' het vernieuwingsproces van 
dee kunsten afremden (daarbij en passant duidelijk makend dat koppelsubsidies 
eenn rem op de vernieuwing konden betekenen, reden waarom deze zouden 
moetenn worden afgeschaft). 

89.. Zie bijv. De Volkskrant 1979. 
90.. Brouwer en Jansen van Galen 1979,34. 
91.. Brouwer 1979. 
92.. Campert had Den Uyl gevraagd bij de uitreiking van de prijs in het openbaar 

ietss over kunstbeleid te zeggen. 
93.. De Volkskrant, 30 juni 1979, 'Het Vervolg', 3. 
94.. De discussie werd samengevat inn de door De Volkskrant uitgegeven bundel 

DeDe kunst van links. 
95.. De Volkskrant, 11 september 1979. 
96.96. Waar bij de socialisten de aandacht hiervoor sinds de tweede helft van de jaren 

zestigg sterk was toegenomen, was de belangstelling in WD-kringen juist opval-
lendd teruggelopen. In 1968 vond in Arnhem nog een cultuurcongres plaats. 
Maarr nadat onder invloed van de 'conservatieve populist' Wiegel binnen de 
W DD de aandacht voor 'intellectuele onderwerpen' (als onderwijs en cultuur) 
aanzienlijkk was teruggelopen en socialistische opvattingen de publieke discussie 
overr het kunstbeleid domineerden, ebde de aandacht binnen de W D vrijwel 
geheell  weg (zie ook Seelemann 1986,37 e.v.; over de accenten in de periode-
Wiegel:: Seelemann 1985,57). In 1980 werd een voorgenomen congres over het 
onderwerpp wegens gebrek aan belangstelling afgeblazen. Het enige wapenfeit 
waswas in 1974 de publicatie Kunst zinnig subsidiëren van de Teldersstichting, het 
wetenschappelijkk bureau van de W D . Het bleef vrijwel onopgemerkt. 

97.. Zie voor de vvD-verkiezingsprogramma's inzake cultuurbeleid: Seelemann 
1985,92-100. . 

98.. Het eindverslag van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (1983b) Kunstbeleid 
enen wetgevingverscheen in januari 1983. 

99.. De (rijks)uitgaven voor de kunsten stegen tussen 1965 en 1982 van 28,7 naar 
221,66 miljoen (+ 772%) en die van cultuurbehoud (monumenten, musea, 
archievenn en archeologie) van 61 naar 242,8 miljoen (+ 398%). 

100.. Tussen 1965 en 1982 stegen deze respectievelijk van 3,9 naar 41,3 en van 5,2 naar 
147,33 miljoen (zie begrotingen 1965 en 1982). De berekening met betrekking tot 
dee beeldende kunst in 1982 is als volgt: 21,6 miljoen komt van de begroting van 
CRM;; op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken was 119,4 miljoen 
opgenomenn voor de B KR; dit bedrag wordt aangevuld met een gemeentelijke 
bijdragee groot 5%. Totale kostenvan de BKR waren derhalve begroot op 125,7 
miljoen.. Hier vanwege het weerbarstige cijfermateriaal niet meegerekend, 
maarr zeker van grote invloed op de ontwikkelingvan het toneel(bestel) was 
datt lagere overheden hiervoor vanaf de jaren zeventig aanzienlijk meer geld 
beschikbaarr stelden (Jong 1989,11.1-1,6). 

101.. Hoewel het budget voor de musea tussen 1965 en 1982 minder opvallend steeg 
dann dat voor de andere hier genoemde beleidsterreinen, werd dit onderdeel 
eveneenss opvallend door de sterk toegenomen politieke aandacht beïnvloed. 
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Hett voor museumbeleid beschikbare budget steeg tussen 1965 en 1982 met 
50%% van 47,2 naar 94,6 miljoen;; Smithhuysen (red.) 1990,289. 

102.. Meijer (red.) 1994. 
103.. Ligthart 1988,12. 
104.. Citaten in deze alinea: nota Toneelbeleid {Handelingen 11,1976-1977,14305, nr. 2), 

22-23. . 
105.. Citaten in deze alinea: Handelingen 11,1976-1977, ocv 16. 
106.. Austen 1980. 
107.. Ligthart 1988,129; zie over de stand van zaken binnen het margetheater aan 

hett eind van de jaren zeventig: Austen 1980. 
108.. Eerste citaat: Jong 1989,11.1-1,6; tweede: Van Paridon 1980,15. 
109.. Met behulp van rijkssubsidie werden in 1970 ca. 3600 voorstellingen gereali-

seerd;; in 1985 was dit aantal opgelopen tot 6300 (Ministerie van wvc 1993,163). 
110.. CBS 1994,232. 
in.. Citaat: Knopper 1992,165. De Kamer had de wens tot bevordering van de 

pluriformiteitt al eerder, tijdens de behandeling van de nota Toneelbeleid 557 
uitgesproken;; zie bijv. Handelingen 11,1976-1977, ocv 16,565. 

112.. Jong 1989,6,7. 
113.. De BKR wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor de verschillende na de 

Tweedee Wereldoorlog in werking getreden 'contraprestatieregelingen' volgens 
welkee beeldende kunstenaars 'in ruil voor een artistieke tegenprestatie' een 
socialee uitkering ontvingen. Zie over de ontwikkelingvan deze regelingen: 
Potsi98i. . 

114.. Het door Kooistra ontwikkelde systeem - het SBK-model - behelsde een soort 
huurkoopsysteemm (SBK: Stichting Beeldende Kunst). In 1971 werd door de BBK 
eenn ander type kunstuitleen ontwikkeld - het artoteek-model - volgens welk 
alleenn kunst kon worden gehuurd. De overheid zou hierbij kunst moeten kopen 
enn deze vervolgens in artoteken laten uitlenen. Als aanvangscollectie zou het 
BKR-werkk dienst kunnen doen. 

115.. Nadat in 1977 een Discussienota Artoteken-Kunstuitlenen was uitgebracht werd in 
19788 de nota Kunstuitleen aan de Tweede Kamer aangeboden en daar besproken 
(Handelingen(Handelingen 11,1977-1978,15369, nr. 4, en ocv, 22 januari 1979,579-621.) 

116.. Gemeentelijke uitgaven voor kunstuitleen, Den Haag 1984. De aandacht voor 
spreidingg van kunst door middel van kunstuideen leidde ertoe dat andere 
instrumentenn kritisch werden bezien. Uiteraard waren hierbij ideologische 
afwegingen,, samenhangend met 'spreiding van macht, kennis en inkomen', 
belangrijk.. Zo gaf Van Doorn opdracht te onderzoeken waar het geld van de 
inn i960 ingevoerde Subsidieregeling voor aankopen van werken van levende 
Nederlandsee beeldende kunstenaars (ASK) terechtkwam. Toen bleek dat deze 
regelingg alleen de beter gesitueerde kunstkopers ten goede kwam, werd zij 
vervolgenss door Gardeniers afgeschaft; Seelemann 1985, ^6. 

117.. Als motief voor hun opvattingen verwezen 'omgevingskunstenaars' regelmatig 
naarr de stellingvan Karl Marx volgens welke de materiële omgeving de belang-
rijkstee invloed op de ontwikkeling van mens en samenleving zou hebben. Het 
wass in dit Ücht niet toevallig dat juist binnen de sterkst links-ideologisch gemo-
tiveerdee beeldende-kunstenaarsgroepen (de BBKA en de Bond van Beeldende 
Vormgevers)) een zwaar accent op de noodzaak van inschakeling van beeldende 
kunstenaarss bij de omgevingsvormgeving werd gelegd. 

118.. Jansen 1995,65-76. 
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119.. Kempers 1994c. 
120.. Ibidem, 58. 
121.. Pots 1982,29. 
122.. Kempers 1994c, 58. 
123.. Citaat: brief van de minister van CRM aan het Overleg Coördinatie Beleids-

middelenn van 9 mei 1977; in het OCB hadden vertegenwoordigers zitting van: 
dee Stichting Wonen, de Commissie Kunstwerken aan Scholen; het NOGC, het 
Praktijkk Onderzoek Beeldende Kunsten, de Dienst Esthetische Vormgeving 
vann de PTT, de Rijksgebouwendienst en het ministerie van CRM. 

124.. Na het uitbrengen van de nota en nadat de medewerkers van het ministerie hun 
medewerkingg hadden beëindigd, stelden de overige deelnemers genoemd'voor-
stel**  op. Zie over de hier besproken werkzaamheden ookjansen 1995,124 e.v. 

125.. In 1982 ging het Praktijkbureau als onderdeel van de Directie Kunsten van het 
ministeriee van CRM functioneren; de taak was de betrokkenheid van de beelden-
dee kunst bij de Verbetering van het leefmilieu' te bevorderen. In 1994 werd het 
Praktijkbureauu - nu Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten genoemd - bij 
dee Mondriaan Stichting ondergebracht. 

126.. Kempers 1994c, 57. 
127.. In de jaren zeventig raakte de onder verantwoordelijkheid van het ministerie 

vann Sociale Zaken vallende BKR (1949) ver van haar oorspronkelijke doelstellin-
genn verwijderd. In plaats van een aanvullende voorziening voor een bepaalde 
periodee werd de regeling toen door kunstenaars steeds meer als een permanen-
tee bron van inkomsten beschouwd. Nog sneller dan het aantal kunstenaars 
datt ervan gebruikmaakte stegen de kosten van de regeling, die een 'open einde' 
kende:: van enkele miljoenen in 1965 naar ruim 125 miljoen in 1982. Op het 
ministeriee van CRM leidde deze groei tot scheve gezichten omdat, terwijl de 
BKRR door velen als een variant op kunstbeleid werd beschouwd, juist voor 'echt' 
beeldende-kunstbeleidd op de cRM-begroting nauwelijks geld beschikbaar was. 
Tott ergernis van de 'beleidsmakers' op het kunstenministerie was de BKR in de 
loopp van de tijd in plaats van het beoogde sluitstuk de ruggengraat van het beel-
dende-kunstbeleidd geworden. 

128.. In 1966 bezochten 4010 studenten 23 'middelbare kunst- en kunstnijverheids-
scholen'' (dag- en avondopleidingen apart geteld); de twee Rijksacademies - te 
Amsterdamm en Maastricht-telden 60 studenten. In 1982 bezochten 10.253 s t u" 
dentenn 30 'academies voor beeldende kunsten'. Cijfers resp. uit: Statistiek voor 
betbet kunstonderwijs 1966/1967, Den Haag/cBS 1967, en Statistiek voor bet beroeps-
onderwijsonderwijs 1982/1983, Den Haag/cBS 1984. 

129.. Pots 1981,31,34. 
130.. Dit verschil in zienswijze leverde een patstelling op. Zeer tegen de zin van de 

BBKK werd bij CRM, naarmate er meer vastomlijnde opvattingen over beeldende-
kunstbeleidd werden ontwikkeld, nog nadrukkelijker vastgehouden aan de al uit 
dee jaren dertig stammende weigering om 'kunstenaarsbeleid' als onderdeel van 
kunstbeleidd te zien. In tegenstelling hiermee en zeer tegen de zin van het minis-
teriee pleitte de B B K in de loop van de tijd alleen maar sterker voor 'handhaving 
vann de BKR'. De kloof tussen beide visies werd, doordat de regeling bij het 
ministeriee van Sociale Zaken was ondergebracht, in de loop van de tijd alleen 
maarr vergroot. In plaats van deze ministeries dichter bij elkaar te brengen, 
werktee de regeling slechts de 'verkokering' tussen beide in de hand. 
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131.. De wens van de BBK volgens welke kunstbeleid ook kunstenaarsbeleid diende 
tee omvatten, alsmede de sterke nadruk van de politiek op kunstbeleid als onder-
deell  van welzijnsbeleid, werden vanuit de Directie Kunsten van CHM (dus: amb-
telijk)) gepareerd door stringent vast te houden aan de opvatting dat het binnen 
hett kunstbeleid om artistieke kwaliteit - en niets anders dan dat - diende te 
gaan.. Deze nadruk op artistieke kwaliteit als beleidscriterium bij uitstek vormde 
ookk de basis voor het 'vraag-aanbod-verhaal'. Kern hiervan was dat het kunst-
beleidd gericht diende te zijn op het aanbod van kunst geproduceerd door 
autonoomm in de maatschappij staande 'vrije' kunstenaars. Op grond hiervan 
waswas het onmogelijk de kunsten gelijk te schakelen aan welzijnsbeleid omdat 
ditt beleid - fundamenteel anders - uitging van een maatschappelijke vraag. 
Ziee ook: Oosterbaan Martinius 1990,181, noot 28. 

132.. Staatscourant, 1963, nr. 169. 
133.. De buitenschoolse kunstzinnige vorming kent als belangrijkste onderdelen 

muziekscholenn en creativiteitscentra; de amateurkunstbeoefening vindt plaats 
inn duizenden verenigingen (van amateurmusici, -zangers, -toneelspelers en 559 
-dansers). . 

134.. Zie noot 207, hfdst. vu. 
135.. Zie over de destijds levende verschillen van inzicht met betrekking tot de 

kunstzinnigee vorming: Koopman 1974. 
136.. NSKV 1974,8. 
137.. Ibidem, 16. 
138.. Het begrip 'education permanente' was in 1967 door de culturele sector van 

dee Raad van Europa gehanteerd en werd in de Memorie van Toelichting op 
dee rijksbegroting voor 1969 als algemene beleidslijn aanvaard (Molendijk 1971, 
47).. Het begrip speelde een centrale rol in het denken over (cultuureducatie 
inn de jaren zeventig (zie bijv. NSKV 1974,18 e.v.; citaten, ibidem, 18,21). 

Dee duidelijke politiek-ideologische motivatie van bij het NSKV levende 
opvattingenn sloot voor een aanzienlijk deel rechtstreeks aan bij in kringen van 
dee Federatie van Kunstenaarsverenigingen levende idealen. Toon Kort, eerst 
werkzaamm bij de Federatie en later bij de NSKV, ging in zijn Politieke aspekten van 
kunstzinnigekunstzinnige vorming moer in op de 'kultuurpolitieke kontekst van de kunst-
zinnigee vorming en het ideologiese karakter van kreativiteitsontwikkeling 
enn persoonlijkheidsontplooiing' (Kort 1981). Naast bijval ontlokte juist deze 
politiek-ideologischee motivatie van het beleid soms ook scherpe weerstand; 
ziee bijv. Komrij 1981 en Vos 1979. 

139.. Ten behoeve van het te ontwikkelen beleid liet CRM het Nijmeegs Instituut voor 
Onderwijsresearchh (NIVOR) onderzoek verrichten. Resultaat was het informa-
tievee rapport Kunstzinnige vorming in Nederland (Staatsuitgeverij 1973). In 1975 
brachtt CRM de nota Naar een verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming uit. 
Hett stuk kreeg veel kritiek en leidde tot uitgebreide discussies. In het verlengde 
hiervann verscheen in 1979 de nota Verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming. 

140.. Citaten in deze alinea: Verzorgingsstructuur kunstzinnige vorming, 31. 
141.. Het archief van de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming (VKV) , waarin 

inn 1985 de Nederlandse Vereniging van Muziek- en Dansscholen (NVMD) , de 
Stichtingg Overleg Muziekonderwijsinstellingen (SOM) en de Vereniging voor 
creativiteitsontwikkelingg (vco) opgingen, geeft een goed beeld van de na 1972 
toegenomenn werkzaamheden. Het weliswaar geïnventariseerde, maar toch 
moeilijkk toegankelijke archief bevindt zich in het Rijksarchief Utrecht 
(Inventariss nr. 380). 
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142.. Van Eijgelshoven 1984,15. De hier genoemde bedragen zijn enigszins verteke-
nend,, omdat het geld dat door middel van de Rijksbijdrageregeling sociaal-
cultureell  werk (zoals de RBRSc-activiteiten al gauw gingen heten) aan gemeen-
tenn beschikbaar werd gesteld, is meegeteld bij uitgaven van de gemeenten. 
Hierdoorr daalde met ingang van 1979 het rijksaandeel - ten koste van het 
gemeentelijkk aandeel - in de totale financiering aanmerkelijk. 

143.. Danikas en Smeets 1978,41. 
144.. Bron van het aantal muziekscholen en leerlingen: Archief VKV , Rijksarchief 

Utrecht,, Inventaris nr. 380, dossier 824. (Onder amateurmuziekbeoefenaren 
leiddee het groeiende aantal muziekschoolleerlingen tot een opvallende 
toenamee van bespelers van een 'gemakkelijk instrument'; Ganzeboom 1989, 
170).. Aantal creativiteitscentra: Archief VKV , ibidem, dossier 912. 

145.. CBS 1994,234. 
146.. In het NBLC gingen samen: de Centrale Vereniging van Openbare Biblio-

theken,, het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum, het Christelijk 
Lectuurr Centrum en het Nut. 

147.. Handelingen 11,1973-1974,11953, nr. 7,2. 
148.. Fact sheet openbare bibliotheken. wvc/Den Haag 1991,2. 
149.. CBS 1984,67. 
150.. Overduin 1988,12, citerend Th. van Eijnsbergen, Verkennend onderzoek onder 

dede musea van Nederland. Den Haag 1972. 
151.. Vaessen 1986,130; omwille van de leesbaarheid is dit citaat in de verleden tijd 

weergegeven. . 
152.. Overduin 1988,12. Zie ook Museumvisie, 1,1977, nr. 1,3-4. De reactie van de 

NMVV kan, afgezien van praktische overwegingen, worden verklaard uit het feit 
datt de opvattingen in de museumwereld, anders dan die in kringen van links-
progressievee politici en kunstenaars, veel meer waren afgestemd op de van 
oudsherr bekende noties omtrent zelfstandig functionerende particuliere 
instellingenn en een voorwaardenscheppende, maar tegelijkertijd afstandelijke 
overheid.. Op grond hiervan werden de in de museumnota verwoorde ambities 
gemakkelijkk opgevat als een uitholling van de eigen autonomie en gezien als 
eenn schrikbeeld van toenemende staatsmacht. 

153.. Vaessen 1986, Overduin 1988. Van grote invloed op deze discussie was ook de 
definitiee die in 1974 door de International Council of Museums (ICOM) werd 
aanvaard.. Deze luidde: 'Een museum is een permanente instelling, in dienst 
vann de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 
gerichtt op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en 
zijnn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert 
enn hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.' 

154.. Elshout 1990,296. 
155.. In 1965 bezochten 6,2 miljoen mensen 323 musea; in 1985 waren er 500 musea 

diee 14,6 miljoen bezoekers trokken (CBS). Aantallen educatieve medewerkers: 
Vaessenn 1986,123. 
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i .. VanPuffelen 1992, 92. 
2.. Zie over de naam van het ministerie van wvc Kooijman 1986,19-20. 

HandelingenHandelingen 11,1983-1984, i8in,nr. 1. 
3.. NRC Handelsblad, 22 januari 1983, 'Zaterdagsbijvoegsel', 3. 
4.. Citaat: Chavannes 1983; over het uitblijven van tegenspraak: Jansen 1986. 
5.. Oosterbaan Martinius 1990,99. Met dit besluit volgde hij het advies van de 

P.C.. Hooft-jury niet op, hetgeen leidde tot een principiële discussie over de 
vraagg of Brinkman het 'adagium van Thorbecke' (de regering is geen oordelaar 
vann wetenschap of kunst) nu wel of niet had geschonden. Afgezien van het 
hiermeee gepaard gaande rumoer was de P.C. Hooft-affaire een demonstratie 
vann botsende humeuren over een competentiekwestie. Zie voor een uitgebreid 
relaass over de affaire Oosterbaan Martinius 1990,97 e.v.; zie ook Van Toorn 
1986. . 

6.. Respectievelijk Handelingen n, 1982-1983,17994,nr- 4 e n ministerie van wvc 
1985.. Het eerste stuk (officieel geheten Discussienota B) ging in feite over het 
beeldende-kunstbeleid;; het tweede was het gevolg van het door de Tweede-
Kamerfractiee van het CDA gerichte verzoek aan Brinkman om zijn visie op 
hett cultuurbeleid eens onder woorden te brengen. 

7.. Notitie Cultuurbeleid, 5,10; zie ook Discussienota, 7. 
8.. Na de vraagoriëntatie die binnen de welzijnsbenadering van het kunstbeleid 

centraall  stond, was, welhaast als reactie, de aandacht bij het toekennen van 
subsidiess sterk op het aanbod geconcentreerd geraakt. 

9.. Citaten in deze alinea: Notitie Cultuurbeleid, 26,29. 
10.. Handelingen 11,1984-1985,19-20,27 februari 1985,3610-3638, en Oosterbaan 

Martiniuss 1990,97. 
11.. Dit citaat en de volgende in deze alinea: Handelingen 11,1985-1986, uvc 25,18 

novemberr 1985. 
12.. VNG 1981, citaat uit: 'Ten geleide'. 
13.. Smithuijsen 1990,44. Bij koppelsubsidies stelt een 'hogere overheid' haar 

subsidiee afhankelijk van medesubsidiëring door een 'lagere overheid'. 
Ziee VNG 1981,1. 

Hett is opvallend dat in het onderzoek de ontwikkeling van het Nederlandse 
culturelee leven als zodanig niet als samenhang-scheppend gegeven wordt 
genoemd.. Ongetwijfeld is hiervan een nog veel grotere invloed op de beleids-
ontwikkelingg uitgegaan. Bovendien was er natuurlijk vanuit een zekere natio-
nalee regie invulling gegeven aan de op verschillende terreinen gehanteerde 
koppelsubsidiëring.. Orkesten, toneelgezelschappen en accommodaties waren 
hierdoorr in de naoorlogse decennia behoorlijk evenwichtig over het land 
gespreid. . 

14.. De problemen traden vooral op wanneer er sprake was van drie subsidiënten. 
Bijj  subsidiëring door het rijk en een van de grote steden waren de nadelen veel 
minderr groot. 

15.. Citaat: VNG 1981,109; zie over bestuurlijke bezwaren tegen koppelsubsidies 
KunstKunst en kunstbeleid, 50; zie voor koppelsubsidies als belemmering van artistieke 
vernieuwingg bijv. Van den Berg en Smit 1980. 
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16.. De verhoudingen tussen het rijk en de vier grootste gemeenten zijn apart 
geregeld.. Hierbij zijn in veel gevallen koppelsubsidieverhoudingen in stand 
gehouden. . 

17.. Pots en Van der Tweel (red.) 1985,18-24. 
18.. Maas e.a. 1997,25. 
19.. De aarzelingen van Brinkman werden deels gevoed door de weerstand die er 

inn liberale kring tegen het corporatisme bestond (Maas e.a. 1997,24-29; Bolke-
steinn 1992,171-178). 

20.. In het stuk werden vanuit zowel een historische als een integrale beeldvorming 
antwoordenn op gestelde vragen gegeven. Daarmee werd voor het eerst het han-
delenn van de rijksoverheid met betrekking tot de cultuur in beeld gebracht zoals 
zichh dat sinds de introductie van de nationale staat in 1795 had ontwikkeld. Het 
'integrale'' houdt in dat niet eenzijdig vanuit één of enkele sectoren wordt gere-
deneerd,, maar dat alle deelterreinen, inclusief de media, bij de analyse worden 
betrokken. . 

21.. Het meest fundamentele onderwerp van deze drie betrof wellicht de relatie 
tussenn aanbod en participatie, waarin volgens de minister nog steeds veel scheef 
zat.. Als het probleem van het te geringe publieksbereik niet zou worden opge-
lost,, zou op termijn 'zeker ook de legitimering van de besteding van gemeen-
schapsgeldenn in het geding' komen. Nogmaals maakte Brinkman daarbij 
duidelijkk dat de 'autonome' aanbodsgedachte bij subsidietoekenningen niet 
alleenbepalendd kon zijn, maar slechts als een soort ondergrens diende te gelden. 
Benadruktt werd dat kunst zich niet van het publiek af kon keren en dat zij pas 
'culturelee betekenis' had als aanbod en publieke belangstelling op elkaar 
inwerkten. . 

22.. Zie ook Smithuijsen 1990,43. 
23.. Brief van de Raad voor de Kunst aan de ministervan wvc d.d. 12 juni 1987. 
24.. Handelingen 11,1987-1988, ucv 18. 
25.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 136. Door wijziging van de 

Provincie-- en de Gemeentewet zouden specifieke uitkeringen op het terrein 
vann het cultuurbeleid - zoals de Rijksbijdrage beeldende kunst en vormgeving -
niett meer mogelijk zijn. Als er geen speciale wet tot stand kwam zou het hier-
meee gemoeide geld rechtstreeks en zonder verdere rijksbemoeienis via het 
Provincie-- en Gemeentefonds worden verdeeld - met alle onzekerheden voor 
dee cultuursector van dien. Het rijk zou daarmee een belangrijke sturingsmoge-
lijkheidd verliezen en de mogelijkheden van een centrale coördinatie zouden 
aanmerkelijkk worden teruggebracht. Het was een belangrijk motief om de 
cultuurwetgevingg met spoed ter hand te nemen. Zie hierover ook het hoofd 
vann de directie Kunsten van wvc in de Staatscourant van 31 januari 1989. 

Inn zijn voorstel nam Brinkman het advies van het SCP niet in zijn geheel, 
maarr wel op hoofdlijnen over. In welke mate dit laatste gebeurde is een kwestie 
vann interpretatie, maar te stellen dat Brinkman zich tegen het door hemzelf 
gevraagdee advies teweerstelde (IJsselmuiden 1993,280) gaat wel wat ver. 

26.. Bij het SCP ging de voorkeur ernaar uit om de wetgeving in twee wetten onder 
tee brengen: één voor de kunsten en één voor het cultuurbehoud. 

27.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 136,4. 
28.. D'Ancona bleef minister tot 15 juli 1994, waarna zij (weer) lid van het Europese 

Parlementt werd; eerder zat zij in het europarlement van 1984 tot 1989. Tussen 
166 juli en 22 augustus 1994 trad de ministervan Onderwijs en Wetenschappen, 
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J.. Ritzen, tevens op als minister van wvc. Op 22 augustus nam het kabinet-Kok 
dee regering over. 

29.. NRC Handelsblad, 5 januari 1990. Als voorbeeld noemde zij 'het instituut van de 
Rijksbouwmeester',, maar evenzeer sloot de suggestie aan op de 'regeringsadvi-
seurs'' die direct na de oorlog door Van der Leeuw ten tonele waren gevoerd. 

30.. J. Riezenkamp was directeur-generaal Culturele Zaken van wvc en voormalig 
wethouderr Cultuur in Rotterdam namens de PvdA. Zie Riezenkamp 1986 en 
Nicolaïï 1992. 

31.. Zie bijv. de PvdA-woordvoerder voor Cultuur Niessen in Handelingen 11, 
1984-1985,19-20,277 februari 1985,3610-3638. 

32.. Een groter publieksbereik interpreteerde zij daarbij nadrukkelijk als een 
klassiekk sociaal-democratisch ideaal van waaruit de 'steeds verder sluipende 
scheidingg tussen de elite van "uitverkorenen" en "het gewone volk'" moest 
wordenn bestreden (Het Parool, 22 december 1993,6). 

33.. Dit citaat en hetvolgende: NRCHandelsblad, 5 januari 1989. 
34.. Ibidem. 
35.. Zie ook Oosterbaan 1990 (1). 
36.. Het Deltaplan was het gevolg van de motie-Dijkstal (Handelingen 11,1989-1990, 

21300,, xvi nr. 73), waarin de minister werd uitgenodigd een plan op te stellen 
'datt onder meer een inventarisatie van de achterstanden, selectiecriteria en 
beleidsvoornemens'' zou moeten bevatten met betrekking tot het cultureel 
erfgoed.. In juni 1990 kwam de minister met haar Plan van aanpak (nr. 21300); 
inn december volgde de nota Bedreigd cultuurbezit/Vechten tegen verval 
(nr.. 21965), waarin de uitvoering van het Deltaplan uiteen werd gezet. 

37.. Brinkman had weliswaar de scheve verhoudingen tussen de kunsten en de 
anderee sectoren van het cultuurbeleid benadrukt, maar hij was er om budget-
tairee redenen niet in geslaagd de bakens te verzetten. D'Ancona lukte dit 
-- met een nieuw budget - wel. 

38.. De in februari 1987 door Brinkman aangekondigde voorbereiding van een 
bredee Wet op het cultuurbeleid was vanuit de Tweede Kamer nog eens stevig 
ondersteund.. Aangedrongen werd op verbreding van de plansystematiek 'naar 
hett totale kunst- en cultuurbeleid' (Handelingen 11,1987-1988, ucv 18). Hier-
naastt leidde een evaluatie van de werking van de planmethode gedurende de 
eerstee periode tot positieve resultaten. Hoewel er op onderdelen nog het 
nodigee viel te verbeteren, werd de werking van het systeem ronduit positief 
beoordeeld;; er was sprake van 'een breed draagvlak bij de betrokken actores' 
(Managementt Advies Centrum / MAC 1991,22). Het systeem had ertoe geleid 
datt alle betrokkenen 'zich bewuster dan voorheen rekenschap gaven van hun 
functiee bij het kunstenbeleid'. Daarbij had de alom gewaardeerde methode 
ontegenzeggelijkk meer helderheid in de verschillende verantwoordelijkheden 
gebracht.. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad, 1993,204. 

39.. Zo werden ook de amateurkunstbeoefening en de kunstzinnige vorming onder 
dee werkingssfeer van de wet gebracht. En tevens werden de mogelijkheden tot 
functionelee decentralisatie vergroot door toe te staan dat niet alleen in de kun-
stensectorr met fondsen kon worden gewerkt, maar dat dit op het hele cultuur-
terreinn mogelijk zou zijn. (In plaats van in een Fondsenwet Scheppende Kun-
stenn werd de machtiging van de minister tot het oprichten van fondsen op het 
gehelee terrein van het cultuurbeleid rechtstreeks in de cultuurwet geregeld.) 
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40.. Aanvankelijk werd voorgesteld dat de gezelschappen 20% van hun inkomsten 
zelff  moesten genereren. De verhoogde aandacht voor de 'vraagzijde' klonk ook 
doorr in de door d'Ancona uitgebrachte Nota cultuurbeleid 1993-1996. Investeren 
inin cultuur, waarin werd voorgesteld om de 'betrokken participanten' in de advi-
seringg een belangrijker rol te laten spelen (ministerie van wvc 1992,51). 

41.. Eerste citaat: Roethof 1992; tweede: Heyting 1992. 
42.. Zeeman 1992; zie ook Smithuijsen 1992. 
43.. Citaten: Van Klink 1991. 
44.. Kempers 1994b. 
45.. NRCHandelsblad, 25 oktober 1991,9, interview met K. Jansen. 
46.. Roethofi992. 
47.. Dit citaat en het volgende: ministerie van wvc 1992,46-47. 
48.. Ibidem, 4. 
49.. In Investeren in cultuur werd aan dit streven nog een argument toegevoegd: 

inn het licht van de in de Wet op het specifiek cultuurbeleid nagestreefde 
samenhangg tussen de verschillende onderdelen zou ook bundeling in de 
adviesstructuurr moeten worden aangebracht (ministerie van wvc 1992,55). 
Mett dit argument werd nadrukkelijk aangesloten bij de onder Brinkman 
ingezettee 'integrale' benadering van het cultuurbeleid. In het rapport Raad op 
maat,maat, dat in februari 1993 uitkwam, werd de wenselijkheid van dit streven nog 
eenss bevestigd. 

50.. De Raad voor het Cultuurbeheer was in 1989 in het leven geroepen als opvolger 
vann respectievelijk de Archiefraad en de Monumentenraad. De Mediaraad was 
inn 1987 op grond van de Mediawet ingesteld en was de opvolger van de 
Omroep-,, Pers- en Reclameraad. In de eveneens in 1987 ingestelde RABIN 
warenn taken van de voormalige Bibliotheekraad en het Nederlands Orgaan 
voorr Bevordering van de Informatieverzorging samengebracht. 

51.. Inzake de hier bedoelde critici zie bijv. Van Os 1993, Blokland 1993 en 1996, 
enn Konings 1995. 

52.. Het Parool, 20 december 1995,11. 
53.. Nuis was van 1983 tot 1986 lid van de Eerste en van 1986 tot 1994 lid van de 

Tweedee Kamer. 
54.. Grüteri997. 
55.55. Citaten in deze alinea en de volgende: ministerie van oc&w 1995,4. 
56.56. Handelingen 11,1995-1996,24247, nr. 4. 
57.. Notitie Adviesaanvragen cultuurnota 1997-2000. 
58.. Naar aanleidingvan de Kamerdiscussie was het thema 'amateurkunst' aan 

dee acht in de nota genoemde 'uitgangspunten' toegevoegd. 
59.. Cultuurnota 1997-2000,39. 
60.. Ibidem, 49. 
61.. Benadrukt wordt de potentie van het stedelijke 'cultuurtoerisme', ter stimule-

ringg waarvan in 1993 door de ministeries van wvc en Economische Zaken 
(waarr het toerismebeleid is ondergebracht) het Projectbureau Cultuurhisto-
rischh Toerisme in het leven werd geroepen. 

62.. Van den Berg 1996, Janmaat 1997. 
63.. Citaten: Ministerie van oc&w, Voortgangsrapportage Cultuur en School 1998. 
64.. Omdat de discussie rond de nieuwe cultuurnota ruim op tijd op gang was 

gebrachtt en Nuis, anders dan zijn voorgangster, zorgvuldiger was geweest in 
zijnn communicatie met 'het veld', het parlement en de lagere overheden, lever-
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dee de nota bij verschijning geen onverwachte problemen of gezichtspunten 
meerr op. Mede hierom was de reactie in de pers, in vergelijking met het rumoer 
datt in 1992 rond het eerste cultuurplan ontstond, gematigd. En tijdens de behan-
delingg in de Tweede Kamer werd nog nauwelijks over de al eerder besproken 
grotee lijnen en doelstellingen gesproken. De discussie voltrok zich daar, naar 
verhouding,, in opvallende harmonie. De aandacht richtte zich voornamelijk op 
onderdelenn en details. Over één ding waren vrijwel alle betrokkenen het eens: 
voorr de zo fraai door Nuis verwoorde intenties was in feite te weinig geld 
beschikbaar. . 

65.. Cultuurnota 1997-2000,5. 
66.66. Ibidem, 55. Ook hier Üjkt de koppeling van cultuur en onderwijs in één ministe-

riee een rol te spelen. 
67.. Als zodanig werd inmiddels de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK) 

voorbereid. . 
68.. Wat betreft de omvangrijkste hogere kunstopleidingen is het aantal sinds 1965 

stabiel;; in 1965 waren er twaalf muziekopleidingen (in 1998: elf) en dertien 
beeldende-kunstopleidingenn (1998 eveneens dertien). 

69.69. In deze alinea genoemde aantallen: CBS. In 1970 ging het om 6339 voltijd- en 
31644 deeltijdstudenten; in 1985 om respectievelijk 15.401 en 4813. In 1987 waren 
err 16.700 voltijdstudenten en 4899 deeltijders; in 1992 ging het om respectieve-
lij kk 15.047 en 2360. 

70.. Handelingen 11,1996-1997, nr. 30 en 31. 
71.. Zie voor informatie over de werkzaamheden Internet, www. minocw.nl, onder 

cultuur,, rubriek kunstvakonderwijs. 
72.. In november 1998 richtte de directeur van het Koninklijk Conservatorium in 

Denn Haag, Frans de Ruiter, zich namens veertien kunstvakopleidingen met een 
brandbrieff  tot de Tweede Kamer. 'Een schaap dat geschoren wordt, moet stil 
blijvenn zitten en niet op voorhand worden geslacht', zo het hij weten. 

73.. NRC Handelsblad, 4maart 1999. 
74.. NRCHandelsblad, 15 juni 1999. 
75.. Op grond van de WIK hebben kunstenaars recht op een uitkering van 70% van 

eenn bijstandsuitkering en mogen zij daarnaast 125% van een bijstandsuitkering 
bijverdienen.. Ze zijn daarbij vrijgesteld van de in de Bijstandswet voorgeschre-
venn sollicitatieplicht. Een kunstenaar mag maximaal vier jaar van de WIK 
gebruikmaken,, maar dat hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Wel 
moetenn de vier 'wiK-jaren' binnen een periode van tien jaar vallen. Naast deze 
basisregelss voorziet de door de sociale diensten van 39 'centrumgemeenten' 
uitgevoerdee WIK in enig 'flankerend beleid', in welk kader bijvoorbeeld cursus-
senn kunnen worden gegeven om kunstenaars op hun ondernemerschap voor 
tee bereiden. Na drie werkingsjaren zal de WIK , waaraan naar verwachting zo'n 
60000 vooral beginnende kunstenaars zullen deelnemen, worden geëvalueerd. 

76.. Uitleg, 29 oktober 1997, nr. 25,36. 
77.. De Volkskrant, 19 september 1998,23. 
78.. Zie bijv. NRC Handelsblad, 18 september 1998,25; De Volkskrant, 18 september 

1998,23;; en Haarlems Dagblad, 23 januari 1999. 
79.. Vrij  Nederland, 30 januari 1999, nr. 4,62-63. 
80.. De Volkskrant, 18 september 1998,23. 
81.. Brief van staatssecretaris Van der Ploeg aan de Tweede Kamer van 2 november 

19988 over 'Beleidsintensiveringen Cultuur'. 
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82.. Inleiding van 'Een ondernemende cultuur', Internetversie 1. 
83.. NRC'Handelsblad, 8 juni 1999. 
84.. Zie bijv. NRC Handelsblad, 12 november 1999. 
85.. Ministerie van oc&w 1998,25. 
86.. De Volkskrant, 5 november 1999. 
87.. De Volkskrant, 9 november 1999. 
88.. Interview in Haarlems Dagblad, 9 oktober 1999. 
89.. Myerscough 1994. 
90.. Zie bijv. Scholten 1996. 
91.. In het cultuurbeleid kan dit begrip verwijzen naar zowel de diversiteit binnen 

afzonderlijkee sectoren als naar verscheidenheid binnen het hele beleidsterrein. 
92.92. Oosterbaan Martinius 1990,72 e.v. 
93.. Bij de reorganisaties van het muziek- en toneelbestel werd een eerste aanzet 

gegevenn tot de ontwikkelingvan een 'complementaire taakverdeling' tussen 
dee overheden. Het rijk werd daarbij verantwoordelijk gehouden voor de 
instandhoudingg van het podiumkunstenaanbod op landelijke en regionale 
-- 'bovenprovinciale' - schaal; de provincies voor spreiding en productie van 
'kleinschaligg aanbod' (als kinder- en jeugdtheater); en gemeenten voor de 
instandhoudingg van accommodaties, afname van het aanbod en - al naargelang 
hunn grootte - eveneens voor de productie van kleinschalig aanbod. 

94.. Met de wet wordt ontsnapt aan de nieuwe Provincie- en Gemeentewet die 
vanaff  1989 specifieke uitkeringen verboden. 

95.. Ministerie van wvc 1992,33, en Boogmans e.a. 1997,18. 
96.. Zie voor de samenstelling van de clusters Ministerie van oc&w 1996,132-144. 

Ziee voor bij de convenanten optredende problemen op het terrein van de 
podiumkunstenn (te grote concentratie in de Randstad): Van Klink 1993. 
Ziee over de resultaten van de convenanten eind 1998: De Visser 1998, 
Smithuijsenn 1998, en Ringeling en Winsemius 1998. 

97.. Handelingen 11,1990-1991,21800, xvi, nr. 48. 
98.. De titel van het rapport van de Algemene Rekenkamer was Zelfstandige 

bestuursorganenbestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid. 
99.99. Onderzocht werden: het Fonds voor de Letteren; het Fonds voor de Scheppen-

dee Toonkunst; het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; 
dee Stichting Nederlands Fonds voor de Film; het Nederlands Literair Produk-
tie-- en Vertalingenfonds; het Stimuleringsfonds voor de Architectuur; het 
Fondss voor de Podiumkunsten; het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele 
Omroepprodukties;; het Bedrijfsfonds voor de Pers; de Mondriaan Stichting; 
enn het Commissariaat voor de Media. Zie: Rapportage Doorlichting Zelfstandige 
Bestuursorganen.Bestuursorganen. 's-Gravenhage 1997 en Handelingen 11,1996-1997, 25268, nr. 1. 

100.. Ibidem, 27. Zie voor kritiek op het rapport Leeuw 1997,23-24. 
101.. Ministerie van oc&w 1996,55. 
102.. Dit citaat en het volgende: ibidem, 56. 
103.. Zie bijv. Scholten 1996, Koopman 1997, en Jansen en Koopman 1996. 
104.. Zie bijv. Simons 1996,1997a en 1997b; Abbing en Velthuis 1997; Blokland en 

Koningss 1997; Van Wijnen 1997. 
105.. Hoezeer de marktsituatie sinds het midden van de jaren tachtig veranderde 

valtt te lezen in Kempers 1988. 
106.. Van Wijnen 1997,16. 
107.. Zie bijv. Dales 1995,1997; Van Wijnen 1997. 
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108.. Tweede Kamer stuk 25600 vin, nr. 36. 
109.. Raad voor Cultuur, Advies Fondsen, 9 april 1998. 
110.. Aanbiedingsbrief bij het advies d.d. 9 april 1998. 
n i .. Ministerie van wvc 1983,4; Kassies 1983,12. Brinkman had over de resultaten 

hiervan,, als vele anderen, zo zijn twijfel: 'Het toegankelijk maken van kunst 
voorr brede lagen van de bevolking is tot op heden een utopische wens geble-
ven.'' Elders verklaarde hij het 'een irreële optie' te vinden 'iedereen voor kunst 
ontvankelijkk te maken' (geciteerd in Oosterbaan Martinius 1986,1). Meer aan-
dachtt zou moeten worden gericht op 'het circuit waar reeds een bepaalde mate 
vann belangstelling voor de kunst bestaat'. 

112.. Deze notie markeerde een lange periode waarin het streven naar 'volksverhef-
fing'' door middel van 'kunst en cultuur' werd vervangen door 'marktstrategie' 
tenn behoeve van 'publieksbereik' (Bevers 1988a). 

113.. Citaten: PvdA-afgevaardigde Niessen in 1985; zie Handelingen n, 1985-1986, 
ucvv 25,18 november 1985. 

114.. Zie bijv. Van den Brink 1996. 
115.. Klamer 1995, Simons 1997b. Tegenover de 'profeten van de vrije markt' noemt 

Bramm Kempers het idee dat er op het terrein van de kunsten een vrije markt zou 
bestaann 'een mythe' (Kempers 1988,62). 

116.. Citaten: staatssecretaris Nuis in zijn Uitgangspunten voor cultuurbeleid, 
HandelingenHandelingen 11,1994-1995,24247, nr. 1, 9. 

117.. Illustratief is hier het stuk Adviesaanvragen cultuurnota 1997-2000 van Nuis aan 
dee Raad voor Cultuur waarin niet wordt gesproken over artistiek-kwalitatieve 
advisering-- dat schijnt voor zich te spreken - maar waarin grote nadruk wordt 
gelegdd op politiek-bestuurlijk relevante wegingscriteria waar de Raad rekening 
meee zou moeten houden. 

118.. Zie bijv. Ganzeboom en Verhoef 1991; Ganzeboom en Ranshuysen 1994; 
KunstenKunsten educatie, november 1997. 

119.. Zie bijv. Blokland 1997. 
120.. Aanvankelijk, toen de coördinatie ervan nog bij het ministerie van Buitenlandse 

Zakenn lag, werd internationaal cultuurbeleid meestal 'buitenlands cultureel 
beleid'' genoemd. Vanaf het einde van de jaren tachtig, toen het beleid meer 
werdd afgestemd op het nationale cultuurbeleid, sprak men gewoonlijk van 
'buitenlandss cultuurbeleid'. Vanaf het begin van de jaren negentig wordt steeds 
vakerr over 'internationaal cultuurbeleid' gesproken. 

Voorr de Tweede Wereldoorlog beperkten de relaties tussen Nederland en 
hett buitenland op het terrein van de cultuur zich tot internationale afspraken 
omtrentt auteursrecht, uit de betrokkenheid bij het 'Instituut te Rome', en 
uitt de subsidiëring van presentaties van Nederlandse beeldende kunst in het 
buitenland.. Een wat meer als zodanig herkenbaar buitenlands cultuurbeleid 
ontstondd na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland zich in het kader van 
dee wederopbouw actief ging richten op wetenschappelijke en culturele samen-
werkingg met vooral westerse landen. Decennialang was de belangrijkste legiti-
matiee voor dit beleid gelegen in de bedoeling om de goodwill voor Nederland 
inn het buitenland te bevorderen (oc&w 1998a, 160-161). 

Inn 1946 was met België een bilateraal cultureel verdrag gesloten. Het was het 
eerstee (en belangrijkste) van een in de loop van de tijd groeiend aantal, onder-
lingg sterk verschillende culturele verdragen. Het eerste Nederlandse naoorlog-
see multilaterale beleid kwam tot stand door toetreding tot de UNESCO in 1945. 
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Hoewell  het lidmaatschap van de UNESCO een onmiskenbare invloed op het 
nationalee cultuurbeleid uitoefende, ontwikkelde het Nederlandse buitenlands 
cultuurbeleidd zich stapvoets en ad hoc. Zoals bleek bij de totstandkoming van 
hett in 1957 in Parijs gestichte eerste 'cultuur-uitdragende' Nederlandse instituut, 
hett Institut Néerlandais, waren nieuwe activiteiten soms het directe gevolg van 
initiatievenn van particulieren (zie hierna). In andere gevallen kwamen zij vaak 
voortt uit 'toevalligheden' als koninklijke of ministeriële bezoeken ter gelegen-
heidd waarvan soms culturele verdragen werden gesloten. (Tussen 1946 en 1996 
heeftt Nederland 36 culturele verdragen gesloten. Voor een overzicht: Kuenen 
I997>> r93-) Hoewel er in de loop van de tijd uiteraard wel het een en ander tot 
standd kwam, was van een samenhangend beleid toch nauwelijks sprake (Mourik 
1989).. Belangrijke oorzaken hiervan waren dat er aan het beleid geen prioriteit 
werdd toegekend en dat het in de praktijk over verschillende ministeries (van 
Buitenlandsee Zaken, CRM/WVC en Onderwijs en Wetenschappen) was verdeeld 
(WRRR 1987). Aan de basis van het Institut Néerlandais stond de kunsthandelaar, 
verzamelaarr en vertegenwoordiger van het particulier initiatief bij uitstek Frits 
Lugtt (1884-1970). Hij had in de na de Eerste Wereldoorlog spelende 'museum-
kwestie'' een spraakmakende rol gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog had 
Lugtt voor het beheer van zijn omvangrijke collectie de Stichting Custodia in 
hett leven geroepen. Toen het niet lukte om de collectie in Nederland goed 
onderr te brengen, kocht de stichting een pand aan de Parijse rue de Lill e waar 
zijj  samen met de Nederlandse overheid het Institut Néerlandais in het leven 
riep.. Het instituut kreeg tot taak de bekendheid van de Nederlandse cultuur 
inn Frankrijk te bevorderen. 

121.. Kuenen 1997,21. 
122.. Notitie cultuurbeleid (wvc 1985), 10. In de publieke opinie leidden dit soort 

uitsprakenn tot de kritiek dat Brinkman cultuur in internationaal verband wilde 
gebruikenn als '"glijmiddel" om de export van Nederlandse diensten en produc-
tenn te bevorderen'. Zie over het samengaan van kunst- en economisch beleid 
bijv.. Olink 1985 en Brinkman 1985. Citaat: Pronk 1990,17. 

123.. Notitie cultuurbeleid {wvc 1985), 10. 
124.. Mourik 1989,97-98. 
125.. Vanwege de Verkokerde' verhoudingen leidden in 1985 en 1986 door beide 

ministeriess gezamenlijk gepresenteerde nota's over internationale culturele 
betrekkingenn tot onvoldoende resultaten. Handelingen 11,1984-1985,18856, 
nrs.. 1-2 en 1985-1986,19590, nrs. 1-2. 

126.. WRR 1987,7. 

127.. De stellingname in het rapport werd zowel betreurd als geprezen. Door de 
publicitairr zeer actieve oud-diplomaat Maarten Mourik wordt de keuze voor 
hett 'enge' cultuurbeleid sterk betreurd. Volgens hem moet het veel breder te 
definiërenn buitenlands cultureel beleid in de eerste plaats een onderdeel van 
algemeenn buitenlands beleid blijven, en als zodanig onder primaire verant-
woordelijkheidd van de ministervan Buitenlandse Zaken vallen (Mourik 1989, 
63-67).. Anderen, zoals de Rotterdamse kunstsocioloog (en voormalig wvc -
ambtenaar)) Ton Bevers, zagen in de groei van het door het ministerie van wvc 
gevoerdee buitenlands cultuurbeleid een bewijs van een 'erkenning van de 
autonomiee van de culturele factor in het internationale verkeer tussen staten' 
(Beverss 1988b, 80). Hierdoor zou in plaats van het 'idealistisch-normatief 
getintee cultuurbeleid' te handhaven dat van oudsher het beleid van het ministe-
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rierie van Buitenlandse Zaken kenmerkte, de weg worden vrijgemaakt voor een 
eigentijdserr en zakelijker buitenlands cultuurbeleid (ibidem). 

128.. Bevers 1995,423. 
129.. Kuenen 1997,38-40. 
130.. Notitie Intensivering buitenlands cultuurbeleid (WVC/BZ 1997), 66. 
131.. Europese Unie werd in 1993 de nieuwe naam van de Europese Gemeenschap, 

diee op haar beurt ontstond uit de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 
(1951),, de Europese Economische Gemeenschap (1958) en de Europese 
Gemeenschapp voor Atoomenergie (1958). Als geboortejaar van de EU geldt 
gewoonlijkk 1957, het jaar waarin het Verdrag van Rome - het 'EG -Verdrag' -
tott stand kwam. Aanvankelijk hield op Europees niveau alleen de Raad van 
Europaa (1949) zich (onder meer) met culturele aangelegenheden bezig 
(Mourikk 1989,30-34). Vanwege het ontbreken van politieke macht van deze 
'intergouvernementelee organisatie' waren de gevolgen hiervan voor het door 
dee afzonderlijke leden gevoerde cultuurbeleid echter zeer gering. 

132.. Kleekamp 1992,320. Recente studies over dit onderwerp zijn: Tomesen en 
Vossenn 1994; Den Boer 1997; Paling en Veldheer (red.) 1998. 

133.. Het streven naar één Europese markt leidde ertoe dat het cultuurbeleid van 
dee afzonderlijke leden aan in de gemeenschap geldende 'economische' criteria 
wordtt getoetst. De aandacht concentreert zich hier op het uit de weg ruimen 
vann nationaal beleid dat kan worden gezien als belemmering van het vrije 
verkeerr binnen de EU van personen, kapitaal, goederen en diensten. Bij deze 
belemmeringenn kan het gaan om twee categorieën: discriminatie naar nationa-
liteitt en concurrentievervalsing door steunmaatregelen. 

134.. Conflicterend bij het omroepbeleid was het gegeven dat in de Europese richt-
lij nn 'Televisie zonder grenzen' (1989) het uitzenden van televisieprogramma's 
alss een vorm van economische dienstverlening werd gezien (in welk licht grens-
overschrijdendee programma's niet door nationale regelgeving mochten worden 
belemmerd),, terwijl het publieke bestel in Nederland juist steeds meer als een 
onderdeell  van cultuurbeleid werd beschouwd. Gedwongen door de EU-voor-
schriftenn moest niet alleen de wetgeving (meermalen) worden aangepast, maar 
moestenn tegelijkertijd wegen worden gevonden om het eigen publieke bestel 
tee kunnen handhaven. De stelling is hier gerechtvaardigd 'dat het Nederlands 
omroepbestell  door de invloed van de EU inmiddels feitelijk een duaal karakter 
heeftt gekregen' (Tromp 1989 e.v., 12). 

135.. Het onderzoek werd verricht door de in juli 1988 door minister Brinkman 
ingesteldee Commissie Cultuurbeleid en Interne Markt, die tot taak had 'de 
gevolgenn van de communautaire acties voor de culturele sector' te bezien 
(Lomann e.a. 1989; Tromp 1989). De uiteindelijke gevolgen zouden pas in 
dee loop van de tijd uit afzonderlijke besluiten en uit jurisprudentie van het 
Europesee Hof van Justitie duidelijk kunnen worden. 

136.. In 1989 konden ongeveer twintig regelingen en maatregelen als discriminerend 
wordenn uitgelegd. Als zodanig werden onder andere genoemd: de museumjaar-
kaart,, de leenvergoedingsregeling, de vaste boekenprijs, subsidies ten behoeve 
vann de Nederlandse film, de aankoopregeling in galeries en de percentagerege-
lingg bij overheidsgebouwen (Schreuder 1989). Als gevolg van deze constatering 
werdenn diverse regelingen aangepast, hetgeen meestal betekende dat zij ook 
voorr buitenlandse subsidieaanvragers werden opengesteld. 
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137.. Tromp 1989 e.v., 17-21; Kleekamp 1992,322-324. Met de culturele paragraaf 
wordtt enige duidelijkheid geschapen. In welke mate moet nog worden afge-
wacht,, want de tekst Iaat zoveel ruimte voor interpretatieverschillen dat ook nu 
nogg 'de verhouding tussen de EU en het nationale cultuurbeleid ingewikkeld en 
inn veel opzichten onduidelijk' blijf t (Tromp 1989 e.v., 22). Voorwaarde bij het 
verstrekkenn van nationale subsidies is dat 'deze maatregelen de voorwaarden 
inzakee het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de gemeenschap 
niett zodanig verstoren dat het gemeenschappelijke belang wordt geschaad'. 

138.. Mourik 1989,48. Mourik en het door hem (en onder anderen Paul Beugels 
enn Couwenberg) opgerichte Comité Buitenlands Cultureel Beleid, zijn van 
meningg dat Europa geen eigen cultuur heeft, maar bestaat uit nationale en 
regionalee culturen en dat vooral de culturen van kleinere lidstaten bij de Euro-
pesee integratie het gevaar lopen te verdwijnen. De andere oprichters van het 
CBCBB waren H. Heestermans (redacteur Woordenboek der Nederlandse Taal) en 
D.H.M.. Meuwissen (hoogleraar filosofie en vergelijkend staatsrecht). Voor 

55 70 de opvattingen van de CBCB zie Staatscourant, 222,14 november 1990. De CBCB 
streeftt naar een Europees Cultureel Handvest waarin is vastgelegd dat het 
(brede,, ook onderwijs- en wetenschapsbeleid omvattende) cultuurbeleid buiten 
dee centrale regelgeving blijft . In internationaal verband is het CBCB onder meer 
voorstanderr van intensievere samenwerking met België, en Vlaanderen in het 
bijzonder. . 

139.. Voor het nastreven van dergelijke doelen is de cultuur naar zijn mening inmid-
delss te veel geïnternationaliseerd. Met betrekking tot de geschiedenis van het 
nationalee cultuurbeleid constateert hij dat dit in wezen 'niets anders [is] dan het 
reagerenn en anticiperen op het doen en laten van de markt in deze sector', en 
datt de positie van de Nederlandse cultuur in internationaal verband een uiterst 
bescheidenn plaats inneemt. Vanuit dit perspectief wordt geconcludeerd dat 
'dee europeanisering geen bedreiging is voor de nationale cultuur noch voor 
hett beleid van de lidstaten, maar voortzetting en versterking van dat beleid met 
dezelfdee argumenten, maar nu op een hoger integratieniveau'. 

140.. Ministerie van wvc 1992,43. De 'lij n met de Nederlandse traditie' betreft hier 
dee Thorbeckiaanse notie dat 'de overheid zich terughoudend dient op te stellen 
tenn aanzien van inhoudelijke en ethische aspecten van cultuuruitingen' (44). 
Hoewell  inhoudelijk niet diep op 'de Nederlandse culturele identiteit' werd 
ingegaan,, werd wél benadrukt dat dit zeker niet als een 'besloten begrip' moet 
wordenn aangemerkt. Aangezien 'onze nationale culturele identiteit (...) een 
veelheidd aan identiteiten van verschillende groepen uit de bevolking, zowel 
levensbeschouwelijkk als geografisch' omvat, zou er in feite niet van 'dé Neder-
landsee identiteit' gesproken kunnen worden. Juist dit gegeven, de openheid van 
dee Nederlandse cultuur, werd in 1995 vervolgens door staatssecretaris Nuis als 
eenn van de bij uitstek kenmerkende facetten van de Nederlandse cultuur aange-
merkt. . 

141.. Ministerie van wvc 1992,43. 
142.. Ibidem, 45. 
143.. Notitie Intensivering buitenlands cultuurbeleid (WVC/BZ 1997), 68, en Handelingen 

11,1996-1997,25270,, nr. 1, 3. 
144.. Dit citaat en het volgende: Nuis 1996. 
145.. Ibidem. 
146.. Janssen 1997,59. 
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147.. Zie bijv.Myerscough 1994. 
148.. Hamersveld en Van der Wielen (red.) 1996. 
149.. NieuwsbriefRaadvoorCultuur, nr. 2, november 1998. 
150.. CDA-vertegenwoordiger in het Europese Parlement, P. Pex, in Staatscourant, 

199 november 1998. 
151.. In 1997 was een extra budget groot 16 miljoen gulden beschikbaar. 
ij2 .. Uitgangspunten voor het internationale cultuurbeleid 2001-2004, Internetversie, 

hfdst.. 2,4. 
153.. De nota Orkestenbestel (CRM, mei 1981,8) noemt 21 professionele Nederlandse 

orkesten;; niet door middel van 'reguliere*  koppelsubsidies gefinancierde 
orkestenn waren de vijf omroeporkesten, het (kleine) begeleidingsorkest van 
hett Operagezelschap Forum en het niet structureel door het rijk gesubsidieerde 
Gewestelijkk Orkest voor Zuid-Holland. Bij de bredere taakstelling ging het 
onderr meer om educatieve taken en koorbegeleidingen. 

154.. Zie bijv. Van den Berg en Smit 1980 en 1982, de notitie Orkestenbestel (CRM , 
meii  1981), en Handelingen 11,1982-1983,17600, hfdst. xvi, nr. 19, 8-14. 571 

155.. Geciteerd in: Smithuijsen 1986,5. 'IJzeren repertoire' verwijst naar de succes-
nummerss van de negentiende-eeuwse symfonische muziekliteratuur. 

156.. Te weten: het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, het Utrechts Symfonie 
Orkest,, het Limburgs Symfonie Orkest, het Frysk Orkest en het Gewestelijk 
Orkestt Zuid-Holland. 

157.. Willem Sutherland was destijds secretaris van de Rijkscommissie van advies 
voorr de bouw van schouwburgen en concertzalen. 

158.. De provincies zouden aanvullende taken kunnen financieren, zoals meer 
koorbegeleidingenn en educatieve ondersteuning. 

159.. Muziekaandeel: 41,5 miljoen; toneelaandeel: 14,5 miljoen. 
160.. Smithuijsen 1986,6. Dat in dit verband van een centralisatie wordt gesproken 

lagg vooral in het feit dat hier sprake was van een 'omgekeerde geldstroom', 
datt wil zeggen, het overhevelen van geld van de lagere overheden naar het rijk. 
Hierr stond echter wel iets tegenover, want tegelijkertijd maakte de operatie een 
beginn met een complementaire taakverdeling - en dat was ook de kern van de 
uitlegg waarmee Brinkman de Kamer tot instemming bracht. 

161.. Smithuijsen 1986,5. 
162.. Ibidem. Het was een kwestie van inschatting van mogelijkheden. In elk geval 

beweess de operatie dat het niet eenvoudig was om binnen de sinds het einde 
vann de jaren zestig sterk gedemocratiseerde - 'antiautoritaire' - verhoudingen 
slagvaardigg tot ingrijpende veranderingen te komen. Gezien Brinkmans 
uitspraak:: 'Een minister hoort gezag te hebben, een minister is niet gewoon', 
zouu hij zijn voorstellen graag met wat meer kracht hebben doorgevoerd 
(citaat:: Bibeb 1983,5). 

163.. De Nederlandse Opera is niet de instelling die in 1939 werd opgericht. Deze 
werdd in 1964 als gevolg van een artistieke crisis opgeheven (Bottenheim 1983, 
2200 e.v.). De operavoorziening werd vervolgens overgenomen door de 
Nederlandsee Operastichting die bij de ingebruikneming van het nieuwe 
Muziektheaterr in Amsterdam weer de Nederlandse Opera ging heten. 

164.. Als instellingen waarin 'het moderne circuit' zich in het bijzonder manifesteert 
kunnenn worden genoemd: de Stichting Gaudeamus (die concerten organi-
seert),, de Stichting Donemus (die nieuwe muziek documenteert en uitgeeft), 
hett Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo), het Fonds voor 
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dee Scheppende Toonkunst en de podia De IJsbreker (Amsterdam) en De Unie 
(Rotterdam). . 

165.. Borstlap 1996. 
166.. Het Nationaal Popinstituut is de opvolger van de Stichting Popmuziek 

Nederland,, die vanaf 1977 door het rijk werd gesubsidieerd. 
167.. 'Advisering toneel-, jeugd- en vormingstheatergezelschappen 1980-1981', in: 

InformatiebulletinInformatiebulletin van de Raad voorde Kunst (1980), nr. 1/2,7-8. Er was wel ruim-
tee voor nieuwe initiatieven, maar die werden al te lang gefinancierd 'met 
oneigenlijkee middelen', te weten gelden uit een post voor 'experimenten 
enn kunstvernieuwende projecten' (Ligthart 1988,31). 

168.. 'Advies Toneelvoorziening 1983/1984: Raad werkt aan herziening toneelbesteF, 
in:: Informatiebulletin van de Raad voor de Kunst (1983), nr. 2,15. 

169.. H.A. de Boer was minister van CRM in het kabinet-Van Agt 111 (mei - november 
1982). . 

170.. Handelingen 11, 1983-1984,18447,nr-J» *
55 7 2 171- Over de vraag wat in dit verband als repertoiretoneel moet of kan worden 

gezienn kan natuurlijk zeer verschillend worden gedacht. 
172.. Te weten het Noord Nederlands Toneel, het Theater van het Oosten en het 

Zuidelijkk Toneel. 
173.. Om welke ad-hocsubsidies het hier gaat zie bijv. Nieuwsbrief Fonds Podium-

kunstenkunsten (1996), nr. 2 (augustus). 
174.. Over het 'gat' dat de vrije producenten vanaf 1970 opvulden: Jong 1989,9. 

Ziee ookSociaalen Cultureel Rapport 1990, 236 (en eerdere uitgaven hiervan). 
175.. Bezoekersaantal: CBS 1994,232; Brinkman: zie Ministerie van wvc 1987,17. 
176.. Ministerie van wvc 1987,17. 
177.. Zie bijv. Van den Berg 1986. 
178.. Zie bijv. Blokland 1996. 
179.. Van der Reijden en De Leeuw 1988. 
180.. Van Puffelen 1992,93. 
181.. Berenschot 199$. Zie ook Handelingen 11,1995-1996, 24247, nr. 2. 
182.. CBS, Podiumkunsten 199$; 'Sociaal culturele berichten 1996-6'; CBS, Podium-

kunstenkunsten 1996/1997. 
183.. Raad voor de Kunst 1986. 
184.. Ligthart 1989 e.v., 42 e.v. 
185.. In genoemd onderzoek werd gepleit voor handhaving en uitbreiding van de 

regeling. . 
186.. Voor zijn motivatie greep Brinkman terug op de nota Kunst en kunstbeleid, 

waarinn door minister Van Doorn was bepleit om de BKR om te vormen tot een 
instrumentt van kunstbeleid. Geconstateerd werd dat dit voornemen maar in 
beperktee mate tot effectief beleid had geleid. Het werd tijd om nu eindelijk eens 
concreett aan de slag te gaan. In twee discussienota's (A en B) werd uiteengezet 
hoee een beeldende-kunstbeleid eruit zou kunnen zien. Opvallend was dat hier-
bijj  geen sprake was van een uitsluitende concentratie op 'het aanbod', maar dat 
ookk werd stilgestaan bij het functioneren van kunstenaars in de samenleving. 
Inn bloemrijke bewoordingen werd gesteld: 'Toch kan men, wil men met een 
kunstbeleidd een bloeiend kunstleven bevorderen, die beroepsgroep niet zonder 
meerr beschouwen als een troepje scharrelkippen waarvan men af en toe een 
goedd gelukt ei opraapt om het aan den volke te voederen' (Ministerie van wvc 
1983,, 6; Handelingen 11,1982-1983,17994,nr- 4)-1*1 ̂ t e &nE n et h ier o m e en 
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watt ingewikkelde constructie van twee nota's (A en B inéén). Anders dan voor-
heen,, toen het kunstenaarsbeleid nadrukkelijk aan het element van de sociale 
zekerheidd was gekoppeld, werd nu verband gelegd tussen kunstenaarsbeleid en 
'dee zorg voor een bloeiend kunstleven'. Vanuit dit perspectief zou enig aanvul-
lendd kunstenaarsbeleid zonder problemen onderdeel van het voorgestane 
kunstbeleidd kunnen zijn. Dit wellicht te meer omdat Brinkman, in plaats van de 
welzijnsdoelenn van weleer, de bevordering van een bloeiend kunstleven als 
hoofddoell  van zijn kunstbeleid noemde 'opdat daaruit kunst voortkomt, die 
zijnn uitwerking op de samenleving (nu of later) niet zal missen' (ibidem, 7). 

187.. Zie voor de hier bedoelde overwegingen Handelingen 11,1982-1983,17994, 
nr.. 4,8. 

188.. De begrippen 'presentatie' en 'distributie' zijn in verschillende opzichten te 
beschouwenn als nieuwe benamingen voor 'geografische spreiding'; 'afname', 
'consumptie'' en 'participatie' zijn dat tot op zekere hoogte voor 'sociale 
spreiding'.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 2,76. 

189.. Handelingen 11,1986-1987,19700, hfdst. xvi, nr. 2,76. (Uiteindelijk leidde dit 573 
voornemenn met ingang van 1999 tot invoering van de reeds genoemde Wet 
Inkomensvormingg Kunstenaars - de WIK. ) 

190.. De bij de Mondriaan Stichting ondergebrachte taken zouden volgens eerdere 
plannenn worden neergelegd bij een op te richten Fonds voor Kunstopdrachten. 
Hett was de bedoeling dat dit fonds ook opdrachten onder zijn hoede zou krij -
genn die door andere ministeries werden verstrekt. Uiteindelijk kwam het fonds 
bijj  gebrek aan motivatie bij de betrokken partijen (waaronder het ministerie van 
VROMM en de Rijksgebouwendienst) niet tot stand (zie Jansen 1995,128-129). 

Inn de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) waren in 1985 de Dienst Verspreide 
Rijkscollecties,, het Bureau Beeldende Kunst Buitenland en de Nederlandse 
Kunststichtingg samengebracht. In 1994 werden aan de RBK toebedeelde taken 
opp het terrein van de beeldende kunsten overgeheveld naar de Mondriaan 
Stichting,, waardoor de Rijksdienst als een van de centrale instellingen voor 
beeldendee kunstbeleid uit beeld verdween. In 1997 ging de Rijksdienst 
Beeldendee Kunst samen met het Centraal Laboratorium voor Onderzoek 
vann Voorwerpen van Kunst en Wetenschap en de Opleiding Restauratoren 
opp in het nieuwe en in Amsterdam gevestigde Instituut Collectie Nederland. 

191.. De kunstaankoopregeling verving vanaf 1984 (ter bevordering van de markt-
werking,, spreiding en inkomensvorming) de door minister Gardeniers afge-
schaftee aankoopsubsidieregeling voor particulieren. 

192.. De steden ontvangen hiervan 15, de provincies 20 miljoen. 
193.. Het resterende 'kunstenaarsbeleid' werd hierdoor enkel nog een zaak van het 

rijk ;; lagere overheden mogen uit hun 'autonome middelen' uiteraard wel 
(variantenn van) kunstenaarsbeleid voeren. 

194.. Lommen en Terwiel 1995; Raad voor de Kunst 1995. 
195.. Citaten: Mous 1989,114-2-3 en 114-2-2. 
196.. Zie Kraaijpoel 1989 en 1997; Simons 1997b; Abbing en Velthuis 1997. De klacht 

overr een monopoliepositie voor de overheid op de beeldende-kunstmarkt werd 
weersprokenn in onderzoek van Meulenbeek en Poot (1998), verricht in opdracht 
vann oc&w. Over 'beleid en markt' op het terrein van de beeldende kunst zie 
voortss Gubbels en Vooistra 1998, en Abbing 1998. 

197.. De Volkskrant, 9 februari 1999. 
198.. De Volkskrant, 12 februari 1999,8. 
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199.. Ministerie van wvc 1990,31. 
200.. Zie over Thackara en zijn opvattingen Nieuws Tribune, 20 augustus 1998. 
201.. Dit citaat en het volgende: Het Parool 24 november 1998,12. 
202.. Het huidige 'bouwministerie' is het in 1982 ingestelde ministerie van Volks-

huisvesting,, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Zie over de ontwikkeling 
vann het rijksbouwen na 1945: Van der Peet e.a. 1995; Eden en Steenmeijer 1995. 

203.. Blad van Nederlandse Architecten, nr. 11, november 1996. 
204.. Handelingen n, 1990-1991,21363, nr. 3, In het Architectuurinstituut werden de 

Stichtingg Wonen, het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst 
enn de Stichting Architectuurmuseum ondergebracht. 

205.. Citaat: oc&w 1998a, 128. 
206.. De bereidheid om het Berlage Instituut te ondersteunen was, net als de nota 

zelf,, een bewijs van de wil om de historisch gegroeide verkokering binnen 
dee architectenopleidingen terug te dringen en om vanuit verschillende 
verantwoordelijkhedenn daadwerkelijk bij te dragen aan de oplossing van 

5744 een probleem waarover al zo lang werd geklaagd: het ontbreken van een 
topopleidingg waarin bouwkunde, bouwkunst en beeldende kunst elkaar 
(weer)) kunnen versterken. 

207.. Eden en Steenmijer 1995. 
208.. Zie voor een vergelijking met Frankrijk in dit verband Van Rooy 1995. 
209.. Kempers 1994a. 
210.. Hulsman 1998. 
211.. Van Oeffelt 1998. 
212.. Nuis op 10 december 1997 bij een rondetafelgesprek over een alliantie tussen 

architectuurr en monumentenzorg; in: Nieuwsbrief "(RDMZ), 1998, nr. 1,1. 
213.. Brinkman 1989, 6-7. 
214.. Elshout 1990,297. 
215.. Direct na zijn aantreden liet minister Brinkman weten dat er geen tijd was voor 

eenn 'brede en diepe' studie. Er diende gewerkt te worden vanuit een 'pragmati-
schee opzet die op korte termijn tot resultaten zou kunnen leiden' (VNG 1983,7). 

216.. De titel was Zorg voor het museum. 
217.. Handelingen 11,1984-1985,19066, nr. 2,4. 
218.. Meermalen was in het verleden-in 1921 bijvoorbeeld-op grotere rij ksbetrok-

kenheidd aangedrongen. 
219.. Handelingen n, 1984-1985,19066, nr. 2,4,7. Het wetenschappelijke aspect werd 

bijj  de publieksfunctie overigens niet op de achtergrond geplaatst, want onder 
'hett publiek' werden zowel 'het brede publiek als de wetenschappelijke specia-
listen'' gerekend. 

220.. Onder 'museumbestel' werd in dit verband verstaan het 'geheel van musea 
enn ondersteunende instellingen, die tezamen op landelijk, regionaal en lokaal 
niveauu het culturele erfgoed verzamelen, bewaren, bestuderen en aan het 
publiekk presenteren'. Handelingen 11,1984-1985,19066, nr. 2,7. Zie over de 
'generalee verantwoordelijkheid' ook de 'aanvullende notitie met betrekking 
tott het museumbeleid'van 24 januari 1986 {Handelingen 11,1985-1986,19066, 
nr.. 14.) 

221.. Zie voor het rapport Rijksmusea van de Algemene Rekenkamer Handelingen 11, 
1987-1988,20697,, nr. 1 en 2. Over de voorgenomen privatisering van het Open-
luchtmuseum:: Smithuijsen 1990,46; Elshout 1990,298,301. 

222.. Museumvisie jrg. 13,1989, nr. 2,59-63; zie ook Elshout 1990,301. 
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223.. Het Deltaplan richtte zich niet alleen op verbetering van museale collecties, 
maarr ook op het wegwerken van conserveringsachterstanden in de archieven. 
Dee Wet tot behoud van cultuurbezit noemt een aantal voorwerpen en collecties 
diee vanwege hun bijzondere betekenis voor de Nederlandse cultuurgeschiede-
niss het land niet mogen verlaten. In 1996 vielen 169 voorwerpen en 24 verzame-
lingenn onder deze wet. Zoals te verwachten werd in de Cultuurnota 1993-1996. 
InvesterenInvesteren in cultuur op de eenmaal ingezette lij n voortgegaan. 

224.. Informatie: ministerie oc&w, november 1998. Voor de rijksmusea was 90 mil-
joenn beschikbaar; voor de niet-rijksmusea 32 miljoen; het totale met het Delta-
plann gemoeide bedrag is aanmerkelijk hoger, omdat door de betrokken instel-
lingenn en lagere overheden eveneens aanzienlijke bijdragen werden geleverd. 

225.. Brinkman 1989,27. 
226.. Zie voor een overzicht van de verzelfstandigingsoperatie het rapport Verzelf-

standigingstandiging Rijksmusea ca., Rijswijk (wvc) 1994. 
227.. Dit citaat en het volgende: Advies Cultuurnota 1997-2000, deel 2, 'Musea', 5,7. 
228.. Citaat: De Volkskrant, 22 november 1996,23. Interessant is dat Van Os twee 575 

jaarr eerder de overheid nog had aangespoord om een eigen visie op de rol en 
dee functie van musea in de samenleving te ontwikkelem; nu deze eenmaal was 
geformuleerdd en de musea vervolgens hieraan werden getoetst, bleek hij toch 
niett erg ingenomen met de consequenties daarvan (Van Os 1994). 

229.. Nieuwsbrief '(Raad voor Cultuur), nr. 6, augustus 1996,3. 
230.. Citaat: Kennis voor beter beheer en behoud. Beleidsplan 1997-2000, ICN 1997. 
231.. De Leeuw 1994; Hamersveld 1998. 
232.. Vaessen 1995. Met de in 1988 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 

dee Boekmanstichting ingestelde bijzondere leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdamm wil de Boekmanstichting de ontwikkeling en verspreiding van de 
kunstsociologischee kennis in Nederland bevorderen. De Boekmanleerstoel 
wordtt bekleed door een Nederlandse of buitenlandse kunstsocioloog; de eerste 
diee de functie vervulde was Bram Kempers. 

233.. De Volkskrant, 3 mei 1995; 26 februari 1997. 
234.. De noodzaak van een dergelijk fonds bleek bijvoorbeeld in 1992 toen er geen 

geldd was om een in Londen te veilen schilderij te kopen van Jacob van Campen, 
voorstellendee een dubbelportret van ConstanrJjn Huygens en zijn vrouw 
Suzannee van Baerle. Het toch niet erg hoge aankoopbudget (de vraagprijs was 
50.0000 a 70.000 pond) was meer dan het jaarlijkse aankoopbudget van het 
Mauritshuiss (Schwartz 1992). Uiteindelijk kon het werk doordat diverse fond-
senn bijsprongen toch nog worden gekocht, waarna het in de collectie van het 
Mauritshuiss kon worden opgenomen. 

235.. De Volkskrant, 4 december 1998. 
236.. Over de RDMZ: Don e.a. (red.) 1997. 

237.. Van de Bunt 1981. 
238.. Nota: Handelingen 11,1983-1984,18399, nr. 2. Zie voor een overzicht van het 

monumentenbeleidd vanaf 1982 ook Van Brederode e.a. 1996. 
239.. De taken van de lagere overheden zijn geregeld in afzonderlijke subsidierege-

lingen.. Nadat aanvankelijk enkel met subsidievoorwaarden was gewerkt, was 
inn de jaren zeventig een globale, in ministeriële circulaires neergelegde subsi-
dieregelingg tot stand gekomen. In 1983 werd met de Tijdelijke bijdrageregeling 
restauratiee monumenten (TBRM, Staatscourant, 1983,31) de volgende stap naar 
eenn volwaardige regeling gezet. Onder invloed van de nota Monumentenzorg 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK IX 

(1984)) volgde in 1986 de Rijksregeling restauratie monumenten (RRM, Staats-
courant,courant, 1985,219) en na inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988, het 
Besluitt rijkssubsidiëring restauratie monumenten (B RRM) en het Besluit rijks-
subsidiëringg onderhoud monumenten (BROM). 

240.. Zie Kuipers 1995. 
241.. Zie over monumentenzorg en particulier initiatief ook: Hietbrink 1990. 
242.. De NCM werd in 1972 opgericht als Stichting Nationale Contactcommissie 

Monumentenbescherming.. Initiatiefnemers waren: de ANWB, de Bond Heem-
schut,, de KNOB, de Vereniging De Hollandsche Molen, de StichtingMenno 
vann Coehoorn, de Vereniging Hendrick de Keyser, de Nederlandsche Kastelen-
stichting,, de Federatie het Behouden Huis en de Amsterdamse Maatschappij 
tott Stadsherstel. 

243.. oc&w 1998a, 82. 
244.. Zie over het Nationaal Restauratiefonds: Tien jaar Restauratiefonds, NRF 1995; 

overr de fiscale faciliteiten ibidem, 7,8. 
5 766 245. Het onderzoek werd uitgevoerd door Buitendijk Management Consultants 

(Almere);; in december 1993 verscheen de rapportage Monumenten beter bekeken. 
246.. Van dit bedrag is ca. 150 miljoen beschikbaar voor onderhoud en restauratie. 

Inn 1985 stelde het rijk 236 miljoen beschikbaar en de drie overheden samen 
398,55 miljoen. Het gezamenlijke budget was in 1994 368 miljoen; recentere 
cijferss zijn thans (1998) nog niet beschikbaar; bron: oc&w 1998a, 83. 

247.. Duparc 1975,379394-
248.. Artikel 1, lid 1. 
249.. Belvederenieuws, 1,25 augustus 1997. 
250.. Zie voor een helder en uitgebreider overzicht van het bibliotheekbeleid 

Kamermann 1989 e.v. 
251.. Het rijksbudget voor het openbaar bibliotheekwerk daalde tussen 1983 en 1987 

vann 362 naar 326 miljoen. 
252.. Notitie Cultuurbeleid (wvc 1985), 23-24. 
253.. In 1986 stuurde de minister een notitie over de 'Informatie-verzorging door 

openbaree bibliotheken' naar de Tweede Kamer (Handelingen 11,1986-1987, 

Ï9379)--
254.254. Handelingen 11,1991-1992,22568, nr. 1. 
255.. Kamerman 1989,11.15-30. 
256.. Citaten in deze alinea: Kamerman 1989,11.15-42. 
257.. Zie over de ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek Klein en Klein-

Meijerr 1998. 
258.. Statistisch Jaarboek 1996, CBS 1996,450; Sociaal-culturele berichten 1996, nr. 11. 
259.. Het aantal uitleningen steeg tussen 1980 en 1990 met 13%; in 1990 zette een 

dalingg in. Tussen 1990 en 1995 bedroeg deze 3,4% (gegevens: CBS). 
Opp 1 januari 1996 is in de Auteurswet het leen- en verhuurrecht opgenomen. 

Vanaff  die datum kunnen auteurs voor het uitlenen van hun werk aanspraak 
makenn op een vergoeding. Eerder was een (veel beperktere) leenrechtvergoe-
dingg in de Welzijnswet geregeld. Voor informatie over leenrecht: Stichting 
Leenrechtt te Amstelveen. 

260.. Van den Besselaar en Schneiders 1996. 
261.. Dit citaat en het volgende: Bos-Rops 1989,7. 
262.. Het rijk droeg in het kader van het Deltaplan Cultuurbehoud tussen 1990 en 

20000 22 miljoen bij aan het wegwerken van achterstanden in de archieven. 
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263.. Blokker 1996. 
264.. De wet had niet tot gevolg dat auteurs nu blijvend in een sterke positie tegen-

overr uitgevers kwamen te verkeren; integendeel, vaak kwam het in de praktijk 
nogg voor dat uitgevers pas een manuscript wilden uitgeven als alle daaraan 
verbondenn rechten op hen werden overgedragen (wvc 1993a, 121). 

Dee bemoeienis met de letteren vóór de invoering van de Auteurswet-1912 is 
alss 'incidenteel' te karakteriseren. Na 1912 bleven er tot na de Tweede Wereld-
oorlogg met enige regelmaat incidentele activiteiten plaatsvinden. Een voor-
beeldd is hier de subsidiëring van de uitgave van het complete werk van Joost 
vann den Vondel door de Wereldbibliotheek in 1927. 

265.. Sinds 1987 is de P.C. Hooftprijs officieel geen staatsprijs meer, omdat deze, na 
eenn conflict rond de toekenning in 1985, niet meer door de staat maar door de 
daartoee in het leven geroepen Stichting P.C. Hooftprijs wordt uitgereikt. Deze 
doorr het rijk gesubsidieerde stichting kent eveneens de (driejaarlijkse) Theo 
Thijssenprijss toe. De P.C- Hooftprijs wordt jaarlijks toegekend, bij toerbeurt 
voorr proza, poëzie en beschouwend proza. Van het prijzengeld van ƒ 125.000,- 577 
iss ƒ75.000,- bestemd voor de laureaat zelf en ƒ50.000,- voor de publicatie van 
zijnn of haar werk. De Theo Thijssenprijs wordt om de drie jaren toegekend; het 
prijzengeldd (en de verdeling daarvan) is gelijk aan dat van de P.C. Hooftprijs. 

266.. De Prijs voor de Nederlandse letteren wordt sinds 1986 toegekend door het 
comitéé van ministers van de Nederlandse Taalunie, bedraagt ƒ30.000,- en 
wordtt afwisselend door de Koning der Belgen en de Koningin der Nederlanden 
uitgereikt. . 

267.. De officiële naam van de Nederlandse Taalunie luidt: 'Verdrag tussen het 
Koninkrijkk België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de 
ruimstee zin'. 

268.. Notitie Cultuurbehoud (wvc 1985), 24. 
269.. Handelingen 11,1988-1989,20928, nr. 3. 
270.. Zie over de vaste boekenprijs dit hoofdstuk onder Gedrukte media. Op grond 

vann de leenrechtvergoedingsregeling krijgen auteurs een vergoeding voor door 
bibliothekenn van hen uitgeleend werk. 

271.. Handelingen 11,1989-1990,20928, nr. 4,1. 
272.. Kamerman 1994,39. 
273.. Cultuurhistorisch waardevol bezit in de bibliotheekcollecties werd hiermee 

onderdeell  van de in het kader van het Deltaplan Cultuurbehoud beschermde 
'Collectiee Nederland'. 

274.. De Stichting Lezen werd in 1987 in het leven geroepen door de Koninklijke 
Uitgeversbond,, de Nederlandse Boekverkopersbond en het NBLC. Later 
slotenn zich aan: de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Organisatie 
Tijdschriftuitgevers,, de Stichting Schrijvers School Samenleving, de Stichting 
Krantt in de Klas, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boekk en ECI voor boeken en platen B V. 

Dee Stichting Lezen 'adviseert de ministervan oc&w over het leesbevorde-
ringsbeleidringsbeleid en de besteding van het budget dat op de rijksbegroting ten behoeve 
vann leesbevordering is opgenomen. Daarnaast financiert de Stichting Lezen in 
nauwee samenwerking met haar participanten projecten voor leesbevordering 
diee door de branches uit het gezamenlijke Fonds Leesbevordering worden 
gefinancierd'' (uit: Beleidsplan 199J-2000 Stichting Lezen). 

275.. Jaarverslag Stichting Fonds voor de Letteren, 1997. 
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276.. Ministerie oc&w 1998a, 108. 
277.. Zie voor de geschiedenis van het persbeleid Lichtenberg 1980; Nieuwenhuis 

1991;; Van den Heuvel 1996a. 
278.. Tussen 1964 en 1974 slonk het aantal zelfstandige dagbladondernemingen van 

522 naar 30. Na 1974 zette de daling zich voort; in 1992 was het aantal geslonken 
tott 16. 

279.. Van den Heuvel 1996a, 37-40. 
280.. Artikel 123 van de Mediawet, Staatsblad, 1987, nr. 2459. 
281.. Citaat: Knuist 1982,37. 
282.. Artikel 123-132. 
283.. Bedrijfsfonds voor de pers, Jaarverslag 1996, bijlage 11. 
284.. Ministerie van wvc 1993a, 111; Ministerie van wvc 1992,66. 
285.. De Nederlandse boekhandelaren hanteren sinds 1903 zogenaamde Vaste 

boekenprijzen',, dat wil zeggen dat boeken in de detailhandel niet onder deze 
minimalee prijs mogen worden verkocht. Deze brancheafspraak werd onwettig 
doorr de invoering van de Wet op de economische mededinging (1964) die 
horizontalee prijsbinding verbood. De Koninklijke Vereeniging ter bevordering 
vann de belangen des Boekhandels verzocht hierop om ontheffing van de wet. 
Hett resultaat was dat de staatssecretaris van Economische Zaken op 31 augustus 
19677 op grond van 'belangen van culturele aard' toestemming verleende voor 
hett hanteren van een vaste boekenprijs. De vaste boekenprijs is thans toege-
staann op grond van de Mededingingswet (1998) en is tot 2005 verlengd. 

286.. Ministerie oc&w 1998a, 105. 
287.. Het ministerie van OK& W subsidieerde landelijk opererende instellingen, 

betaaldee mee aan plaatselijke muziekscholen en creativiteitscentra en zorgde 
ervoorr dat de kunstzinnige vorming een plek in het onderwijs kreeg. De provin-
ciescies stimuleerden AKKV-activiteiten binnen hun grenzen met behulp van pro-
vincialee culturele raden en 'aan de basis', in de gemeenten, leidden initiatieven 
ertoee dat de verschillende voorzieningen daadwerkelijk konden functioneren. 

Naa afronding van mijn onderzoek verscheen de publicatie van J. Vos (1999), 
waarinn de geschiedenis van de kunstzinnige vorming in Nederland wordt 
geschetst. . 

288.. Vanwege de gewenste regionale organisatiestructuur kwam er een belangrijke 
taakk bij de provincies (en de vier grootste steden) te liggen. Deze zouden moe-
tenn zorgenvoor 'regionale steunpunten' waarin muziekscholen, creativiteits-
centraa en professionele kunstinstellingen met een educatieve taak konden 
samenwerkenn dan wel samengaan. Om deze ontwikkeling op gang te brengen 
werdenn door het rijk vanaf 1979 zogenaamde AKU- en SECu-projecten gefinan-
cierd.. Met behulp van hiermee te verwerven inzichten zouden de provincies de 
aann hen overgedragen beleidstaak kunnen verwezenlijken, AKU verwijst naar de 
commissiee die de projecten ontwikkelde: de Adviesgroep Verzorgingsstructuur 
Kunstzinnigee Vorming. AKU-projecten richtten zich op het basisonderwijs en 
hett sociaal-cultureel werk. SECU komt van de notitie Samenwerking secundair 
onderwijsonderwijs en culturele instellingen, SEC u-projecten richtten zich op het voortge-
zett onderwijs; aan deze projecten namen naast instellingen voor kunstzinnige 
vormingg ook musea en bibliotheken deel. 

289.. Het voor de Rijksbijdrage sociaal-cultureel werk beschikbare budget daalde 
tussenn 1983 en 1987 van 260 naar 101 miljoen. De hierdoor ontstane problemen 
dedenn in het AKKV-veld de wens groeien om in plaats van aan het welzijnsbeleid 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK IX 

weerr aan het kunstbeleid te worden gekoppeld. Bij minister Brinkman vond 
ditt verlangen gehoor in de notitie Kunstzinnige vorming, Amateuristische kunst-
beoefeningbeoefening en Kunstbeleid (1985), waarin de relatie tussen de in de titel genoemde 
sectorenn werd bevestigd (Handelingen 11,1985-1986,19273, nr. 1 en 2). Net als op 
dee andere terreinen van het kunstbeleid werden nu ook bij de AKKV de 'overwe-
gendd ideologisch getinte doelstellingen van de persoonlijkheidsontplooiing 
respectievelijkk maatschappelijke bewustwording vervangen door de meer 
pragmatischee doelstellingen op het gebied van de kunstparticipatie' (Kooijman 
enn Colpaart 1989,19; Ensinke.a. 1989,20). Een gevolg was dat er vanaf nu in 
plaatss van over kunstzinnige 'vorming' in toenemende mate over kunst-'edu-
catie'' gesproken ging worden, en dat de aandacht veel nadrukkelijker op het 
onderwijss werd gericht. Ondanks de erkenning van de relatie tussen kunst en 
dee AKKV bleef het AKKV-beleid voorlopig echter onderdeel van het welzijns-
beleid,, dat vanaf 1987 door de Welzijnswet werd geregeld. In feite werden de 
beïnvloedingsmogelijkhedenn van de lagere overheden mét de invoering van 
dee Welzijnswet nog aanmerkelijk groter, doordat het geld nu niet meer als een 579 
'geoormerktee geldstroom' werd gedecentraliseerd. Het totale budget werd nu 
volledigg in het Gemeente- en het Provinciefonds gestort. De lagere overheden 
kondenn nu in principe de gelden aanwenden zoals zij dat wilden. 

290.. Zie bijv. Nota Muziekbeleid in Noord-Holland (1985). Anno 1998 gaat het om 
zestienn van dit soort instellingen. 

291.. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de instellingen hun werkzaamheden 
zoudenn richten op ondersteuning van de kunstzinnige vorming in zowel het 
basis-- en voortgezet onderwijs als in het sociaal-cultureel werk. 

292.. En zelfs die beperkte taak kostte vaak veel moeite. Soms, zoals in Noord-Brabant 
inn 1986, was de onvrede van het provinciaal bestuur over de rijksbezuinigingen 
opp het sociaal-cultureel werk zo groot, dat werd overwogen om het kunsteduca-
tiebeleidd maar geheel te beëindigen, maar zover kwam het ten slotte niet. 

293.. Ensinke.a. 1989e.v., 10. 
294.. Over de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming zie noot 141, hoofdstuk vi 11, 

Pag-559--
295.. Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992,36. 
296.. Zie over de totstandkoming van het LOKV: LOKV 1988. 
297.. Hoewel het nieuwe accent op cultuureducatie in het parlement waardering 

vondd was er ook kritiek. Was het niet wat gemakkelijk om juist van een zo 
gedecentraliseerdd beleidsterrein, waarover het rijk weinig te zeggen heeft 
enn waaraan deze financieel relatief weinig (meer) bijdraagt, het belangrijkste 
speerpuntt van het rijksbeleid te maken? De bewindslieden konden niet anders 
dann de kritiek voor kennisgeving aannemen; ze wezen erop dat het beleid de 
verantwoordelijkheidd van de gezamenlijke overheden diende te zijn en dat dit 
inn samenwerking diende te worden ontwikkeld. 

298.. Benadrukt werd dat er juist ten aanzien van educatieve activiteiten in de sfeer 
vann het cultuurbehoud - de musea, de archeologie, enzovoort- hoge verwach-
tingenn bestonden. 

299.. Het totale budget van de drie betrokken overheden samen bedroeg in 1997 
ca.. 8 miljoen. 

300.. De andere twee zouden zijn: een versterkte brancheorganisatie voor kunstzinni-
gee vorming en een landelijk expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie. 
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301.. Hiertoe zouden volgens de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 per sector landelijke 
'krachtigee instituten voor de amateurkunst' tot stand moeten komen die zich 
zoudenn moeten ontwikkelen tot 'toonaangevende instellingen op hun gebied'. 
Terr stimulering hiervan werd in 1997 het Fonds voor de Amateurkunst opge-
richt.. Op het terrein van de kunstzinnige vorming zou het (te reorganiseren) 
LOKVV het centrale instituut blijven. Hoewel daarin een veel zwaarder accent 
opp cultuureducatie werd gelegd, werd ook in Pantser of ruggengraat de nodige 
aandachtt aan de amateurkunst besteed. Benadrukt dient te worden dat het 
culturelee klimaat in Nederland sterk wordt beïnvloed door de bijna zes miljoen 
mensenn die op kunstzinnig terrein actief zijn. Al deze amateurs 'dragen bij aan 
eenn maatschappelijk klimaat waarin cultuur niet alleen een vanzelfsprekend, 
maarr ook een onmisbaar onderdeel is van het dagelijkse leven'. Tevens kan 
'dee invloed van de amateuristische kunstbeoefening op de sociale cohesie (...) 
moeilijkk worden overschat'. 

302.. Concreet resulteert dit onder meer in kadercursussen, landelijke manifestaties, 
5 800 informatievoorziening, repertoireverbetering en diverse soorten van bemidde-

ling. . 
303.. Centrale instellingen zijn anno 1998 in dit verband: het Landelijk Overleg 

Amateurr Muziekorganisaties (LOAM, gevestigd in Utrecht), de Stichting 
Samenwerkendee Korenorganisaties (SNK / Utrecht), het Nederlands Instituut 
voorr de Blaasmuziek (NIB / Utrecht), de Stichting Workshops in Nederland 
voorr Geïmproviseerde muziek (SWING / Alkmaar), de Stichting Popmuziek 
Nederlandd (SPN / Amsterdam), het Landelijk Centrum voor Amateurdans 
(LCAA / Utrecht), de Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA / Utrecht) en de 
Stichtingg Schrijven (Amsterdam). In 1998 wordt gewerkt aan de totstandkoming 
vann een nieuwe instelling die in de plaats moet komen van het Nederlands 
Centrumm voor Amateurtheater (NC A / Amersfoort). 

304.. Het gaat hier om respectievelijk de nota's Zwart op wit; naar eenfotografiebeleid 
inin Nederland en Fotografie belicht. 

305.. Geciteerd in Marsman 1995,34. 
306.. Bergevoeten Visser 1998,15. 
307.. Zie over de beoordeling van het veld Bergevoet en Visser 1998,25; citaat: 

Marsmann 1995,35. 
308.. Eind 1999 werd dit standpunt door het PBF losgelaten. 
309.. Zie over de ontwikkelingvan het filmbeleid direct na de oorlog De Haan 1986. 

Overr het Nederlands Filmmuseum: direct na de oorlog, op 24 augustus 1946, 
hadd David van Staveren, samen met Piet Meerburg en Paul Kijzer, de oprich-
terss van het Amsterdamse Filmtheater Kriterion, in Den Haag het Nederlands 
Historischh Film Archief (NHFA) opgericht. Een maand later verhuisde het NHFA 
naarr Amsterdam en in 1947 stelde het rijk een eerste (incidentele) subsidie 
beschikbaar.. In 1952 werd het NHFA samengevoegd met het in 1949 opgerichte 
Uitkij kk Archief en gehuisvest in het Stedelijk Museum. De nieuwe naam werd 
Nederlandss Film Museum (NFM). Van aanvang af ontving het NFM jaarlijks een 
(bescheiden)) subsidie van het rijk; incidenteel werden voor conserveringsdoel-
eindenn grotere financiële bijdragen beschikbaar gesteld (in 1956/40.000,-). In 
19711 verhuisde het NFM naar het Paviljoen Vondelpark. Zie ook: Hendriks 1996. 

Hett Produktiefonds voor Nederlandse Films werd op initiatief van de 
Nederlandsee Bioscoopbond (NBB) opgericht; vanaf 1956 werd hetmede door 
hett rijk gefinancierd. (Overigens stelde het rijk al vanaf 1947 subsidies beschik-
baarr voor het maken van 'kunstzinnige en culturele films'.) 
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Hett Nederlands Filminstituut was in 1948 opgericht door onder anderen de 
directeurr van de NBB J.G.J. Bosman en David van Staveren. Eerste voorzitter 
werdd oud-minister Van der Leeuw, die na zijn overlijden in 1955 werd opge-
volgdd door Philip J. Idenburg, de latere voorzitter van de Raad voor de Kunst. 
Rondd 1980 raakte het lange tijd goed functionerende NFI in de problemen door 
drastischee bezuinigingen op het onderwijs en het sociaal-cultureel werk (waar-
doorr instellingen steeds minder geld voor filmvertoningen hadden), de sterke 
groeii  van het televisieaanbod en door de opkomst van (toen) nieuwe media als 
dee video. In 1980 werd de subsidiëring door minister Van der Louw stopgezet. 
Inn afgeslankte vorm legt het in Hilversum gevestigde NFI zich sindsdien onder 
meerr toe op het maken en aanbieden van video's ten behoeve van bibliotheken. 
Ziee voor een geschiedenis van het NFI: Hes en Wïllemse 1988. 

Dee Nederlandse Filmacademie werd op initiatief van het NFI opgericht en 
vanaff  1958 door het rijk gesubsidieerd. De opleiding heet sinds 1975 Nederland-
see Film en Televisie Academie en wordt tot het hoger beroepsonderwijs 
gerekend.. $oi 

310.. Camping 1989 e.v., 11.7-1,11. Onder invloed van de teruglopende publieke 
belangstellingg was in de jaren zestig het aanbod van artistiek betere films in 
dee commerciële filmtheaters sterk teruggelopen. 

311.. Camping spreekt van 150, het ministerie van wvc (1993) van 120 filmhuizen. 
312.. In Kunst en kunstbeleid (1976) werd benadrukt dat filmmakers meer artistieke 

vrijheidd zouden moeten krijgen en dat het ontstaan van een betere filmcultuur 
diendee te worden bevorderd. Verdere ontwikkeling van het alternatieve circuit 
werdd van groot belang geacht. Om dit te bevorderen werd de grote invloed 
vann de bij uitstek door commerciële belangen gedreven Nederlandse Bioscoop-
bondd tegengegaan door aan onafhankelijke distributeurs voor de verspreiding 
vann speelfilms die 'van kunstzinnig belang' werden geacht subsidies beschik-
baarr te stellen. Voorts werd, vergelijkbaar met de aandacht voor het 'vormings-
theater',, binnen reeds bestaande mogelijkheden meer ruimte gegeven aan 
activiteitenn van filmers (zoals het filmcollectief de Kritiese Filmers) die zich 
speciaall  richtten 'op de maatschappelijke en politieke bewustwording van (ach-
tergestelde)) groepen' (Handelingen 11,1976-1977,14100, hfdst. xvi, nr. 2,24). 

313.. Al vanaf 1940 waren pogingen ondernomen om de Bioscoopwet te veranderen: 
ziee hierover het Rapport van de adviescommissie filmkeuring van 7 februari 1969. 

314.. In 1980 presenteerde minister Gardeniers een brief over het filmbeleid. De 
bemoeieniss van de overheid zou er vooral op gericht moeten zijn om 'ook op 
hett terrein van de film de artistieke kwaliteit de nodige stimulansen te geven' 
(Brieff  van de ministervan CRM van 23 mei 1980 aan de Tweede Kamer). 

315.. Brief 'over bet kunstbeleid, 9. 
316.. oc&w 1998,131. 
317.. De gesubsidieerde distributeurs zijn: het Nederlands Filmmuseum / Interna-

tionaltional Art Film, Cinemien en Contact Film Cinematheek. International Art 
Filmm is de bij het Nederlands Filmmuseum ondergebrachte opvolger van Film 
International;; Cinemien legt zich toe op de verspreiding van door vrouwen 
gemaaktee kunstzinnige films. 

318.. De promotie van Nederlandse film in het buitenland geschiedt door de 
stichtingg Holland Film Promotion alsmede door de jaarlijkse uitgave van 
dee Engelstalige publicatie Dutch Film. 

319.. Ministerie van wvc 1992,162. 
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320.. De belangrijkste knelpunten verwoordde D'Ancona in januari 1991 in haar 
FilmbriefzznFilmbriefzzn de Raad voor de Kunst (Rijswijk, 23 januari 1991). 

321.. In dit kader wordt deelgenomen aan de mediaprogramma's van de EU. Tevens 
waswas Nederland een van de medeoprichters van het Europees coproductiefonds 
Eurimagess (waaraan vanuit het mediabudget wordt bijgedragen). In 1995 was 
Eurimagess bij 99 Europese coproducties betrokken. 

322.. Deze toenadering tot de markt, waarmee in het bijzonder de Nederlandse 
Federatiee voor de Cinematografie (de opvolger van de Nederlandse Bioscoop-
bond)) werd bedoeld, illustreert hoezeer de bakens sinds de 'anticommerciële' 
opiniess uit de jaren zeventig zijn verzet. Toen (en ook nog wel in de jaren 
tachtig)) was de NBB in kringen van politiek en beleid als een door 'foute' (want 
uitsluitendd commerciële) motieven gedreven monopolist aangemerkt. In 1976 
werdd in Kunst en kunstbeleid de vraag gesteld of de invloed van de NBB op het 
vann aanvang af door de overheid en de NBB gefinancierde Produktiefonds niet 
moestt worden herzien. In de jaren tachtig beëindigde de NBB zijn bijdrage aan 

5822 het fonds. 
323.. Blokker was zelf ook een warm voorstander van een ijkmeesterachtige 'keuze-

heer':'(..-)) waar ik van droom: de ijkmeester van Hedyd'Ancona. Laat iemand 
maarr eens een aantal jaren zeggen: nou is het gesodemieter afgelopen, zo moet 
het.'' (Filmkrant, 134, mei 1993,7). 

324.. Film, oktober 1993,21. 
325.. Het Financieele Dagblad, 16 januari 1997. 
326.. De commissie stond onder leidingvan de actrice-schouwburgdirecteur Cox 

Habbema;; de titel van het rapport was Cultuur: boog aanslaan, laag belasten. 
327.. Zie voor een geschiedenis van de beginjaren van de omroep De Boer 1946; 

Vann den Heuvel 1976. 
328.. De financiering van de omroep geschiedt vrijwel uitsluitend uit de opbrengst 

vann de 'omroepbijdragen' en de reclameopbrengsten (de 'sTER-gelden'). 
Inn 1997 bedroeg de omroepbijdrage 1521 miljoen. 

329.. wvc 1993a, 100. 
330.. Als dit voorschrift niet zou bestaan, zouden omroepen volgens de wetgever 

'kunnenn streven naar een goedkope populariteit door in hoofdzaak amuse-
mentsprogramma'ss uit te zenden die voor het grote publiek aantrekkelijk zijn' 
(Hoefnagell  en Reinders 1983,107). 

331.. De bemoeienis met de programma's veranderde in de loop van de rijd. Aanvan-
kelijkk concentreerde de controle zich op 'zaken aangaande publieke moraal 
enn gezag'. Vanaf het einde van de jaren zestig echter, toen op deze terreinen het 
enee 'taboe' na het andere werd doorbroken, concentreerde de aandacht zich bij 
uitstekk op de verhoudingen tussen de programmasoorten (amusement, sport, 
informatie,, cultuur, enzovoort). Inhoudelijk wordt er vanuit morele en politie-
kee overwegingen tegenwoordig in feite geen controle meer uitgeoefend; wel 
wordtt scherp toegezien op het uitzenden van niet toegestane vormen van 
reclame. . 

332.. De eerste tv-uitzending in Nederland vond plaats op 2 oktober 1951. 
333.. wvc 1993a, ior. 
334.. Hoefnagel en Reinders 1983,107. 
335.. Het confessioneel-liberale kabinet-Marijnen wilde ruimte scheppen voor een 

commerciëlee omroep, maar werd het niet eens over het toelaten van nieuwe 
zendgemachtigden,, over het toelaten van reclame en over samenwerking tussen 
dee omroepen. Citaat: Ververs e.a. 1996, bijlage D, 2. 
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336.. Artikel 13, lid 2, sub 4. 
337.. Ministerie van wvc, Fact Sheet, 7-N-1988,1. 
338.. Ververs e.a. 1996, bijlage D, 2. 
339.. Hoefnagel en Reinders 1983,107. 
340.. Genoemde politieke motieven werden tevens minder urgent door de sterke 

uitbreidingg van de zendtijd waardoor de mogelijkheden om in de media ideeën 
uitt te dragen aanzienlijk toenamen. 

341.. Hoefnagel en Reinders 1983,107; zie ook Ververs e.a. 1996, bijlage D, 3. 
342.. Knuist 1982,180. 
343.. Handelingen n, 1982-1983,18035,nr-1-
344.. Sinds 1988 vormen zij bij het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken, 

samenn met letteren en bibliotheken een aparte directie. Nadat het beleidsveld 
cultuurr in 1994 werd ondergebracht bij het ministerie van oc&w veranderde 
dee naam van het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken in Directoraat-
Generaall  Cultuur en Arbeidsvoorwaarden. 

345.. Ministerie van wvc, Notitie Cultuurbeleid, 1985,11. 
346.. Dit citaat en het volgende: ibidem, 17. 
347.. Ministerie van wvc, Fact she et, 7-N-1988,1. 
348.. Zie over de bijdrage van dit Fonds aan de kwaliteitvan programmering van de 

publiekee omroepen: Bresser 1998. 
349.. De omroeporkesten zijn: het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie 

Orkest,, het Radio Kamer Orkest en het Metropole Orkest. Met ingang van 
19955 waren het Muziekcentrum en het Audiovisueel Archiefcentrum verzelf-
standigdd en in aparte stichtingen ondergebracht. 

350.. Handelingen 11,1990-1991,22147,nr- 2> 3"4-
351.. Ministerie van wvc 1992,61. 
352.. NRCHandelsblad, 7 april 1993. 
353.. Nota Publieke omroep in Nederland, 1991,39. 
354.354. Het Commissariaat kreeg ook nog andere zaken te regelen zoals bijv. de 

zendtijdverdelingg en de financiering van de omroepen. 
355.. Handelingen 11,1994-1995,23968, nr. 7. 
356.. Handelingen 11,1996-1997,23968, nr. 24,10. 
357.. De Volkskrant, 1 juli 1997. 
358.. NRCHandelsblad, 12 juli 1997. 
359.. Algemeen Dagblad, 9 juli 1997. 
360.. Van den Heuvel 1998. Onderzoek van Bureau McKinsey & Co, op 14 mei 1998, 

samenn met genoemdee nota, aangeboden aan staatssecretaris Nuis. Citaten: 
DeDe Volkskrant, 8 september 1999. 

361.. In het Verdrag van Amsterdam werd de bijzondere positie van de publieke 
omroepp gewaarborgd en de bijzondere bekostiging daarvan door middel 
vann publieke financiering in overeenstemming met het Europees Verdrag 
verklaard. . 

362.. NRC Handelsblad, 20 februari 1999; de 250 miljoen betreft een bedrag dat van 
dee middelen voor de omroepverenigingen naar de NOS wordt overgeheveld ten 
behoevee van de 'programmaversterking'. Het gaat hier om een kwart van het 
totalee budget van de publieke omroepen. 

363.. De Groene Amsterdammer, 17 februari 1999. 
364.. Dit citaat en het volgende: NRC Handelsblad, 20 februari 1999. 
365.. Zie voor kritiek bijv.: Van den Heuvel in Het Parool, 20 oktober 1999. 
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i.. Als zodanig biedt de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbeleid over een 
periodee van twee eeuwen een voorbeeld van 'incrementele' beleidsontwikke-
ling.. Kenmerk daarvan is dat het beleid in een continu proces van onderhande-
lingenn tussen de verschillende actoren stapje voor stapje verder groeit. Zie ook 
Bloklandd 1997, hfdst. 1 en 2. De bestuurskundige Charles E. Lindblom, die 
hett begrip in de jaren vijfti g introduceerde, spreekt in dit verband wel van de 
'tak-mediode',, waarbij aan bestaand beleid in de loop van de tijd nieuwe loten 
ontstaan.. Illustratief is daarbij dat hij de doorhem benoemde methode die van 
hett 'muddling dirough' - voortmodderen - noemde (Lindblom 1959; zie ook 
Hoogerwerff  1982,42-47). 

2.. Perioden waarin dit in tamelijk sterke mate het geval was zijn de Bataafs-Franse 
tijd,, direct na de Tweede Wereldoorlog, en de daaropvolgende jaren zestig en 
zeventig.. Ook rond de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste 
eeuww zijn de verwachtingen, gezien het sterk op algemene politiek-bestuurlijke 
uitgangspuntenn gebaseerde cultuurbeleid, tamelijk hooggespannen. 

3.. In elk geval lag (en ligt) er in de overheidsbemoeienis altijd de erkenning beslo-
tenn van de maatschappelijke waarde van dat aspect van het culturele leven dat 
doorr middel van beleid wordt bevorderd of ondersteund. 

4.. Israel 1995,1998. 
5.. Onderwerpen als het 'rationaliserings-, professionaliserings- en democratise-

ringsproces',, die in de sociale en politieke wetenschappen regelmatig onder-
werpp van beschouwing zijn, kunnen eveneens tot de categorie van grote inter-
nationalee trends worden gerekend. 

6.. Zie over recente inspanningen van de UNESCO en de Raad van Europa om cul-
tuurr hoger op de internationale politieke agenda te krijgen: Mommaas 1998. 

7.. De invloed van 'Europa' betreft vooral die op de beleidslegitimatie. Deze 
invloedd loopt ongeveer parallel met de opkomst van de Europese culturele 
identiteitt als communautair ideaal. Het is opvallend hoezeer sindsdien de 
nadrukk op de Europese culturele samenhang in Nederland leidde tot een veel 
groteree aandacht voor zijn positie in en zijn bijdrage aan de Europese culturele 
identiteit. . 

Watt betreft concrete gevolgen van de internationale invloeden is het overi-
genss opmerkelijk hoezeer deze in de loop van de tijd konden verschillen. Als 
voorbeeldd kan hier gelden dat in UNES co-verband geformuleerde overwegin-
genn in het begin van de jaren vijfti g leidden tot een beleid waarin 'de bescher-
mingg van de westerse cultuur' centraal werd gesteld. Een kwart eeuw later, 
medioo jaren zeventig, leidden UNESco-bevindingen tot heel andere ontwikke-
lingenn toen zij minister Van Doorn legitimeerden tot een cultuurbeleid waarin 
onverwijldd diende te worden afgerekend met het zo sterk in de westerse cultuur 
verankerdee 'elitair-burgerlijke cultuurbegrip'. In plaats hiervan zou 'eennieuw, 
brederr en dynamisch cultuurbegrip als basis voor beleidsvorming' moeten gaan 
dienen;; Van Doorn 1976,1. 

8.. Zie over de Duitse invloed op het Nederlandse muziekleven ook Von Gleich 
1972,900 e.v. 

9.. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat de tegenwoordig van invloed 
zijndee stromingen en trends over het algemeen sterk 'westers' en in het bijzon-
derr Angelsaksisch van aard zijn (zie ook Turner 1995). 
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io.. De calvinistische invloed op het toneel bijvoorbeeld betekende hoogstens een 
watt remmende factor in de verdere groei van het 'wereldse' toneel. Bij de stede-
lijk ee overheden bleven de libertijns-humanistische opvattingen ondanks regel-
matigee en scherpe conflicten het 'beleid' bepalen. Van een strenge censuur als 
inn het midden van de zestiende eeuw was geen sprake; zie ook Schiphof 1991, 
125-129.. De stadhouders lieten zich wat hun aandacht voor het toneel betreft 
inn de loop van de tijd evenmin afremmen door calvinistische oordelen. 

11.. In later tijden leidden de afwezigheid van een autoritair centraal gezag en de 
traditiee van vrijheid en tolerantie in de verzuilde Nederlandse parlementaire 
democratiee tot de neiging om 'de pluriformiteit van opvattingen en artistieke 
ontwikkelingenn haar kansen te geven' (citaat: L.C. Brinkman in ucv 18,30 
novemberr 1987,17). In de loop van de tijd had dit tot gevolg dat de ontwikkeling 
vann het cultuurbeleid niet door één politiek-bestuurlijke visie werd gedomi-
neerd,, maar dat er veeleer kan worden gesproken van 'een gezamenlijke 
ontwikkelingg op basis van een veelvoud aan inzichten' (ibidem). 

12.. Zie over de belangrijke rol van het particulier initiatiefin de Republiek met 
betrekkingg tot cultuurbevordering ookMijnhardt 1987a, 83. De initiatieven 
werdenn in de eerste plaats gedragen door 'vrije burgers' -waardoor volgens 
dee historicus Huizinga een 'nationale cultuur' ontstond die 'burgerlijk in eiken 
zin'' kan worden genoemd (Huizinga, Verzamelde werken, vu, 287). Zie hierover 
ookk Aerts en Te Velde 1998. 

13.. Vanaf de jaren tachtig nam de 'rijksregie' nog eens toe. Sinds de invoering van 
dee Wet op het specifiek cultuurbeleid worden bij gemeenten (en provincies) 
gewoonlijkk gelijklopende planperioden gehanteerd. En net als bij het rijk 
wordenn hier beleidsveranderingen bij uitstek gelegitimeerd door overwegingen 
aangaandee marktwerking, publieksbereik, pluriformiteit en dergelijke. 

14.. Over recente opvattingen over en pretenties van stedelijk cultuurbeleid zie 
Vann Aalst 1997; Wijn 1994; Pots 1994 (reactie op Wijn); Van Duijn e.a. 1999. 

15.. Myerscough 1994. 
16.. Ook in wetenschappelijke kringen ontstond (net als op diverse andere terrei-

nen)) al vroeg bezwaar tegen een dwingende 'overheidsbemoeienis'. Dit bleek 
tijdenss het bewind van Lodewijk Napoleon bijvoorbeeld toen de Hollandse 
Maatschappijj  der Wetenschappen om 'vrijheidsredenen' weigerde zich tot 
Koninklij kk Instituut te laten transformeren. Een ander voorbeeld uit de 
Bataafs-Fransee tijd betreft de verschillen van inzicht tussen de Directeur-
Generaall  der Wetenschappen en Kunsten, Johan Meerman, en de in de Vierde 
Klassee van het Koninklijk Instituut verzamelde professionele beeldende kun-
stenaars.. Dit meningsverschil leidde ertoe dat er toen nog geen Koninklijke 
Academiee der Schoone Kunsten in het leven werd geroepen.. In de kern ging 
hett om de vraag wie het in een dergelijk instituut primair voor het zeggen zou 
moetenn hebben: de overheid, onafhankelijke burgers of professionele kunste-
naars.. All e drie de groepen hadden zo hun eigen opvattingen hieromtrent. 

Hoewell  Willem 1 meer ruimte aan particulieren en hun instellingen liet, 
illustrerenn 'de Leidse kwestie' en het conflict dat zich afspeelde rond het beel-
dende-kunstonderwijss dat de afkeer van een 'sturende' overheid na 1813 onver-
minderdd groot was. Bij 'de Leidse kwestie' ging het om de vraag wie er in de 
Leidsee rijksmusea de dienst uitmaakte: de overheid of het universiteitsbestuur. 
Bijj  het conflict over het beeldende-kunstonderwijs baseerde de oppositie, 
bestaandee uit burgerlijke opinieleiders als Jeronimo de Vries en Joan Melchior 
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Kemperr en uit professionele kunstenaars, zich eensgezind op anti-utilitaire 
humanistischee beschavingsidealen en op daarmee verweven libertijnse en ver-
licht-liberalee opvattingen omtrent individuele vrijheid en de voor een artistieke 
bloeii  zo noodzakelijk geachte 'vrijheid voor de kunsten'. 

17.. De Stuers 1873,326. 
18.. Toch werd de rol van particulieren er gaandeweg niet sterker op. Dit kwam 

doordatt op een aantal belangrijke beleidsterreinen de invloed van professionals 
beduidendd toenam. 

19.. In het veld werd de acceptatie van het wettelijk verankerde primaat van de 
politiekk vergemakkelijkt doordat tegelijkertijd de autonomie van het culturele 
levenn (in het bijzonder die van de kunsten) tot op redelijke hoogte werd gewaar-
borgdd en de positie van particulieren in zeker opzicht werd uitgebreid. Wat de 
autonomiee betreft gaat het in de praktijk met name om de 'externe' beoordeling 
(doorr de Raad voor Cultuur) van te subsidiëren instellingen en voorzieningen 
enn van het functioneren van een fors aantal sectorale fondsen, waarin professio-
nalss en deskundigen in staat worden gesteld om substantiële subsidiebudgetten 
tee verdelen. Daarnaast werd de positie van particulieren binnen het bestel 
versterktt doordat het gros van de gesubsidieerde instellingen en voorzieningen 
onderr privaatrechtelijk bestuur werden gebracht. 

20.. In weerwil van de kritiek die er in de jaren zeventig op de toen gewenste 
versterkingg van het primaat van de politiek en de daarmee samenhangende 
'maatschappelijkk relevante' argumentatie van minister Van Doorn had geklon-
ken,, is daarmee uiteindelijk toch een beleid tot stand gekomen waarin politiek-
bestuurlijkee overwegingen en wensen een zwaarwegende rol zijn gaan spelen. 
(Dee Cultuurnota 1997-2000. Pantser of ruggengraat [wvc 1996] geeft hiervan 
eenn goed voorbeeld. Het beleid wordt in deze nota, zoals voordien gebruikelijk, 
zelfss niet meer primair vanuit de verschillende sectoren, maar geheel vanuit 
politiek-bestuurlijkee doelstellingen geformuleerd.) 

Opp de vraag waarom deze versterking van het primaat van de politiek nu wel, 
enn in de jaren zeventig niet te verwezenlijken was, zijn verschillende antwoor-
denn mogelijk. Een belangrijke daarvan is dat het politieke spectrum sinds het 
middenn van de jaren tachtig veel minder verdeeld is over de te stellen beleids-
doelen.. De voordien zo sterke polarisatie bleek vervluchtigd en tijdens het 
eerstee paarse kabinet kostte het de grote politieke partijen weinig moeite om 
zichh (in 1995) achter de zo duidelijk op algemene politiek-bestuurlijke doelen 
georiënteerdee beleidsvoornemens van staatssecretaris Nuis te scharen. 
Essentieell  anders dan bij Van Doorn was tevens dat het hier niet meer ging 
omm aanzetten tot fundamentele maatschappijveranderingen, maar om doelen 
diee 'de stijl van het land' - de vanouds open, tolerante democratie van vrije 
burgerss - dienden te verbreiden en te schragen. 

21.. Toch wil dit niet zeggen dat particulieren thans geen invloed meer hebben 
(ziee hierover ook Hitters 1996). Verre van dat, regelmatig verwoorden zij vanuit 
doorr hen bestuurde instellingen, samen met de daar werkzame professionals, in 
hett culturele veld levende opvattingen, en regelmatig zijn zij in staat om beleids-
ontwikkelingenn te beïnvloeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de rol die het Prins 
Bernhardd Fonds in 1999 speelde bij de totstandkoming van een 'Instituut voor 
dee Beeldcultuur'. De 'flankerende' rol van het particulier initiatief wordt tevens 
gedemonstreerdd door het feit dat het PBF in 1996 het pand Herengracht 474 
aankochtt om dit vervolgens als 'Erfgoedhuis' aan het Nationaal Contact Monu-
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mentenn beschikbaar te stellen. Nieuwe varianten op particuliere betrokkenheid 
betreffenn vanaf de jaren tachtig de sterke toename van (zeer uiteenlopende 
manierenn van) sponsoring, alsmede de groei van het aantal particuliere fondsen 
opp het terrein van de cultuur. In 1996 bestonden er hiervan 43, waarbij naast het 
PBFF en de daarmee verbonden regionale Anjerfondsen, het VSB Fonds en het 
Cultuurfondss van de Bank van de Nederlandse Gemeenten tot de bekendste 
kunnenn worden gerekend. 

22.. Op deze manier speelden Thorbeckes opvattingen bij de intensiveringvan de 
overheidsinvloedd op het culturele leven vanaf de jaren tachtig curieus genoeg 
eenn welhaast even grote rol als zij na het midden van de negentiende eeuw juist 
bijj  het tegengaan van overheidsbemoeienis hadden gespeeld. 

23.. Hiermee wordt het begrip beperkter gebruikt dan in de sociologische theorie 
gebruikelijk;; zie bijv. Zijderveld 1983,49-76. 

24.. Na verloop van tijd resulteerden de hier geleverde inspanningen in de 
totstandkomingg van Rijksarchieven in de provincies, het Rijksbureau voor 
dee Monumentenzorg (1918) en de Rijksgebouwendienst (1922). 

25.. Het is overigens belangrijk om bij de beoordeling van hun invloed voor ogen 
tee houden dat hun rol altijd door het primaat van de politiek wordt beperkt. 
Indienn ambtenaren 'het tij niet mee hebben', zijn hun mogelijkheden tot 
beïnvloedingg van het beleid gering, maar als zij 'de ruimte krijgen' kan hun 
invloedd die van bewindspersonen vrijwel evenaren en die in uitzonderlijke 
gevallenn (als van De Stuers) wellicht overstijgen. 

26.. Zie over de invloed van professionals binnen de kunstwereld bijv. De Swaan 
1986. . 

27.. De criticus van het welzijnsbeleid in de jaren zestig en zeventig Hans Achter-
huiss (1980,127) parafraserend, kan worden gesteld dat professionals in het 
kunstenveldd het vooral over één ding eens waren: kunst is een goede zaak 
waarr meer geld naar toe moet. 

28.. Myerscough 1994. 
29.. Geert Dales, VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, is van mening dat een voor 

cultuurr verantwoordelijke bewindspersoon niet moet doen alsof hij of zij 'een 
volksverhefferr of een massapedagoog' is (NRC Handelsblad, 16 mei 1998). En 
Atzoo Nicolaï, Tweede-Kamerlid voor de VVD , vindt dat in de cultuurpolitiek 
'minimalee inhoudelijke overheidsbemoeienis' voorop moet staan en dat het 
beleidd zo veel mogelijk voorwaardenscheppend moet zijn (NRC Handelsblad, 4 
maartt 1997). 

30.. Zie bijv. Ruud Lammers in Het Parool, 26 februari 1997, en Piet Zelissen en 
Hanss van Duiken in NRC Handelsblad, 9 augustus 1997. 

31.. De hier genoemde kritiek wordt onder meer verwoord door de politicoloog 
Hanss Blokland en de publicist Paul Kuypers. De bezwaren van Blokland sluiten 
gemakkelijkk aan bij een meer algemene kritiek op het overheidshandelen, en 
diee herinnert aan de discussie die in de vorige eeuw over de tegenstelling tussen 
utilitairee beleidsdoelen en libertijns-humanistische beschavingsidealen werd 
gevoerd.. In essentie gaat het hier om de mate waarin kwantitatieve criteria in 
hett huidige beleid de overhand hebben gekregen. Paul Kuypers merkt in dit 
verbandd op dat het in de relatie tussen de overheid en het culturele leven om 
meerr dient te gaan dan om 'een simpele symmetrie tussen vraag en aanbod' 
(Kuyperss 1997,31; zie ook Kuypers 1999,29-104). 



NOTENN BIJ HOOFDSTUK X 

Dee overheid zou zich tot taak moeten stellen om de culturele competentie van 
burgerss te bevorderen. Zij zou zich niet moeten laten weerhouden door de 
veelgehoordee mening dat de oude cultuurspreiding is mislukt en dat er om die 
redenn verder maar van zou moeten worden afgezien. Blokland beschouwt een 
dergelijkee lethargische houding als een vorm van geestelijke luiheid (zie ook 
BinnenlandsBestuurBinnenlandsBestuur 28 augustus 1992). Ter legitimering van haar ambities zou 
dee overheid zich moeten oriënteren op de begrippen 'positieve' en 'negatieve' 
vrijheid,, die de politicoloog-filosoof Isiah Berlin in de jaren vijfti g introduceer-
dee en die vanaf het begin van de jaren negentig in de gedachtevorming over het 
cultuurbeleidd tot het vaste begrippenkader kunnen worden gerekend (Berlin 
1958).. Van negatieve vrijheid is sprake wanneer een persoon of groep zonder 
inmengingg van anderen kan doen of laten wat hij of zij wil . Positieve vrijheid 
betreftt het vermogen van mensen zelfstandig richting aan hun leven te geven, 
off  meester over het eigen bestaan te zijn. Volgens Blokland - en met hem 
anderenn - zou de positieve vrijheid van burgers moeten worden bevorderd 
doorr vooral in het onderwijs meer aandacht aan culturele vorming te besteden. 
Dee negatieve vrijheid van de kunstensector zou moeten worden doorbroken 
doorr de invloed van de in de kunstenbureaucratie verzamelde professionals en 
deskundigenn - met hun specialistische voorkeuren voor moeilijk toegankelijke 
kunstvormenn - terug te dringen. Daarbij zou het 'maatschappelijk isolement 
vann de kunst' moeten worden doorbroken door meer aandacht aan de 'vraagzij-
de'' te besteden. De met het 'vrijheden-debat' samenhangende 'vraag-aanbod-
discussie'' speelt overigens al sinds de jaren zeventig een min of meer permanen-
tee rol in de opinievorming rond het kunstbeleid. 

Dee toon die de cultuursocioloog Bevers aanslaat in een periodiek van de 
Verenigingg Kunsten '92 (waarin een groot aantall  professionals uit het culturele 
veldd voor hun belangen opkomt) is illustratief. Hij zegt: 'Hoed u voor de kreet: 
"alless moet anders"' {Nieuwsbrief Kunsten '92, juni 1996,5). En een paar jaar 
later,, tijdens de voorbereiding van de cultuurplanperiode 2001-2004, benadruk-
tee hij tegenover critici de positieve effecten van de 'democratische cultuurzorg', 
inn het bijzonder ten opzichte van de kunsten: 'In de tweede helft van deze eeuw 
zijnn de gevestigde kunsten niets tekort gekomen en is in nieuwe kunstuitingen 
geïnvesteerd'' (Bevers 1999). 


