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Algemene inleiding 

In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn in het centrum 

van Berlijn naast elkaar twee musea verrezen (afb. 1). Het 

eerste werd naar een ontwerp van architect Karl Friedrich 

Schinkel (1781-1841) onder koning Friedrich Wilhelm III van 

Pruisen tussen 1822 en 1830 gebouwd. Reeds in 1840 gaf diens 

zoon en opvolger Friedrich Wilhelm IV, die zelf 

architectonische aspiraties had, aan architect Friedrich 

August Stüler (1800-1865) de opdracht tot de bouw van het 

tweede, het Neue Museum. De twee gebouwen werden door een gang 

met elkaar verbonden. Het Neue Museum was op het eerste 

gezicht een uitbreiding van wat voortaan het Alte Museum1 zou 

heten en moest die verzamelingen herbergen die daarin niet 

opgenomen waren. 

Evenals de overige musea op de 'Museumsinsel'2 (afb. 183) 

zijn beide gebouwen in de Tweede Wereldoorlog zwaar 

beschadigd. Het Alte Museum is weliswaar gerenoveerd maar 

verkeert nu niet meer in zijn oorspronkelijke staat, noch 

toont het de oorspronkelijke verzamelingen. Het dient op dit 

moment vooral als expositieruimte voor wisselende 

tentoonstellingen. Het Neue Museum is sinds de Tweede 

Wereldoorlog een ruïne. De verbindingsgang tussen beide is 

Aanvankelijk werd het eerst gebouwde museum wel het 
'koninklijke museum' of ook het 'nieuwe museum' genoemd. 
Onder het begrip 'koninklijk museum' vallen op dat moment 
echter alle koninklijke kunstverzamelingen, dus ook die 
niet in het Alte Museum, maar in het koninklijk slot en 
paleis Monbijou gehuisvest zijn. Bovendien is het in mijn 
studie hoofdzakelijk om een vergelijking tussen het 
eerste en het tweede gebouwde museum te doen, zodat een 
naamsverandering halverwege de tekst mogelijk verwarrend 
zou zijn. Daarom heb ik ervoor gekozen het eerste museum 
conseguent het 'Alte Museum' te noemen en het tweede, het 
'Neue Museum'. 

Met de bouw van de 'Nationalgalerie' tussen 1866 en 1876 
groeide dit deel van het Spree-eiland uit tot de 
zogenoemde 'Museumsinsel'. Daarna werden hieraan nog het 
'Kaiser-Friedrich-Museum' (het later zogeheten 'Bode-
Museum') tussen 1897 en 1904 en het 'Pergamon-Museum' 
tussen 1912 en 1930 toegevoegd. 



afgebroken. Door deze veranderde omstandigheden is niet meer 

te zien hoe deze twee monumentale bouwwerken destijds ieder op 

hun eigen wijze aan het negentiende-eeuwse 'Bildungs'-ideaal 

vorm hebben gegeven en hoezeer zij, eveneens ieder op hun 

manier, een kenmerkend voorbeeld waren van een bepaald 

museumtype. 

Het Alte Museum gebouwd tussen 1822 en 1830, was bedoeld 

om de tot dan toe verspreid over de paleizen in Berlijn en 

Potsdam ondergebrachte koninklijke collecties van klassieke 

sculpturen, schilderijen, gemmen en munten aan een groter 

publiek te presenteren. Daarbij werden de objecten 

chronologisch gerangschikt, een ordeningsprincipe dat nog niet 

zo'n lange geschiedenis had. De gelijkvormige en sobere 

tentoonstellingsruimten boden de getoonde kunstwerken alle een 

gelijksoortige en daardoor neutraliserende omgeving. Op deze 

manier hoopte men het doel van het museum 'die geistige 

Bildung der Nation durch Anschauung des Schönen' te bereiken, 

aldus de directeur van de schilderijenafdeling Gustav Waagen. 

Het Neue Museum gebouwd tussen 1841 en 1859 hanteerde 

eveneens een chronologisch ordeningsprincipe, maar de 

collectie was zeer divers. Het ging vooral om gipsafgietsels 

van zowel klassieke als middeleeuwse en zelfs recente 

sculpturen. Verder herbergde het museum een Egyptische, een 

etnografische en een grafische afdeling, een munten- en een 

rariteitenkabinet ('Kunstkammer'), een verzameling 

architectonische fragmenten en 'vaterländische Alterthümer', 

maar geen schilderijen. Het betrof de resterende, koninklijke 

collecties die geen plaats hadden gekregen in het Alte Museum. 

De tentoonstellingsruimten waren steeds anders vormgegeven en 

de kunstwerken werden in een rijk geornamenteerde omgeving 

getoond, waardoor ze in een verhalende samenhang werden 

geplaatst. Het doel was in dit geval een 'ausgedehnte 

Übersicht der Kunstübungen verschiedener Völker und Zeiten' te 

bieden, volgens de hoofddirecteur der musea Ignaz von Olfers. 

De aanleiding voor mijn onderzoek was gelegen in de simpele 

vraag: hoe is het mogelijk dat al zó snel na de bouw van het 

eerste grote museum te Berlijn een zo grootschalige 



"uitbreiding" in de vorm van een tweede gebouw nodig werd 

geacht, die vervolgens een museum met een totaal ander 

karakter opleverde? Dit feit riep de probleemstelling van het 

hier voorgestelde onderzoek op: ging het in het geval van het 

Neue Museum slechts om een ruimtelijke uitbreiding van het 

Alte Museum of was er tevens sprake van een inhoudelijke 

verandering van architectonische, kunsthistorische en 

-theoretische, cultuurfilosofische en algemeen historische 

inzichten op grond waarvan deze uitbreiding plaatsvond en vorm 

kreeg? 

De titel van het onderzoek luidt: 'Over het concept van 

kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue Museum te 

Berlijn', dat wil zeggen dat het hele onderzoek tracht te 

achterhalen hoe het denken over kunst en cultuur zichtbaar is 

gemaakt in de architectuur en de inrichting van 

respectievelijk het Alte en het Neue Museum. Het wil laten 

zien hoe verschillend er vorm is gegeven aan de geschiedenis 

van de kunst en het wil inzichtelijk maken waar die 

verschillen uit zijn voortgekomen. Het doel van dit projekt is 

dus vooral geweest te ontdekken welke 'rationaliteit' ten 

grondslag heeft gelegen aan de concepten, waarop de vormgeving 

van deze twee musea is gebaseerd. Hiertoe moest antwoord 

worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: welke 

verandering heeft zich in de eerste helft van de negentiende 

eeuw in het 'Bildungsidee' voltrokken, zoals dat tot 

uitdrukking is gekomen in het Alte en Neue Museum te Berlijn? 

Het opsporen van de structurele overeenkomsten en verschillen 

tussen ordenings- en tentoonstellingsprincipes van deze twee 

musea was een belangrijk middel om het doel van het onderzoek 

te bereiken. Het ging er derhalve niet zozeer om het 

oorspronkelijke uiterlijk van beide musea in al hun details te 

achterhalen en zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. 

Dergelijke beschrijvingen zijn alleen uitgevoerd om de 

verschillen tussen de twee bouwwerken aan te tonen, maar 

vormen geen doel op zich. 

De hypothese van waaruit het onderzoek is gedaan, 

luidt als volgt: beide musea stoelden op eenzelfde evolu

tionair geschiedbegrip (zij hadden bijvoorbeeld beide de 



chronologie als leidend principe voor de inrichting), maar zij 

waren tot in de details anders vormgegeven doordat hun doel 

verschillend was. 

Het doel van het Alte Museum was esthetisch-ethisch en 

betrof de 'Bildung' van de bezoeker door middel van affectief 

kunstgenot. Hierdoor is het Alte Museum wel met Friedrich 

Schillers ästhetische Erziehung des Menschen in verband gebracht (o.a. door 

Börsch-Supan 1980 en Ziolkowski 1990). Deze studie wil echter 

aantonen dat Schinkels museum bij nadere beschouwing meer met 

de kunstfilosofie van Friedrich Schelling te maken heeft en 

dat zodoende tevens de relatie die met Hegels Ästhetik wordt 

gelegd (o.a. door Wyss 1983 en 1985, Crimp 1987 en 1993 en 

door Buddensieg 1993) in wezen niet van toepassing is. 

Tevens zal de interpretatie van de theoretische 

achtergrond van het Neue Museum hier worden herzien. Het Neue 

Museum had vooral de bedoeling de bezoeker historisch besef 

bij te brengen en wilde deze 'Bildung' door middel van 

cognitief begrip bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat ook dit 

museum in samenhang is gebracht met de filosofie van Hegel 

(o.a. door Dorgerloh 1987 en 1991). De navolgende 

uiteenzetting zal echter laten zien dat dit verband niet door 

de planners van het museum gelegd of gewenst werd, maar vooral 

door latere interpretatoren. Net zomin als Schinkel hielden 

Stüler en Olfers er theorieën op na die zich direct met Hegels 

Ästhetik in verband laten brengen en Friedrich Wilhelm IV zette 

zich zelfs openlijk tegen diens gedachtegoed af. Iets later in 

de negentiende eeuw zijn er echter wel Hegeliaanse 

interpretaties van het Neue Museum en zijn decoratie te vinden 

(o.a. Adler 1853, Schasler 1854 en [1855] 1859, Carrière 

[1856] 1886) . 

Beide musea zijn geworteld in het historiserende 

bewustzijn; dit houdt in dat de op- en inrichters van zowel 

het Alte als het Neue Museum de kunst opvatten als iets wat in 

ontwikkeling is. Dat staat in tegenstelling tot de achttiende-

eeuwse kunstopvatting die ervan uitgaat dat het wezen van het 

schone altijd hetzelfde is. Een en ander staat in verband met 

de vraag die tot op heden aan het museum in het algemeen wordt 

gesteld, namelijk of het een heiligdom is waarin de kunst 
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aanbeden moet worden, dan wel of het een plek is waar de kunst 

dient om te beleren. Deze vraag blijkt al in het prille begin 

van de geschiedenis van het kunstmuseum zijn oorsprong te 

hebben. Het is de vraag naar de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van dit instituut. Een eenduidig antwoord kan 

niet worden gegeven; het blijkt steeds af te hangen van de 

doelstelling van het instituut en die verandert voortdurend. 

Het kunstmuseum is een plaats waar kunstgeschiedenis 

zichtbaar wordt gemaakt. Door in te gaan op de vraag op welke 

wijze en met welke doelstelling dat in het verleden is 

gebeurd, kunnen gedachten over de manier waarop en met welk 

doel men dat momenteel zou kunnen doen op gang worden 

gebracht. Het onderzoek kan inzicht geven in de discussie die 

ook nu nog haar stempel op het instituut museum drukt, 

namelijk of het museum de plaats is waar wij van kunst 

(topwerken) moeten genieten dan wel of het de plaats is waar 

wij (met behulp van begeleidende teksten) kennis op moeten 

doen om culturele verschijnselen te leren begrijpen. 

In het algemeen houdt literatuur met betrekking tot het 

museum zich vooral bezig met de aard, de samenstelling en de 

ontwikkeling van de verzameling; dit betekent dat zij zich 

buigt over de vraag wat er wanneer te zien is (geweest) in een 

bepaald museum. Gaandeweg is er ook steeds meer aandacht 

gekomen voor de presentatievormen in musea, waarmee de vraag 

naar het 'hoe' aan de orde wordt gesteld. Inmiddels wordt 

tevens de vraag naar het 'waarom' en 'waartoe' van 

tentoongestelde objecten in musea meer en meer ter sprake 

gebracht (McClellan 1984 en 1994, Meijers 1991 en 1993). Voor 

het Alte en Neue Museum te Berlijn geldt dit nog niet zozeer. 

Over het Alte Museum en zijn architect Schinkel is weliswaar 

al enorm veel geschreven, in tegenstelling tot het Neue Museum 

en zijn schepper Stüler die veel minder aandacht hebben 

gekregen, maar een vergelijkend onderzoek naar het 'waarom' en 

'waartoe' van de twee musea ontbreekt. In ieder geval geldt 

voor beide dat er met name onderzoek is gedaan naar de 

afzonderlijke aspecten van hun geschiedenis. 

Met betrekking tot het Alte Museum is, naast 

bronnenpublicaties in verband met de verzameling en de 



inrichting van het museum (Seidel 1928 en Stock 1928, 1930 en 

1937), voornamelijk de bouwgeschiedenis onderzocht (Spiero 

1934, Rave 1941, Seling 1952, Kaufmann 1963 en Plagemann 

1967). Bovendien wacht een studie naar het aankoopbeleid en de 

precieze oorspronkelijke inrichting van de 

schilderijenafdeling op haar druk (Stockhausen 1997). Onlangs 

is er een eerste uitgebreide, voorbeeldige studie naar het 

concept van het Alte Museum verschenen (Vogtherr 1997), die in 

zijn indrukwekkende hoeveelheid aan feitenkennis en 

genuanceerde analyse daarvan nauwelijks nog te evenaren zal 

zijn. Toch heeft dat onderzoek (het eerste deel van) mijn 

studie niet overbodig gemaakt, aangezien daarin het verband 

tussen het concept en contemporain kunsttheoretisch en 

geschiedfilosofisch gedachtegoed niet aan de orde wordt 

gesteld. Door het verschillende uitgangspunt dat ze hebben, 

kunnen deze studies elkaar aanvullen. 

Over het Neue Museum bestaan er eerste inventariserende 

studies van de bouwgeschiedenis (Plagemann 1967 en Dorgerloh 

1987) en een studie naar de toepassing van ijzerconstructies 

in dit gebouw (Lorenz 1995). Bovendien is de beschildering van 

het trappenhuis uitgebreid onderzocht (Menke-Schwinghammer 

1994) en wordt er op dit moment gewerkt aan deelstudies naar 

de oorspronkelijke inrichting van diverse afdelingen. 

Daarnaast is er een imposante monografie over Stüler (Börsch-

Supan 1997) verschenen, waarvan echter slechts een klein 

gedeelte aan het Neue Museum is gewijd. 

Zonder deze studies had ik de mijne niet kunnen 

schrijven, zoals duidelijk mag blijken uit de verwijzingen in 

de noten. De overtuiging dat er naast dit reeds bestaande 

materiaal toch nog plaats is voor mijn onderzoek, hangt samen 

met een andere aanpak. Tot nu toe bestaat er geen onderzoek 

waarin de twee musea in hun geheel in relatie tot elkaar 

worden bestudeerd. Alleen Wagner maakt in haar studie (1989) 

een vergelijking tussen de muurschilderingen van Schinkel in 

het Alte en die van Kaulbach in het Neue Museum. Bovendien 

zijn de studies naar het Alte en Neue Museum over het algemeen 

beschrijvend en zuiver bouwhistorisch danwei kunsthistorisch 

van aard, dat wil zeggen dat zij voornamelijk technisch, 
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stilistisch en iconografisch gericht zijn. De hier 

voorliggende is een vergelijkende studie naar deze musea die 

geschiedfilosofisch en kunsttheoretisch ideeëngoed 

samenhangend aan de orde stelt. Aangezien in de eerste helft 

van de negentiende eeuw geschiedfilosofie en kunsttheorie 

juist op vanzelfsprekende wijze op elkaar betrokken waren, 

hoopt dit onderzoek met een interdisciplinaire aanpak recht te 

doen aan deze samenhang, zonder overigens aanspraak op 

volledigheid te willen maken. 

Een maand na de officiële opening van het Alte Museum in 

augustus 1830 legde Karl Freiherr von Stein zum Altenstein aan 

koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen verantwoording af 

voor de geplande reglementering en budgettering van het 

museum. Altenstein, de verantwoordelijke minister voor het 

beheer van het museum, stelde met nadruk dat het tot doel had 

'die Segnungen der Kunst' alom te verspreiden. Er moest een 

tegenwicht worden geboden aan de vervlakkende werking die 

uitging van de luxe in de grote stad. Wetenschap, religie en 

moraal konden dat tegenwicht vormen, maar tussen deze hoge 

geestelijke waarden en de lage geneugten moest een 

bemiddelende kracht worden ontwikkeld. De kunst was volgens 

hem geschikt om die rol te vervullen, maar het belangrijkste 

middel om de kunst in deze taak te ondersteunen, het museum, 

zou nu pas in werking treden. Tot dan toe waren de 

kunstverzamelingen over de verschillende paleizen en buitens 

van het Pruisische hof verspreid en niet openbaar toegankelijk 

geweest. De kunst had daardoor haar verheven, ideële functie 

nog niet kunnen vervullen. Het net geopende museum zou daar 

verandering in brengen.3 

De doelstelling die Altenstein voor het museum 

formuleert, verschilt, zoals in hoofdstuk 1 zal blijken, 

opmerkelijk van het doel dat Aloys Ludwig Hirt zo'n dertig 

jaar eerder voor ogen had gestaan. Als eerste had deze toen 

(1797) de stichting van een museum bepleit, maar hoewel hij de 

initiatiefnemer was geweest, heeft hij bij de uiteindelijke 

Altenstein [1830] in Stock 1937, 14. 
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realisatie van het museum toch nauwelijks een rol kunnen 

spelen. 

Aan het verschil tussen het museumontwerp van Hirt en dat 

van Schinkel ligt een fundamenteel verschil in de kunst- en 

geschiedopvatting van beiden ten grondslag. Er blijkt een 

onoverbrugbare kloof tussen hun respectievelijke achttiende

en negentiende-eeuwse manier van denken te bestaan. Deze 

verandering die zich rond 1800 in het (westerse) 

kunsttheoretische denken voltrekt, wordt in de inleiding van 

deel I beschreven. Vervolgens zal in hoofdstuk 1 worden 

ingegaan op Hirts kunsttheorie en geschiedopvatting, zijn 

museumconcept, en het architectonische ontwerp dat hij heeft 

uitgewerkt. Aansluitend zullen in hoofdstuk 2 de kunst- en 

geschiedopvatting en het museumconcept van Schinkel worden 

behandeld. Op deze manier kunnen de verschillen tussen beiden 

als exemplarisch voor de genoemde breuk in het denken worden 

belicht en de ontstaansvoorwaarden voor het negentiende 

eeuwse, zelfstandige kunstmuseum duidelijk worden gemaakt. In 

hoofdstuk 3 volgt de bespreking van de manier waarop Schinkel 

zijn denkwijze daadwerkelijk in exterieur, interieur en 

inrichtingswijze van het Alte Museum tot uitdrukking heeft 

gebracht. 

Rond 1840 wordt in het Duits-talige gebied het denken over 

kunst steeds historischer en raakt toenemend geseculariseerd. 

Deze verschuiving wordt in de inleiding van deel II geschetst 

en blijkt zich in de geschiedenis van het Neue Museum te 

weerspiegelen. Om die verregaande historiciteit van het denken 

en het gedeeltelijke verzet daartegen zichtbaar te maken, 

wordt in hoofdstuk 4 eerst ingegaan op het gedachtegoed van de 

bouwheer van het Neue Museum, Friedrich Wilhelm IV van 

Pruisen. Daarna komt de aanstelling van Ignaz von Olfers als 

hoofddirecteur van de koninklijke musea aan de orde zodat de 

context waarin het oorspronkelijke concept van het Neue Museum 

is ontstaan, wordt verduidelijkt. In hoofdstuk 5 volgt een 

uiteenzetting over het museumconcept van Olfers en Stüler. 

Gaandeweg zullen de meest evidente verschillen met het Alte 

Museum tot uitdrukking komen. Terwijl men in het Alte Museum 
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tracht de originele kunstwerken (sculpturen en schilderijen) 

in een sobere omgeving zo goed mogelijk tot hun gelding te 

laten komen, wordt er in het Neue Museum geprobeerd met de 

objecten (onder andere gipsafgietsels en prenten) in een rijk 

gedecoreerde, verhalende omgeving een cultuurhistorisch 

overzicht te bieden. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 besproken 

op welke wijze er aan dit concept in het Neue Museum is 

vormgegeven en tot welke herinrichting van het Alte Museum het 

heeft geleid. 

Teruggegrijpend op de in deze studie gemaakte analyse 

sluit het nawoord af met enkele overwegingen ten aanzien van 

de huidige ontwikkelingen op de Museumsinsel in Berlijn. Men 

blijkt zich, na de Duitse hereniging, bij de reorganisatie van 

de museale bestanden en de restauratie van de musea op de 

Museumsinsel sterk aan voorbeelden in het buitenland (met name 

aan het Louvre) te oriënteren. Het is de vraag of het niet 

interessanter zou zijn zich te concentreren op het bijzondere 

van de eigen situatie. Respect voor de eigen geschiedenis 

gepaard met openheid voor een eigen toekomst zullen mijns 

inziens meer bijdragen tot het ontstaan van musea die ook 

toekomstig nog aantrekkelijk zullen zijn, omdat ze een 

bijzonder, specifiek Berlijns karakter zullen hebben. De eigen 

tijd vraagt beslist om een eigentijdse oplossing. Daarbij moet 

de geschiedenis echter niet uit het oog worden verloren. 
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