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Quand nous avons pratiqué les belles conceptions humaines, quand nous
avons vécu avec les grandes âmes créées par l'art, ce n'est pas d'un coeur
dédaigneux que nous retournons vers la vie; au contraire, nos coeurs et
nos yeux sont avertis et ils discernent mieux les trésors de bonté qui sont
dans l'homme.. L'art fait descendre et retentir ses plus hautes inspirations
au fond même de notre existence quotidienne, comme le chêne transmet
à la terre profonde, par le frisson de ses racines ébranlées, les grands
souffles qui emplissent l'espace.
JEAN JAURÈS.
‘L'Art et la Vie’.
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Inleiding
DIT boek handelt over Overheid en Kunst in Nederland. Door deze begrenzing van
het onderwerp zijn uitgesloten algemeene beschouwingen over aesthetica, over de
sociale functie der kunst, over de filosofie van den staat of van de kunst of van beide
in hun betrekkingen tot elkander. Dat deze onderwerpen hier niet worden behandeld,
houdt allerminst in een miskenning van hun beteekenis. Het tegendeel is het geval.
Juist omdat zij van zoo groote beteekenis zijn, behooren zij eer niet dan in te kort
bestek en daardoor oppervlakkig behandeld te worden in een boek, dat in de eerste
plaats bedoelt te zijn een sociografische beschouwing. Evenmin zal men hier een
poging ondernomen vinden tot het geven van een definitieve oplossing van het
vraagstuk, waarvan een der jongste onderzoekers zoo terecht spreekt als van: ‘... la
question des rapports de l'Art et de l'Etat, problème éternel et en apparence impossible
à résoudre’1).
Wie de betrekkingen tusschen overheid en kunst op een bepaald territoir, in casu
Nederland, wil leeren kennen en begrijpen, moet uitgaan van de ontwikkeling der
feiten en denkbeelden. Deze nu is voor Nederland niet dezelfde als voor andere
landen. Bij vergelijking met wat men elders voor de kunst deed of doet, mag dit dan
ook nimmer uit het oog worden verloren.
Sociaal en staatsrechtelijk is Nederland sinds eeuwen een burgerlijk land, waarin
niet als in landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland, koningschap, adel of kerk
karakter, inrichting en optreden van den staat bepaalden. In landen als de genoemde
- om ons te bepalen tot deze, welke sterk sprekende voorbeelden vormen - waren
kerk, vorsten, hoven, adel, voorname families, eeuwen lang opdrachtgevers van
kunstenaars. Uit ieder van deze categorieën vallen bekende persoonlijkheden te
noemen, die kunstenaars op elk gebied

1) Huisman, Europe, Juni 1937.
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belangrijke opdrachten verstrekten of deden verstrekken, zelfs in hun persoonlijken
dienst hadden of hun zooveel opdrachten gaven, dat daardoor hun leven gevuld was.
Doordat bouwkunst en beeldende kunsten rechtstreeks het uiterlijk aanzien van
sociale machten kunnen verhoogen, omdat ze onmiddellijk spreken tot de massa, paleisbouw, kerkbouw en -versiering, grafmonumenten, historieschildering, portretten
- staan zij in den feodalen en absoluten staat in het bijzonder in aanzien. Het sterkst
kan de macht van een heerschenden stand of groep worden gedemonstreerd door de
bouwkunst. Een architectonische schepping van groote allure of zelfs slechts van
pompeuze verhoudingen spreekt den toeschouwer rechtstreeks aan, doet hem de
macht van den opdrachtgever terstond begrijpen, prent hem de suggestie in van
kracht. Den beeldenden kunsten is dit effect in geringer mate eigen; het minst is dit
het geval met literatuur in een staat, waarin een groot deel van het volk uit analfabeten
bestaat of waarin vrijheid van drukpers onbekend is of niet aanvaard wordt. In den
tijd van de rijpe renaissance konden niettemin door de verfijnde beschaving van
dezelfde heerschende groepen en standen ook deze kunsten tot bloei komen, doch
het sociale aanzien, dat de kunstenaars genoten, daalde naarmate zij minder bijdroegen
tot de uiterlijke machtsdemonstratie - en vaak prachtlievendheid - van hun
opdrachtgevers1).
In een burgerlijken en protestantschen staat als de Vereenigde Provinciën waren,
moest de kunst een ander karakter dragen en moest ook haar sociale plaats en
beteekenis een andere zijn dan in de genoemde landen. Voor de architectuur waren
de opdrachten van geheel anderen aard en van andere allure. Niet groote paleizen,
rijk versierde kerken en grootsche tuinaanleg, doch stadhuizen, sobere kerkgebouwen,
waaggebouwen, burgerwoningen, vormden hier de voornaamste opdrachten. In wezen
behoefde de Nederlandsche architectuur daardoor niet de mindere te zijn van die der
genoemde staten - en inderdaad was zij dit ook niet - doch in de haar opgedragen
werken en de wijze van uitvoering weerspiegelen zich het verschil in sociale
verhoudingen en de mogelijkheden voor de kunst. Ook de rangorde van de

1) Tegenover het leven van mannen als Michel Angelo, Leonardo, Velasquez, Rubens, van
Dyck, staat in hun tijd reeds dat van groote literatoren die een veel soberder bestaan moesten
voeren en in later tijd dat van Haydn, Mozart, Beethoven, die voor hun kunst de
gelijkwaardigen zijn van de eerstgenoemden, doch een kunst voortbrachten, welke niet zoo
rechtstreeks het sociale aanzien van klasse of familie ten goede kwam als het werk van
architecten of beeldende kunstenaars.
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waardeering der kunsten was een andere. De schilderkunst bekleedde de eerste plaats.
In een bekend opstel verklaart Fruin, dat de plotselinge en voorbeeldelooze bloei
van de schilderkunst in ons land gezocht moet worden in het feit, dat de schilders in
de eerste helft der zeventiende eeuw werkten voor de kleine kapitalisten, de burgers
en de boeren en hierin zelfs de oorzaak te zien ‘waarom onze meesters hun groot
talent zoo vaak aan onwaardige tafereelen hebben besteed’. Eerst in iets lateren tijd,
toen zich een talrijke regentenstand gevormd had, kwamen de portretten en de
regentenstukken in den smaak. ‘Hoe het geld alles beheerscht, zien wij hier treffend
uitkomen’1).
Het bezit was in de republiek niet zoo beperkt tot betrekkelijk kleine groepen als
in de genoemde landen; niet alleen was het deel der bevolking, dat aan de welvaart
deel had, naar verhouding grooter, doch binnen dit deel waren de verschillen ook
geringer. Daardoor ontbraken de opdrachtgevers van groot formaat. In de republiek
waren opdrachten van een omvang en beteekenis als in landen, waar het gezag was
gecentraliseerd, onbekend; de kunstenaars leefden op eigen kracht en op de weinig
zekere belangstelling der burgerij2). De opdrachten van overheidsorganen beperkten
zich tot wat noodzakelijk was naar burgerlijke begrippen en tot
gelegenheidsopdrachten. Van een geregeld in contact staan van overheid en
kunstenaars was daardoor, in het algemeen gesproken natuurlijk, geen sprake. Een
traditie, welke in later eeuwen zou nawerken, kon niet ontstaan.
De vraag, in hoeverre het volkskarakter wordt bepaald of beïnvloed door

1) Verspreide Geschriften, IV, blz. 249. Deze opvatting van Fruin is eenige malen bestreden vgl. Kernkamp, Materialistische opvatting van de geschiedenis, blz. 36 en Der Kinderen,
Langs den ouden weg, blz. 333 - het feit, waarop zij berust, niet
2) Der Kinderen, t.z.p. blz. 338. Van welken invloed dit ook was op de artistieke vlucht der
kunstenaars zelven, is misschien door geen hunner zoo diep gevoeld en tot uitdrukking
gebracht als door Jozef Israëls, toen hij in het Museo del Prado te Madrid voor de schilderijen
van Velasquez stond: ‘Quel peintre et quel talent! En wij staan daar en trachten te begrijpen
hoe zulk een man in zulk een omgeving zich gevoeld moet hebben, wij schilders zonder durf,
zonder modellen, zonder hof, koning of keizer om ons breed te gevoelen, Een schilderijtje
van nauwelijks een paar meter beangstigt ons, en de koning lacht er wat om, om wat wij hem
op eene tentoonstelling van levende meesters laten zien, en wij kruipen in onze schulp en
zijn schilders van den twijfeltijd en der vreugdelooze handelingen.’ Spanje, blz. 43.
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de sociale omstandigheden, kan in het kader van deze studie buiten beschouwing
blijven. Hier zij met dit volkskarakter rekening gehouden, voorzoover het den kunstzin
of de kunstzinnigheid raakt. Is het Nederlandsche volk meer of minder kunstzinnig,
of in andere richting kunstzinnig dan andere volken? De auteurs, die naar deze vragen
een onderzoek hebben ingesteld, komen in het algemeen tot ongeveer overeenkomstige
conclusies.
Fruin meent, dat ‘ook op het gebied van het geestelijk leven de Nederlander bij
uitstek positief is. Het verheven idealisme der Duitschers is ons even vreemd als het
schitterend vernuft der Franschen. Onze kunst onderscheidt zich door een nuchter
realisme’1). Steinmetz constateert: ‘Der Zug ins Grosze fehlt, die Kunst ist nicht
monumental, dagegen technisch vollendet und intim’2). Rudolf Mengelberg verklaart:
‘Hier in Holland zieht die Wirklichkeit die Menschen so sehr in ihren Raum, dasz
die Phantasie aus ihr immer wieder getränkt wird und in sie auch letzten Endes wieder
mündet’3). Asselin noemt Nederland ‘le pays du petit bonheur. Le petit bonheur!
Voilà pourquoi la Hollande est peu littéraire’4). De Stuers ten slotte spreekt over ‘het
algemeen gebrek aan kunstzin’, dat zich in zijn dagen ook uitte ‘in het algemeen
gebrek aan waardeering voor het overgeleverde aan kunst en kunstnijverheid’5).
In de individueele waarnemingen en meeningen vallen nuances, ja, verschillen
waar te nemen; de overeenkomst van oordeel echter is treffender: Nederlandsche
kunst en kunstzin vallen duidelijk te onderscheiden van die van andere volken, beide
bezitten een eigen aard. Beide zijn ook als het ware de adequate uitdrukking van den
socialen staat en structuur van het Nederlandsche volk, zooals zij historisch zijn
gegroeid. Huizinga, Nederlander op en top en meest bezonken waarnemer van tijd
en volk en land, kan het Nederlandsche volkskarakter niet anders kenteekenen dan
door het woord ‘burgerlijk’. - ‘Onze nationale cultuur is burgerlijk in elken zin, dien
men aan het woord hechten wil. De burgerlijke levensopvatting heeft zich
medegedeeld aan alle groepen of klassen, die ons volk telt, landelijke

1)
2)
3)
4)
5)

Verspreide Geschriften, I, blz. 16.
Die Niederlände, blz. 37.
Holland, blz. 75.
La Hollande, blz. 134.
De Gids, 1874, IV, blz. 324.
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en stedelijke, bezittende en niet-bezittende. Onze gansche geschiedenis weerspiegelt
die burgerlijke aspiraties’. Ligt in het woord ‘burgerlijk’ een veroordeeling? Welnu,
‘burgerlijk waren ook Rembrandt, Vondel, Jan de Witt en zelfs Spinoza’1).
Deze burgerlijke levenshouding leidt ook tot de receptie van het calvinisme, dat
in den loop der geschiedenis mede het Nederlandsche volkskarakter bepaalde. Het
heeft het een trek van ernst, van een zekere stroefheid zelfs, verleend, of, waar zij
reeds bestond, geaccentueerd. Een Fransch schrijver, Lemercier, verklaarde eens:
‘L'histoire de France est écrite par ses chansonniers’2). Wat heeft Nederland tegenover
zulk een uitspraak te stellen dan: Frisia non cantat - en dat niet voor Friesland alleen?
Natuurlijk, al dergelijke uitspraken mogen niet letterlijk genomen worden, doch deze
demonstreeren toch in een flits het bestaan van een natuurlijke impulsiviteit of verve
ter eene - haar ontbreken ter andere zijde.
Het zijn deze sociaal-historische en psychologische oorzaken, die de kunst nimmer
een groote beteekenis deden verwerven in het Nederlandsche volksleven. Daardoor
ook bestond er geen behoefte de kunst door de overheid te doen bevorderen, want
de afstand tusschen overheid en volk was ook in dit opzicht hier minder groot dan
elders. Dat de kunst zoo lang beschouwd werd als te liggen buiten de sfeer der
overheidsbemoeiing, is, vergeleken met de verhoudingen in andere landen, in zekeren
zin zelfs een bewijs van de overeenstemming tusschen burgerlijke, historisch gezien
democratische staatsinrichting en burgerlijk denken.
Toch wil dit niet zeggen, dat de overheid in Nederland nimmer in betrekking tot
kunstenaars zou hebben gestaan. Werden hierboven reeds opdrachten aan architecten
vermeld, ook van de beroemdste schilderijen uit de zeventiende eeuw is er een aantal,
dat ontstaan is uit van overheidswege aan schilders verstrekte opdrachten. Men denke
slechts aan den Claudius Civilis van Rembrandt, bestemd voor het raadhuis te
Amsterdam, welks verwijdering uit het raadhuis en verdere lotgevallen overigens
een inzicht bieden in het begrip voor kunst van de stedelijke overheid die de opdracht
gaf, aan De Staalmeesters voor het lakengilde, aan de Anatomische Les voor het
chirurgijnsgilde. Ook zilversmeden als Lutma kregen soms stedelijke op-

1) Neerlands Geesteskenmerk, blzn. 13 en 14.
2) Aangehaald door Hurwicz, Seelen der Völker, blz. 69.
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drachten, evenals beeldhouwers en andere kunstenaars. Doch dit waren alle opdrachten
voor een bepaald werk; een voortdurende bemoeiing met de kunst ontbrak. Naarmate
bovendien de welvaart van Nederland achteruitging, de activiteit verslapte, zijn
internationale positie in beteekenis daalde, nam ook het aantal dezer opdrachten af.
Na de zeventiende eeuw komen zij feitelijk niet meer voor en gedurende eenige
eeuwen zal elke relatie tusschen overheid en kunst, doch ook tusschen overheid en
kunstenaars, verbroken zijn.
Eerst met de herleving van Nederland, sociaal en cultureel, zal men zich gaan
bezinnen op de taak van de overheid ten aanzien van de kunst. Dat zal eerst zijn in
de tweede helft van de negentiende eeuw. Dan zijn de omstandigheden zoozeer
veranderd, dat wat vroeger buiten den gezichtskring lag, tot een vraagstuk wordt een vraagstuk waarmede de twintigste eeuw zich nog meer zal gaan bezighouden.
Door deze ontwikkeling is ook de opzet van dit werk bepaald. Voor de negentiende
eeuw moesten, behalve een overzicht van de feitelijke verhoudingen, de voornaamste
stroomingen worden geschetst, welke het staatsleven beheerschten of beïnvloedden
en dus ook het optreden van den staat jegens de kunst. Voor de twintigste eeuw kon
de praktijk der overheidsbemoeiing met monumentenzorg en verschillende takken
van kunst worden geschetst. Het laatste deel van dit boek doet zien wat binnen de
bestaande grenzen nog mogelijk is en gedaan kan worden.
Buiten beschouwing zijn twee uitvindingen van de twintigste eeuw gebleven: film
en radio. Beide uitvindingen bevatten zeker mogelijkheden, die haar tot de kunst
kunnen doen behooren. Of zij zich reeds in het stadium bevinden, waarin men haar
op één lijn mag stellen met de takken van kunst waarover deze studie handelt, is aan
twijfel onderhevig. Daarom is behandeling achterwege gelaten.
Het oogenblik waarop dit boek verschijnt, is vervuld van andere zorgen dan die
voor bevordering van de kunst. Droevig getuigenis daarvan is de uitgave der
Landsdrukkerij van het helaas actueele werk van Dr. J. Kalf, ‘Bescherming van
Kunstwerken tegen Oorlogsgevaren’.
Heeft de behandeling van het hier behandelde onderwerp daarom zijn zin verloren?
Wie nog eenig vertrouwen in de toekomst heeft bewaard, zal geneigd zijn, deze vraag
ontkennend te beantwoorden.
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De negentiende eeuw
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[Inleiding]
‘Wij kunnen toch waarlijk wel zeggen, zelfs bij inachtneming van
verzachtende omstandigheden, dat de negentiende eeuw was de eeuw der
leelijkheid.’
H.P. Berlage1)
DE verhouding van de overheid tot de kunst kan zoowel van positieven als van
negatieven aard zijn. Positief is zij, wanneer de overheid metterdaad belangstelling
toont voor de kunst, haar moreel steunt en materieel bevordert. Negatief is zij, wanneer
de overheid de kunst buiten haar bemoeiingen sluit. In feite was dit laatste in
Nederland gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw het geval. Geleidelijk,
en dat eerst in de laatste decennia dier eeuw, kreeg deze verhouding een meer positief
karakter.
Sociale en geestelijke factoren beheerschten die verhouding en haar ontwikkeling.
Beide categorieën worden in de volgende hoofdstukken onderzocht. Bijzondere
aandacht is daarbij besteed aan de groote stroomingen, die het staatkundige leven
richting gaven of beïnvloedden: liberalisme, calvinisme en katholicisme. In elk dezer
stroomingen valt ook ten aanzien van de kunst en van de houding der overheid jegens
haar, een eigen opvatting waar te nemen. Doch in de praktijk van het staatkundig
leven kwamen zij bij deze materie nader tot elkander dan bij de meeste andere
onderwerpen van staatkundig beleid. Van verschillend beginsel uit ontmoetten zij
elkander op dit punt: dat de kunst geen zaak der overheid was.
Met de wijzigingen in de sociale verhoudingen, die voor de kunst gunstiger
omstandigheden en voor de staatkunde nieuwe noodzakelijkheden schiepen, wijzigde
zich ook geleidelijk het inzicht omtrent de taak der overheid jegens de kunst.
Principieel moge in het standpunt van de vertegenwoordigers der genoemde
stroomingen weinig veranderd zijn, in de praktijk wordt hun houding minder
afwijzend. Er ontstaan ook nuances ten opzichte

1) Studies Bouwkunst, blz. 48.
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van de behandeling van de verschillende takken van kunst. Tegenover enkele staat
men milder dan vroeger, tegenover andere blijft men voorloopig onwelwillend gezind.
Wanneer in het liberalisme nieuwere ideeën omtrent de taak van den staat de overhand
krijgen en het oude verzet tegen overheidsbemoeiing met kunst grootendeels gebroken
is, dan treden in het bijzonder ten aanzien van tooneel, opera en muziek de verschillen
tusschen de richtingen duidelijker in het licht. Doch dit behoort reeds meer tot de
twintigste eeuw.
Bemoeiing van de overheid met de kunst wordt in den modernen staat een
vraagstuk, wanneer de kunst de groote massa van het volk raakt, dus alleen wanneer
deze massa in staat is kunst, zij het slechts eenigermate, te genieten. Bij een
arbeidersklasse en een kleine burgerij, die geen deel had aan het cultuurleven der
natie, kon in de negentiende eeuw voor het hier behandelde onderwerp nog geen
belangstelling bestaan. Hoe zou het gekund hebben in het bijzonder bij de
Nederlandsche arbeiders, die in 1868 door scherp waarnemende Engelsche
onderzoekers werden beschreven als ‘ongeveer de slechtst onderwezenen en
opgeleiden van geheel Westelijk Europa, traag en loom, als de waters die kruipen
door hun polders?’1) Het vraagstuk der verhouding van overheid tot kunst ging geheel
buiten hen om.
En nog een andere groep, voor welke het vraagstuk de meest directe beteekenis
had, bleef afzijdig en liet niets van zich hooren: de groep der kunstenaars zelf. Zoozeer
stond de bemoeiing van de overheid met de levende kunstenaars buiten de
mogelijkheden, dat zij, noch hun organisaties er belangstelling voor bezaten. Zij
werkten voor den handel, maar, wat naar het woord van een hunner fijnzinnigste
vertegenwoordigers ‘voor de kunst van het grootste gewicht is: de kunst in opdracht,
die eertijds tot zoo schoone werken en tot zoo uitmuntende levensconditie aanleiding
gaf, doch thans zoo zeer verwaarloosd is en welke haar groote kracht nog steeds
vindt in de maatregelen der regeering’2), daarvan bemerkten zij slechts weinig.
Zoo droeg het vraagstuk in het grootste gedeelte der negentiende eeuw meer een
karakter van theorie dan van praktijk.

1) Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, I, blz. 130.
2) Der Kinderen, Langs den ouden weg, blz. 545.
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Nationale onverschilligheid
‘Het klassieke inzicht, dat de Regeering als deel der schoonheid harer
daden de kunst noodzakelijk behoeft, scheen wel geheel verloren.’
Der Kinderen.1)
WANNEER in 1854 een der weinige in kunst actief belangstellenden in Nederland,
T. van Westhreene Wzn., de vraag behandelt, hoe tot dat oogenblik de verhouding
was van de overheid tot de kunst, dan weet hij niet beter te doen dan het oordeel aan
te halen van den schrijver eener anoniem verschenen brochure ‘Iets over de beeldende
kunsten in Nederland’ en zich bij dat oordeel geheel aan te sluiten2). Dit oordeel luidt:
‘Na de scheiding der noordelijke en zuidelijke provinciën, en het terugbrengen van
ons land tot zijne oude grenzen, heeft alle aanmoediging van de kunst van
gouvernementswege volkomen opgehouden, en zelfs, al wilde men haar alleen als
een vak van industrie beschouwd hebben, dan gelooven wij het als het minst
bevoorregt te moeten noemen’.
Inderdaad is met dit oordeel de verhouding tusschen overheid en kunst in Nederland
niet slechts voor de eerste helft van de negentiende eeuw, doch ook nog voor enkele
decennia van de tweede helft dier eeuw juist, zij het te zacht, gekenschetst. Juist,
omdat alle aanmoediging van de kunst ontbrak; te zacht, omdat dit gebrek aan
aanmoediging voortsproot uit een algemeene onverschilligheid.
Staatkundige beginselen mochten hier al van beteekenis zijn, elders beletten
diezelfde beginselen toch niet, voor de kunst nog belangrijke daden te doen. Werden
bijvoorbeeld in Engeland bij Act of Parliament van 1 Juli 1816 de marmeren
beeldhouwwerken, door Lord Elgin uit Griekenland medegebracht, gekocht voor
vijfendertigduizend pond sterling, - in Neder-

1) T.a.p., blz. 514.
2) Een woord over kunst en kunstbescherming in Nederland, blz. 13.
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land moest een minnaar der kunst dit besluit later nog verdedigen tegen de bewering,
dat zij alleen gediend had tot streeling van den nationalen hoogmoed1).
In denzelfden tijd, waarin de overheid in Engeland, doch meer nog in Frankrijk
en België, musea stichtte en verbeterde, kunstwerken aankocht, de kunstopleiding
organiseerde, gebeurde in Nederland niets, dat hiermede te vergelijken viel2).
Het blijven slechts weinige, slechts individueele uitzonderingen, die zich in het
Nederland dier dagen verzetten tegen deze algemeene onverschilligheid van overheid
zoowel als van particulieren. In de literatuur klinken hun stemmen nog bescheiden,
in de publieke lichamen worden zij tot de jaren rond achttienhonderdzestig in het
geheel niet gehoord.
Men spreekt in Nederland gaarne, sinds eeuwen reeds, over de nationale schilderkunst.
Wie echter de onverschilligheid van Nederland gedurende het eerste driekwart van
de negentiende eeuw wil peilen voor kunst in het algemeen, evenals voor heugenis
aan eigen nationale grootheid, hij vindt geen sprekender voorbeeld en beschamender
tevens, dan de houding van overheid en vermogende particulieren jegens de schatten
van Nederlandsche schilderkunst, die toen aan de markt kwamen.
Die periode, en meer in het bijzonder de eerste helft van de negentiende eeuw,
had in dit opzicht van zooveel beteekenis kunnen zijn, omdat juist toen, mede ten
gevolge van de algemeene onverschilligheid in ons land en door het ontbreken van
een actief optredenden internationalen kunsthandel, zooals die later ontstond, de
prijzen laag waren en de mogelijkheid dus groot was, het nationale kunstbezit te
verrijken. De onverschilligheid was echter zoo algemeen, dat, behoudens enkele
particulieren, over wier verzamelingen hier nog gesproken zal worden, niemand
breed of vooruitziend genoeg was om voor het nationale bezit belangrijke daden te
doen.

1) Bosscha, ‘Welke verpligting rust er op de regeringen ten aanzien van kunsten en
wetenschappen?’, blz. 23.
2) Het waren deze buitenlandsche voorbeelden, die in Nederland werden aangehaald en
aanbevolen om regeering en publiek tot navolging te prikkelen. Typeerend in dit opzicht is
het artikel ‘Eene wandeling door het Hotel Cluny te Parijs’, in ‘De Kunstkronyk’ (van Van
Westhreene), van 1856; later besproken door W.D.-S. in ‘De Gids’ van 1861 (II, 2, bladzijde
544), ‘ter beschaming onzer overheden’.
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Het beeld van één schilderijenveiling is voldoende om inzicht te verschaffen, zoowel
in de beteekenis, van wat Nederland toen prijs gaf en om welke bedragen het toen
ging, als in de mate van gebrek aan nationale belangstelling. Bovendien was in deze
veiling als het ware gesymboliseerd de volstrekt overeenstemmende onverschilligheid
van vorstenhuis, regeering en volk voor nationaal kunstbezit.
Men vindt het beeld van deze veiling in den ‘Catalogue des tableaux anciens et
modernes de diverses écoles, dessins et statues, formant la Galerie de feu Sa Majesté
Guillaume II, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg,
etc., etc., dont la vente aura lieu Lundi le 12 Aôut 1850 et jours suivants, au Palais
de feu Sa Majesté, à la Haye’1).
Wie zich in die dagen in het koninklijk venduhuis bevonden, waren er getuige
van, hoe niet slechts werken2) van Velasquez, Rafaël, Titiaan (6), Leonardo da Vinci
en Holbein, maar ook van Jan van Eyck (3), Quinten Matsys (3), Memlinck (10),
Rubens (7), van Dyck (4), voor bedragen van enkele honderden tot duizenden guldens
uit het land gingen en ten slotte ook werken van Pourbus, van Lucas van Leiden, een
kapitaal stuk van Jan Steen en... acht schilderijen van Rembrandt, waaronder een
zelfportret en een portret van Titus, voor een bedrag van ruim drie en vijftigduizend
gulden in totaal. Slechts een greep is hier uit den catalogus gedaan; genoemd mogen
nog worden de ruim driehonderd teekeningen, voornamelijk van Italiaansche meesters,
waaronder geen groote ontbrak.
Dat alles, schilderijen en teekeningen en beeldhouwwerken, bracht in totaal een
bedrag op van ruim één millioen gulden. Nederland liet zich dit alles ontgaan. En
geen man van gezag protesteerde. Zelfs stond er niemand op om te pogen althans
iets voor een publieke verzameling te verwerven. Vijfenzeventig jaar later, bij de
herdenking van het vijftigjarig bestaan van het Rijksmuseum, moest Schmidt Degener,
de hoofddirecteur van dit museum, verklaren, dat ook in het tijdperk, volgende op
de zware aderlating der achttiende eeuw, toen de Fransche en Engelsche adel en
Duitsche

1) Catalogus, met prijzen, aanwezig in de Bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam.
2) De tusschen haakjes geplaatste cijfers achter de namen geven het aantal schilderijen van elk
der meesters aan, dat in veiling kwam.
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serenissimi het beste van het Nederlandsche kunstbezit verdeelden, er meer verloren
ging dan er behouden bleef. ‘De leegte nagelaten door de veiling der schilderijen
van Koning Willem II wordt nog steeds gevoeld. De tijden liggen ver terug, dat er
op een Dordtsche vendutie voor contante betaling ‘een Cuypjen toe’ werd gegeven.
Zoo worden de zonden der vaderen aan ons bezocht’1).
Een andere belangrijke verzameling was in denzelfden tijd de verzameling Van
der Hoop, welker vorming de periode 1813-1850 besloeg. Ook voor het leeren kennen
van de waardeering van oude meesters in die periode, voorzoover zij in geldbedragen
haar uitdrukking vond, is bestudeering van de ‘Lijst van de Schilderijen van Adriaan
van der Hoop te Amsterdam, alsmede van Teekeningen en Beelden’2) uiterst
instructief.
Het voornaamste stuk van deze verzameling is naar de tegenwoordige opvattingen
stellig het stuk van Rembrandt, in de ‘Lijst’ nog omschreven als ‘eene voorstelling
van de Joodsche bruid, die door den Vader versierd wordt met eene Halsketting’ en
thans in den catalogus van het Rijksmuseum vermeld staat als Het Bruidspaar (no.
2019). Voor dit schilderij had Van der Hoop in 1833 het bedrag van ƒ 6825 betaald.
Hoe verleidelijk het ook zij uit deze ‘Lijst’ meer bedragen te vermelden, ter adstructie
van het hiervoren gezegde is vermelding van dit eene bedrag voldoende3).

1) Verslagen 's Rijks Verzamelingen, 1935, blz. 7.
2) In handschrift aanwezig in de Bibliotheek van het Rijksmuseum. Vgl. ook de ‘Lijst der
Schilderijen, met de taxatie zooals die voor het regt van successie is overgelegd’, in het
Oud-Archief der Gemeente Amsterdam.
3) Toch wil dit niet zeggen, dat het genoemde bedrag een top-prijs zou zijn geweest. Men vindt
bijvoorbeeld voor een Binnenhuis van G. Metsu (catalogus Rijksmuseum, no. 1557) een
bedrag van ƒ 12.400, voor een Landschap van J. Both (t.z.p., no. 591) ƒ 17.200, daarentegen
voor het bijzondere schilderij van Johannes Vermeer, Het Lezende Vrouwtje (t.z.p., no.
2527) ƒ 834.
De eigenaardige verscheidenheid in de prijzen, voor schilderijen van verschillende meesters
betaald, waarvan hier slechts enkele zijn vermeld, benevens het feit, dat in deze gansche,
belangrijke verzameling, samengesteld in een tijd, waarin het zeker niet moeilijk ware geweest
voor betrekkelijk weinig geld een aantal fraaie Rembrandts te verkrijgen, Rembrandt door
niet meer dan dit eene schilderij is vertegenwoordigd, en dat nog vrij toevallig door een
aankoop in Londen, vormen een interessante indicatie voor de wijzigingen, welke sinds een
eeuw in de waardeering van oude meesters is ingetreden.
Tevens blijkt uit de medegedeelde feiten de beteekenis, welke catalogi van verzamelingen
en veilingen bezitten als bronnen voor kunstsociologisch en -sociografisch onderzoek.
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De verzameling Van der Hoop bestond tenslotte uit 224 schilderijen en werd in 1854
aan de gemeente Amsterdam vermaakt. Sedert de opening van het Rijksmuseum
vormt deze verzameling een der hoofdbestanddeelen van zijn inhoud.
Doch werd dit legaat aan de gemeente Amsterdam door het gemeentebestuur met
graagte aanvaard? Het tegendeel was het geval. Geheime zittingen en lange
beraadslagingen waren noodig om tot een besluit te komen. Welke beraadslagingen
en welk een besluit! Voldoende zij het uit de beraadslagingen mede te deelen, dat
een anti-revolutionair lid verklaarde niet te gelooven, dat, zooals gezegd was, door
de verzameling veel vreemdelingen naar Amsterdam zouden komen en zoo al, dan
beschouwde hij dit als kwalijk overeen te brengen met de zedelijkheid. Een ander
lid meende hierop te mogen verklaren, ‘dat het bezigtigen van Van der Hoop's kabinet
voor de zedelijkheid zal bevorderlijk zijn, zooveel althans de schoone kunsten kunnen
en moeten werken’1).
Na dit ons thans zonderling aandoende debat bleek, dat de meerderheid van den
Raad niet bereid was, zoomin als Burgemeester en Wethouders, voor de collectie
Van der Hoop ƒ 50.000 uit te geven. Men wist intusschen, dat zich een comité uit
de burgerij had gevormd om het grootste deel van dit bedrag bijeen te brengen. Met
15 tegen 10 stemmen besloot men het legaat niet te aanvaarden, wanneer de vrijwillige
bijdragen het cijfer van ƒ 40.000 niet zouden bereiken. In de zitting van den Raad
van 5 Juli kon de voorzitter mededeelen, dat de veertigduizend gulden bij elkaar
waren2). Daarop eerst was de Raad geneigd om den laatsten wil van Van der Hoop
te eerbiedigen. Behalve bij enkelen was het enthousiasme uiterst gering en veel goede
woorden had men voor den erflater, die zijn erven de verzameling onthield, maar
dezen niet ook nog wilde belasten met het betalen van de successierechten, niet over.
Droeviger dan met de collectie van der Hoop te Amsterdam, liep het met de
collectie Verstolk van Soelen te Rotterdam. Op 5 December 1845 ontvingen
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam van een notaris bericht, dat Jan Gijsbert
Baron Verstolk van Soelen, een geboren Rotterdammer, jaren lang gezant te
Petersburg en tot 1841 minister van Buitenlandsche Zaken,

1) Officieel Verslag in Amsterdamsche Courant van 28 Juny 1854.
2) t.z.p., 7 July 1854.
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in zijn testament had bepaald, dat zijn kunstverzamelingen zouden worden aangeboden
aan de stad Rotterdam. De schilderijenverzameling bestond uit bijna honderd
uitgelezen werken van bijna alle Hollandsche en Vlaamsche kunstenaars der
zeventiende eeuw, bijvoorbeeld vijfentwintig van Rembrandt, benevens uit werken
van de grootste Italiaansche, Fransche, oud-Nederlandsche en Duitsche kunstenaars
der vijftiende en zestiende eeuw. De prentenverzameling was 3861 nummers groot;
de belangrijkste prenten waren er in verschillende staten. Alleen reeds de verzameling
etsen van Rembrandt telde 815 stuks. In het testament werd geen som genoemd, doch
door de tegemoetkomende houding van de erfgenamen kon de gemeente Rotterdam
volstaan met voor de schilderijen honderdduizend gulden te betalen.
Reeds op 18 December 1845 vergaderde de Gemeenteraad, doch niet om zoo
spoedig mogelijk van zijn groote ingenomenheid met dit aanbod blijk te geven. De
Burgemeester, mr. M.C. Bichon van IJselmonde, verklaarde, dat, in aanmerking
genomen den financieelen toestand der gemeente, door het niet aanwezig zijn van
batige sloten en het gemis van uitzicht daarop, hij eerst wel eens den Raad wilde
hooren. ‘Na het wisselen van vele consideratiën’, blijkt bij de hoofdelijke stemming,
dat de vergadering van gevoelen is, ‘dat er geen termen bestaan, om het aanbod in
aanmerking te nemen’1).
Naar de waardeering van 1847 hadden de verzamelingen Verstolk van Soelen
reeds een waarde van vijf ton; naar de tegenwoordige opvattingen zou haar waarde
vele millioenen hebben bedragen.
Vond de Rotterdamsche gemeenteraad geen termen het testamentair aanbod ‘in
aanmerking te nemen’, de burgemeester ging later preciseeren en maakte het waarlijk
niet beter, toen hij den neef van Verstolk van Soelen o.m. schreef: ‘dat onder de
tegenwoordige omstandigheden de stedelijke Raad geen vrijheid meent te hebben
om tot aanzienlijke buitengewone uitgaven, welke alleen tot genoegen strekken, over
te gaan’2).

1) Men vindt de lotgevallen van de verzameling Verstolk van Soelen uitvoerig beschreven in
het boek van Haverkorn van Rijzewijk, ‘Het museum Boymans’. Deze schrijver is bovendien
van oordeel, dat de Burgemeester den financieelen toestand zoo donker voorstelde, opdat de
Raad het aanbod van Verstolk van Soelen zou weigeren. In elk geval staat vast, dat toen de
Burgemeester sprak van het niet aanwezig zijn van batige sloten, de stadsrekening van 1844
toch reeds een batig slot had van ƒ 253.000; de stadsrekening van 1845 had een batig slot
van ƒ 335.000, die van 1846 een van ƒ 324.000. Aan geld om de verzameling te koopen,
alleen reeds uit batige sloten, ontbrak het dus niet.
2) Haverkorn, t.a.p., blz. 25.
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In deze omschrijving: ‘uitgaven, welke alleen tot genoegen strekken’, voor uitgaven
tot behoud van schoon nationaal bezit, ligt eigenlijk geheel de geesteshouding van
de Nederlandsche overheid - en van het Nederlandsche volk - tegenover de kunst in
het grootste deel van de negentiende eeuw besloten.
Het beschreven geval bleef niet op zich zelf staan. Het gemeentebestuur van
Rotterdam werd een tweede maal in de gelegenheid gesteld, voor zijn stad iets te
doen of te laten1). In zekeren zin is dit tweede geval uit een oogpunt van waardeering
voor de kunst nog belangrijker dan het eerste, omdat men mocht hebben verwacht,
dat in den loop der jaren in Rotterdam en ook elders toch iets moest zijn begrepen
van de fout, welke men in 1845 had begaan. De verzameling Boymans, welke men
in 1847 had verworven, was qualitatief van veel minder beteekenis dan de geweigerde
verzameling. Bovendien was deze grootendeels verloren gegaan bij den brand van
het museum Boymans in 1864, ontstaan en uitgebreid tengevolge van onvoldoende
beheer, gebrek aan belangstelling en uiterste zuinigheid.
Wat men na den brand had overgehouden, had weinig beteekenis en nu, slechts
enkele jaren later, in 1869, was men in staat, door aanvaarding van het legaat Vis
Blokhuysen het museum te brengen op Europeesch peil. Volgens het testament
werden door den erflater ‘zijne schilderijen, teekeningen, prenten en boeken en
verdere kunst aan de stad Rotterdam aangeboden tegen eene vergoeding van ƒ 50.000
aan zijne erfgenamen, en zulks binnen twee maanden na zijn overlijden te beslissen’2).

1) Wat aanbiedingen van verzamelingen van beeldende kunst aangaat, behoort Rotterdam tot
de gelukkigste steden van ons land. Twee jaren na het besluit van het gemeentebestuur inzake
de verzameling Verstolk van Soelen, liet mr. F.J.O. Boymans zijn verzameling na aan de
gemeente Rotterdam, onder voorwaarde slechts, dat zij in een bepaald gebouw zou worden
geplaatst. Een andere voorwaarde, dat de gemeente bij de aanvaarding van zijn verzameling
voor ƒ 25.000 moderne kunst zou koopen, had Boymans op eisch van het gemeentebestuur
reeds eerder uit zijn testament geschrapt. Hij voldeed dus volledig aan het kunstideaal van
de toenmalige overheid van Rotterdam: een verzameling voor niets; bovendien maakte hij
de stad erfgenaam van al zijn goederen, roerende en onroerende, (Haverkorn, blz. 53) hetgeen
de erfenis bijzonder aantrekkelijk maakte.
Valt het echter te verwonderen, dat Boymans in zijn legaat schreef, dat hij ‘geen de minste
aanwakkering of opwekking (had) ondervonden, waaruit (hij) bij de regeering van Rotterdam
eenige begeerte tot aanwinst of eigen bezit of roem in het verwerven van voorwerpen van
oude en nieuwe kunst (had) kunnen ontwaren’?
2) Haverkorn, blz. 217.
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Het prae-advies van Burgemeester en Wethouders over deze aangelegenheid, op 22
April 1869 uitgebracht, sluit zich waardig aan bij den hierboven vermelden brief van
den burgemeester, van 1845. Het begint met het uitspreken van de overtuiging, dat
de gevraagde prijs ruimschoots beneden de waarde der kunstverzameling ligt. Op
zich zelve beschouwd, ware de zaak dus niet onvoordeelig. Doch Burgemeester en
Wethouders meenen, dat zelfs dit geen reden tot aankoop behoeft te vormen. Want:
‘ofschoon wij nu ook ten hoogste waardeeren de goede bedoeling, waarmede dit
aanbod is gedaan, zijn wij evenwel van oordeel, dat de finantieele toestand der
Gemeente, in verband met de aanzienlijke uitgaven, die voor de groote werken van
openbaar nut, welke eerlang zullen worden ondernomen en nog verder voorbereid,
zullen moeten geschieden, niet toelaat om althans voor het tegenwoordige voor
bedoelde verzameling, hoe wenschelijk anders haar bezit zou kunnen wezen, eene
uitgaaf te doen als daarvoor noodig zoude zijn. Alleen om deze reden zien wij ons
dus tot ons leedwezen verpligt U te adviseeren, om van het gedane aanbod geen
gebruik te maken, maar daarvoor, onder erkentelijkheid voor de goede bedoeling,
daarbij beoogd, te bedanken’1).
Vergelijking van dit stuk met de motiveering der afwijzing van 1845, doet toch
een teekenend verschil zien. Vijfentwintig jaren eerder een afwijzing wegens beweerd
gebrek aan geld voor uitgaven ‘welke alleen tot genoegen strekken’, omstreeks het
jaar 1870, dat de groote periode van Rotterdams ontwikkeling en bloei opende, een
afwijzing omdat men het geld voor nuttiger doeleinden kon gebruiken.
In het eerste geval een afwijzing uit wat men zou kunnen noemen economische
kleinmoedigheid, in het laatste een afwijzing uit economisch overbewustzijn. Doch
beiden gevallen is gemeen een volslagen gemis aan besef, niet alleen van de artistieke
beteekenis van de aangelegenheid, waarover men een oordeel gaf, doch ook van de
sociale.
Een nieuw element in de zaak der verzameling Vis Blokhuysen was het optreden
der burgerij. Was in 1845 de afwijzing blijkbaar met instemmende onverschilligheid
door de burgerij goedgekeurd, thans vormde zich een comité, dat binnen enkele
weken kon mededeelen, dat 330 burgers bereid waren tot aankoop der verzameling
ƒ 3000 te schenken en ƒ 25.000 als rente-

1) t.z.p., blz. 218.
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loos voorschot te verstrekken. De bedragen, welke het comité na weken van hard
werken kon aanbieden, waren niet bijster root; toch doen zij zien, dat in een oplevend
Rotterdam bij eenige honderden burgers een begin van belangstelling was ontstaan.
Ten slotte had de gemeenteraad dus te beslissen over een voorstel-van der Hoop
tot het uitgeven van een bedrag ineens van ƒ 22.000 en een jaarlijksche uitkeering
van ƒ 1000 tot aflossing van het rentelooze voorschot. Onder leiding van burgemeester
Joost van Vollenhoven verwierp de Raad het voorstel met 21 tegen 12 stemmen1).
Een opsomming van hetgeen de verzameling Vis Blokhuysen bevatte, behoeft
hier niet te worden gegeven. Zij bevatte velerlei en daarvan het beste, dat nu verspreid
is over alle groote musea van Europa. Van slechts een enkel schilderij zij hier nog
gesproken.
Toen in 1935 het museum-Boymans zijn nieuwe gebouw betrok, meende de
directeur dit heugelijke feit niet beter te kunnen vieren dan door het organiseeren
van een tentoonstelling, gewijd aan het werk van Johannes Vermeer. Een der
schoonste werken, op de tentoonstelling aanwezig, was het ter leen verkregen
schilderijtje ‘De Kantwerkster’, uit het Louvre te Parijs. Men begrijpt, waarom het
Louvre niet gaarne dit werk, zij het slechts voor korten tijd, afstaat, wanneer men
onder nummer 2456 van zijn catalogus leest: ‘Ce délicieux tableautin a toutes les
qualités pour mériter le titre de ‘perle’ que l'on donne à certaines petites merveilles
de nos musées’2). Ook dit schilderijtje bevond zich eens in de verzameling Vis
Blokhuysen. Nadat de gemeenteraad den aankoop had afgeslagen, ging het in de
veiling voor een bedrag van ƒ 3635 naar het Louvre. In Nederland was er toen
niemand, die het voor dat bedrag in ons land wilde houden. Om het voorrecht te
genieten dit schilderijtje eenige maanden in Rotterdam te mogen exposeeren,
verzekerde het gemeentebestuur van Rotterdam, dat eens geweigerd had de

1) Hoezeer deze houding van den burgemeester beheerscht werd door principieele opvattingen
omtrent de verhouding van de overheid tot de kunst, kan hieruit blijken dat, hoewel hij de
leider was van het verzet tegen den aankoop van een verzameling, welke veel meer waard
was dan van de gemeente gevraagd werd, hij als particulier zich een goed burger toonde door
op de veiling der verzameling een schilderij van Berckheyde te koopen en het aan de gemeente
te schenken.
2) Louis Hourticq, ‘Le Musée de Louvre’, 1921, blz. 96.
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geheele verzameling voor ƒ 50.000 te koopen, dit eene schilderijtje thans voor een
waarde van ƒ 300.0001).
Deze voorbeelden doen duidelijk zien, hoeveel schoons aan kunst in deze decennia
voor Nederland verloren is gegaan door onverschilligheid en afwezigheid van begrip
bij het Nederlandsche volk en zijn overheid, waarbij dan nog niet eens is gesproken
over de particuliere veilingen, welke vaak de belangrijkste objecten, zoowel
schilderijen als werken van kunstnijverheid, naar het buitenland deden verhuizen.
Een man als W. Bode kon dan ook, zonder gevaar voor tegenspraak, verklaren: ‘was
nicht niet- und nagelfest war, ist mit den zahllosen holländischen Privatsammlungen
bis auf einen geringen Bruchtheil in das Ausland verschachert’2).
In Nederland zou de gedachte aan wettelijke maatregelen tot beveiliging van het
schaars overgebleven kunstbezit tegen vervreemding naar het buitenland, zooals
deze reeds vroeg in andere landen bestonden3), in dien tijd dan ook onmogelijk zijn
geweest. Hoe zou het hebben gekund, waar de overheid niet slechts naliet haar
kunstbezit te vergrooten, ook waar het haar, zooals in de gegeven voorbeelden,
gemakkelijk ware gevallen dit te doen, doch ook dat wat zij reeds bezat, zelve ging
vervreemden?
Er is in die vele decennia, waarin de belangstelling voor het Nederlandsche
kunstbezit in het buitenland grooter was dan in het eigen land, zeer veel schoons uit
Nederland verdwenen. Veel meer dan men vermoeden kan en veel meer ook uit
overheidsbezit, dan valt na te gaan. Want contrôle op hetgeen de overheid bezat,
ontbrak feitelijk. De onverschilligheid verbood, beheerders aan te stellen op
behoorlijke salarissen; daardoor had men slechts de beschikking over ondeskundigen
of over vaklieden, voor wie het beheerderschap vaak niet meer dan een ondergeschikte
nevenfunctie was. Dit weder was er de oorzaak van, dat ook maar al te vaak
inventariseering en catalogiseering van het kunstbezit achterwege bleef of slordig
gebeurde, waardoor contrôle onmogelijk werd.
Hoe groot bijvoorbeeld het bezit van Amsterdam aan wapens, harnassen

1) Mededeeling van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Slotemaker de
Bruïne, in de Feestrede uitgesproken bij het vijftigjarig bestaan van het Rijksmuseum op 13
Juli 1935.
2) Bode, Frans Hals. blz. 9.
3) Vgl. Frederiks, Monumentenrecht, blz. 60, v.v.
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en dergelijke voorwerpen uit de vroegere schuttersgilden was, vermag niemand te
zeggen. Het is opgeborgen en thans ten deele opgesteld in het Nederlandsch Museum
van het Rijksmuseum, doch sinds den aanvang van de negentiende eeuw waren
voorwerpen van de Amsterdamsche schuttersgilden handelsobjecten op de
internationale kunstmarkt. Ook voor het overige kunstbezit van de gemeente
Amsterdam heeft het lang geduurd, alvorens men tot catalogiseeren overging.
De gegeven voorbeelden getuigen van een passieve onverschilligheid: niets doen
om het kunstbezit uit te breiden of goed te bewaren. Er is op dit gebied echter ook
een actieve onverschilligheid mogelijk, welke bestaat in een zich bewust ontdoen
van het kunstbezit. Uiteraard treedt deze soort onverschilligheid duidelijker aan den
dag dan de passieve, waarvan de gevolgen in den regel minder helder blijken. Doch
juist dit duidelijker aan den dag treden had het gelukkige gevolg, dat de actieve
onverschilligheid minder vaak van haar bestaan kon doen blijken, daar de
mogelijkheid van reacties dan toch eerder te vreezen was. De passieve
onverschilligheid veroorzaakte grooter nadeelen dan de actieve. Dat deze niettemin
in denzelfden tijd, als waarover wij hier spreken, toch schade heeft aangericht, kunnen
enkele voorbeelden bewijzen, indertijd door de Stuers genoemd, voorbeelden, die
ons thans schier ongeloofelijk voorkomen1).
Toen in 1865 voor rekening van het Departement van Marine aan het huis van het
loodswezen te Vlissingen herstellingen moesten worden verricht tot een bedrag van
zeven of achthonderd gulden, deed men, alleen om dit bedrag met honderd of
honderdvijftig gulden te kunnen verminderen, voor dien prijs de gobelins, welke een
der zalen van het huis versierden, over aan den aannemer der reparatiën. Goudleer
en beeldhouwwerken, ook uit andere rijksgebouwen, vooral uit afgebroken gebouwen,
deed men eenvoudig van de hand. Of de gesloopte gebouwen bijzondere historische
of artistieke waarde hadden, ook daarvoor had men geen belangstelling.
Groote gemeenten deden hetzelfde als het Rijk. Den Haag verkocht goudleer, de
Amsterdamsche gemeenteraad gaf in 1862 machtiging tot het verkoopen van een
aantal schilderstukken, tot dusver bewaard op de gildekamer van het vroegere
Collegium Chirurgicum. Kleine gemeenten deden niet

1) Holland op zijn smalst, blz. 363.
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anders en semi-overheidsinstellingen, als hofjes en stichtingen en ook kerkbesturen
bleven niet achter.
Met welk gebrek aan historischen en artistieken zin, doch ook aan piëteit, men
hierbij vaak te werk ging, kan blijken uit het optreden van de gemeente Veere, die
in 1881 tot den verkoop besloot van den verguld zilveren beker, haar juist driehonderd
jaren vroeger, in 1581, geschonken door den toenmaligen Heer van Veere,
Maximiliaan van Bourgondië, met de in den giftbrief tot uitdrukking gebrachte
bedoeling, dat dit meesterstuk van drijfwerk ten eeuwige dage op het stadhuis zou
blijven berusten. Een Koninklijk Besluit van 9 September 1881 (Staatsblad no. 154)
vernietigde dit besluit op grond van strijd met het algemeen belang, doch toen enkele
jaren later een andere minister was opgetreden, probeerde de gemeenteraad den
verkoop opnieuw; ook toen volgde vernietiging op denzelfden grond (1883, Staatsblad
no. 26). Nog in 1896 beproefde de gemeenteraad van Franeker een aan de gemeente
toebehoorenden beker te verkoopen. Ook hier volgde gelukkig vernietiging bij
Koninklijk Besluit (1897, Staatsblad no. 68), wegens strijd met het algemeen belang.
In al deze gevallen van vernietiging bij Koninklijk Besluit mag men den invloed
vermoeden van den referendaris de Stuers, doch hoevele soortgelijke besluiten van
vroegere jaren door gemeentebesturen genomen, zullen ons onbekend zijn gebleven?
Een weinig kiesche handeling was de verkoop van het door Frans Hals geschilderde
portret van den stichter van het van Heijthuizenhofje door het bestuur dier stichting,
in 1872, aan het Koninlijk Museum voor Schoone Kunsten te Brussel, een jaar later
gevolgd door den verkoop van de portretten uit het hofje van Berensteyn. De strijdbare
van Vloten deed nog een poging, door middel van een openbaren oproep tot het
Nederlandsche volk om vrijwillige geldelijke bijdragen, die verkoopen te keeren doch tevergeefs. Bitter spreekt hij later van ‘de onverschilligheid van 't Nederlandsche
volk’1). Het prachtige portret van Van Heijthuizen, waarvoor toen in Nederland
blijkbaar minder belangstelling bestond dan in België, was nadien nog eenmaal in
Haarlem: op de Frans Halstentoonstelling van 1937, waar het als een van de
voornaamste stukken werd beschouwd.

1) Mees-Verwey, Joh. van Vloten, blz. 187.
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Ook kerkelijke autoriteiten zagen er niet tegen op, aan hun zorgen toevertrouwde
kostbaarheden van de hand te doen.
Hoewel voor de katholieke kerken kanonieke verbodsbepalingen golden, werd de
verkoop van voorwerpen uit deze kerken op groote schaal bedreven. ‘Met de grootste
offers van de beeldstorm gered, met de diepste eerbied bij de verdrukking bewaard,
moesten de resten van ons geestelijk erf verdwijnen, zo gauw het geloof zich opnieuw
roeren kon’, verklaart Brom, die een reeks voorbeelden geeft, welke zijn uitspraak
adstrueeren1).
Het ergerlijkst waarschijnlijk was de verminking van de St. Janskerk te 's
Hertogenbosch. ‘In de middeneeuwsche kerken is het van de dertiende eeuw af het
gebruik geweest om het koor, dat met het allerheiligste in den tempel van Salomo
gelijk staat, van de kerk zelve af te scheiden door middel van een oxaal of jubé,
hetwelk zinnebeeldig het bij de Israëlieten gebruikte gordijn vervangt’ (de Stuers).
Het oxaal van 's Hertogenbosch was het eenige in Noord-Nederland overgeblevene,
gebouwd in renaissancestijl van het laatst der zestiende eeuw, van rood en zwart
marmer en beelden en basreliefs van albast. Op persoonlijken aandrang van den
bisschop van 's Hertogenbosch werd dit prachtig kunstwerk in 1869 gesloopt. Het
bracht twaalfhonderd gulden op; de afbraak kostte echter tweeduizend. Het werd
later verkocht aan het South Kensington Museum te Londen, waar het onmiddellijk
een eereplaats verkreeg.
De redenen, welke tot amotie van dit belangrijke monument deden besluiten, waren
van zuiver rationalistischen aard, als het verkrijgen van een vrij gezicht op het
hoofdaltaar, het herstellen van het perspectief van het groote schip, e.d. Dat al deze
redenen hoogst onvoldoende waren om de verminking te rechtvaardigen, was toen
nog slechts enkelen duidelijk. Bovendien, ‘de geschiedenis van het oxaal is slechts
één paragraaf uit een dikken foliant gescheurd’. (de Stuers).
Deze verkoop was mogelijk zonder dat de Nederlandsche publieke opinie hierdoor
ook maar in het minst in beroering kwam. In België echter was de Commission
Royale des Monuments door dezen verkoop zoo getroffen, dat zij in haar Bulletin
van 1867, behalve een lithografie en een beschrijving van het oxaal, een beschouwing
gaf welke culmineerde in dezen zin: ‘En

1) Herleving kerkelijke kunst, blz. 284, v.v.
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laissant l'indépendance la plus complète et la liberté d'action la plus entière aux
administrations des cultes, l'État ne croit pas devoir empêcher un acte, qu'à juste titre
on doit flétrir du nom de vandalisme et stigmatiser de l'épithète de barbarie!’
‘De Hervormde kerkbesturen worden door geenerlei gewetensbezwaar
tegengehouden, zelfs niet door de waarschuwende stem en de ondubbelzinnige
wilsverklaring van hen, die de kerken indertijd begiftigd hebben’1). Ter adstructie
van deze uitspraak geeft de Stuers een aantal voorbeelden, waarvan er hier één zij
aangehaald als typeerend voor alle. Het betreft het kerkbestuur te Zevenhuizen, dat
op geopperde bezwaren tegen den verkoop van oude geschilderde glazen, antwoordde,
den verkoop toch te zullen doorzetten ‘ten einde daardoor in staat gesteld te worden
van ramen in den geest des tijds, die den schoonheidszin niet beleedigen en een
doelmatige afsluiting waarborgen, aan te schaffen’. Deze vandalen gingen nog verder,
door na het gelukken van dezen verkoop ook nog eenige schoone versierde koperen
kronen van de hand te doen. Op een dezer kronen hadden de schenkers, waarschijnlijk
even symbolisch als letterlijk bedoeld, gegrift: ‘houdt dat gij hebt, opdat niemant
uwe kroon neme’. ‘Die goede zieltjes!’ - roept de Stuers uit. ‘Zij vermoedden niet
dat hunne afstammelingen mannen van vooruitgang zouden zijn, diep doordrongen
van den geest des tijds - zooals de geijkte uitdrukking der Zevenhuizensche
landoekonomen luidde. De kronen lagen gisteren bij een Haagsch koopman, en
morgen vertrekken zij naar Engeland. Die goede zieltjes!’
Dat dergelijke verkoopen zich trouwens niet beperkten tot de kleine plaatsen, kan
blijken uit den verkoop voor brandhout van het gebeeldhouwde koorhek uit de Nieuwe
kerk te Delft of van het prachtige schilderij van Jan van der Heyden uit de Westerkerk
te Amsterdam, thans in het Wallace Museum te Londen. Schier overal zijn bij
gelegenheid van het invoeren van het gas, de koperen kronen weggenomen en voor
oud koper verkocht.
Vrijwel al deze vervreemdingen van kerkelijke goederen kwamen tot stand ondanks
het bestaan van het Koninklijk Besluit van 16 Augustus 1824 (Staatsblad no. 45),
‘houdende, dat de Kerkbesturen en kerkelijke administratiën geene beschikkingen
kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de be-

1) t.a.p., blz. 364.
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zorging hun niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen
is opgedragen’. Volgens dit Koninklijk Besluit was o.a. voor het wegbreken, vervoeren
of vervreemden, of zich eenige andere beschikking veroorloven ten aanzien van de
in de kerken geplaatste voorwerpen van kunst of geschiedkundige gedenkstukken,
voorafgaande toestemming vereischt. Het straffeloos negeeren van dit Koninklijk
Besluit, dat bij Koninklijk Besluit van 24 October 1868 werd ingetrokken, ten deele
op grond van de overweging, dat zijn bepalingen verouderd en onnoodig waren, is
zeker teekenend voor de hier geschetste onverschilligheid.
Wat in de negentiende eeuw aan schilderijen, kerkelijke voorwerpen,
gebrandschilderde vensters, archiefstukken, gildebekers, vernietigd is of uit ons land
is verdwenen, valt onmogelijk meer te onderzoeken. Doch evenmin kan men meer
nagaan, wat aan schoonheid is verdwenen in den vorm van stadspoorten, kerken,
kasteelen, landhuizen, oude gevels, grachten, molens en andere immobilia. De
negentiende eeuw toonde ook voor deze schoonheid een volslagen onverschilligheid,
misschien voor deze nog meer dan voor de andere.
Na de opheffing der plaatselijke accijnzen in 1865, werden de stadspoorten in
grooten getale gesloopt. Waar dit gebeurde, gebruikte men als argumenten de
overbodigheid, verfraaiing van de stad of - wat ons thans, op een afstand gezien,
lichtelijk komiek aandoet - de noodzakelijkheid om te voldoen aan de eischen van
het toenmalige verkeer. Zoo verdwenen in alle grootere en kleinere plaatsen van ons
land poorten, die om hun historische of aesthetische beteekenis verdiend hadden,
met respect te zijn behandeld. Het uitgeven van geld om dergelijke poorten te
behouden en het verkeer toch tot zijn recht te doen komen, zooals te Parijs, waar
reeds in dien tijd niet alleen rondom, maar ook onder de Porte St. Denis en de Porte
St. Martin wegen werden aangelegd, ware in Nederland een onmogelijke gedachte
geweest.
Officieel bestonden niettemin ook op dit punt, evenals ten aanzien van de
kerkgoederen, enkele bepalingen, welke bedoelden deze historische monumenten
en gedenkteekenen te beschermen. Er was een missive, in 1844 uitgevaardigd door
den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin den gouverneurs der provinciën
werd aangezegd, zooveel in hun macht was tot bescherming der monumenten op te
treden. Slechts van een enkelen gouverneur is bekend, dat hij aan deze missive gevolg
heeft gegeven. Zoo werd in 1845
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in de provincie Gelderland een reglement tot monumentenbescherming uitgevaardigd,
dat in de praktijk echter niet of slecht werd nageleefd1).
Een tweede missive zag 19 Mei 1849 het licht, voornamelijk op verzoek der IVe
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. Aan den Commissarissen des
Konings werd opgedragen, zich met de volgende verzoeken tot de gemeentebesturen
te wenden:
‘10. Zooveel mogelijk te waken voor de bewaring en instandhouding der aan hun
zorg toevertrouwde gebouwen of gedenkteekenen, die, hetzij uit een
geschiedkundig, hetzij uit een kunstmatig oogpunt beschouwd, merkwaardig
of belangrijk te achten zijn.
0 Wanneer de slooping van een zoodanig gebouw of gedenkstuk om deze of gene
2.
reden onvermijdelijk mocht zijn, daarvan alsdan vooraf juiste en nauwkeurige
afteekeningen te doen vervaardigen, opdat voor het minst gedaante, vorm en
aanzien bekend en bewaard blijven.
0 Wanneer de verbouwing, verandering of herstelling van eenig merkwaardig
3.
gebouw mocht noodzakelijk zijn, de vervaardiging der daartoe noodige
ontwerpen aan bevoegde handen toe te vertrouwen, doch in allen gevalle die
ontwerpen, voor en aleer tot de verbouwing of herstelling worde overgegaan,
ter beoordeeling te geven aan daartoe bevoegde kunstenaar of oudheidkundigen’.
Het resultaat dezer missives was luttel. De gemeentebesturen trokken zich van de
verzoeken weinig of niets aan en een middel om hen te dwingen, bestond niet2).
Een overzicht van oude gebouwen, die van overheidswege afgebroken werden,
zonder dat daartoe eenige noodzakelijkheid bestond en daarentegen alles pleitte voor
hun behoud, geeft de Stuers in ‘Holland op zijn smalst’. Met dit door hem gegeven
overzicht is voor de negentiende eeuw de opsomming echter nog niet volledig, want
in de kwart eeuw, welke op het artikel van de Stuers volgde, vond het proces van
afbreken en dempen nog lustig voortgang. Van hetgeen met groote moeite gered
werd, mogen hier worden genoemd de Gevangenpoort in den Haag, die ternauwernood
aan afbraak ontsnapte, de Reguliersgracht en Leidschegracht te Amsterdam, tegen
welker

1) Frederiks, t.a.p., blz. 16.
2) t.z.p., blz. 19.
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demping - men was toen trouwens al in het begin van de twintigste eeuw - met succes
strijd werd gevoerd.
Van de groote reeks sloopingen zij slechts ééne vermeld, de kruittoren te
Wijck-Maastricht, gebouwd in het begin der dertiende eeuw. De commissie uit de
Akademie schreef over deze slooping: ‘Een eerwaardig, en misschien wel in ons
Vaderland eenig gedenkteeken, dat den loop van zes eeuwen had getrotseerd, werd
in den letterlijken zin in het water geworpen, en de geschiedschrijver der kunst in
Nederland heeft eene daad te boeken, die een zeer treurige bladzijde in hare
gedenkrollen zal beslaan, als een beschuldigende getuige optreedt tegenover gebrek
aan kunstzin en piëteitsgevoel bij het geslacht der tegenwoordige eeuw, met betrekking
tot de gewrochten en daden der voorouders’1).
Restauratie kende men in Nederland nauwelijks. En waar het gebeurde, werd het
met zooveel onkunde en roekeloosheid gedaan, dat de Stuers nog maar de voorkeur
gaf aan den op een schilderachtige wijze vernietigenden tand des tijds. Men wilde
aan restauratie zoo weinig mogelijk besteden en bovendien ontbrak begrip bij hen,
die de restauraties opdroegen, evenals bij hen, die ze uitvoerden. Zoo kon het
gebeuren, dat men in renaissancestijl restaureerde wat in gothiek had dienen te zijn
uitgevoerd. Ten einde zoo weinig mogelijk geld uit te geven, verfde en bepleisterde
men vrijwel elk te herstellen muurwerk.
Ook met het inwendige van gebouwen ging men op dezelfde onaesthetische wijze
te werk. Daaraan is het te wijten, dat men ook thans nog in publieke gebouwen en
kerken - en in particuliere gebouwen natuurlijk evenzeer - prachtige eikenhouten
betimmeringen overschilderd ziet. Voor de schoonheid van het eikenhout was het
begrip verloren gegaan. Tot welke wandaden gebrek aan aesthetisch
verantwoordelijkheidsgevoel leiden kan, valt bijvoorbeeld nog steeds te constateeren
in de vergaderzaal der Eerste Kamer, waar men ijzeren tribunes plaatste, zonder in
het minst rekening te houden met het eigen karakter van zaal en versiering.

1) Holland op zijn smalst, blz. 329. - Voor Amsterdam vindt men een volledig overzicht van
de voornaamste sloopingen van poorten en gebouwen, benevens van demping van grachten,
als bijvoegsel in: A: E. d'Ailly. Catalogus van Amsterdamsche Plattegronden. Amsterdam.
1934. blz. 168, v.v.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

32
De onverschilligheid der regeering tegenover deze materie blijkt niet slechts uit
hetgeen hier reeds werd medegedeeld, doch komt ook tot uiting in de wijze, waarop
zij het pogen om in te gaan tegen het sloopen en schenden van oude gebouwen en
poorten en het vervreemden van kunstvoorwerpen waardeerde.
Nadat in 1858 het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap was opgericht, dat
zich echter meer in het bijzonder ging toeleggen op de vorming van een
Oudheidkundig Museum te Amsterdam, om aldus te bewaren wat dreigde verloren
te gaan, organiseerde dit verzet zich in de reeds genoemde Oudheidkundige
Commissie uit de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deze commissie werd
in 1860 ingesteld en had tot taak het opsporen, het behouden en het bekend maken
van overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroegere tijden.
De onverschilligheid tegenover het doel, waartoe deze commissie was ingesteld,
moest natuurlijk ook tot uiting komen tegenover de commissie zelve. Haar budget,
uit de middelen van de Koninklijke Akademie, bedroeg honderd gulden; toen in 1864
de Akademie aan de Regeering verzocht haar begrooting ten behoeve der Commissie
met vierhonderd gulden te verhoogen, ontving zij een weigerend antwoord. Toen zij
een volgend jaar als het ware smeekte om tweehonderd gulden, werd haar ook dit
door minister Thorbecke geweigerd. Een poging om van de twintig geleerde
genootschappen in ons land medewerking te verkrijgen, mislukte eveneens.
Mismoedig en verbitterd legde de commissie in 1870 haar mandaat neder. ‘Men
had de treurige ondervinding opgedaan’, zoo schreef zij, ‘dat al het streven, al de
offers der commissie op de onverschilligheid van de regeering en van de natie waren
afgestuit’.
Het naspel van het bestaan dezer commissie is voor het leeren kennen van den
geest, waarmede haar streven werd beoordeeld, stellig even teekenend als de
behandeling, welke zij gedurende haar optreden had ondervonden. Aan het einde
van haar bestaan richtte zij tot minister Fock het verzoek, een Rijkscommissie in te
stellen. Het antwoord was, gelijk te verwachten viel, negatief: tegen het in het leven
roepen eener Rijkscommissie bestonden overwegende bedenkingen.
De laatste poging was het herhalen van het verzoek tot Thorbecke, die vroeger
zelf het denkbeeld eener Rijkscommissie had geopperd en inmiddels
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weder als minister was opgetreden. Ook Thorbecke echter ‘had bedenking’. En zoo
hij het argument al gebruikte om zijn eigen onwil te motiveeren, hij sloeg zeker den
spijker op den kop, toen hij de commissie schreef, dat ‘zoo niettegenstaande haren
grooten ijver en werkzame belangstelling hare pogingen den gewenschten uitslag
niet gehad hebben, het niet te verwachten was, dat eene andere commissie gelukkiger
zou zijn’1).
Dat bij een zoo groote onverschilligheid jegens kunst en kunstbezit van vroegere
geslachten, ook weinig belangstelling van de zijde der overheid bestond voor kunst
van eigen tijd, is begrijpelijk. Voor aanmoediging van die kunst werd feitelijk niets
gedaan. Aankoop van kunstwerken was, behoudens een hoogst enkele uitzondering,
onbekend; opdrachten werden niet gegeven. Overgeleverd aan een kleine groep
vermogenden, die zich voor kunst interesseerden, was de toestand der beeldende
kunstenaars niet veranderd, eer slechter geworden, sinds den tijd, waarin het land
van Rembrandt zijn grootste kunstenaars liet failliet gaan of het leven liet eindigen
in een armenhuis.
In 1865 schreef de op jeugdigen leeftijd gestorven kunstschilder A.G. Bilders in
zijn Dagboek: ‘Niemand moest schilder worden zonder een wateren vuurzaak, een
schaftkelder, een garen- en bandwinkel of iets nederigs van dien aard tot broodwinning
er bij. 't Is een levenslange worsteling... Wij schilders zijn, op enkele uitzonderingen
na, menschen, die bij den dag leven en nooit weten of ze over acht dagen iets of niets
zullen bezitten’2). Der Kinderen, die dit Dagboek uitvoerig bespreekt, verzekert, dat
dit geen redelooze of ijdele klacht is, doch wel degelijk een poging om zich van den
toestand ernstig rekenschap te geven.
Aan bevordering van de letterkunde door de overheid, werd in het geheel niet
gedacht. Integendeel, in 1851 werd de letterkunde uit de Akademie gesloten, in 1855
er weder in opgenomen, doch praktisch heeft het een noch het ander beteekenis voor
haar gehad. Het Koninlijk Besluit van 23 Februari 1855 sprak bovendien uitdrukkelijk
niet van de letterkunde, doch van de letterkundige wetenschap.
Er is een oogenblik geweest, waarop men aandacht besteedde aan de kunst-

1) Uitvoerig vindt men deze lijdensgeschiedenis beschreven door de Stuers, t.z.p., blz. 390,
v.v.
2) Aangehaald door Der Kinderen, Langs den ouden weg in nieuwe landen, blz. 312.
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nijverheid. Dat was na de eerste groote internationele tentoonstelling in 1851 te
Londen georganiseerd. Van dat jaar af dateert in een aantal landen van Europa de
grootere belangstelling van de overheid voor kunstopleiding, in het bijzonder voor
de kunstnijverheid.
Ook Nederland had op deze tentoonstelling ingezonden. Het gebrek aan bekwame
kunstnijveraars, gevolg van onvoldoende mogelijkheid tot opleiding in ons land, was
de oorzaak van een vrijwel volslagen mislukking. In Nederland zag men dit ook zelf
in, doch het scherpst werd het waargenomen door graaf de Laborde, die in zijn verslag
aan de Fransche regeering ten aanzien van Nederland schreef: ‘La Hollande a perdu
les qualités qui faisaient briller autrefois ses arts et son industrie. Si elle laisse dépérir
le sens artistique, les nations les moins civilisées au point de vue de l'art la dévanceront
en peu d'années. Qu'elle y prenne garde. Il y va de ses interêts matériels’1).
Anders echter dan in de meeste andere beschaafde staten van Europa, volgden
hier geen maatregelen. Op het gebied van de kunstnijverheid telde Nederland
internationaal niet meer mede.
Eerst dertig jaren later zou er iets gebeuren. Op de staatsbegrooting voor het jaar
1881 kwamen twee posten van twaalfduizend gulden voor, die ten doel hadden de
instelling mogelijk te maken van een cursus voor decoratieve kunst en van een
normaalschool voor teekenonderwijzers.
In zijn nog altijd belangwekkende rapport over de kunst in België, wijst Van Weede
er als slotsom van zijn beschouwingen op, dat de reden, waarom België zich zooveel
moeite getroostte om artistieken zin en smaak bij het volk te ontwikkelen, geenszins
gelegen was in een zekere liefhebberij, maar in het besef, dat de kunst voor de
nijverheid als een krachtig bondgenoot te beschouwen valt2).

1) Vgl. het anoniem verschenen geschrift: ‘Regerings- en Volkszaak, bl. 16. - Een bevestiging
van dit oordeel gaf twintig jaren later Fruin in zijn studie over het karakter van het
Nederlandsche volk, toen hij schreef: De produkten onzer nijverheid zijn gezocht om de
zorgvuldige bewerking. Die produkten bepalen zich - met enkele schitterende uitzonderingen
- tot voorwerpen van alledaagsche behoefte van groven aard en weinig kunst. Zij hebben
daardoor dit voor, dat zij, onafhankelijk van toevallige omstandigheden, een geregelden afzet
vinden. Met de veelzijdige kunstvlijt der Duitschers, met het vindingrijk vernuft der
Engelschen en Amerikanen, die telkens iets nieuws te koop bieden, weten wij niet te
wedijveren, allerminst met den goeden smaak der Franschen. De internationale
tentoonstellingen hebben het ten overvloede bewezen’. (blz. 16).
2) Rapport over de kunst in België, blz. 28.
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Dat men in Nederland omstreeks de helft van de negentiende eeuw voor de cultureele
beteekenis der bevordering van kunst en kunstnijverheid geen oog had, valt uit de
algemeene geesteshouding van dien tijd te begrijpen. Dat men er echter ook het
economische belang niet van inzag, hing ten deele met die geesteshouding samen,
doch was anderzijds ook een gevolg van de economische positie en de sociale
structuur van Nederland. Naast den handel en de koloniale exploitatie was de industrie
nog van geringe beteekenis, in het bijzonder de exportindustrie voor producten van
kunstnijverheid of van artikelen, waarbij de kunstnijverheid goede diensten zou
hebben kunnen bewijzen. De periode van de industrieele ontwikkeling nam eerst na
1870 een aanvang. Toen was ook het oogenblik gekomen, waarop, mede door den
invloed van de Stuers, de beide vermelde posten met succes op de begrooting konden
worden geplaatst.
Het economische belang stimuleerde toen het artistieke besef.
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Geestesstroomingen en kunst
A. Het liberalisme
‘In alle landen worden zij als liberaal beschouwd, die geld over hebben
voor onderwijs, kunst en wetenschap. De taalkundige beteekenis van het
woord liberaal geeft ruimheid, mildheid genoeg te kennen. Staatkundig
zou het worden misbruikt, als men daardoor mildheid verstond in het
verleenen van gunsten of sinecures; maar waar het volksbeschaving en
ontwikkeling van jeugdigen en ouderen betreft, is de algemeene beteekenis
van liberaal, dat hij dit is, die zich vrijgevig betoont’.
J. Heemskerk Azn.1)
BINNEN het raam, waarin het onderwerp van deze studie moet worden gehouden,
is geen plaats voor het behandelen van de filosofische grondslagen van het liberalisme.
Aan deze fundeering hebben de Nederlandsche aanhangers van het liberalisme
trouwens weinig of geen aandeel gehad.
Daarenboven hebben de liberale theorie en praktijk in Nederland niet in deze
grondslagen haar kracht gezocht, doch in andere, in die welke wortelen in economie
en politiek. De economische ontwikkeling van het grootste deel van de negentiende
eeuw maakte voor Nederland een liberale politiek tot

1) Handelingen Tweede Kamer, 16 December 1861, blz. 500.
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een noodzakelijkheid. Ook voor het Nederlandsche liberalisme geldt het woord, dat
Laski in ruimer verband gebruikt: ‘the liberal doctrine is the philosophical justification
of the new practice’1). Rechtvaardiging achteraf, niet uitgangspunt - zoo is de
verhouding van het Nederlandsche liberalisme tot de filosofische grondslagen van
het aangehangen beginsel.
Van een gesloten stelsel van liberalisme in Nederland, of, zoo men wil, van een
Nederlandsch liberalisme, is, door het ontbreken van deze grondslagen, dan ook
eigenlijk geen sprake. De eerste geschiedschrijver van het Nederlandsche liberalisme
moet zijn boek dan ook aanvangen met de verklaring, dat het eerste, wat opvalt, als
men de Nederlandsche liberalen in de opvolgende tijdperken van de negentiende
eeuw beschouwt, is, dat het woord liberalisme geen vaststaanden inhoud heeft2).
Toch wil dit niet zeggen, dat wij daardoor niet zouden weten, wat, in het algemeen
gesproken, die inhoud was. Deze moge dan al scherpe omgrenzing missen, hij is ons
in groote lijnen zeker bekend. En in het bijzonder voor zoover hij betrekking heeft
op de verhouding van den staat en de lagere overheidsorganen tot de kunst. Om die
verhouding naar liberaal inzicht te leeren kennen, is het noodzakelijk te weten, wat
volgens het Nederlandsche liberalisme de taak van den staat moet worden geacht.
Het kortst en het scherpst is de taak van den liberalen staat geformuleerd door de
Bosch Kemper, die den algemeenen rechtsgrond voor de staatsbemoeiing zoekt in
‘verpleging tot bevordering van veiligheid en van orde in de menschelijke
samenleving... Het staatsgezag behoort niet verder te gaan dan de samenleving tegen
verstoring te beschermen’3). Deze omschrijving van de taak van den staat en van den
rechtsgrond van zijn optreden, is die van het Manchester-liberalisme. Zij laat,
theoretisch, op grond van ‘bevordering van veiligheid en van orde’, de mogelijkheid
open tot positief optreden van den staat voor de welvaart - in de praktijk moet zij die
mogelijkheid ongebruikt laten. Jegens de kunst heeft de staat geen taak. Voor haar
zal de staat niets kunnen of mogen doen, omdat zij zoomin de veiligheid als de orde
kan bevorderen.
De Bosch Kemper maakte deel uit van den uitersten rechtervleugel van

1) Laski, The rise of European Liberalism, blz. 21.
2) Van der Mandele, Liberalisme in Nederland, blz. 1.
3) De Bosch Kemper, Armoede in Nederland, blz. 270.
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het liberalisme. Reeds vóór het opkomen van de richting-van Houten in de jaren rond
zeventig, welke het liberalisme ook sociaal een positieven inhoud wilde geven,
bespeurt men bij de liberalen nuanceeringen ten opzichte van de opvattingen omtrent
de staatstaak. Er zijn er, die den staat het recht toekennen, de maatschappij in haar
streven naar welvaart met stoffelijke middelen te steunen, ja, zelfs op het terrein van
kunst en wetenschap voor den staat een taak zien weggelegd. De voornaamste
theoretische vertegenwoordiger van deze opvattingen is S. Vissering, die het
bijvoorbeeld ‘in het belang der maatschappij acht, wanneer de overheid met verlichte
zorg de vruchtbare beoefening van wetenschap en kunst aanmoedigt en door stoffelijke
hulpmiddelen, die niet ligt door bijzondere krachten bijeengebragt zouden worden,
ondersteunt’1) In de toepassing van deze stelling brengt Vissering het echter niet
verder dan ‘bibliotheken, musea, toelagen voor de uitgaaf van kostbare werken, voor
wetenschappelijke reizen, enz.’ Uit deze opsomming blijkt duidelijk, hoe beperkt
Vissering zich de aanmoediging van wetenschap en kunst - van de kunst in het
bijzonder - door de overheid dacht. Maar principieel hebben zijn opvattingen groote
waarde voor ons probleem, daar zij wijzen op ontwikkelingsmogelijkheden van het
liberalisme, door zijn aanhangers aanvankelijk onaanvaardbaar geacht. De
aanmoediging van wetenschap en kunst is voor Vissering evenwel - en hierin
openbaart zich de kern van zijn opvatting omtrent de staatstaak - geen doel in zich
zelve, zij is slechts een indirect middel, dat de staat dient aan te wenden om de
maatschappij in haar streven naar welvaart te steunen2).
Wanneer na een halve eeuw van feitelijke toepassing der liberale beginselen slechts af en toe onderbroken door conservatieve en rechtsche kabinetten - het
liberalisme in Nederland gaat tanen, treden nieuwe reformatoren op. Het starre
liberalisme van de Bosch Kemper en anderen had reeds eerder afgedaan; het bleek
in de praktijk ten slotte niet te handhaven. De sociale elementen in het liberalisme
kregen meer beteekenis. Van dit neoliberalisme waren in den aanvang voornamelijk
Van Houten en Cort van der Linden de verdedigers, deze in de theorie, gene in de
praktijk.
Het boek van Cort van der Linden, ‘Richting en Beleid’, is voor de nieuwe
ontwikkeling van het liberalisme in zekeren zin als een program te beschou-

1) Vissering, Handboek Praktische Staathuishoudkunde, blz. 488.
2) t.a.p., II, blz. 21.
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wen. Doch hoe belangrijk dit boek in andere opzichten moge zijn, een vernieuwing
van de inzichten omtrent de taak van den staat ten aanzien van de kunst bracht het
niet1). Bij de groep-Cort van der Linden en Van Houten bleek nog niet het besef
aanwezig, dat hier voor den staat een eigen taak lag. In de praktijk mocht zij al
medegaan met het loslaten van de idee der staatsonthouding ten aanzien van de kunst
- Van Houten met name was de man, die tot den bouw van het Rijksmuseum den
definitieven stoot heeft gegeven - tot een principieele verandering ten opzichte van
het optreden van den staat kwam zij niet.
Duidelijk blijkt dit, wanneer men nagaat, wat Cort van der Linden, die dus de
bedoeling had richtlijnen te geven voor de vernieuwing van de liberale staatkunde,
zegt omtrent wetenschap en kunst. In de aan deze onderwerpen gewijde paragraaf
van zijn boek spreekt hij feitelijk alleen over de wetenschap en over de taak van den
staat haar ‘de hulpmiddelen beschikbaar te stellen en gegevens te verzamelen’2).
Daarom wijdt hij het grootste deel van zijn beschouwingen aan... de statistiek. Behalve
dat hij het woord musea eenmaal gebruikt, vindt men van kunst in geheel het boek
van Cort van der Linden verder geen melding gemaakt; in de staatsopvatting van
dezen liberaal bestaat zij evenmin. Te meer treft dit, omdat ook ten aanzien van de
behandeling van de kunst, de politiek van Thorbecke, waartegen Van Houten en Cort
van der Linden zich richtten, aan scherpe kritiek had blootgestaan. Maar in het boek,
dat uit die kritiek de leering bedoelt te trekken, bleef juist dit punt onbesproken.
Hoe belangrijk, uit historisch oogpunt, de vermelde en ook andere liberale auteurs
mogen zijn om het Nederlandsche liberalisme te leeren kennen, als een reus steekt
boven hen allen uit: Thorbecke.
Het liberalisme als theorie vindt men in de geschriften van Thorbecke, den geleerde,
evenzeer het zuiverst als de praktijk van het liberalisme in de daden van Thorbecke,
den staatsman.
In zijn monumentale Narede3) heeft Thorbecke in een enkelen zin de

1) Dit kon ook eigenlijk moeilijk anders, want ‘met één been staat hij nog in het oude
liberalisme’. Van der Mandele, t.a.p. blz. 121.
2) Cort van der Linden, Richting en Beleid, blz. 210.
3) Te vinden in Parlementaire Redevoeringen van Thorbecke, deel VI en als bijlage van D.
Hans, Thorbecke. 's Gravenhage, 1930.
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essentie gegeven van zijn politieke beginsel, toen hij als kenmerk van een liberalen
staat en een liberaal gouvernement noemde, ‘dat zij de ontwikkeling van zelfstandige
kracht bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging en
individu. Bevorderen, dat heet de algemeene voorwaarden scheppen, waaronder de
ontwikkeling mogelijk wordt’.
Zelfs een algemeene omschrijving als deze kan men niet losmaken van de
verhoudingen, economische en geestelijke, welke bestonden in een tijd, waarin zij
gegeven werd, of waarop zij betrekking heeft. Zij was inderdaad een omschrijving
van het karakter van den liberalen staat, zooals hij ook door Thorbecke was gevormd.
Thans zou men er over kunnen twisten, of, wat Thorbecke als kenmerk van liberale
staatkunde zag, niet eigen is, in elk geval eigen behoort te zijn aan elke staatkunde,
welke zich plaatst op democratischen grondslag. Zij stelt immers een doel, dat zonder
voorbehoud ook door de verschillende richtingen der moderne democratie wordt
aanvaard.
In den laatsten zin van zijn omschrijving ligt bovendien de beperking, die in de
Nederlandsche politieke verhoudingen, na de totstandkoming van de groote organieke
wetten van Thorbecke en zijn strijd voor den vrijhandel, leiden moest tot een zekere
zelfgenoegzaamheid, welke zijn uitdrukking vond in een afwijzen van wat verder
ging en belichaamd is in een nadere toelichting van zijn omschrijving: ‘Eene eerste
wet is onthouding; onthouding van hetgeen zijne roeping als rechtsvereeniging te
buiten gaat’. Ontwikkeling dus van zelfstandige kracht, maar - door staatsonthouding.
In het eerste gedeelte van zijn omschrijving verheft de theoreticus Thorbecke zich
boven andere liberale politieke theoretici, in het tweede gedeelte geeft hij als staatsman
de toepassing aan van zijn theorie. Deze toepassing nu is voor ons onderwerp van
de grootste beteekenis, omdat daaruit blijkt de houding van den Nederlandschen staat
jegens de kunst in de liberale periode, dus gedurende het grootste gedeelte van de
negentiende eeuw.
Bij de beoordeeling der daden van Thorbecke moet men onderscheid maken tusschen
den staatsman en den particulieren persoon.
Achter een uiterlijke dorheid verborg zich bij Thorbecke een rijk geschakeerd
gemoedsleven, dat ook voor kunst, het meest voor muziek, groote gevoeligheid
bezat1). Het is bekend, dat hij de vergaderingen van de Tweede

1) Vgl. voor den jongen Thorbecke: H.L. Berckenhoff, Brieven van Thorbecke. De Gids, 1897,
I, blz. 527; voor Thorbecke op lateren leeftijd: I.J. Brugmans, Thorbecke Haarlem. 1932,
blz. 261.
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Kamer bij voorkeur zoo regelde, dat hij goede concerten kon bezoeken. Als lid van
het parlement deed hij zelfs tweemaal een voorstel om de vergadering te schorsen,
ten einde de leden in de gelegenheid te stellen een muziekfeest te kunnen bijwonen1).
Hij beoefende de muziek ook actief; tot den tijd van zijn ministerschap speelde hij
fluit.
En toch is het juist de naam Thorbecke, die, wanneer over kunst en overheid
gesproken wordt, in ons land de belichaming lijkt niet slechts van de meest volstrekte
onthouding, doch van feitelijken afkeer. Natuurlijk, persoonlijke ontvankelijkheid
voor kunst behoeft niet de opvatting te impliceeren, dat de staat zich met de kunst
heeft bezig te houden. Staatkundig inzicht kan staan naast, ja, tegenover persoonlijk
sentiment. Bij Thorbecke was dit in belangrijke mate stellig het geval.
‘Kunst is geen regeeringszaak....’
De mate, waarin van dit woord misbruik is gemaakt voor de meest uiteenliggende
doeleinden, is niet geringer dan die, waarin het oorspronkelijke woord is misvormd.
Wat heeft Thorbecke gezegd?
De op 15 September 1862 door Willem III uitgesproken Troonrede bevatte de
volgende zinsnede: ‘Op de algemeene tentoonstelling van nijverheid en kunst te
Londen bekleedt Nederland een waardige plaats. Zij getuigt van vooruitgang in vele
takken van industrie’. De commissie van redactie voor het Adres van Antwoord
stelde als weerslag hierop voor: ‘Het was ons aangenaam van Zijne Majesteit een
voldoende getuigenis te hooren omtrent den vooruitgang in vele takken van industrie,
nog onlangs gebleken op de algemeene tentoonstelling van nijverheid en kunst te
Londen. De plaats door Nederland bekleed bij dien vreedzamen wedstrijd der
volkeren, moge een opwekking zijn tot verdere uitbreiding en volmaking’.
Het liberale Kamerlid mr. de Brauw bleek van oordeel, dat in de Troonrede het
materieele te veel op den voorgrond was gesteld en stelde dan ook voor, achter het
woord ‘industrie’ te lezen: ‘nog onlangs gebleken op de algemeene tentoonstelling
te Londen, waar ook de Nederlandsche kunst waardiglijk werd vertegenwoordigd’2).

1) Handelingen Tweede Kamer 14 Juli 1853 en 5 Juni 1855.
2) T.z.p., 15 September 1862, blz. 32.
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Thorbecke antwoordde hierop: ‘Dat... van wetenschap, van letteren, geene sprake
was in de troonrede, is dat eene leemte in het oog van den geagten spreker? Ben ik
andermaal in de gelegenheid om den Koning advies te geven over eene troonrede,
de geagte spreker zal in de volgende evenmin als in deze daarvan gewaagd vinden.
Ik zal niet zeggen, dat ik er geen belang in stel: een groot deel van mijn leven was
daaraan gewijd. Maar het is geene zaak van regering. De Regering is geen oordeelaar
van wetenschap en kunst’1).
‘...het is geene zaak van regering. De Regering is geen oordeelaar van wetenschap
en kunst’. Het is deze uitspraak, welke men al spoedig versimpelde en daardoor
vervalschte tot: ‘kunst is geen regeeringszaak’.
De parlementaire schermutseling, geleverd bij het debat over het ontwerpadres
van antwoord, groeide uit tot een volledigen strijd bij de behandeling van de
staatsbegrooting voor het dienstjaar 1863, eenige maanden later. In dit debat kreeg
Thorbecke de gelegenheid zijn bedoelingen te verduidelijken, in het bijzonder naar
aanleiding en tegen een aanval van Groen van Prinsterer.
‘De Regering’, zoo zei hij toen, ‘de Regering heeft zich wel te hoeden voor al
hetgeen eigen ijver en inspanning kan verlammen of dooden.... Ik zal nimmer zuinig
zijn daar waar het blijkt, dat men tot ontwikkeling van kunst of wetenschap hulp
behoeft; maar aan te nemen, dat men door ruimte van materiele hulp werken van
genie bevordert, ik geloof dat de ervaring het tegendeel heeft bewezen. Aan de
kunstenaren een materieel voordeel verschaffen is, mijns inziens, geen bescherming.
Kunst en wetenschap kunnen van staatswege worden beschermd, maar op geheel
andere wijze. Kunst en wetenschap in dienst van het geld te brengen, is niet de
bescherming, die kunst en wetenschap verdienen’.2).
In het laatste gedeelte van dit betoog ligt grootendeels de kern van de opvatting
van Thorbecke op het punt van de verhouding van den staat tot de kunst. Hij maakt
een scherp onderscheid tusschen de kunst en de kunstenaars, tusschen de zaak en de
personen. Het bevorderen van de kunst acht hij van de staatstaak niet uitgesloten kunst is dus, kan althans zijn, regeeringszaak. ‘Geest’ echter laat zich door betaling
niet bevorderen: daarom

1) T.z.p., blz. 36
2) T.z.p., 20 November 1862, blz. 200.
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beschouwt Thorbecke de kunstenaars alleen als producenten, die, als de producenten
van andere, materieele, waarden, in vrije concurrentie zich een bestaan hebben te
verwerven.
De liberaal Thorbecke blijft zijn beginsel hier, als op elk ander sociaal terrein,
trouw. Voor productie en distributie acht hij het noodzakelijk, dat de staat de
voorwaarden schept tot vrije ontplooiing van de zelfstandige kracht. Hieraan heeft
Thorbecke naar vermogen medegewerkt. Bracht hij in zijn eerste ministerieele periode
de groote organieke wetten, waarop ook thans nog provincie en gemeente stevig
gegrondvest staan, in zijn tweede kwamen de wetten inzake het Noordzeekanaal,
den Rotterdamschen Waterweg en de spoorwegexploitatie tot stand, benevens de
vermindering van accijnzen en een belangrijke tariefswijziging, als verdere stappen
op den weg naar den vrijhandel. Door al deze en andere wettelijke maatregelen
maakten Thorbecke en zijn medewerkers den weg vrij voor een grootsche,
onbelemmerde ontwikkeling van handel en bedrijf.
Ten opzichte van de kunst wenschte Thorbecke dezelfde methoden toegepast te
zien. De kunst heeft, door staatsonthouding, zich zelve een plaats te veroveren in het
vrije spel der maatschappelijke krachten. In hetzelfde debat verklaarde hij: ‘De
roeping der Regering is, meen ik geen maatregelen te nemen, dan die, zoo ik het dus
mag uitdrukken, productief in nieuwe levenskracht en buiten het bereik van
particulieren of van hun vereenigingen zijn’.
Doch het is merkwaardig, dat, toen Thorbecke, onder den druk der aanvallen in
de Tweede Kamer, zijn inzichten moest preciseeren en concretiseeren, een programma
voor den dag kwam, waarvan later een zijner verbitterdste bestrijders, Victor de
Stuers, moest erkennen, dat het, ‘schoon verward en onvolledig, zeer
behartigenswaardig’ was.
Dit programma erkende:
0 dat de regeering moet zorgen voor het onderwijs: ‘een uitnemend middel door
1.
de Regering, voor zoover door gemeenten en particulieren niet behoorlijk
gezorgd wordt, te baat te nemen. Instellingen van onderwijs, zoo zij niet
behoorlijk geïnstrueerd zijn om het doel te bereiken, kunnen daartoe
noodzakelijke middelen van Regeringswege bekomen’;
0 dat de regeering ‘jeugdige talenten, die zich als zoodanig reeds geopenbaard
2.
hebben’, moet laten reizen naar klassieke plaatsen, waarvan het bezoek voor
hun ontwikkeling bevorderlijk kan zijn;
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30. dat de regeering moet zorgen voor ‘openbaarheid en concentreering van hetgeen
wij hebben, ten einde de kunst bij het publiek bekend te maken en hun, die het
vermogen om kunstenaar te worden in zich gevoelen, tot voorbeeld te dienen.
Een uitstekend middel dat op groote schaal enkel door de Regering kan worden
gebezigd’. Thorbecke beloofde, ‘dat hij te dien opzichte zou doen wat hij kon’;
0 dat de regeering een zekere som op de begrooting moet hebben, waaruit
4.
schilderijen van levende meesters worden gekocht, ‘een middel, dat streng en
juist toegepast, een goed middel kan zijn. Is aankoop een hoog nationaal
eereblijk, aan wezenlijke verdiensten geschonken, en wordt dan dat kunstwerk
van landswege opgehangen en voor het publiek bewaard, onder die voorwaarde
kan ook dat middel uitstekend zijn, en kan het de medailles, nu uitgeloofd,
vervangen’1).
Terecht mocht de Stuers naar aanleiding van dit program verklaren, dat hoe zonderling
het ook mocht klinken, het niettemin een feit is, dat zij, die de formule ‘Kunst is geen
regeeringszaak’ bestrijden, in Thorbecke zelven een bondgenoot vinden. Want, ‘hoe
onvolledig dit programma ook zij, het bevat meer dan genoeg om de bewering te
rechtvaardigen, dat voor een regeering, die zulke denkbeelden als de hare uitspreekt,
de kunst wel degelijk een regeeringszaak is’2).
Uit het vorenstaande kan voldoende duidelijk blijken, hoezeer de woorden van
Thorbecke en, belangrijker, hun zin, anders waren dan die, welke men hem ook in
onzen tijd nog toeschrijft. In de uitwerking van zijn stelling omtrent de verhouding
van den staat tot de kunst moge Thorbecke opvattingen hebben aangehangen en
verdedigd, die in onze oogen reeds onjuist waren op het oogenblik, waarop hij ze
uitsprak, de zin van het woord: ‘de regeering is geen oordeelaar van wetenschap en
kunst’ is volkomen juist, voor wie de onafhankelijkheid van de kunst gewaarborgd
wil zien - ook wanneer zij wordt aangemoedigd en gesteund door de overheid.
Thorbecke sprak niet alleen van de kunst, doch ook van de wetenschap. Nimmer
echter heeft men hem er een verwijt van gemaakt, dat hij ook van

1) T.z.p., Supplementblad Vel 75I, blzn. 260I en 272I; vgl. ook de Stuers, Da Capo, blz. 49.
2) de Stuers, t.z.p. blz. 50.
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de wetenschap de regeering geen oordeelaar wilde doen zijn. En terecht. Natuurlijk,
hier kon de aanval ook niet zoo sterk zijn, omdat de behartiging van de belangen der
wetenschap, zooals zij georganiseerd is in het hooger onderwijs, steeds, ook door
Thorbecke, als een taak der regeering werd beschouwd.
Wetenschap, beoordeeld door een regeering en gesteund naar de mate, waarin haar
uitkomsten aan een regeering welgevallig zijn, verliest het karakter van
onafhankelijkheid, dat zij behoort te bezitten, wil zij op den naam van wetenschap
aanspraak maken.
Wat voor de wetenschap geldt, geldt ook voor de kunst.
Wil men Thorbecke dan ook recht doen, dan moet men begrijpen, dat het beginsel
van staatsonthouding, dat hij verdedigt - over de waarde van het beginsel zij in het
verband, waarin het hier ter sprake komt, niet geoordeeld - niet voortspruit uit
onverschilligheid, doch uit de opvatting, dat alleen op die wijze de zelfstandige
krachtsontwikkeling het best tot haar recht komt. Officieele godsdienst, officieele
wetenschap, officieele kunst zijn doodelijk voor het meest waardevolle op deze
gebieden1).
Dit is de zin van het woord van Thorbecke - een zin, waarvan de juistheid met
ontstellende duidelijkheid spreekt in en tot onzen tijd.
Toch, wie er naar streeft, Thorbecke op het hier behandelde punt recht te doen
wedervaren, zal moeten erkennen, dat Thorbecke als Kamerlid noch als Minister
wetenschap en kunst in noemenswaardige wijze mate heeft bevorderd.
De man, die op 16 December 1861 onder het ministerie van Zuylen-van Heemstra
ertoe medewerkte, den begrootingspost voor de Rijkscommissie voor de Statistiek,
de aangevraagde subsidiën voor het Algemeen Nederlandsch Woordenboek en een
werk over de insecten af te stemmen, omdat deze onderwerpen, naar zijn uitspraak,
‘geene regeerings- of staatszaak zijn; zij mogen of moeten niet als zoodanig worden
behandeld’2), die uit doctrinarisme en ten deele uit een zekere eigenzinnigheid in
1851 het Koninklijk Instituut van Wetenschappen ophief en verving door een
Koninlijke Akademie van Wetenschappen met beperkter taak, liever dan een door
zijn voorganger

1) Vgl. Verkade, Staatkundige denkbeelden van Thorbecke, blz. 329.
2) Vgl. de Bruyne en Japikse, Staatkundige Geschiedenis, II, blz. 408; III, blz. 74.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

46
voorgestelde subsidieverlaging in te trekken1), die in hetzelfde jaar uit overwegingen
van bezuiniging de jaarlijksche wedstrijden voor den Prix de Rome schorste2), die
zich ook in 1855 ten scherpste verzette tegen het wederoprichten van een
Letterkundige Afdeeling en zich in 1864 keerde tegen een uit de Kamer gekomen
voorstel dezen begrootingspost weder te verhoogen3), hij heeft als Minister inderdaad
dezelfde lijn gevolgd - ondanks zijn program van staatsbemoeiing met de kunst4).
Volkomen binnen het kader van de liberale opvattingen van zijn tijd, wilde
Thorbecke, dat de staat zich niet meer dan strikt noodzakelijk was, zou bezighouden
met alles wat in de maatschappij leefde en werkte, dus ook met de kunst. Hij werd
beheerscht door zijn vrees voor alles wat zou zweemen naar eenigen vorm van
protectionisme. Vrije ontwikkeling der krachten wenschte hij, niet belemmerd door
overheidsbanden, maar ook niet verzwakt door overheidssteun.
Het orthodoxe liberalisme, overgebracht van de economie naar de kunst

1) Het Koninklijk Besluit van 26 October 1851, no. 3, verklaarde bij artikel 1: ‘Het Koninklijk
Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten wordt opgeheven’;
bij artikel 3: ‘Er wordt eene Koninklijke Akademie van Wetenschappen opgerigt, welker
doel is bevordering der Wis- en Natuurkunde in haren geheelen omvang’.
‘Het merkwaardige in de geschiedenis der opheffing van het Instituut ligt hierin, dat deze,
feitelijk het resultaat van een wensch naar een onbeteekenende besparing voor 's lands
schatkist, en besloten na een langdurige kibbelarij, in een stemming van geraaktheid, toch
tegelijk de doorvoering van een beginsel beduid heeft. De ondergang van het Instituut, met
zijn hoogdravende doelstelling en zijn vereeniging van kunst en wetenschap, symboliseert
het bezwijken van een ideaal: dat der Verlichting, en de zegepraal van het utilitaire Engelsche
liberalisme. Het was het laissez-fairebeginsel, toegepast op wetenschap en kunst.... De
verhouding van den Staat tot de wetenschap was thans geschoeid op den Engelschen voet.
Ook in Engeland immers omvatte de Royal Society alleen de exacte wetenschappen.’
Huizinga, Van Instituut tot Akademie, blz. 219.
2) Der Kinderen, Prix de Rome, blz. 31.
3) Vgl. Verkade, t.a.p., blz. 269.
4) ‘Indien men met één oogopslag wil zien hoe weinig onder het bestuur van Thorbecke - en
trouwens onder dat van vele andere Ministers, die evenwel geen ophef van een doctrinair
programma maakten - gearbeid is om datgene te doen, waartoe de Regeering verplicht was,
behoeft men slechts de Voorloopige Verslagen op de jaarlijksche begrootingen door te
bladeren. Jaar in jaar uit treft men daarin dezelfde klachten aan en tusschen de desiderata
van 1862 en die van 1872 is geen enkel verschil. De meest eenvoudige en goedkoope
verbeteringen, b.v. het ruimer toegankelijk stellen der Musea, zijn tot op den dag van heden
nog niet aangebracht. Er is niets of bijna niets gedaan’. De Stuers, t.a.p., blz. 55.
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- zoo zou men de opvatting van Thorbecke omtrent de verhouding van de overheid
tot de kunst kunnen kenschetsen.
In de periode, waarin het liberalisme de heerschende opvatting was, pasten de
denkbeelden van Thorbecke volkomen. Van die opvatting was Thorbecke de
incarnatie. Hij vereenigt in zich haar deugden zoowel als haar gebreken. En beide
in grooten stijl.
In Thorbecke is bovendien die periode in haar geheel geïncarneerd. Want zijn
inzichten ten aanzien van de kunstbemoeiing der overheid vielen samen met de
algemeene geestesgesteldheid van het Nederland van zijn dagen. Het geringe verzet
van enkele leden in het parlement tegen zijn inzichten, vond in het land geen
weerklank. De kunstpolitiek, welke Thorbecke voeren kon met instemming van het
overgroote deel van de Staten Generaal, was de uitdrukking van een nationale
onverschilligheid jegens de kunst.
Deze onverschilligheid jegens de kunst echter, was van de kunst van de
onverschilligheid een uitvloeisel. ‘Wij hebben verbazende vorderingen gemaakt in
de kunst van de onverschilligheid’, sprak een groot opvolger van Thorbecke op den
stoel voor staatsrecht te Leiden, in denzelfden tijd van het hierboven vermelde debat
in de Tweede Kamer. En, voegde hij er aan toe: ‘'t Kan zijn, dat die vorderingen
getuigenis afleggen van volkomen rijpheid, van zelfbewuste kracht, maar ik voor
mij vrees zeer, dat zij veeleer tot die bedenkelijke verschijnselen behooren, waartegen
wij ons niet sterk genoeg kunnen wapenen’1).
Buys sprak over een algemeen verschijnsel. En terecht. In den aanvang van zijn
optreden was het liberalisme een stuwende kracht in het Nederlandsche staatkundige
leven geweest. Zijn voor die dagen democratisch idealisme wilde de burgerij de
plaats geven in den staat, welke zij in de maatschappij reeds had verworven. In dat
streven was het liberalisme geslaagd.
Maar met de bereiking van zijn doel kreeg het steeds meer conserveerende
neigingen. Enkele jaren na 1862 zou Buys dan ook reeds moeten wijzen op de
onmogelijkheid, een juiste demarcatielijn tusschen liberalen en conservatieven vast
te stellen. ‘Hoe zal men een scheiding maken, waar geen wezenlijk verschil van
beginselen bestaat?’2).
Met de veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen moest een andere
politiek worden gevoerd dan Thorbecke als de beste had beschouwd.

1) Buys, Studiën over Staatkunde en Staatsrecht, II, blz. 455.
2) T.z.p., I, blz. 20.
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B. Het calvinisme
‘De geschiedenis kent geen twee neigingen van den menschelijken geest
die minder punten van aanraking vertoonen dan het kalvinisme en de
kunst’.
Busken Huet.1)
WAAROM, bij een onderzoek naar de verhouding van overheid tot kunst in
Nederland, te spreken over het calvinisme? Anders dan het liberalisme in de
negentiende eeuw, heeft het calvinisme in den engeren zin van het woord toch veel
minder gelegenheid gehad, die verhouding rechtstreeks te beïnvloeden?
Wanneer hier aan het calvinisme toch een afzonderlijke beschouwing wordt gewijd,
dan vindt dit zijn oorzaak in dieper liggende redenen dan in een rechtstreeksche
beïnvloeding van die verhouding. Het calvinisme immers moge de levensbeschouwing
vormen van slechts een deel van het Nederlandsche volk, de geestelijke structuur
van geheel dit volk wordt in belangrijke mate door het calvinisme bepaald. De kracht
van het calvinisme is zoo sterk, dat, ook in onzen tijd, zijn inwerking waar te nemen
valt in veel wijderen kring dan in dien der calvinisten alleen. Nederland moge in
numerieken zin geen protestantsche natie meer zijn, het calvinisme heeft sinds de
reformatie op het publieke leven zijn stempel gedrukt.
Tot het publieke leven behoort de sociale waardeering van kunst, de houding ook
van de overheid jegens de kunst.
Het nauwe verband tusschen godsdienst en kunst, dat in roomsche landen nog
bestaat en vóór de hervorming ook hier te lande bestond, is met en door het calvinisme
verbroken. In tegenstelling tot het katholicisme had, tot de twintigste eeuw, de
beeldende kunst voor den eeredienst en de gebouwen van het protestantisme geen
beteekenis. Architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst ontwikkelden zich in
Nederland buiten de belangrijkste gods-

1) Land van Rembrandt, II, 3, blz. 161.
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dienstige gemeenschap; zij ontvingen uit haar geen inspiratie. Van tooneel en opera
is zij tegenstandster; de literatuur legt zij belangrijke beperkingen op; den dans
veroordeelt zij.
‘En hiermede’, zoo zegt het een der critici uit onzen tijd, ‘raken wij de wonde plek
aan, van waaruit een telkens weerkeerende koorts den gezonden en breeden bloei
onzer beeldende kunsten, van ons tooneel, en zelfs van onze muziek, heeft
tegengewerkt: de reformatie en het voor onze volkspsyche daaruit groeiend
theologisch sectarisme’1).
Zijn de tot het calvinisme gerichte verwijten, door Busken Huet, Adama van
Scheltema en vele anderen geuit, gerechtvaardigd? Om het antwoord op deze vraag
te kunnen geven, is het goed te onderzoeken, wat het calvinisme zelve ons op het
punt van de kunst te zeggen heeft.
Historie, theorie en praktijk van het calvinisme tegenover de kunst, zijn in
Nederland door niemand zoo helder en kernachtig uiteengezet als door zijn
voornaamsten woordvoerder, dr. A. Kuyper, die ook eenige malen verwijten en
kritiek op dit punt heeft beantwoord.
Het calvinisme, aldus zijn uitgangspunt, is geen tegenstander van de kunst. Voor
Calvijn zelven reeds, hoewel persoonlijk niet artistiek aangelegd, was de kunst een
gave Gods; haar bestemming zag hij in het verheerlijken van God, die ze ons schonk,
in de veredeling des levens, in het ons schenken van hooger genot, en zelfs van
gewoon vermaak2). Het calvinisme als religie echter, anders dan het katholicisme,
kan geen bevorderaar zijn van kunst, want ‘religie en kunst hebben elk een eigen
levenssfeer, sferen, die, aanvankelijk nauwelijks onderscheiden en deswege
ineengemengd, bij rijker ontwikkeling van zelf uiteengaan’3). Een eigen kunst noch
een eigen kunststijl heeft het calvinisme dan ook geschapen. Van zijn hooger
standpunt uit, zooals Kuyper verklaart, mocht het die niet meer scheppen4.
Waarin echter bestaat dan de waarde van het calvinisme voor de kunst? Kuyper
ziet haar in de vrijmaking van de kunst van kerk en staat. ‘Koninklijk vrijgemaakt
wierd de kunst door de Renaissance niet. De volledige vrijmaking is eerst uit ons
Calvinistisch Nederland haar toegekomen, en het is in niet

1)
2)
3)
4

Adama van Scheltema, Kunstenaar en Samenleving, blz. 338.
Kuyper, Stone-Lezingen, blz. 147.
t.z.p., blz. 142.
t.z.p., blz. 146.
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geringe mate aan Calvijns opvatting van de verhouding tusschen de kerk eenerzijds
en den staat en de maatschappij anderzijds, dat ze deze vrijmaking dankt’1.
Onbeïnvloed door staatkundige of religieuze machten, heeft de kunst in Nederland
zich kunnen ontwikkelen.
Toch heeft, natuurlijk, het calvinisme door zijn afzijdige houding den aard der
ontwikkeling van de kunst in Nederland op indirecte wijze in sterke mate beïnvloed.
De democratische aanleg van het calvinisme, waardoor het paste op de in Holland
gegroeide sociale verhoudingen, belette een grootsche ontwikkeling van bouw- en
beeldhouwkunst, die meer aristocratische toestanden voor haar bloei vereischen. Zijn
beginsel verhinderde het calvinisme, kathedralen te stichten, paleizen of amphitheaters
te bouwen en kon dus evenmin drang wekken om de ledige nissen van zoo reusachtige
gebouwen te bevolken met scheppingen der beeldhouwkunst2). ‘De bouwkunst evenals
de beeldhouwkunst vragen om paleizen en kathedralen, roepen om machtige
heerschers en luisterrijke kerkvorsten; ze eischen een macht, die de volken
beheerschen kan om sommige schats in monumenten van eigen heerschappij om te
gieten... Het democratisch karakter van ons calvinisme in den staat belette het
opkomen eener rijke hiërarchie, een gelukkige ontstentenis, die onze bouwkunst en
beeldhouwkunst ten onder hield, om schier alle kunstvermogen saam te trekken op
palet en lier’3).
Heeft het calvinisme de ontwikkeling van bouw- en beeldhouwkunst dus eer
tegengehouden dan bevorderd, het heeft zich volgens de opvatting van Kuyper meer
gericht naar ‘de meer subjectieve kunsten die zonder den steun van millioenen schats
en zonder hulp van de marmergroeve, vrij opbloeien uit 's menschen geest’4). Op de
dichtkunst, welke van deze kunsten toch zeker de primaire mag worden geacht, gaat
Kuyper hierbij niet diep in. Van alle Nederlandsche dichters acht hij slechts enkelen
waardig met name te worden genoemd en van dezen in het bijzonder ‘Cats en
Bilderdijk die,

1

Kuyper, Rectoraatsrede, blz. 21. - Dat de Renaissance gelijke strekking had, betwist Kuyper
dus niet, ‘maar bij de Renaissance ging dit met te eenzijdige voorliefde voor de paganistische
kunstwereld gepaard en onder het inroepen van meer heidensche dan christelijke ideeën’.
Stone-Lezingen, blz. 152.
2) Stone-Lezingen, blz. 160.
3) Rectoraatsrede, blz. 24.
4) Stone-Lezingen, blz. 160.
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elk in zijn eigen genre, onze calvinistische hoofddichters zijn’1). Duidelijk laat Kuyper
blijken, dat hij van deze twee nog de voorkeur geeft aan Cats, wiens dichterlijke
erfenis hij ‘niet maar ‘bundels verzen’ genoemd wil zien, maar een wereld van
poëzie’2).
Voor de muziek in Nederland, erkent Kuyper, is het calvinisme fnuikend geweest.
‘Geheel de muzikale ontwikkeling was, tot zelfs bij di Lasso kerkelijk gebleven, en
vandaar, dat ze met het opkomen van de Reformatie, schier plotseling ons ontging
en naar Italië wierd overgebracht’. Sweelinck noemt hij hierbij niet. Kuyper breidt
zijn stelling zelfs uit door de poging, in Bach en Händel een specifiek-Protestantsche
kunstopenbating te beluisteren, mislukt te achten3).
Een onmiskenbare trek in het calvinisme is, dat het schier allerwegen huiselijken
zin heeft gekweekt. Hieruit verklaart de schrijver den invloed van het calvinisme op
de Nederlandsche schilderkunst. ‘Het huisgezin hield op een annexe van de kerk te
zijn en trad in zijn zelfstandige beteekenis te voorschijn’4). Zoo gaf het calvinisme
het aanzijn aan die origineele school van het Hollandsche burgerleven, met zijn
huiselijke en landelijke tafereelen, waarvan Kuyper ‘zelfs de Jan Steentjes’ niet
uitzondert5).
Een andere trek van het calvinisme noemt de schrijver zelf ‘minder gunstig voor
de ontwikkeling der kunst. Het calvinisme is puriteinsch. Het verbood spel, dans en
komediebezoek’. Geen schouwburg, zoo verklaart hij, bloeit zonder offers van
vrouwelijke achtbaarheid te vergen en schier elk acteur, door het gestadig zich
inspelen in anderer karakter, berooft zich van eigen karakter en wordt dies innerlijk
onwaar. ‘Een calvinistisch volk, dat zich bij voorkeur in het drama, zoo komisch als
tragisch, van het huiselijk leven verdiept, blijft van het openlijk drama verre, zoodra
dit niet anders dan tot den prijs van zedelijke verachting te genieten is’6).

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rectoraatsrede, blz. 31.
t.z.p., blz. 37.
t.z.p., blzn. 25 en 81.
Stone-Lezingen, blz. 160.
Rectoraatsrede, blz. 25.
t.z.p., blz. 26. - Reeds in 1881 had Kuyper in het dagblad ‘De Standaard’ een reeks artikelen
over Publiek Vermaak geschreven en nog duidelijker zijn meening over het tooneel gegeven,
toen hij verklaarde: ‘En terwijl al wat goed en edel is slinkt, zwelt en perst de wereld der
genietingen, die, met de komedie tot middenpunt, zich als een doodelijke vampyr op de borst
van onze maatschappij heeft geworpen, en ze omklemt met haar polypen-armen, en niet
rusten zal eer alle edeler levensgeest in haar is verstikt’. Bundel ‘Publiek Vermaak’, blz. 66.
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Een samenvatting van de houding van het calvinisme, den meest Nederlandschen
vorm van het Protestantisme, tegenover de verschillende takken van kunst, heeft
Kuyper het best in een artikel in het dagblad ‘De Standaard’ gegeven: ‘Van
architectuur speurt ge onder Protestanten niets; de beeldhouwkunst is haar niet
sympathetisch; een schilderschool weten ze wel niet te scheppen, maar toch te eeren;
in muziek leven ze ten deele in; maar aan de overige kunsten blijven ze ganschelijk
vreemd; en tot een eigen schepping van hooger kunstwaarde komt de geest van de
Reformatie in de poësie alleen’1).
Bestudeert men de geschiedenis der Nederlandsche kunst, dan blijkt, dat de door
Kuyper in de negentiende eeuw uiteengezette beginselen inderdaad dezelfde zijn,
welke sinds de reformatie het optreden der calvinisten tegenover de kunst
beheerschten. Het gevolg is geweest, dat het calvinisme de kunst niet bevorderde,
haar als regel zonder belangstelling, vaak met vijandschap behandelde2).
In de zeventiende en achttiende eeuw, waarin het calvinisme zelf de
overheerschende strooming genoemd mocht worden, heeft de ontwikkeling der kunst
zich voltrokken buiten het calvinisme om.
Wat in de eeuwen na de reformatie aan werken van bouwkunst is tot stand
gekomen, zijn in hoofdzaak wereldlijke en particuliere gebouwen. Het was de tijd
van de vrijwording en ontwikkeling der steden, welke, alleen reeds in de zestiende
eeuw, leidde tot den bouw van al die mooie of karakteristieke stadhuizen, stadswagen,
hallen, alleen reeds in het Noorden gesticht in de jaren, die liggen tusschen den bouw
van het Middelburgsch stadhuis (1512-1518) en dien van het statig stadhuis van
Leiden (voltooid in 1597)3) en in de zeventiende eeuw haar bekroning vond in den
bouw van het stadhuis te Amsterdam, in de jaren 1648-1655. Valt in deze gebouwen
van calvinis-

1) Publiek Vermaak, blz. 29.
2) Vgl. Huizinga, Holländische Kultur, blz. 32, die tot de conclusie komt: ‘Der Volkskultur ist
er schädlich gewesen, wenn er auch, wie das Wiedertäufertum, einfache und strenge Gesittung
hat pflegen helfen’.
3) Kalff, Geschiedenis Nederlandsche Letterkunde, III, blz. 565.
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tischen invloed niets waar te nemen, ook in zijn latere ontwikkeling - gelijk Kuyper
erkent - vertoont de Nederlandsche bouwkunst geen enkelen trek, die aan het
calvinisme herinnert1).
Voltrok de kunst der bouwmeesters zich dus buiten het calvinisme om, de
onverschillige, zelfs negatieve houding van het calvinisme tegenover die kunst
manifesteerde zich op velerlei wijzen. Hoe sterk de calvinistische geest in later
eeuwen nog doorwerkte op dit gebied, kan, behalve uit de elders gegeven voorbeelden,
blijken uit het antwoord, dat de minister van Binnenlandsche Zaken in 1860 ontving,
toen hij aan burgemeesters en kerkelijke autoriteiten een circulaire zond, waarin niet
meer werd gevraagd dan belangstelling voor het werk van de Oudheidkundige
Commissie uit de Koninklijke Akademie. De Synodale Commissie der Hervormde
Kerk liet den minister weten, dat zij geen gelegenheid had om aan het verlangen der
Commissie te voldoen2)
Wanneer Kuyper verklaart, dat het 't calvinisme is, dat de richting bepaalde van
de Hollandsche schildersschool van de zeventiende eeuw, dan is dit slechts zeer ten
deele juist. Voorzoover het dit deed, gebeurde het niet rechtstreeks, doch als gevolg
van de omstandigheid, dat het sociale leven onder den invloed stond van het
calvinisme. Ware het calvinisme een zelfstandige factor in de schilderkunst geweest,
dan zou dit moeten zijn gebleken uit den aard der onderwerpen of uit de wijze van
behandeling. Thans, nu de kerk als opdrachtgeefster of afneemster van kunst was
weggevallen, moest de beeldende kunstenaar zich richten naar de burgerij.
De toenemende welvaart schiep de behoefte aan geldbelegging. De geheele enorme
productie aan schilderijen in de zeventiende eeuw had voor een belangrijk deel dan
ook een economische oorzaak. Het was moeilijk voldoende beleggingsobjecten te
vinden voor het overvloedige geld: daarom belegde men het gaarne in porcelein,
zilver en, vooral, schilderijen, waarvoor een open, internationale markt bestond3).
Daarnevens nam met de toenemen-

1) Stone-Lezingen, blz. 160.
2) de Stuers, Holland op zijn smalst, blz. 391. Herinnerd zij in dit verband aan de uitspraak van
Van Overvoorde, dat ‘na 1572, toen het uiterlijk zoo gloedvolle en kunstlievende Katholicisme
verdrongen werd door het ernstige, prachtschuwende Calvinisme, menig heerlijk kunstwerk
toen voor goed verloren ging’. Oud-Holland. 1898, blz. 217.
3) Zie hiervoren, blz. 7. - Uit het medegedeelde feit valt ook te verklaren, dat de Hollandsche
schilders niet alleen huiselijke en landelijke tafereelen schilderden, zooals Kuyper in een
onvolledige opsomming verklaart, doch ook vele bordeeltafereeltjes, die op de internationale
markt in trek waren en nu in onze musea hangen, onder fatsoenlijke namen.
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de welvaart ook de behoefte toe aan versiering van de woning, van het binnenhuis,
doch eveneens het verlangen, zich, hetzij als particulier, hetzij als drager van een
gezagsfunctie, als raadsheer, als regent van een weldadigheidsinstelling, als lid van
een gilde of van een schutterscorps, individueel of als groep te doen portretteeren.
De koopers of opdrachtgevers mochten dan al calvinist zijn, de kunst, welke zij
verlangden, was eene, welke paste op de sociale verhoudingen, waarin zij verkeerden.
In de Hollandsche schilderkunst uit den bloeitijd der zeventiende eeuw springt het
nationale karakter in het oog. Zij droeg dit zoo bij uitstek nationale en levende
karakter, omdat zij zich aansloot bij, tot op zekere hoogte de uitdrukking was van
de sociale en geestelijke verhoudingen van land en tijd. Daardoor was zij de
schilderkunst van een protestantsch volk. Calvinistisch echter was die schilderkunst
allerminst. Rembrandt, de grootste schilder van allen, schilderde en etste bijbelsche
onderwerpen, doch hij was geen godsdienstig en zeker geen calvinistisch schilder.
Hoe weinig calvinistisch hij in zijn opvattingen was, daarvan getuigt bovendien het
notulenboek van den kerkeraad van 23 Juli 16541).
Er waren in de zeventiende eeuw enkele calvinistische dichters van beteekenis.
Of Jacob Cats een groot dichter was, behoeft hier niet te worden onderzocht. Doch
dat Kuyper dezen dichter een calvinistischen hoofddichter kan noemen - en terecht,
ook in dien zin, dat Cats twee eeuwen lang de meest gelezen dichter was - is voor
het karakter van de literaire opvoeding door het calvinisme typeerend. Voor groote
poëzie waren zijn aanhangers niet vatbaar; tot groote poëzie inspireerde het in Holland
niet. De Protestant Vondel ging over tot het katholicisme.
Ontwikkelden genoemde takken van kunst zich buiten het calvinisme om, de
dramatische kunst moest pogen in het leven te blijven tegen het calvinisme in. De
verzamelingen Acta der Synoden vermelden vele gevallen, waarin predikanten
poogden tooneeluitvoeringen te doen verbieden, zij het vaak met weinig succes;
hoezeer had zelfs Vondel hieronder te lijden met zijn Gysbreght en zijn Lucifer,
hoezeer ook viel hij de predikanten hierom op

1) Vgl. Hofstede de Groot, Urkunden, blz. 178.
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de scherpste wijze aan!1). Sinds de opkomst der reformatie is de tooneelkunst in
Nederland in haar normale ontwikkeling belemmerd door het calvinisme. Een groot
deel van het Nederlandsche volk werd door het calvinisme opgevoed in afkeer voor
dezen vorm van kunst.
Vraagt men, of de calvinistische overheidspersonen in de regeerende en besturende
lichamen in de praktijk een politiek voerden, welke ten aanzien van de verhouding
van kunst en overheid een eigen karakter droeg, dan moet het antwoord, behalve ten
aanzien van het tooneel, ontkennend luiden.
Het is opmerkelijk, dat in het groote werk van Kuyper over anti-revolutionaire
staatkunde, waarin beginsel en beleid worden uiteengezet, slechts één bladzijde is
gewijd aan de kunst. En deze eene bladzijde bevat niet anders dan een exclamatie
tegen het zedelooze tooneel, het naakt in de musea, de uitstalling in de boekwinkels
en ‘de inspiratie van dweepzucht van velen, als de kunst in het spel komt... En in dit
euvel zwiebelt, helaas, met de toongevende opinie, vaak ook de Overheid meê’2).
En nog opmerkelijker wellicht is, dat in een tijd, waarin de bemoeiing van de
overheid met kunst toch veel belangrijker was geworden dan in dien, waarin Kuyper
schreef, de officieele toelichting op het anti-revolutionaire beginselprogram aan dit
onderwerp slechts enkele regels wijdt en dan nog alleen om te waarschuwen tegen
het te spoedig uit den weg gaan voor de klacht, dat men ongenoegzamen eerbied
voor de kunst aan den dag legt, wanneer men zich richt tegen de zinnelijkheid
prikkelende voorstellingen3).
Een eigen kunstpolitiek, in praktijk en resultaten afwijkend van die van het
liberalisme, hebben de calvinistische leden van de publieke lichamen niet gevoerd.
Liberale theorieën van staats-onthouding pasten in de praktijk uitnemend bij de
calvinistische opvattingen omtrent kunst. Behalve door een zeker puritanisme valt
tusschen woorden en daden van liberale en gereformeerde regeerders en bestuurders
ten aanzien van de kunst dan ook geen of weinig verschil te ontdekken. Schier klassiek
mag op dit punt de discussie worden

1) Vgl. Kalff, Literatuur en Tooneel, blz. 156; Worp, Geschiedenis Amsterdamschen
Schouwburg, blzn. 80 en 120.
2) Kuyper, Anti-revolutionaire Staatkunde, II, blz. 443.
3) Colijn, Saevis traunquillus in undis, blz. 350.
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genoemd tusschen Groen van Prinsterer en Thorbecke bij het op bladzijde 42 vermelde
debat over kunst, gevoerd naar aanleiding van de begrooting voor het jaar 1863. Toen
was het toch het historische oogenblik om tegenover het liberale standpunt van
Thorbecke, het eigen, het calvinistische standpunt te verdedigen.
Groen echter, toen hij op 20 November 1862 sprak over het beleid van Thorbecke
zeide: ‘Eene aanmerking, hieraan verwant, betreft de spaarzaamheid van den Minister
voor kunsten en wetenschappen. Hierover zijn hem twee spreuken dienstbaar: kunst
is geen regeeringszaak en voortaan zal er geene officieele wetenschap zijn. Spreuken
waarmeê hij weinig uitgeeft en veel vermag: magtspreuken, die ik niet
onvoorwaardelijk afkeur. Veeleer is daarin veel waarheid. De toepassing eischt groote
behoedzaamheid. De Minister gaf op een ander terrein de wijze les, dat een subsidie
altijd, niet ter ontzenuwing, maar ter verdubbeling van eigen veerkracht moet worden
verleend. Maar tusschen dit en weigering van subsidie is groot verschil. De Minister
meent, dat voor kunsten en wetenschap de ondersteuning door individuen en
vereenigingen moet genoeg zijn. Ik beaâm het: dikwerf, doorgaans, niet altijd. De
Minister lijdt hier welligt aan het euvel, dat hij menigwerf in mijne rigting betreurd
heeft: dat mijne denkbeelden te absoluut waren, dat ik te weinig uitzonderingen
toeliet’1).
Wie niet geweten had, dat hier Groen van Prinsterer aan het woord was, zou in
den spreker stellig een geestverwant van den liberalen minister hebben vermoed:
principieel verschil bestaat niet, integendeel, toegegeven wordt dat in de
machtspreuken van den liberaal veel waarheid is gelegen; het eenige verschil tusschen
minister en opposant is gelegen in een nuance. In de hoofdzaak waren beiden het
eens.
Zooals het was in het eerste, het groote, principieele debat, dat een mijlpaal vormt
in de parlementaire behandeling van het onderwerp overheid en kunst, zoo was het
ook later in Kamer en gemeenteraden, wanneer hetzelfde onderwerp, hetzij
theoretisch, hetzij als een stuk praktijk aan de orde kwam: liberalisme en calvinisme
voerden, ondanks verschil in uitgangspunt, dezelfde politiek.

1) Handelingen 20 November 1862, blz. 197.
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C. Het katholicisme
‘Een eeuw geleden, toen de Katholieken bijna geen rol in 't openbaar leven
vervulden, konden ze zich uitsluitend laten gelden op het gebied van de
kunst, die hun ondanks de verdrukking van den eeredienst altijd aan 't hart
was blijven liggen’.
G. Brom1).
DE verhouding van het katholicisme tot de kunst is een andere dar die van het
calvinisme. Veel van hetgeen Kuyper schreef en hiervoren werd aangehaald, is als
het ware de ontkenning van wat voor het katholicisme positieve waarde bezit.
In Nederland trad deze tegenstelling van beide groepen en richtingen op dit punt
minder aan den dag, zoolang het katholicisme staatkundig gesproken in de schaduw
van het publieke leven bleef of in het kielzog van het liberalisme voer. Met de
opheffing van de geprivilegieerde positie van het calvinisme en vooral na de
samenvoeging van Nederland met België, kwam zij duidelijker tot uitdrukking.
Het viel dan ook te verwachten, dat van de oorspronkelijk weinigen, die zich
verzetten tegen het sloopen en verminken van oude gebouwen, het overwitten van
aan den dag gekomen kerkschilderingen en dergelijke daden van vandalisme, dat
van hen, die poogden van oude kunst nog iets te redden, een groot deel uit katholieken
zou bestaan.
Daar zij in het algemeen voor kunst meer open stonden, waren ook in de kringen
van hen, die tooneel en muziek beoefenden en bevorderden, veel katholieken. In het
midden der negentiende eeuw waren zelfs nagenoeg alle musici van beteekenis in
Nederland katholieken2).
Trouwens, reeds het enkele feit, dat de katholieken, ten gevolge van de hiertoe
herwonnen vrijheid, in de eerste helft van de negentiende eeuw vele

1) Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland, I, blz. 361.
2) Van Dokkum, Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw, blz. 28.
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kerkgebouwen stichtten, bracht de noodzakelijkheid mede, problemen op het gebied
van de kerkelijke architectuur, beeldhouwkunst en kunstnijverheid onder het oog te
zien. Hier vooral stonden roomsche aesthetici tegenover kerkelijke gezagsdragers,
die andere of geen aesthetische eischen stelden en tegenover leveranciers, waar zij
kunstenaars hadden gewenscht. Anders dan bij de calvinisten, ageerde bij de
katholieken, gedurende de geheele negentiende eeuw, een aanzienlijke groep van
kunstenaars en leeken om voor de kunst uitdrukkelijk belangstelling te wekken1).
De opkomende katholieke renaissance moest zich rekenschap geven van het
verschil in de opvattingen van katholicisme en protestantisme omtrent de beteekenis
van het aesthetische element in volksleven en eeredienst. Door haar raakte ook de
tijd voorbij, waarin oude kerken zonder verzet van katholieke zijde werden
geschonden. Protestantsche nuchterheid zag zij hier als een aanslag op wat zij
beschouwde als katholiek eigendom - op ‘kerken, die thans aan de protestanten
behooren’, zooals Alberdingk Thijm het uitdrukte2).
Het historisch verleden zocht zij verder dan de calvinisten deden: wat aan poorten
en gebouwen werd misdreven, was voor haar vaak vernietiging van een stuk
geschiedenis uit een periode, waarin het katholicisme de leiding had gehad.
De aanvang dezer renaissance valt samen met de periode der romantiek in het
buitenland. De intellectueele, doch meer nog de aesthetische leiders dezer renaissance
in ons land, ondergingen daarvan ook den invloed. Weinig lag den romantici zoo na
aan 't hart als de vaderlandsche bouwkunst, die Victor Hugo, na de revolutie, een
hoofddoel van zijn werk en zijn leven noemde. De katholieke leider Montalembert
steunde sinds 1833 Hugo hierin; de katholieke beoefenaar der christelijke
kunstgeschiedenis Didron, met wien Thijm en andere Nederlandsche katholieken in
verbinding stonden, opende in 1844 in zijn tijdschrift een rubriek ‘Actes de
Vandalisme’. ‘Dit voorbeeld van een paar geestverwanten, die zijn bondgenooten
werden, heeft Alberdingk Thijm tot gelijke daden aangespoord in ons land, waar de
kwaal nog erger en het begrip van de rampen daarbij nog minder was. Hij begon
1847 (in zijn tijdschrift De Spektator) ook een rubriek, Wandalisme', al

1) Vgl. Brom, Herleving Katholieke Kunst, passim.
2) De Kunst in Nederland, blz. 50.
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had hij geen hooge verwachtingen’1), later voortgezet in ‘De Dietsche Warande’ in
de rubriek ‘Wandalisme en Akademisme’ - ‘en ik moet met smart bekennen, dat er
bijna geene maand verloopen is, waarin wij niet het een of ander ongehoord bedrijf
van het barbaarsche Vandalisme moesten aanwijzen’2).
‘De Kunst in Nederland’ is de vertaling van een artikel van Thijm (tezamen
uitgegeven met een kritiek van Leemans, directeur van het Museum van Oudheden
te Leiden), oorspronkelijk verschenen in ‘Annales Archéologiques’ van Didron. Was
het op zich zelf reeds weinig vleiend voor het chauvinisme van de Nederlanders, dat
aan het buitenland een overzicht van hun vandalisme werd gegeven, hun gezindheid
jegens Thijm werd niet beter door diens verklaring: ‘J'ai dénoncé au tribunal de
l'Europe les faits par lesquels, pendant dix ans, j'ai vainement invoqué la justice du
bon sens hollandais’3).
De aanval van Thijm op de vandalen in zijn land droeg een eigen karakter, niet
alleen omdat hij het protestantisme aanwees als de oorzaak van gebrek aan begrip
of wanbegrip van kunst, in het bijzonder van bouwkunst, doch evenzeer om zijn
mededeeling, dat ‘les passions anticatholiques ont frappé de leur anathème l'étude
du moyen âge dans toutes ses tendances’4).
Men zou een aantal protestantschen intellectueelen als Potgieter, Hofdijk, Van
Vloten en anderen zeker onrecht doen, wanneer men meende, dat Thijm in zijn
optreden slechts steun van katholieken ondervond. In eigen kring trouwens was de
steun lang niet algemeen: roomsche gemeentebesturen, doch ook pastoors en zelfs
bisschoppen verrichtten daden, die onder de rubriek Vandalisme vielen. Doch het
bijzondere in zijn optreden was, dat het behalve door algemeen aesthetische of
intellectueele sentimenten, evenzeer gedragen werd door eigen, katholieke. Anders
in optreden, doch op gelijke wijze bezield, was de Stuers, over wien elders in dit
boek gesproken wordt, de grootste voortzetter van zijn werk.
Het is dit katholieke element in het optreden van Thijm en de Stuers - tot op zekere
hoogte alleen reeds hun katholiek zijn - dat in protestantsche

1)
2)
3)
4)

Brom, t.z.p., 1, blz. 244.
De Kunst in Nederland, blz. 25.
L'Art et l'archéologie en Hollande, blz. 22.
T.z.p., blz. 24.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

60
en liberale kringen verdenking omtrent hun bedoelingen opwekte. Bovendien viel
het optreden van Thijm samen met het politieke ontwaken van het katholicisme in
Nederland en houdt het daarmede nauw verband: beide kwamen voort uit dezelfde
beginselen, maar ook uit dezelfde omstandigheden.
Historisch gezien is de verscherping van den strijd tusschen de groepen van vooren tegenstanders van behoud van oude monumenten en het optreden van de overheid
op dit punt, ten gevolge van de aanwezigheid van dit katholieke element, begrijpelijk.
Eveneens mag men, op een afstand gezien, constateeren, dat voor het wantrouwen
jegens Thijm en later tegen de Stuers, onvoldoende grond bestond. Hiermede wil
niet gezegd zijn, dat dezen op dit gebied zich niet een doel stelden, afwijkend van
dat der protestantsche meerderheid, doch dat zij uitsluitend katholiek succes
nastreefden, zooals vaak gevreesd, en soms geïnsinueerd werd, is zeker onjuist. Zij
waren minnaars van schoonheid, die door hun katholicisme gevoeliger waren voor
de uitingen van middeleeuwsche kunst en kunstnijverheid dan hun protestantsche
medeburgers, doch zij beperkten zich niet tot de middeleeuwen alleen, al gaf hun
ijveren voor de gothiek en de neo-gothiek, door Cuypers later geaccentueerd, aan
die gedachte schijn van grond.
Thijm en de Stuers richtten zich in hun streven, de kunst te beschermen, in de
eerste plaats naar het verleden. Zeker hadden zij - en voor Thijm geldt dit in sterker
mate dan voor de Stuers - begrip voor de kunst van eigen tijd, doch in wezen
interesseerde deze hun minder dan de vroegere1). Hun hart, vervuld van hun
godsdienstige idealen, klopte sneller en hun stem werd nadrukkelijker, wanneer zij
herinnering aan vroeger tijden hadden te verdedigen, tegen wie hiernaar de hand
uitstrekte. Eigenlijk waren zij - de Stuers vooral in den aanvang van zijn optreden meer monumenten- dan kunstbeschermers.
Voor actieve kunstbescherming door de overheid, in den zin van bevordering van
kunst van eigen tijd, waren Thijm en zijn medestanders feitelijk even huiverig als
de groepen, tegen welke zij zich richtten. ‘In Holland’, zoo verklaart Thijm, ‘laat het
gouvernement den vrijen loop aan den kunstzin; onthoudt zich schier altijd van alle
handelingen om dien zin op te wekken, en verleent zeldzaam geldelijke
ondersteuningen. Ik geloof,

1) ‘Niet toevallig sloot de Stuers de kerkelijke kunst bij de gotiese stijl af, want hij leefde in
herinneringen’. Brom, t.z.p., blz. 309.
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dat de Staat wel handelt. Men kan niet goedkeuren, dat een gouvernement een
werkzaam deel in de ontwikkeling der kunsten en wetenschappen neme, ten zij dat
het een voldoenden waarborg geve van dan alleen zijne machtige bescherming te
zullen verleenen, wanneer het den waren weg bewandelt. Nu geeft het Hollandsche
gouvernement evenmin waarborg voor zijn regt om kunstvragen te beoordeelen, als
vele andere staten dit doen. Het is waarschijnlijk, dat het gouvernement, indien het
zijne aandacht aan de schoone kunsten wilde wijden, rigtingen zoude begunstigen,
die in onze oogen de zegepraal der waarheid op dit gebied zouden schaden’1).
De liberale staat, aldus de zin van deze principieele uitspraak van Thijm, blijve
buiten actieve bemoeiing met de kunst: hij bepale zich tot conserveeren.
In dit wantrouwen tegen dien staat en het beginsel, waarop hij rust, sprak het
katholieke element in het optreden van Thijm minstens zoozeer als, naar zijn
tijdgenooten veronderstelden, in de richting van zijn belangstelling. Doch de
paradoxale uitkomst van de redeneering van Thijm was, dat hij, behoudens de zorg
voor oude monumenten en andere voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, met de
verdedigers van den liberalen staat dezelfde meeningen deelde ten aanzien van het
optreden van de overheid jegens de kunst in het algemeen en die van eigen tijd in
het bijzonder.
Hoezeer dit ook voor de katholieken als groep feitelijk het geval was, bleek, toen
in 1851 door de omzetting van het Koninklijk Instituut in een Koninklijke Akademie,
de bevordering van de ‘Letterkunde en Schoone Kunsten’ buiten de rijksbemoeiing
werd geplaatst. De liberale en katholieke bladen trokken toen één lijn door gelijkelijk
dien maatregel toe te juichen2).

1) De Kunst in Nederland, blz. 26. - Een andere redeneering volgend dan Thijm, kwam de
Stuers later trouwens tot een zelfde conclusie als deze. Zelfs in zijn scherpsten aanval op
Thorbecke, verklaart hij: ‘Het was niet alleen omdat de Regeering geen oordeelaar van kunst
mocht zijn, dat Thorbecke de formule ‘Kunst is geen Regeeringszaak’ verdedigde; het
gewichtigste motief lag daarin, dat hij niet wilde instemmen met het verlangen van hen, die
de kunst wenschten te beschermen door van staatswege schilderijen van levende meesters
aan te koopen en te bestellen. Den afkeer, dien de Minister voor dit middel van
kunstbescherming gevoelde, deel ik in hooge mate. Ik ben overtuigd, dat de kunst in den
regel niet gebaat wordt door het uitgeven van 's lands penningen tot aankoop van schilderijen
van levende meesters of tot het doen van bestellingen, wanneer daarbij het denkbeeld van
aanmoediging op den voorgrond staat’. Da Capo, blz. 41. - Tot zelfs in den vorm der
aanmoediging bestond tusschen Thorbecke en de Stuers op het punt van kunst van eigen tijd
geen verschil van meening.
2) Vgl. Huizinga, Van Instituut tot Akademie, blz. 217.
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De beteekenis van het optreden van Thijm en andere katholieke kunstenaars en
intellectueelen ligt vooral hierin, dat het, ondanks bestrijding, in ruimeren kring dan
den eigen voor de bescherming van oude monumenten belangstelling heeft gewekt;
het heeft daarnevens het begrip voor middeleeuwsche kunst rijper en ruimer gemaakt.
Een ander gevolg van dit optreden mag men achten, dat het gedurende een bepaalde
periode de neo-gotheik in de Nederlandsche bouwkunst een groote plaats heeft
verschaft. Met name door de Stuers is voorts de Staat tot belangrijker medewerking
bij het beschermen van oude kunst gebracht, dan zonder dit optreden waarschijnlijk
het geval zou zijn geweest en, andere groote verdienste van de Stuers, de opleiding
van jonge kunstenaars is zeer door hem bevorderd.
Doch dit alles betreft het optreden van een enkeling of enkelen. Als groep hebben
in de Staten Generaal de geloofsgenooten van de Stuers zich niet onderscheiden van
andere groepen, wanneer de door hem ontworpen hoofdstukken der begrooting aan
de orde kwamen en zeker was dit het geval, wanneer de kunst van eigen tijd moest
worden beschermd of bevorderd.
Een enkel voorbeeld kan deze stelling illustreeren. Toen de regeering, naar men
mag aannemen op aandrang van de Stuers, in 1892 voorstelde een subsidie van ƒ
12.000 te verleenen, ten einde mogelijk te maken, dat werk van jonge levende
schilders zou worden geëxposeerd op een belangrijke tentoonstelling te Chicago,
behoorde Schaepman tot de scherpste bestrijders van dit voorstel, omdat het hem
niet scheen ‘overeen te komen met onze eer en ook niet met ons gezond nationaal
bewustzijn’. Merkwaardig vooral is het historische argument, dat hij gebruikte: ‘Nu
weten wij te goed, hoe onze Schilderschool in deze eeuwen (de zestiende en
zeventiende) groot is geworden. Groot werd zij, niettegenstaande bijvoorbeeld
Frederik Hendrik Rembrandt beknibbelde op de prijzen zijner schilderijen’1). Terwille
van de continuïteit blijkbaar weigerde Schaepman zijn stem aan het regeeringsvoorstel
te geven.
Overigens was dit optreden, waarin Schaepman door zijn fractie gesteund werd,
een treffende bevestiging van hetgeen hij zelf een jaar te voren geschreven had: ‘Het
is geene gemakkelijke taak de kunst weder te voeren in het leven van maatschappij
en volk’2).

1) Handelingen Tweede Kamer, 1892/93, blz. 590.
2) De Kunst en de Maatschappij, blz. 16.
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De ommekeer
Het beginsel heet: verspreiding van kunstzin; veredeling van den goeden
smaak is een staatsbelang, een regeeringszaak.
Victor de Stuers1).
DE in vorige hoofdstukken beschreven onverschilligheid bij volk en overheid in het
grootste deel der negentiende eeuw ten opzichte van de kunst, is zoomin een toevallig
of op zich zelf staand verschijnsel als het feit, dat de belangstelling voor kunst zich
beperkte tot een betrekkelijk kleine groep. Beide feiten zijn uitingen van het ontbreken
van een krachtig pulseerend cultureel leven. En dit, op zijn beurt, hangt samen met
en is grootendeels het gevolg van bepaalde sociale en economische verhoudingen.
Het beeld, dat Nederland in de negentiende eeuw, tot de jaren rond 1870, toont, is
eerst dat van achteruitgang op schier elk terrein, van stilstand later, ten slotte van
langzame ontwikkeling.
De nawerking van de economische inzinking in de achttiende eeuw, gevolgd door
een algemeene verarming in en na den Franschen tijd, de voor Nederland economisch
weinig gunstige samenvoeging met België, leidden na 1830 tot een periode van
verslapping. Juist in deze periode kwam het industrieele kapitalisme op in de naburige
landen, België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, die, steunende op hun natuurlijke
hulpmiddelen, industrie en verkeer tot ontwikkeling brachten. Wat Nederland aan
deze hulpmiddelen ontbeerde, vergoedde het niet aan energie. Integendeel. De
klachten uit dien tijd zijn algemeen - en de uitkomsten op velerlei gebied bewijzen
haar juistheid - dat het 't intellect ontbrak aan initiatief en de massa, een arm, ten
deele verpauperde, physiek en psychisch verzwakte bevolking, aan wilskracht.
‘Nederland bleef lang een produkt van verval en ekonomische stagnatie, rot tot in
het hart; een natie van monopolisten, renteniers en bedeelden;

1) de Stuers, Iteretur decoctum, blz. 336.
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een land van maatschappelijke kontrasten zonder klasse-beweging; van kapitaal
zonder arbeid, en van vreeselijke ellende zonder verzet’1).
In deze periode mogen in Nederland op wetenschappelijk gebied mannen van
beteekenis hebben gewerkt, de wetenschap droeg niet het karakter van
oorspronkelijkheid; het is alles aansluiting aan het werk van vreemden2). De literatuur
bewoog zich tusschen de polen van burgerlijke zelfvoldaanheid en opgeschroefde
nationalistische lyriek; de schilderkunst miste groote innerlijke kracht, vond haar
uitingsvorm vooral in een romantiek zonder hartstocht of bezieling3); de architectuur
was grootendeels in handen van den timmermansbaas4); de muziek miste ‘een krachtige
impulsie van ontwikkeling’5).
Uiterst langzaam nam Nederland zijn deel in den groei naar het industrieele
kapitalisme. Typeerend hiervoor zal altijd blijven de geschiedenis van zijn
spoorwegverkeer, dat nog jaren na 1870 ook aan matige eischen van economisch en
industrieel belang niet voldeed.
Het liberalisme, van de nieuwe behoeften de beste verdediger, schonk ten slotte
de voorwaarden om Nederland hoog op te stooten in den vaart der volkeren. De reeds
vroeger gememoreerde wetten en maatregelen op het gebied van handelspolitiek,
belastingen en accijnzen, transport en fabriekswezen, bevorderden den vooruitgang.
Ook op ander terrein baande het nieuwe wegen. Het gaf het middelbaar onderwijs
in 1863 zijn wettelijken vorm en basis, in 1864 breidde het de Koninklijke Academie
voor Ingenieurs uit tot Polytechnische School, het ijverde voor uitbreiding van het
volksonderwijs, het schafte in 1869 het dagbladzegel af.
In deze jaren versnelde zich ook het tempo der economische ontwikkeling.
Amsterdam en Rotterdam kregen betere verbindingen met de zee, waardoor de
scheepvaart opleefde; de opening van het Suezkanaal vergemakkelijkte de verbinding
met Indië, waar het particuliere kapitaal zich vrijen armslag verwierf; de landbouw
moderniseerde zich tegen den druk eener crisis in; het weder aan beteekenis winnende
handelskapitaal, evenals het jonge industrie-

1)
2)
3)
4)
5)

H. Roland Holst, Kapitaal en Arbeid in Nederland, I, blz. 64.
Van der Vlugt, Een Halve Eeuw, II, blz. 69.
Marius, Hollandsche Schilderkunst, blz. 59.
Muysken, Een Halve Eeuw, II, blz. 140.
Van Dokkum, Gedenkboek Toonkunst, blz. 4.
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kapitaal, gesteund door het opkomende bankkapitaal, deden na 1870 Nederland zijn
plaats innemen in de rij der welvarende kapitalistische landen. Er was welvaart
geschapen voor de bezittende klasse en de potentieele mogelijkheid tot welvaart voor
de arbeidende.
Er ontstond ook een andere geest. De op economisch gebied verworven grootere
vrijheid en ruimheid bereidden den bodem voor vernieuwing van de kunst; de grooter
welvaart gaf de burgerij gelegenheid, kunst ook materieel meer te waardeeren; zij
schiep tegelijk ook meer behoefte aan kunst, in het bijzonder in de groote steden;
het optreden van de jongere liberalen verzwakte het doctrinarisme ten opzichte van
de verhouding van overheid tot kunst.
Dat alles is niet tegelijk gekomen. Geestelijke veranderingen hebben, onafhankelijk
van haar dieper liggende oorzaken, ten slotte haar eigen groeiproces en manifesteeren
zich niet altijd parallel met of in directe opvolging van sociale.
Met 1870 ongeveer begint de nieuwe periode in het Nederlandsche economische
leven. Wel vangt de vernieuwing der Hollandsche schilderkunst ongeveer in
denzelfden tijd aan, niet weinig beïnvloed overigens door nieuwe stroomingen in de
Fransche schilderkunst, doch zij vindt haar uitgangspunt elders dan in hoofdstad,
handels- of industriestad: het is den Haag, waar, merkwaardig verschijnsel,
aanvangend met Israëls in 1869 en eindigend met Breitner in 1880 en Toorop in
1886, een reeks kunstenaars zich vestigt en er de Haagsche School, als hoogtepunt
der Nederlandsche schilderkunst van de negentiende eeuw, tot leven brengt.
De vernieuwing der literatuur laat zich nog een decennium wachten. ‘Er is in onze
literatuur, die lange, te lange perioden van saaiheid en verslapping bevat, nauwelijks
een tijdperk zoo dor en arm aan geest en schoonheid als het decennium 1870-1880’1).
De Nieuwe Gids, belangrijkste en georganiseerde uiting van jonge krachten, verschijnt
eerst October 1885.
En nog een decennium zal moeten voorbijgaan, eer, na aanvankelijk pogen van
enkelen, een duidelijke vernieuwing van de kunstnijverheid zal vallen waar te nemen.
Voor de gedurende de geheele negentiende eeuw in Nederland verwaarloosde
boekkunst, toonen eerst in de jaren rond 1890 eenige jonge schilders en illustratoren
belangstelling; pas met het optreden van

1) Donker, Episode vernieuwing onzer poëzie, blz. 27.
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S.H. de Roos, in het begin van de twintigste eeuw, zal inderdaad van een begin van
herleving dier kunst gesproken mogen worden.
Omstreeks 1880 echter groeit ook in de burgerij, welke zich voor kunst zoo
onverschillig had getoond, belangstelling buiten den kring der weinigen, die, als
uitzonderingen, haar steeds hadden verdedigd en, waar mogelijk, bevorderd.
Uiteraard kan hier niet gesproken worden van deze belangstelling, voorzoover zij
tot uiting kwam in het aanleggen van particuliere verzamelingen, het bevorderen van
literatuur, muziek, tooneel, door persoonlijk optreden van enkelingen, al staat het
vast, dat ook dit in deze jaren in sterker mate gebeurde dan in de vorige periode.
Voorzoover zij zich in het openbaar uitte, vond zij haar organisatie bijvoorbeeld
in de Vereeniging ‘Rembrandt’. In 1883 kwam de belangrijke verzameling
teekeningen van J. de Vos in veiling, en, evenals altijd, dreigde het gevaar, dat het
grootste deel naar het buitenland zou gaan. Voor het eerst trad een aantal personen
te Amsterdam krachtig op om dit gevaar te keeren. Het denkbeeld, van particulieren
gelden renteloos ter leen te vragen, die dan door het Rijk bij gedeelten zouden worden
terugbetaald, bleek een succes: in korten tijd was ongeveer ƒ 72.000 verkregen en
voor ƒ 56.000 werd op de veiling de Vos gekocht. Het verkregen resultaat had tot
gevolg, dat men het streven vasten vorm gaf door het stichten, in hetzelfde jaar, van
de Vereeniging Rembrandt, welke het voorbeeld werd voor latere, soortgelijke
vereenigingen in Frankrijk en Engeland. Via particulieren werd het Rijk op dat
oogenblik gedwongen zijn volkomen passiviteit te laten varen. Bovendien beteekende
de oprichting dezer vereeniging een keerpunt in de houding van de groote burgerij
tegenover het publieke kunstbezit1).
Ook op ander gebied bleek in dezelfde kringen niet alleen toegenomen
belangstelling, maar, teekenend voor den veranderden geest, meer nog streven naar
vernieuwing; zoo op dat van tooneel en muziek.
Artistiek gesproken had het tooneel in Nederland een dieptepunt bereikt. Een eerste
poging, het weder op peil te brengen, werd in 1870 ondernomen door de oprichting
van Het Tooneelverbond. Doch de belangrijkste en meest

1) Gedenkboeken Vereeniging Rembrandt, 1923 en 1933.
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geslaagde poging was de stichting, in 1876, van de Vereeniging Het Nederlandsch
Tooneel (later: Koninklijke Vereeniging). Binnen vier dagen was het gewenschte
waarborgkapitaal van honderdduizend gulden volteekend1). Deze vereeniging heeft
metterdaad meer dan veertig jaren gewerkt aan de verbetering van de Nederlandsche
tooneelspeelkunst en ook resultaten van beteekenis bereikt.
In den muzikalen smaak van dezelfde maatschappelijke kringen voltrokken zich
belangrijke wijzigingen, waarvan de toenemende belangstelling voor Wagner en zijn
werk wel de voornaamste uiting is. Aan Wagner was men in Nederland eigenlijk
nog niet toe geweest. De veranderde economische en sociale verhoudingen maakten
nu ook de Nederlandsche groote burgerij rijp voor de muziek van Wagner, welke
zoo typeerend is voor het tijdvak van zijn ontstaan. In 1884 kwam de
Wagnervereeniging tot stand. ‘Fel was aanvankelijk het verzet; hoon en spot
ondervonden de oprichters’, doch binnen weinige jaren ‘zien wij het geheele cultureele
leven van dien tijd doortrokken van Wagner's ideeën’2).
In denzelfden tijd, 1883, werd de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw
opgericht, als reactie op een openbaar muziekleven, dat een door en door provinciaal
karakter droeg3). In 1888 opende het Concertgebouw zijn deuren, dat, volgens zijn
officieelen geschiedschrijver, in zijn opzet ‘reeds dadelijk den nieuwen geest tot
uiting bracht, die de cultureele beweging der tachtiger jaren kenmerkt: het zich
losmaken uit klein-burgerlijke benepenheid, het streven een groote lijn te volgen, de
oorspronkelijke krachten, die onder het stof der conventie verborgen lagen, te
bevrijden en voor de Europeesche samenleving productief te maken’4).
Kenmerkend voor den oorsprong dezer ontwaakte belangstelling voor kunst is,
dat zij uitging van Amsterdam - waar in 1874 reeds de Vereeniging tot het vormen
van een Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst was gesticht - en, in het
bijzonder, van de kringen van handel en bankwezen. Gaat men de geschiedenis van
al deze vereenigingen en stichtingen na, dan blijken zij te zijn voortgekomen uit het
initiatief van enkele personen,

1)
2)
3)
4)

Rössing, Koninklijke Vereeniging, blz. 16.
Cronheim, Gedenkboek Wagnervereeniging, blz. 7.
Mengelberg, Vijftig jaar Concertgebouw, blz. 5.
t.z.p., blz. 3.
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behoorende tot de klasse der groote burgerij van die dagen. Het is vervolgens deze
groep, welke die vereenigingen en stichtingen in het leven houdt, vaak ten koste van
belangrijke financieele offers.
Het is Amsterdam ook, dat, met de verheffing van zijn Athenaeum tot Universiteit,
in 1877, terstond een leerstoel sticht voor aesthetiek en kunstgeschiedenis en Allard
Pierson tot gewoon hoogleeraar in deze vakken benoemt. De bijzondere positie welke
Amsterdam in den socialen en cultureelen opbloei van Nederland na 1870 inneemt,
komt ook hierin tot uiting, dat dit voorbeeld eerst dertig jaren later door de
Universiteiten van Leiden en Utrecht zal worden gevolgd en meer dan veertig jaren
later door Groningen.
Uit de groote massa echter kwam in die eerste jaren der nieuwe periode geen
initiatief - kon ook geen initiatief komen. Daarvoor was haar economische en
geestelijke nood nog te groot, haar cultureele peil te laag, haar sociale en politieke
invloed te gering. Voorzoover bij haar belangstelling begon te ontstaan voor andere
dan materieele dingen, moest deze zich richten op het verkrijgen van politieke rechten
en het zich verwerven van een zekere mate van ontwikkeling.
De bemoeiing met kunst van de groote burgerij was in zekeren zin - bij de muziek
spreekt dit het duidelijkst - de bevordering van een groepsbelang: het alleen of in de
voornaamste plaats voorzien in de behoefte aan kunst van de eigen groep. Ook waar
zij een sociaal doel nastreefde, zooals met de Vereeniging Rembrandt het geval was,
blijft het min of meer een particuliere liefhebberij van een vrij exclusieve groep.
Doch hoe dit zij, uit de gegeven voorbeelden blijkt voldoende, dat de algemeene
houding der sociaal heerschende groepen tegenover de kunst, in vergelijking met de
hieraan voorafgaande periode, in gunstigen zin veranderd was. Dat dit zijn invloed
moest doen gelden op de houding der overheid is duidelijk.
In dezen tijd valt ook het optreden van den man, die vage en onbestemde neigingen
om de kunst te bevorderen, tot daden wist te maken: Victor de Stuers. Het leven van
de Stuers is een bewijs voor de stelling, dat, om ideeën tot daden te maken, aan de
ideeën sociale behoefte dient te bestaan. Ware de Stuers een halve eeuw vroeger
geboren, hij zou als particulier goed werk hebben gedaan, hij zou echter weinig meer
hebben bereikt dan anderen, in elk geval veel minder dan hij bereikt heeft.
Als een klassiek stuk zal het artikel, waarmede de Stuers zijn publieke
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optreden aanving, ‘Holland op zijn Smalst’, in de geschiedenis van het Nederlandsche
kunstwezen zijn plaats behouden. Dit stuk maakte époque, zooals minister J.
Heemskerk Azn. in zijn rede bij de opening van het Rijksmuseum verklaarde. En
inderdaad was het baanbrekend. De Stuers heeft het niet bij dit eene artikel gelaten.
Hij liet het volgen door vele andere geschriften, bijna alle polemisch, vaak ironisch,
altijd vlijmscherp, soms te fel, doch steeds met groote deskundigheid, eerlijkheid en
hartstocht geschreven.
In ‘Holland op zijn Smalst’ bepleitte de Stuers de instelling van een commissie
van deskundigen, die de regeering zou hebben te adviseeren in kunstaangelegenheden.
Reeds enkele maanden later, in Maart 1874, werd zulk een commissie in het leven
geroepen, met den titel van Commissie van Rijksadviseurs voor de Monumenten van
Geschiedenis en Kunst. De Stuers werd tot haar secretaris benoemd. Haar mandaat
ten aanzien van de kunstvoorwerpen was: gevraagd of ongevraagd advies te geven
omtrent de maatregelen tot behoud van voorwerpen, voor de vaderlandsche kunst
en geschiedenis belangrijk; zulke voorwerpen op te sporen; daarvan, voor zooverre
zij aan openbare instellingen behooren, een inventaris op te maken en voorstellen te
doen omtrent de historische en kunstverzamelingen1).
Door de groote werkkracht, welke de Stuers als secretaris ontwikkelde, werd het
Departement van Binnenlandsche Zaken met adviezen en voorstellen overstroomd.
Minister Heemskerk wist niet beter aan dezen vloed het hoofd te bieden dan door
een afzonderlijke afdeeling Kunsten en Wetenschappen in het leven te roepen, met
de Stuers als leider. Het teekent de trouw van den man aan de door hem behartigde
belangen, dat hij, door afkomst, bekwaamheden en positie voorbestemd om de hoogste
staatkundige ambten of bestuursfuncties te vervullen, in 1874 in 's lands dienst trad
als ambtenaar aan het Departement van Binnenlandsche Zaken - de eerste referendaris
voor Kunsten en Wetenschappen in Nederland.
Op dezen post heeft de Stuers, ondanks de geringe, doch in den loop del jaren toch
toegenomen sympathie van de Staten Generaal voor ambt er ambtenaar en voor het
doel, dat de ambtenaar nastreefde, veel weten to bereiken. Van het oogenblik af
waarop hij als referendaris optreedt, wordt

1) Door interne moeilijkheden, grootendeels gevolg van protestantsche en anti-katho lieke vrees
voor den secretaris, werd deze commissie bij Koninklijk Besluit van 21 Februar 1879 reeds
weder ontbonden.
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binnen het raam der begrooting, de passiviteit van het Rijk geringer. Doch, even
belangrijk, hij weet ook te stimuleeren op punten, waarbij geen begrooting is
betrokken. In ‘Het Levenswerk van Victor de Stuers’ vindt men een indrukwekkend
overzicht van hetgeen de Stuers heeft verricht voor de musea, de oude monumenten,
de monumentale schilderkunst, de bouwkunst, het teekenonderwijs, het
kunstnijverheidsonderwijs, het archiefwezen.
Zoekt men voor de verhouding van overheid en kunst in Nederland in de
negentiende eeuw naar namen, die de twee tegenovergestelde richtingen
symboliseeren, dan dringen zich als vanzelf op: Thorbecke en de Stuers.
Wat in de periode 1870-1900 is veranderd in het optreden van den staat tegenover
de kunst, komt tot uitdrukking in de opsomming van de in het overzicht op bladzijden
72 en 73 vermelde onderwerpen en bedragen. Natuurlijk niet volledig. Want in dit
optreden is ook begrepen, wat niet in een cijfer weer te geven valt. Beter begrip voor
de kunst van de zijde der overheid kan immers ook op andere wijze blijken,
bijvoorbeeld uit het meer aan artistieke eischen doen beantwoorden van haar
bouwwerken, het beter inrichten van haar verzamelingen, het sociaal hooger
waardeeren van de kunstenaars. Het een staat echter in verband met het ander. Met
de verruiming van het budget voor de kunst is ook de verder gaande belangstelling
van de zijde der overheid gekomen.
Het stijgen van een begrootingscijfer kan het gevolg zijn van het moeten voldoen
aan onontkoombare nieuwe eischen, opgekomen uit de dagelijksche praktijk, doch
eveneens van den wensch van den wetgever of van den ontwerper der begrooting
om nieuwe onderwerpen te entameeren of het bestaande uit te breiden. In de cijfers
der begrootingen 1870-1900 vindt men beide oorzaken van stijging terug. Waar men
de keus heeft tusschen den wensch van den wetgever of van den ontwerper der
begrooting, doet men goed hier meer te denken aan den laatste dan aan den eerste.
En dat in den letterlijken zin: de ontwerper der in het overzicht opgenomen
begrootingen na 1870 was in eersten aanleg: Victor de Stuers.
Toen de Stuers in 1874 optrad, vond hij een begrooting, welke weinig verschilde
van die van 1870. De begrooting voor 1875 vertoont echter reeds
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opmerkelijke verschillen. In de eerste plaats ziet men een belangrijke stijging voor
toezicht, onderhoud en instandhouding van historische monumenten van verscheiden
aard - geheel in de richting van het optreden van de Stuers en, in die dagen, misschien
ook het meest urgent. Deze monumentenzorg werd eindelijk op behoorlijke wijze
ter hand genomen en in de laatste jaren van deze periode liep het op elke begrooting
hiervoor uitgetrokken bedrag naar de honderdduizend gulden. Een tweede en nog
belangrijker verhooging van uitgaven neemt men waar voor de verschillende
rijksmusea en -verzamelingen. Geldt dit voor vrijwel alle musea (het Kabinet van
zeldzaamheden en de verzameling te Haarlem zouden door reorganisatie op den duur
verdwijnen), in het bijzonder heeft uiteraard het Rijksmuseum, tot 1885 de
verzameling in het Trippenhuis, geprofiteerd. Aan het einde der eeuw bedroegen de
jaarlijksche uitgaven voor het Rijksmuseum alleen reeds meer dan een ton gouds,
buiten de kapitaalsuitgaven voor den bouw. Deuitgavenvoor opleiding van beeldende
kunstenaars aan de Rijks-Academie zijn in deze dertig jaren bijna verdubbeld. In
deze jaren stegen ook in belangrijke mate de uitgaven voor de opleiding in teekenen
en kunstnijverheid. Hiervan getuigt het overzicht op bladzijde 74. Relatief stegen
deze uitgaven zelfs het meest: sinds 1880 zijn zij verzevenvoudigd.
Overziet men de begrootingen in haar geheel en verdeelt men haar in drie groote
groepen: zorg voor monumenten uit het verleden, bewaring en opstelling van kunst
in musea, opleiding van kunstenaars en leeraren (tezamen met de muziekscholen),
dan moet men in deze dertig jaren belangrijke vooruitgang constateeren.
Op een afstand schouwend en alleen lettend op de cijfers der toegestane bedragen,
zou men allicht den indruk krijgen, dat deze vooruitgang ook altijd met groote
instemming door de Staten Generaal is bevorderd. Die indruk ware onjuist. De Staten
Generaal gingen, vaak met weinig animo, mede met de gevraagde hoogere bedragen,
of zij gingen niet mede en krompen voorgestelde bedragen in tot memorieposten,
doch wanneer een daad moest worden verricht, welke even buiten de paden der
begrooting reikte, dan gaven zij blijk, vooral niet te ver te willen gaan1).
Hoe belangrijk ook de vooruitgang was in vergelijking met de jaren vóór

1) Zoo stemde de Tweede Kamer bijvoorbeeld op 9 Maart 1885 nog een post af, welke de
bedoeling had het mogelijk te maken in Leiden een hoogleeraar voor de archaeologie aan te
stellen. Op dat tijdstip reeds werd bijvoorbeeld in Oostenrijk aan vier universiteiten zoowel
onderwijs in de kunstgeschiedenis als in de klassieke archaeologie gegeven, terwijl Weenen
zelfs twee leerstoelen voor kunstgeschiedenis en één voor archaeologie bezat. Vgl. Verloren
van Themaat, Ontwikkeling kunstzin, enz., blz. 13.
Toen op de begrooting voor 1899 een post van slechts ƒ 10.000 was geplaatst tot aankoop
van kunstvoorwerpen uit de belangrijke verzameling te Heeswijk, stemde de Tweede Kamer
de post af, onder leiding van den heer de Savornin Lohman, die verklaarde, dat antiquiteiten
voornamelijk van waarde zijn voor liefhebbers, die ze in eigen bezit hebben. (Handelingen,
1898/99, blz. 553). Nadat tegen dit afstemmen bij deskundigen veel verzet tot uiting was
gekomen, aanvaardde de Kamer het volgend jaar een post tot hetzelfde bedrag. De heer de
Savornin Lohman verklaarde toen, dat hem gebleken was, dat men nu anders te werk wilde
gaan, namelijk koopen van voortbrengselen op verschillend kunstgebied, uit verschillende
tijden en plaatsen om die voldoende vertegenwoordigd te zien. Dit komt, zoo verklaarde hij,
zeer ten bate van de beoefenaars van kunstnijverheid. Handelingen, 1899/1900, blz. 794.
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Uitgaven van het rijk ten behoeve van monumentenzorg en kunst
1870-1900
Onderwerp Bedragen, in guldens, toegestaan op de begrooting voor het jaar
1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

Toezicht op
gedenkteekenen
van
vaderlandsche
geschiedenis
en kunst

21.000

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

Onderhoud 15.000
en
instandhouding
historische
gedenkteekenen
en
gebouwen,
die
oudheidkundige
of
kunstwaarde
hebben

45.650

85.650

77.937

75.000

79.865

88.865

Nederlandsch Museum
de
's-Gravenhage

-

13.750

19.800

23.750

-

-

Koninklijk 3.650
Penningkabinet
te
's-Gravenhage

3.100

4.900

7.000

8.400

10.400

10.400

Koninklijk 2.000
Kabinet
van
Schilderijen
te
's-Gravenhage

6.900

10.200

10.200

10.250

10.850

11.450

Koninklijk 2.150
Kabinet

5.800

8.000

-

-

-

-

Musea
en
verzamelingen:
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van
Zeldzaamheden
te
's-Gravenhage
Rijksmuseum 5.550
te
Amsterdam1)

5.550

15.450

30.400

43.060

89.970

112.125

Verzameling 15.000
Kunstwerken
Levende
Meesters,
te
Haarlem2)

4.100

7.500

8.300

-

-

-

Rijksmusea 7.050
van
Oudheden
en voor
Land- en
Volkenkunde
te Leiden

7.550

-

-

-

-

-

Rijksmuseum van
Oudheden
te Leiden

-

12.900

13.500

15.830

16.430

18.250

Rijksmuseum voor
Volkenkunde
te Leiden

-

6.300

10.015

12.400

13.600

14.150

Aanmoediging 13.000
van
ondernemingen
van
wetenschap
en kunst4)

13.000

33.000

24.0003)

24.000

24.525

32.700

Aankoop 12.000
van
boekwerken
en
andere
voorwerpen

22.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1) Na 1880 buiten de bouwkosten van het Rijksmuseum.
2) In 1885 opgeheven.
3) Dit bedrag is lager dan het overeenkomstige van 1880, doordat de post sindsdien was gesplitst
in den vermelde, benevens een betreffende graadmeting en waterpassing ad f 12.000.
4) Het grootste deel van de onder dezen post opgenomen uitgaven betreft uitgaven ten behoeve
van de wetenschap. Daar specificatie niet mogelijk bleek, is de post toch opgenomen, hoewel
het overzicht hierdoor eenigszins is geflatteerd
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van
kunst en
wetenschap4)
Eere-medailes 500

500

500

500

500

500

500

Rijks-Akademie 20.000
van
Beeldende
Kunsten
te
Amsterdam

39.000

30.000

36.550

37.050

38.050

38.150

Muziekscholen 4.000

4.000

7.000

12.500

12.500

12.500

12.500

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

99.000

178.250 264.650

280.202

292.240 326.190 368.590

Totaal

4) Het grootste deel van de onder dezen post opgenomen uitgaven betreft uitgaven ten behoeve
van de wetenschap. Daar specificatie niet mogelijk bleek, is de post toch opgenomen, hoewel
het overzicht hierdoor eenigszins is geflatteerd
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Uitgaven van het rijk ten behoeve van de opleiding voor teekenen en
kunstnijverheid 1870-1900
Onderwerp:

Bedragen, in guldens, toegestaan op de begrooting voor het jaar:
1870

1880

1890

1900

Subsidiën aan 2.750
teekenscholen
en academiën

15.000

26.000

60.215

Rijksnormaalschool voor
teekenonderwijzers
te Amsterdam

memorie

36.250

21.900

Rijksschool
voor
Kunstnijverheid
te Amsterdam

-

23.550

23.650

-------

-------

-------

-------

2.750

15.000

85.800

105.765

Totaal

1875, in verhouding tot hetgeen inderdaad diende te gebeuren, maar meer nog in
vergelijking met hetgeen in denzelfden tijd het buitenland deed, was het eigenlijk
nog te weinig. Geleidelijk echter hielden de Staten Generaal op, het hoofdstuk Kunsten
en Wetenschappen te zien als een overbodig
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hoofdstuk. Het inzicht drong door, dat de Staat zich op eenigerlei wijze met de kunst
had bezig te houden.
Dit was de groote overwinning, welke in deze periode werd behaald.
Reeds in vorige hoofdstukken bleek de geringe belangstelling van de gemeenten
voor bevordering van de kunst. Behalve doctrinaire overwegingen, golden hier ook,
en in nog sterker mate dan in het parlement, financieele: zuinigheid was het
voornaamste parool. Dat daarnaast het ontbreken van begrip voor de schoonheid van
het stadsbeeld funeste gevolgen had voor het behoud van oude bouwwerken, is uit
verscheidene voorbeelden eveneens gebleken. Van geen enkele gemeente van
Nederland in de negentiende eeuw is bekend, dat zij hierop een uitzondering van
eenige beteekenis vormt. Aan den geest van den tijd, wat in dit geval wil zeggen: tot
het uiterste gedreven nuchterheid, ja, onverschilligheid, ontkwam geen enkel
gemeentebestuur. De voornaamste bemoeiing met de kunst was van negatieven aard:
afbraak.
In dit opzicht valt, anders dan bij het Rijk, voor de gemeenten geen scheiding te
maken in de negentiende eeuw. Wanneer in het laatste kwart dier eeuw minder wordt
afgebroken en gedempt dan in het eerste driekwart, dan is dit niet een gevolg van
gewijzigd en beter inzicht, doch eenvoudig een gevolg van het feit, dat in de eerste
periode reeds zoo radicaal gedempt en afgebroken was, dat aan verdere slooping van
stadsschoon geen behoefte of hiervoor geen gelegenheid meer bestond.
Neemt men voor alle steden van ons land de hoofdstad als de voornaamste tot
onderwerp van beschouwing - en er is geen reden aan te nemen, dat Amsterdam niet
nog tot de beste zou behooren - dan blijkt, dat geen vorm van kunst, behalve tooneel
of musea, onderwerp van beraadslaging of, belangrijker, post van een begrooting
uitmaakte. Voor de gemeentebesturen bestond de kunst feitelijk niet.
Op een enkel punt echter ontstaat, doch eerst in de jaren rond negentig, een zekere
gulheid. Wanneer in 1891 de Gemeenteraad besluit tot stichting van een Stedelijk
Museum, meer in het bijzonder bestemd voor kunst van levende meesters, dan gebeurt
dit ook weder niet uit het inzicht, dat hier cen taak ligt voor de gemeente, doch uit
de noodzaak zich uit te spreken over de aanvaarding van een legaat Suasso, een
schenking Van Eeghen en een bruik-
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leen van de Vereeniging tot vorming van een Openbare Verzameling van
Hedendaagsche Kunst. In zooverre blijkt echter een verandering in de opvattingen
te zijn gekomen, dat men nu bereid is een bedrag uit de gemeentekas te witeeren,
dat ongeveer het dubbele bedraagt van de aangeboden schenking.
Het is in de jaren, waarin Amsterdam zich uitbreidt naar het zuiden, particulieren
het Vondelpark en het Concertgebouw stichten, het Rijk het Rijksmuseum bouwt,
dat men als onmisbaar complement in het stadsbeeld en als pendant van de
verzamelingen oude kunst, de stichting van een museum voor moderne kunst in
dezelfde buurt als een noodzakelijkheid gaat erkennen. Doch welke overwegingen
in concreto mogen hebben gegolden, het feit, dat de Raad meer dan drie ton voor dit
doel beschikbaar wenschte te stellen, bewijst, dat in de ideeën een kentering was
gekomen.
Historisch gegroeide verhoudingen hebben in Amsterdam geleid tot het in stand
houden van een stadsschouwburg1). Dat dit ook in de zeventiende eeuw mogelijk
was, valt te verklaren uit de omstandigheid, dat men verdraagzaam was om
economische redenen, maar daarnaast stellig ook uit geestelijk-zedelijke motieven,
want de regenten waren meestal òf zeer gematigde calvinisten òf remonstranten òf
libertijnen2).
Gedurende de geheele negentiende eeuw vindt men in de verslagen van den
Gemeenteraad debatten vermeld over het verpachten of verhuren van of het geven
van concessie tot spelen in den stadsschouwburg, doch uit ander dan tooneelhistorisch
oogpunt hebben deze debatten weinig beteekenis. Wanneer echter in 1890 de
schouwburg is afgebrand en bij den Raad een voorstel in behandeling komt, samen
te werken met een comité van ingezetenen, ten einde de Gemeente wederom in het
bezit te stellen van een schouwburg, der hoofdstad waardig3, dan wordt een nieuw
geluid vernomen - het geluid van de radicalen. Treub is de eerste, die met het
schouwburgvraagstuk het sociale vraagstuk verbindt. Mag men wel geld besteden,
zoo vraagt hij, om den bloei van Amsterdam te verhoogen op een wijze, zooals wordt
voorgesteld, terwijl er nog zoovele andere zaken zijn, die in de naaste

1) Vgl. Wybrandts, Het Amsterdamsche Tooneel, blz. 36/37 en Worp, Geschiedenis
Amsterdamschen Schouwburg, blz. 80
2) Brugmans, Schets Beschavingsgeschiedenis, blz. 155
3 Gemeenteblad, 1890, afd. I, blz. 103
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toekomst geld zullen eischen, waarvan hij dan met name noemt de kindervoeding.
Hij acht den te bouwen schouwburg geen volksschouwburg. ‘Wil men inderdaad
een Volksschouwburg oprichten; wil men een Schouwburg ten bate van de
middenklasse en van de arbeidende klassen, welnu, dan zou men een Schouwburg
moeten oprichten, waarvan de hoogste entrée bijvoorbeeld 60 cents en de laagste 5
cents zou bedragen’1). En zijn geestverwant Gerritsen stelde de vraag, of het aangaat
een inrichting te stichten van gemeentewege en de exploitatie aan een particuliere
maatschappij op te dragen2) Beiden stemden tegen het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
Het door Treub gewenschte sociale element in den schouwburg is toen nog niet
ontstaan; de vraag van Gerritsen werd door de meerderheid van den Raad toen nog
bevestigend beantwoord.
Bij de stichting van een ander publiek gebouw echter zou Treub zijn ook op artistiek
gebied vooruitstrevende inzichten volledig kunnen verwezenlijken. Sinds jaren reeds
was in Amsterdam het vraagstuk van den bouw van een nieuwe beurs aan de orde
geweest. Vele ontwerpen waren gemaakt en afgekeurd, prijsvragen waren
uitgeschreven en hadden niet tot resultaten geleid, totdat door krachtig initiatief van
Treub, intusschen tot wethouder van Publieke Werken benoemd, de architect Berlage
in 1896 de opdracht ontving het Beursgebouw aan het Damrak te ontwerpen.
Na het Rijksmuseum is er in Nederland geen gebouw geweest, dat tot meer kritiek
aanleiding heeft gegeven dan de Beurs van Berlage. De kritiek op de Beurs is in den
loop der jaren afgenomen, de bewondering bij velen, de waardeering bij ieder
gegroeid. Thans behoort de Beurs tot de monumenten der Nederlandsche bouwkunst.
‘Het schoon verleden en het vertrouwen in de toekomst, in het geloof aan deze beiden
kwam dit bouwwerk tot stand, maar hooger karakter verkreeg het vooral door het
feit, dat het zelfs niet in één onderdeel, de zwakheid van onzen eigen tijd en de
zwakheid van de samenleving, waarin het tot stand kwam, bewust vleide’3).
Een eigen en bijzonder karakter draagt de Beurs ook nog om een andere reden.
Meer en consequenter dan bij eenig gebouw, in de negentiende eeuw in Nederland
tot stand gekomen, is hier van den aanvang af het doel gericht

1) T.z.p., 1890, afd. II, blz. 150
2) T.z.p., 1890, afd. II, blz. 154.
3) R.N. Roland Holst, Over kunst en kunstenaars, blz. 65
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geweest op een gemeenschap van kunsten. Bouwkunst, dichtkunst, architectonische
beeldhouw- en schilderkunst werkten hier harmonisch samen. Van Berlage,
DerKinderen, Mendes da Costa, Roland Holst, Toorop, Verwey en Zijl - van de
besten onder de jonge kunstenaars dier dagen ontving Amsterdam het gebouw, dat
de geschiedenis der Nederlandsche kunst in de negentiende eeuw op glorieuze wijze
afsluit.
Haar totstandkoming opent tevens een periode, waarin de overheid, en met name
de gemeentelijke, niet meer kon volharden in haar onverschilligheid en afzijdigheid
tegenover de kunst.
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De twintigste eeuw
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[Inleiding]
‘Alles, van de groote staatsbouwwerken af tot het simpelst drukwerk dat
van overheidswege verschijnt, kan en moet ook mettertijd drager worden
van het nieuwe kunstinzicht, waarin zich de drang naar een gebondener
en algemeener schoonheid openbaart, en van waaruit dit schoon verlangen
zich verder uitzaait... Daarheen drijft de krachtbewuste collectieve geest.
In het kleine Holland ontwaakt dit nieuwe besef flauwtjes, nog maar met
één half oogje is het wakker’.
R.N. Roland Holst1)
NOG zijn van de twintigste eeuw geen vier decennia verstreken en reeds is zij voor
de verhouding van de overheid tot de kunst in Nederland belangrijker dan geheel de
negentiende.
Niet voldoening over wat bereikt is geeft aanleiding tot dit oordeel, doch
vergelijking met wat in de vorige eeuw is nagelaten. Hierin ligt voornamelijk het
groote verschil tusschen beide perioden, dat het beginsel: kunst ligt buiten de sfeer
der werkzaamheid van den staat, in de praktijk is verlaten. Het gaat langzaam, want
nog te vaak wordt de overheidsbemoeiing met kunst beschouwd als iets bijzonders,
als een weelde, boven de normale bemoeiingen, die uitgaven vorderen.
Tegenover het individualisme, dat in de staatkunde der negentiende eeuw tot uiting
kwam, ontwikkelen zich reeds in het begin der twintigste de nieuwere denkbeelden,
die een positieve sociale politiek van de overheid vorderen en dus ook de kunst ten
goede moeten komen. Het sterkst spreekt dit bij de nieuwe groep, welke zich dan
naast de oude groepen in de Staten Generaal zal voegen: de sociaal-democratische.
Waar haar dit mogelijk is, komt zij op voor de kunst, doch hierin onderscheidt zij
zich reeds bij den aanvang

1) De Gids, 1914, II, blz. 519.
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van haar optreden, dat zij in de eerste plaats haar aandacht wil wijden aan de levende
kunstenaars. Wanneer in de Tweede Kamer een beraadslaging wordt gehouden of
men voor eenige schilderijen uit de collectie Six een kleine zeshondderdduizend
gulden zal uitgeven, verklaart Troelstra, dat hij en zijn vrienden zullen tegenstemmen,
omdat de oude Hollandsche schilderkunst naar hun meening voldoende
vertegenwoordigd is in het Rijksmuseum, doch dat zij er zeer veel voor zouden
voelen, jonge schilders te steunen met geld uit de staatskas1). Of Troelstra in het
concrete geval, dat de aanleiding was tot het debat, gelijk had, heeft na zoovele jaren
geen beteekenis meer, doch de conclusie, waartoe hij kwam, is teekenend voor de
inzichten van hem en zijn medestanders.
Dit is ook de periode, waarin de arbeiders zelf krachtig een aanvang maken met
hun scholing en ontwikkeling, waarin kunstenaars tot hun organisaties toetreden en
van haar opdrachten ontvangen, waarvan het gebouw door Berlage voor den
Diamantbewerkersbond ontworpen, nog lang de schoonste zal blijven.
Ook de kunstenaars, in het bijzonder de beeldende kunstenaars, verlaten hun
houding van passiviteit. Hun organisaties beleggen eenige malen congressen,
laatstelijk op 21 Mei 1938 te 's-Gravenhage, waar zij de wenschen bespreken en
formuleeren, welke zij aan de overheid kenbaar zullen maken. Hun sociale positie
vindt van de zijde der overheid een begin van versterking door de oprichting van een
Voorzieningsfonds. Een enkele groote gemeente erkent hen en betrekt hen in de
organisatie van opdrachten aan kunstenaars en aankoopen van kunstwerken.
De sociale politiek, zooals zij door de regeering en de meerderheid der Staten
Generaal sinds den aanvang der eeuw wordt gevoerd, heeft voor kunst en schoonheid
ook op indirecte wijze groote beteekenis gekregen. De Woningwet 1901 heeft de
overheersching der particuliere belangen bij den stedebouw aan banden gelegd; door
haar dwang tot vaststelling van bouwverordeningen en uitbreidingsplannen en haar
drang tot instelling van schoonheidscommissies, heeft zij voor het aesthetisch aanzien
der nieuwe wijken en huizen bijzondere waarde verkregen. Mede door haar verheft
zich ook de architectuur en beleeft een sinds eenige eeuwen ongekenden bloei.
De monumentenzorg ondergaat den invloed der gewijzigde opvattingen,

1) Handelingen Tweede Kamer, 1907, blz. 1195.
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die de sociale beteekenis van het eigendomsrecht anders waardeeren dan de
negentiende eeuw deed. Het gaat alles in een langzaam tempo en nauwelijks is de
ontwikkeling aangevangen, of reeds treedt, onder den druk van gewijzigde
economische en politieke verhoudingen, een verzwakking in. Het ontbreken van een
Monumentenwet, nadat thans meer dan zeventig jaren haar noodzakelijkheid is
gebleken, is daarvan het getuigenis.
Wanneer in de jaren rond 1918 in korten tijd belangrijke sociale voorzieningen
tot stand komen, het kiesrecht algemeen wordt, voor het onderwijs grooter bedragen
worden gevoteerd, dan ontstaat ook de behoefte de cultureele goederen een eigen
verzorging te geven.
Bij Koninklijk Besluit van 25 September 1918 wordt het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld. De periode-de Visser breekt aan:
een periode van zoeken en tasten, waarin de overheid zich bewust wordt, dat zij
onvoorbereid staat voor de nieuwe taak en grijpt naar het hulpmiddel van commissies
voor de dramatische kunst en voor het museumwezen en commissies van advies
instelt voor toonkunst en voor steun aan letterkundigen. En al deze pogingen loopen
op niets of weinig uit: aan de dramatische kunst blijft subsidie onthouden; het
museumvraagstuk vindt geen oplossing; de steun aan de toonkunst blijft beperkt tot
een aantal orkesten; die aan de letterkunde blijft filantropie jegens oude armen.
De gemeenten krijgen, meer nog dan de staat, een sociale taak. Waren zij in de
negentiende eeuw voornamelijk organen van regelenden aard, zij worden thans meer
organen met een verzorgende taak op velerlei gebied. Die verzorging strekt zich
echter slechts bij weinige gemeenten uit tot de kunst. Hier is de tegenstelling tusschen
mogelijkheid tot optreden en feitelijke daden nog grooter dan bij den staat.
Zoo staan wij thans eerst aan het begin van een actieve kunstbemoeiing van de
overheid in Nederland. Het ideaal, dat Roland Holst stelde, is nog ver van zijn
verwezenlijking af. In de activiteit van de overheid is de kunst nog niet organisch
opgenomen. Haar bemoeiing met de kunst draagt nog te zeer een incidenteel en een
te beperkt karakter en te snel bezuinigt zij op deze uitgaven meer dan op andere,
omdat zij niet wordt geleid door een voldoend besef van de sociale beteekenis der
kunst. Niet slechts blijkt dit uit de grootte der voor kunst uitgetrokken bedragen,
doch ook uit hun verdeeling. Nog vorderen conserveering van oude monumenten en
instandhou-
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ding van musea van oude kunst het grootste deel der bedragen en blijft voor de
levende kunstenaars slechts weinig over. In zekeren zin bevinden wij ons in een
stadium, weinig verder dan dat van de Stuers.
Doch ook in dit stadium vallen reeds de elementen waar te nemen, die een volgend
stadium rijker inhoud kunnen geven.
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Monumentenzorg
‘Het is, waar particuliere eigenaren dit niet uit eigen middelen vermogen,
taak van het volk, taak van de overheid, deze monumenten (van cultuur)
voor ondergang te behoeden en als sieraad van ons land te behouden. Een
volk, dat de monumenten uit zijn verleden niet eert, doet zijn eigen waarde
te kort. In dit opzicht is in voorbijgegane jaren ernstig te kort gekomen.
En het is de taak van het huidige geslacht om, voor het te laat is, dit tekort
in te halen’.
DE afstand tusschen de opvattingen in de negentiende eeuw omtrent monumentenzorg
en die, welke zich in onzen tijd tot de meest gangbare ontwikkelen, vindt hierin haar
uitdrukking, dat bovenstaande woorden niet voorkomen in een schriftuur van een of
ander oudheidlievend genootschap, doch in een adres, in December 1937 tot de
Tweede Kamer gericht door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel. Een halve eeuw vroeger zou deze Maatschappij of wie haar toen na stonden,
niet hebben kunnen denken, dat zij nog eens een adres aan de Tweede Kamer zou
zenden, waarin aldus gesproken zou worden over dit onderwerp, bij een
staatsbegrooting, waarop voor monumentenzorg reeds een post van ruim zeshonderd
vijftigduizend gulden was uitgetrokken. Toen, een streven uit deze kringen om dien
post zoo laag mogelijk te houden; nu, een aandrang haar, zoo eenigszins mogelijk,
te verhoogen.
De ommekeer in de denkbeelden omtrent de verhouding tusschen overheid en
kunst in Nederland is op geen gebied zoo radicaal als juist op dat der
monumentenzorg. Zij is niet alleen gevolg van verandering in aesthetische
waardeering en versterkt nationaal besef, doch ook van verdiept inzicht in de
economische en sociale beteekenis van monumenten uit het verleden, in het bijzonder
uit een oogpunt van vreemdelingenverkeer.
Reeds in de laatste decennia der vorige eeuw was ook in regeeringskringen het streven
sterker geworden om van de nog bestaande monumenten zooveel
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mogelijk te sparen, waar noodig ze met rijkssteun te restaureeren. Hiervan getuigden
de begrootingen, doch ook de circulaires, welke tusschen 1883 en 1900 tot de
provinciale besturen werden gericht, waarbij het verzoek werd gedaan den Minister
van Binnenlandsche Zaken tijdig bericht te zenden van voorgenomen sloopingen,
herstellingen en verbouwingen van oude stadhuizen, kerken, torens, kasteelen,
poorten, merkwaardige gevels of andere gedenkteekenen van onze geschiedenis en
kunst. Den 18den Juni 1901 en den 12den Augustus 1904 werden deze missives
herhaald, maar de onachtzaamheid en den onwil der gemeentebesturen op dit punt
vermochten zij niet te breken.
Den 27sten Maart 1905 richtte minister Kuyper een missive tot de Gedeputeerde
Staten, waarin hij de aandacht vestigde op de mogelijkheid en de wenschelijkheid,
door een beroep op de Gemeentewet, de behoorlijke instandhouding van aan
gemeenten toebehoorende monumenten te verzekeren1). De procedure, welke deze
circulaire vermeldt om tot het gestelde doel te geraken, demonstreert op duidelijke
wijze het ontbreken van behoorlijke maatregelen ter bescherming van gemeentelijke
monumenten. Zij geeft Gedeputeerde Staten in overweging, krachtens hun recht van
goedkeuring van de gemeentebegrootingen, er op te letten, ‘of de gelden, ingevolge
artikel 205o (thans artikel 240o) der Gemeentewet voor het onderhoud van
gemeente-eigendommen op de begrooting uitgetrokken, ook voorzien in de
onderhoudsbehoeften van de gemeentegebouwen, die een artistiek of geschiedkundig
belang bezitten’. Mocht dit niet of niet in voldoende mate het geval zijn, dan zouden
Gedeputeerde Staten gebruik moeten maken van hun bevoegdheid krachtens artikel
212 (thans artikel 247) der Gemeentewet om zelf de door de wet aan de gemeenten
opgelegde uitgaven op de begrooting te brengen.
Dat deze circulaire weinig kon uitwerken, ligt voor de hand. Zij legde het

1) Circulaires van denzelfden aard werden ook later met tusschenpoozen aan de
gemeentebesturen gericht. De jongste circulaire is van den Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, d.d. 18 Juni 1934, waarin echter, onder verwijzing naar de door het
Departement achtereenvolgens voor alle provinciën in het licht gegeven ‘Voorloopige Lijst
van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst’, voor het eerst kon worden
aangegeven, welke gebouwen in elk der gemeenten tot de monumenten gerekend moeten
worden. Nalatigheid van gemeentebesturen op dit punt is dus moeilijker geworden dan
vroeger - doch heeft evenmin gevolgen.
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toezicht in handen van colleges, waarvan als regel niet verwacht kon worden, dat zij
voor dit onderwerp bijzondere belangstelling zouden hebben. Doch bovendien moest
dit toezicht worden uitgeoefend via een bepaling der Gemeentewet, welke voor een
ander doel was ontworpen, namelijk om het gewoon dagelijksch onderhoud van het
gemeente-eigendom te waarborgen. In de praktijk had dit altijd beteekend het
onderhoud van in gebruik zijnde gebouwen. Zoogenaamde monumenten waren in
den regel echter niet meet in gebruik. Aan Gedeputeerde Staten werd nu een taak
opgelegd, waaraan zij uiterst moeilijk konden voldoen, ook al ware de wil aanwezig
geweest. Die colleges zouden dan in de eerste plaats de beschikking moeten hebben
gehad over een lijst, waarop al de monumenten waren vermeld. Door het ontbreken
van zulk een lijst was toezicht, behalve voor de belangrijke monumenten, onmogelijk.
Een bevoegdheid van geringer beteekenis, doch in de praktijk doeltreffender,
bezitten Gedeputeerde Staten in het bepaalde in artikel 228d (oud artikel 194c) der
Gemeentewet, waarbij elk besluit van de gemeentebesturen tot het vervreemden van
onroerend goed, aan hun goedkeuring wordt onderworpen. Het is inderdaad een
enkele maal voorgekomen, dat door het gebruikmaken van deze bevoegdheid door
Gedeputeerde Staten, afbraak van een toren of vervreemding van een voorwerp is
gekeerd1). Haar beteekenis, hoe gering overigens, is misschien grooter door de
preventieve werking, welke van haar uitgaat dan door haar toepassing.
Door het ontbreken van eenige wettelijke erkenning van de waarde van
monumenten voor de gemeenschap, moesten al deze Koninklijke Besluiten en
circulaires zich beperken tot monumenten in eigendom bij publiekrechtelijke lichamen.
Terwijl de publiekrechtelijke lichamen, op overigens weinig doortastende wijze,
beperkt werden in hun vrijheid tot vernietiging, verminking of vervreemding van
monumenten, bleef deze vrijheid voor den particulieren eigenaar, ten gevolge van
de bepalińgen van het Burgerlijk Wetboek, onaangetast bestaan.
De goedwillenden onder de burgerij, zelf machteloos tegen het misbruik, dat van
deze vrijheid werd gemaakt, probeerden althans iets te doen: het wekken van
belangstelling, het organiseeren van die belangstelling en het

1) Frederiks, Monumentenrecht, blz. 36, v.v.
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instandhouden van monumenten door particulier initiatief, zoo noodig en mogelijk
gesteund door de overheid. Dit streven leidde tot de oprichting van eenige organisaties,
van welke ‘Heemschut’ en ‘Hendrick de Keyser’ de belangrijkste zijn. ‘Heemschut’,
in 1911 opgericht, als reactie op een ergerlijk geval van vandalisme te Amsterdam,
stelt zich, volgens artikel 1 van haar statuten, ten doel ‘het waken voor de schoonheid
van Nederland’, niet slechts door het opwekken van de belangstelling voor het door
haar gestelde doel, doch ook door aankoop, subsidieeren of medewerken tot het
tegengaan van ontsiering en het vermeerderen van de schoonheid in stad en land. In
1918 werd ‘Hendrik de Keyser’ opgericht, ‘tot behoud van oude gebouwen, die òf
op zich zelf architectonische beteekenis hebben, òf een integreerend deel van een
schoon of sprekend stadsbeeld uitmaken òf waaraan historische herinneringen
verbonden zijn’. Beide vereenigingen hebben op het monumentenwezen belangrijken
invloed geoefend, zooals niet slechts uit de door haar uitgegeven jaarverslagen en
gedenkboeken blijken kan, doch ook uit zoo menige mooie gracht, welke door de
actie van ‘Heemschut’ voor demping bewaard is gebleven en uit fraaie gebouwen,
welke gespaard werden ten gevolge van aankoop door ‘Hendrick de Keyser’. Naast
deze beide organisaties mogen in dit verband worden genoemd vereenigingen als
‘De Hollandsche Molen’ en ‘Menno Coehoorn’.
Een eerste poging van rijkswege gedaan om althans tot de wetenschap te geraken
van wat nog aan monumenten bestaat, was de instelling, bij Koninklijk Besluit van
7 Juli 1903, van een Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een lijst van
de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deze commissie had
dus een weinig meer dan administratieve opdracht, voor een doeltreffende
monumentenbescherming te weinig. Binnen het kader van de haar opgedragen taak
heeft zij niettemin nuttig werk verricht. Er kwam echter een oogenblik, waarop de
regeering het doen van een verderen stap niet langer kon uitstellen. Deze stap werd
gedaan door een Koninklijk Besluit van 10 Mei 1918, waarbij deze commissie werd
opgeheven en vervangen door een Rijkscommissie voor de Monumentenzorg,
bestaande uit twee afdeelingen: afdeeling A, voor het inventariseeren en beschrijven
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; afdeeling B, voor
het behoud en de herstelling dier monumenten. Afdeeling A is dus
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als het ware de commissie van 1903; afdeeling B is van haar het complement.
Bovendien echter werd bij hetzelfde Koninklijk Besluit, ten behoeve van deze
commissie, een Rijksbureau voor de Monumentenzorg opgericht, met een directeur
aan het hoofd en voorzien van het noodige personeel.
De nieuwe organisatie der Rijksmonumentenzorg was noodzakelijk geworden
zoowel door de toegenomen belangstelling voor onze oude monumenten als door de
uitbreiding van de bemoeiingen van de regeering met hun behoud. Tot nu toe had
een college ontbroken, dat kon adviseeren over de keuze en de volgorde der met
rijkssubsidie te restaureeren monumenten, doch ook een, dat toezicht uitoefende op
de herstelling van bouwwerken en, waarlijk niet geringste taak, dat aangaf, op welke
wijze restauratiewerkzaamheden zouden moeten geschieden. Klachten over gebrek
aan systeem bij de keuze der te restaureeren gebouwen, over onvoldoend toezicht
en voornamelijk over de wijze, waarop restauraties werden volbracht, bleven dan
ook niet uit. Er mochten dan al, zoolang er gerestaureerd wordt, over de wijze van
restaureeren verschillende meeningen hebben bestaan, zoolang deze kritiek details
der uitvoering betrof, kon de regeering den eenmaal ingeslagen weg blijven volgen.
Toen echter, vooral na 1910 ongeveer, de kritiek zich ging richten op de methode
van restaureeren en nieuwe beginselen, in het buitenland reeds veel vroeger verdedigd
door mannen als Ruskin, Morris en Rodin, afwijkend van die van Cuypers, de Stuers,
c.s., ook in Nederland de heerschende gingen worden, kon de voorlichting van
deskundigen niet langer worden ontbeerd1).
Ten slotte werd bij Koninklijk Besluit van 26 April 1933 de geheele organisatie
vereenvoudigd, door de afdeelingen A en B op te heffen en de taak en bevoegdheden
dezer afdeelingen voortaan te doen rusten op de geheele Rijkscommissie, met dien
verstande, dat deze de bevoegdheid heeft voor onderdeelen van haar taak uit haar
midden permanente sub-commissies in te stellen.
De gebruikelijke gang van zaken bij het verleenen van subsidies voor verbetering
van monumenten door het Rijk is de volgende. De eigenaar van

1) Vgl. Memorie van Toelichting Hoofdstuk V, VIe afdeeling der Staatsbegrooting 1918, blz.
29. Voor een samenvatting van het verschil in inzicht omtrent restaureeren of conserveeren
en de daarover ontstane strijd tusschen de Stuers, P. Cuypers, c.s. aan de ééne, en J. Kalf, J.
Cuypers, c.s., aan de andere zijde, zie Brom, t.a.p., I, blz. 336, v.v.
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een monument dat bouwvallig is, doet hiervan mededeeling aan den Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Deze stuurt de aanvrage naar de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg om advies. De Rijkscommissie stelt zich
op de hoogte van den toestand, vraagt inlichtingen aan deskundigen en neemt kennis
van de ingediende plannen en kostenramingen. Vervolgens worden, bij gebleken
noodzakelijkheid, op de Rijksbegrooting gelden uitgetrokken voor het herstel aangenomen althans, dat de algemeene begrootingspositie dit naar het oordeel van
de regeering mogelijk maakt. Bij de toekenning van subsidie wordt rekening gehouden
met de urgentie en niet met de volgorde der ingekomen aanvragen. Als regel vergoedt
het Rijk niet meer dan veertig procent der kosten, terwijl de provincie meestal tien
procent voor haar rekening neemt. De overige kosten moeten gedragen worden door
den eigenaar, al dan niet gesteund door de Gemeente of door particulieren.
Vergeleken met hetgeen in de negentiende eeuw gebeurde, doch ook op zich zelf
beschouwd, wordt thans in Nederland niet weinig voor monumentenzorg gedaan.
Het optreden van den Staat, met zijn Rijkscommissie en Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, het belangrijke op de staatsbegrooting uitgetrokken bedrag voor
behoud en restauratie van monumenten, het optreden van besturen van provinciën
en gemeenten, van vereenigingen als Hendrick de Keyser en Heemschut, dit alles
tezamen leidt tot verheugende resultaten - binnen bepaalde grenzen. Want ook thans
geldt nog het woord, in 1928 door dr. Jan Kalf, directeur van het Rijksbureau voor
de Monumentenzorg, gesproken, dat men niet mag gelooven, dat het gevaar is
geweken, of monumenten in onzen tijd niet meer zouden verdwijnen, die bij tijdig
ingrijpen gered hadden kunnen worden. De waarheid is heel anders en luidt, dat in
veel grooter getale dan ooit tevoren monumenten worden afgebroken en verminkt1).
Groote sloopingen, als in de negentiende eeuw voorkwamen - middeleeuwsche
poorten in Haarlem, zeventiende eeuwsche poorten in Amsterdam,

1) Verslag van den Eersten Monumentendag 1928, blz. 7.
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld het zoogenaamde Loodgieterswetje, van 13 Januari
1923, Stbl. no. 9, waarbij de Kroon bevoegd wordt verklaard, nadere bepalingen vast te
stellen en door straffen te handhaven, ter voorkoming van brandgevaar van gebouwen of
getimmerten, welke om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of bestemming bijzondere
bescherming tegen dat gevaar behoeven.
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kerken in een aantal steden - zouden in onzen tijd niet licht meer geschieden, maar,
zooals Kalf in zijn rede zeide, daartegenover staat, dat die honderden en duizenden
kleine gebouwen, welke tezamen de onvergankelijke schoonheid van de
Nederlandsche stadsgezichten vormen en vroeger in de toen stille stadjes betrekkelijk
veilig waren, in de laatste twintig jaar zoo goed als vogelvrij zijn verklaard. De
toeneming van het snelverkeer sindsdien en de opneming van die stadjes in het leven,
waar zij vroeger buiten stonden, geeft thans aan dit woord nog meer klank van
waarheid, dan het reeds in 1928 bezat.
Daarnevens ontstaan ook andere gevaren voor gebouwen die, al of niet op een
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, bouwvallig worden door gebrek aan
voldoende middelen voor onderhoud. Bekende, zelfs beroemde kerken als de Groote
Kerk te Alkmaar, de Cunerakerk te Rhenen, de Oude Kerk te Amsterdam, de Oude
Kerk te Delft en de St. Janskerk te Utrecht, verkeeren in een deplorabalen toestand.
Dat restauratie van oude monumenten niet in voldoende mate geschiedt, blijkt ook
uit de mededeeling in de Memorie van Antwoord op hoofdstuk VIII der
rijksbegrooting voor het jaar 1938, namelijk, dat ‘geregeld een honderdtal aanvragen
om steun voor monumentenrestauraties aan het Departement liggen, die, hoewel
belangrijk en noodzakelijk, aangehouden moeten worden, omdat de financieele
mogelijkheid om ze op de jaarbegrooting plaats te geven ontbreekt’.
Hoeveel er dus bereikt is op dit gebied, meer valt er jaarlijks nog te doen.
Naarmate de belangstelling voor de monumentenzorg is toegenomen, ging men ook
steeds meer het gemis voelen van een wettelijke basis. Door vrijwillig optreden en
samenwerken kan veel worden bereikt, doch daar waar de belangstelling ontbreekt
en medewerking tot behoud van monumenten wordt geweigerd, is vrijwilligheid
onvoldoende; daar mist het centrale gezag de machtsmiddelen om handelend op te
treden. In zooverre is de toestand in de twintigste eeuw gelijk aan dien in de
negentiende. Reeds zeer lang wordt dit in de kringen van hen, die zich met deze
materie bezig houden, gevoeld als een ernstige leemte in de Nederlandsche
monumentenbescherming. Dit gevoel komt niet voort uit het verlangen, op dit punt
zooveel mogelijk door gezag van boven af te doen opleggen, doch uit de
omstandigheid, dat het
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overgroote deel der monumenten zich in handen van particulieren bevindt, van wie
een belangrijk deel, naar de ervaring bewijst, voor haar bezit geen eerbied heeft.
Wenscht een particulier eigenaar zich te onttrekken aan monumentenzorg, dan staat,
behalve in de weinige gemeenten, waar een monumentenverordening is tot stand
gekomen, de overheid machteloos.
Reeds in 1901 verklaarde de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in zijn
jaarvergadering ‘het waken voor het behoud en de goede verzorging van oude
kunstwerken tot een eereplicht van den Staat... en een wettelijke regeling tot speciale
bescherming en verzekering van hun behoud noodzakelijk te achten’. Een later door
dien Bond ingestelde commissie bracht in 1910 rapport uit omtrent de vraag ‘welke
wettelijke maatregelen in het belang van het behoud van monumenten voor Nederland
geschikt en gewenscht zijn’. Dit rapport bevat een ontwerp van wet1), dat, druk
besproken, toch nooit in de sfeer der praktische politiek is geraakt.
Men grijpt niet mis, wanneer men de oorzaak van het uitblijven van een wettelijke
regeling der monumentenbescherming in Nederland voornamelijk zoekt in de
moeilijkheid van het regelen der beperking van het eigendomsrecht, welke van die
bescherming het gevolg moet zijn. Terwijl in de negentiende eeuw in een groot aantal
landen van Europa dergelijke wettelijke bepalingen tot stand zijn gekomen, bestond
hiertoe in Nederland echter nog geen mogelijkheid, zoowel door het ontbreken van
besef der waarde van monumenten, als door de heerschende opvattingen omtrent het
eigendomsrecht.
Mede onder den toenmaligen invloed van socialer opvattingen omtrent het
eigendomsrecht, kwam in 1901 de Woningwet tot stand, die het vrije
beschikkingsrecht over grond belangrijk beperkte. In den gedachtengang dier wet
bewoog zich ook het wetsontwerp van de hierboven vermelde commissie uit den
Oudheidkundigen Bond, dat bijvoorbeeld vastgesteld wenschte te zien, dat onder
redenen van ‘algemeen belang’ die, volgens de bestaande wet, tot onteigening van
onroerende zaken kunnen leiden, ook de belangrijkheid voor kunst of geschiedenis
zou worden opgenomen2). Sinds den tijd, waarin dit ontwerp werd samengesteld,
hebben de heerschende denkbeelden omtrent de bevoegdheid van de overheid tot
aantasting van het eigendoms-

1) ‘Wettelijke Monumentenbescherming’, blz. 46, v.v.
2) T.z.p., blz. 51.
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recht in het belang van de monumentenzorg zich weder zoozeer gewijzigd, dat zelfs
de secretaris der commissie op den Eersten Monumentendag, in 1928 gehouden,
verklaarde, dat hij zelf het ontwerp niet meer zou wenschen te verdedigen, o.a. omdat
het den eigendom te zeer aantastte1).
Wat centraal tot nu toe niet mogelijk bleek, is echter in een klein aantal gemeenten
van ons land bereikt. Tot de verdere beperking van het eigendomsrecht van den
individueelen eigenaar ten bate van de monumentenbescherming, waartoe de wetgever
tot nu toe niet is overgegaan, heeft hij wel de mogelijkheid gelaten aan de besturen
van provincie en gemeente. Hiervan is door een klein aantal dier besturen gebruik
gemaakt. Niet te vroeg overigens. Na pogingen, reeds eerder door enkele provinciale
besturen ondernomen, kwam de eerste monumentenverordening in 1920 tot stand in
Den Haag. Daarop volgden Breda, Deventer, Vlissingen, in 1925 Amsterdam.
Uiteraard hebben deze verordeningen alleen betrekking op immobilia: tot het
beschermen van mobilia van kunst en geschiedenis, waaraan, blijkens de praktijk,
in ons land trouwens minder behoefte bestaat, blijft een wettelijke regeling
voorwaarde.
Het uitgangspunt van al deze verordeningen is, dat, nu een wettelijke regeling
ontbreekt, van gemeentewege dient te worden verhinderd, dat bouwwerken van
bijzondere cultureele waarde eigenmachtig door den eigenaar worden afgebroken of
verminkt. In groote trekken is de systematiek van de gemeentelijke verordeningen
de volgende: van de ‘monumenten’, welke de verordening onder haar bescherming
stelt, wordt een lijst opgemaakt en bijgehouden. De hiermede belaste autoriteit
(college van Burgemeester en Wethouders) wint over elke plaatsing of afvoering het
advies in van een deskundige commissie. Is een monument eenmaal op deze lijst
geplaatst, dan zijn - behoudens vergunning van Burgemeester en Wethouders, die
ook voorwaardelijk kan worden verleend - ten aanzien daarvan al die handelingen
verboden, waardoor het in zijn waarde als zoodanig zou kunnen worden aangetast.
Alvorens deze vergunning te verleenen of te weigeren, winnen Burgemeester en
Wethouders weder het advies in van de Monumentencommissie. Er is voorts een
beroepsinstantie, in den regel de gemeenteraad, tot welke men zich kan wenden
zoowel bij plaatsing van zijn eigendom op

1) Verslag, blz. 9.
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de lijst als bij weigering of voorwaardelijke verleening van een aangevraagde
vergunning. De lijst is openbaar1).
Twijfel kan ontstaan over de vraag, wat onder een ‘monument’ dient te worden
begrepen2). Het model van een verordening, opgenomen in het in noot I vermelde
rapport, verstaat onder de benaming ‘monument’ geen andere zaken dan bouw- en
kunstwerken. Uiteraard echter niet alle objecten van dezen aard, doch alleen die
waaraan een bepaald belang is verbonden, dat steeds in de verordening wordt
aangewezen en in den regel moet zijn ontleend aan geschiedenis of kunst. Daarnevens
worden genoemd: beteekenis voor het stadsgezicht en bijzondere aard of ligging3).
Natuurlijk is de omschrijving niet in alle verordeningen dezelfde. Zoo verklaart
bijvoorbeeld de Amsterdamsche verordening, dat niet alleen bouwwerken op de
monumentenlijst zullen worden geplaatst, doch ook andere onroerende kunstwerken,
of gedeelten van zulke werken, welke naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders van belang zijn uit een oogpunt van geschiedenis, kunst of schoonheid,
dan wel door hun bijzonderen aard4).
De beperking van het eigendomsrecht en de mogelijkheid van schade voor den
eigenaar, ontstaande uit het plaatsen van zijn goed op de monumentenlijst, is in alle
gemeenten waar monumentenverordeningen zijn tot stand gekomen, oorzaak van
verzet van eigenaren en hypotheekbanken geweest5). Ook wanneer men het
uitgangspunt aanvaardt, dat de aesthetische of historische waarde van een gebouw
of een ander onroerend goed ten minste zoozeer

1) Rapport over de Monumentenbescherming door middel van gemeentelijke verordeningen.
Gemeentebestuur, 1929, blz. 491.
2) In het kader van de hier gegeven beschouwingen valt onder het begrip ‘monument’ niet
natuurschoon. Ook het in noot I vermelde Rapport verklaart, dat bescherming van het
natuurschoon zeker evenzeer van belang is als die van door menschenhand geschapen
kunstwerken; dat zij ook noodig is, wordt helaas maar al te vaak door de feiten bewezen.
Doch de natuurbescherming is van anderen aard dan de zorg voor monumenten van
geschiedenis en kunst. Zij dient, ook in het belang der zaak zelve, afzonderlijk geregeld te
worden, T.z.p., blz. 497.
3) T.z.p., blz. 497.
4) Gemeenteblad 1928, afdeeling III, no. 34.
5) Dat gemeentelijke monumentenlijsten slechts een vrij gering aantal bouwwerken betreffen,
kan hieruit blijken, dat voor een oude stad als Utrecht bijvoorbeeld het absolute cijfer ongeveer
200 bedraagt en het relatieve ongeveer 0,75 procent. Vgl. Gemeentebestuur 1929, blz. 530.
- In Amsterdam waren in 1938 426 monumenten op de lijst geplaatst, waarvan 421 in de
oude stad. Hier is het percentage dus nog veel geringer.
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aan de gemeenschap als aan den eigenaar behoort, zal men toch evenzeer het recht
van den eigenaar moeten erkennen, dat met zijn belangen naar den eisch van
redelijkheid wordt rekening gehouden. Die belangen vorderen in elk geval tijdige
en behoorlijke bekendmaking van de maatregelen der overheid en het geven van
gelegenheid, bij een hoogere instantie van mogelijke grieven te doen blijken1).
Geen verordening kent de aanspraak op schadevergoeding voor den eigenaar,
wiens belangen door de toepassing van de monumentenverordening worden benadeeld.
Dit vindt zijn oorzaak in redenen van principieelen en van praktischen aard.
Principieel, omdat - zooals het Rapport over de Monumentenbescherming door
middel van gemeentelijke verordeningen het uitdrukt - het criterium niet is, of er
benadeeling optreedt en in welke mate deze den eigenaar treft. Het karakter van de
overheidsdaad, waarvan de schade hier het gevolg zou kunnen zijn, is een nadere,
doch volkomen rechtvaardige begrenzing van het recht van den eigenaar, waarbij
van een verplichting tot vergoeding geen sprake kan zijn. Dat die begrenzing tevoren
op dit punt niet was gegeven, schept uiteraard voor den eigenaar nog geen recht op
instandhouding van dien toestand. Zoolang de overheid dien liet voortbestaan, stond
het den eigenaar vrij daarvan te profiteeren. Wanneer echter het belang der
monumentenzorg door haar wordt erkend als een gemeenschapsbelang, dat ook aan
deze zijde een scherpere omlijning van het genotsrecht noodig maakt, dan heeft de
eigenaar zich aan die grens te houden, zonder daarvoor een geldelijke compensatie
te kunnen vorderen2). Een praktisch bezwaar tegen de vestiging van een aanspraak
op vergoeding is gelegen in het gevaar van misbruik door speculatie en gefingeerde
schade.

1) Gemeentebestuur 1929, blz. 527. Dat in de praktijk der gemeentelijke
monumentenverordeningen blijkt, dat de moeilijkheden voor de eigenaren geringer zijn dan
door de hypotheekbanken wordt verklaard, kan blijken uit het Amsterdamsche Gemeenteblad,
1938, afd. II, blz. 958, v.v.
2) T.z.p., blz. 531. Te aangehaalder plaatse vindt men vele voorbeelden gegeven van beperking
van het recht van den eigenaar van een onroerend goed, waarin van schadevergoeding geen
sprake is, omdat de gewijzigde sociale inzichten deze beperkingen eischten (winkelsluiting,
zondagssluiting, Bioscoopwet en -verordening, bouwverordening, enz.). Vgl. ook het
prae-advies van Van der Pot voor den Derden Monumentendag, 1929, blz. 9, v.v. en het
verslag van dien dag, blz. 22, v.v. - Hieraan tegenovergestelde opvattingen zijn ontwikkeld
door P.J.M. Kallen in Gemeentebestuur, 1929, blz. 612, v.v. en door E.A. van Beresteijn,
eveneens in een prae-advies voor den Derden Monum entendag.
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De weigering tot erkenning van een algemeene aanspraak beteekent echter niet de
uitsluiting van een facultatieve regeling. Alle monumentenverordeningen laten de
mogelijkheid open tot het geven van een tegemoetkoming aan de belanghebbenden
in de kosten, welke zij billijkheidshalve niet alleen kunnen dragen.
Het tegen de monumentenverordeningen gerezen verzet van eigenaren en
hypotheekbanken heeft tot geen resultaat geleid: de Kroon heeft het principe, dat aan
monumentenverordeningen en -lijsten ten grondslag ligt, aanvaard1).
Nu een Monumentenwet ontbreekt, heeft de mogelijkheid van het totstandkomen
van gemeentelijke monumentenverordeningen reeds een zekere waarde. Zou de
groote meerderheid der gemeenten, waarin aan zulk een verordening behoefte bestaat,
haar eveneens invoeren, dan zou het gemis van een wettelijke regeling ook minder
zwaar worden gevoeld. Het aantal monumentenverordeningen, dat sinds 1920 is tot
stand gekomen, bedroeg op 1 September 1938 echter slechts 40. Dit cijfer brengt
duidelijk tot uitdrukking, dat de bevoegdheid tot optreden, waarover de gemeenten
in Nederland beschikken, niet voldoende is om het sloopen en vernielen van
monumenten, dat dagelijks voortgang vindt, te keeren.

1) Vgl. Gemeentebestuur, 1929, blz. 493.
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Stadsschoon
‘De hedendaagsche pogingen om nieuwe schoonheid te scheppen in
stedebouw en architectuur moeten worden beschouwd, niet alleen als
achtenswaardig en bewonderenswaardig op zich zelf, doch vooral als
steunpunten, als landteekens, ten dienste van de deverheffing, die wij
verlangen en het recht hebben te verwachten. Want eenmaal zullen
toekomstige geslachten zich bevrijden van de leelijkheid, gedurende de
laatst-verloopen eeuw geschapen. De bezonnen bouwmeesters en
sierkunstenaars van dezen tijd openen een verschiet van nieuwe, schoone
steden en dorpen’.
Henri Polak1).
WELKE waarde bescherming van monumenten moge bezitten tot behoud van wat
door vroegere geslachten is nagelaten, positieve waarde bezit zij slechts in
betrekkelijke mate. Zij conserveert, iets nieuws schept zij niet. Belangrijker dan het
bewaren van oud stadsschoon en landelijk schoon is dan ook het scheppen van nieuwe
schoonheid. Een tijd, welke tot het scheppen van nieuwe schoonheid onmachtig
blijkt, is uit aesthetisch oogpunt veroordeeld - ook al zouden in dien tijd in ruime
mate monumenten worden beschermd. Het naast elkaar bestaan van een laag peil
van kunst van eigen tijd en bescherming van kunst van vroegeren tijd zal in den regel
echter niet voorkomen. Artistiek vermogen en artistiek besef staan in elke periode
der geschiedenis in verband tot elkander.
Stond in het algemeen in de negentiende eeuw de bouwkunst in Nederland,
behoudens enkele uitzonderingen, op laag peil - daarmede samen ging het feit, dat
de belangstelling voor het behoud van oude monumenten van bouwkunst gering was.
Met het toenemen in beteekenis van de Nederlandsche architectuur in de twintigste
eeuw, is ook de waardeering voor de oude bouwkunst gegroeid.
In een tijd, waarin de bouwkunst op hooger plan komt te staan, krijgt

1) Polak, Kleine Land, blz. 196.
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ook de monumentenbescherming de plaats, welke haar in een levende maatschappij
toekomt: aanvulling van hetgeen eigen tijd vermag tot stand te brengen.
Ten aanzien van den woningbouw voor de groote massa stonden bouwkunst en
bouwkunde in de negentiende eeuw ver uit elkander. Ook de bouwkunde zelve was
in kwaliteit achteruit gegaan. De snelle uitbreiding van onze groote steden na de
jaren rond zeventig had het proces van verval van de bouwkunde nog verhaast. Het
bouwvak werd een commercieel bedrijf, waarin de ‘eigenbouwer’ - een typisch
kapitalistische gestalte van de negentiende eeuw - aan het bouwen sloeg, zonder aan
iets anders te denken dan aan het zoo vlug en zoo goedkoop mogelijk afleveren van
huizen, welke ten bate van de winst en de exploitatie waren voorzien van
alcoofwoningen, voor- en achterwoningen en dergelijke monstruositeiten uit
hygiënisch oogpunt. De grondspeculant kocht en verkocht grond zonder zich te
bekommeren om eischen van rationeelen stadsuitleg; het crediet- en hypotheekwezen
bevorderde dit optreden door alleen te vragen naar winstgevende geldbelegging. Aan
aesthetische belangen of eischen werd door geen dezer groepen aandacht geschonken.
Het resultaat van dit stelsel van bouwen vindt men in een aantal steden in de
buurten, die tot stand kwamen in de jaren tusschen 1870 en 1900. ‘In dezen tijd,
waarin het particulier initiatief hoogtij viert, de bouwkunst een periode van diep
verval doormaakt, ontstaan overal om de oude kernen heen de smakelooze en
naargeestige wijken, waarvan o.a. de Amsterdamsche ‘Pijp’ een sprekend voorbeeld
is of - erger nog - de rijen krotwoningen, zooals die, waarvoor in de lanen buiten de
Leidsche singels, de theekoepels uit Hildebrandts tijd moesten plaats maken’1).
Niet alleen maakte de bouwkunst een periode van verval door, zij was ook dermate
individualistisch ingesteld, dat vraagstukken van stedebouwkunde of van
volkshuisvesting slechts bestonden voor enkele architecten, die dan ook de
wegbereiders werden voor nieuwe inzichten2). Het individualistisch karakter van de
bouwkunst dier dagen komt ook hierin tot uiting, dat in de jaren vóór de
totstandkoming van de Woningwet, de arbeiders-

1) van der Pot, Gemeentebestuur, 1930, blz. 494.
2) Vgl. de Meijer, ‘De Welstandsbepaling’, Verslag van den Zevenden Monumentendag, 1932.
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woningbouw, op enkele hooge uitzonderingen na, als een gebied van het bouwvak
werd beschouwd, dat buiten de bemoeienis van den architect viel. De architecten
voelden in het algemeen ook niet, dat de arbeiderswoningbouw voor hen van eenig
belang was en deden niet veel moeite om in het probleem der volkshuisvesting door
te dringen. ‘Onze negentiende eeuwsche architectenstand bracht het weinig verder
dan het aankleeden van een onverschillige constructie van bloote noodzakelijkheid
met een decoratief omhulsel in een of anderen historischen stijl; de woningplattegrond
werd ook in hun handen tot een dor schema; was het wel te verwonderen, dat de
speculatiebouwer het niet verder bracht?’1).
Dat in de twintigste eeuw zoowel voor stedebouw als voor volkshuisvesting het
aesthetische element - voor stedebouw in den zin van harmonische en rationeele
uitbreiding - praktische beteekenis kreeg, is voornamelijk te danken aan een wet, die
niet tot dat doel in het leven is geroepen: de Woningwet 1901, tot verbetering van
de volkshuisvesting.
In de periode vóór de Woningwet was de activiteit ten aanzien van stedebouw en
volkshuisvesting bij de overheid uiterst gering; feitelijk werd alles overgelaten aan
het particulier initiatief2). Gezonde denkbeelden omtrent volkshuisvesting bezat zij
niet: behoudens minimum-eischen in het belang van veiligheid en bebouwing, liet
zij alles over aan de particuliere bouwondernemers; uitbreidingsplannen als grondslag
van een harmonische stadsuitbreiding kende zij niet.
De Woningwet noodzaakte de gemeentebesturen zich rechtstreeks rekenschap te
geven van de eischen der stadsontwikkeling, door, voornamelijk aan gemeenten, die
meer dan tienduizend zielen tellen, het maken van een uitbreidingsplan op te leggen.
Uit deze noodzakelijkheid ontstonden nieuwe eischen ten aanzien van
stadsontwikkeling, welke volkomen afweken van de individualistische opvattingen
van de negentiende eeuw3). Op de architectuur

1) van der Steur, in Gedenkboek Woningwet, blz. 248.
2) Van der Pot, t.a.p., geeft een aantal voorbeelden, uit welke blijkt, dat wanneer een enkele
maal een gemeentebestuur zich iets meer bewust was van zijn taak, niet zelden de hooge
overheid tusschen beide kwam door te beduiden, dat het zijn bevoegdheid was te buiten
gegaan.
3) Voor enkele gemeenten mag als belangrijke factor tot het ontstaan der eischen van
stadsontwikkeling ook genoemd worden de invoering van het erfpachtstelsel. Langs
privaatrechtelijken weg, als eigenaresse van grond, verkreeg de gemeente de mogelijkheid,
bij de uitgifte van den grond, eischen van aesthetischen en anderen aard, bijvoorbeeld
sociaalhygiënischen, te stellen.
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oefende de Woningwet invloed uit door het voorschrift, dat elke gemeente een
bouwverordening moet vaststellen.
Toch zijn door deze bepalingen van de Woningwet op dit punt eerst geleidelijk
zichtbare resultaten bereikt. Zelfs duurde het tot 1931, tot na de jongste wijziging
van de Woningwet, eer in vrijwel alle gemeentelijke bouwverordeningen de
welstandsbepaling1) werd opgenomen. Hier moest, vooral in den aanvang, veel actieve
en passieve tegenstand gebroken worden. Men had te kampen met gebrek aan
belangstelling, met tegenzin zich te mengen in wat men achtte te zijn particuliere
aangelegenheden: ieder eigenaar moest vrij zijn te bouwen, zooals hij verkoos en
zijn eigen smaak te volgen; men vreesde ook, dat de bouw duurder zou worden en
daardoor zou worden vertraagd2). De praktijk heeft deze bezwaren alle doen
verdwijnen, zoodat thans het aesthetisch toezicht ook in anderen dan wettelijken zin
burgerrecht verkregen heeft, ook al moet men zich geen illusies maken omtrent de
toepassing van de welstandsbepaling, met name op het platteland.
De eerste gemeente in Nederland, die door het opnemen van een
‘welstandsbepaling’ in haar bouwverordening overheidscontrôle op het uiterlijk van
alle nieuwe gebouwen instelde, was, in 1912, de gemeente Laren in Noord-Holland.
Deze bepaling luidde: ‘Het uiterlijk der gebouwen, al of niet met de
terreinafscheidingen, door muren, hekken of dergelijken, moet zoodanig zijn, dat zij
noch op zichzelf, noch in verband met de omgeving uit een oogpunt van welstand,
aanstoot geven of kunnen geven’. Zij is voor verscheidene gemeenten het model
voor een soortgelijke bepaling geworden. Het is niet geheel toevallig, dat juist dit
dorp het eerst deze bepaling in zijn verordening opnam. Laren had, als vele andere
dorpen, een eigen karakter; het nam echter als centrum van een schildersgroep, welke
zelfs een eigen ‘Larensche school’ vormde, een bijzondere plaats in. Dit deel der
bevolking, tezamen met andere kunstenaars en particulieren, keerde zich het

1) Het woord ‘welstand’ in het verband, waarin het ten aanzien van het hier behandelde
onderwerp wordt gebruikt, heeft geen betrekking tot het begrip ‘welstand’ in den zin van
‘welgesteld’, ‘gegoed’. De vrees, een te groot woord te gebruiken, deed indertijd afzien van
het woord ‘schoonheid’, hoewel dit zeker de bedoeling meer zou hebben benaderd. Het
woord ‘welstand’ heeft hier zijn eigen inhoud en beteekenis gekregen.
2) Gedenkboek Woningwet, blz. 34.
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scherpst tegen de ontluistering van het dorp tengevolge van architectonisch
minderwaardigen bouw. Van het door hen verbreide inzicht, dat het dorp ook
economisch ten voordeele strekte, was de welstandsbepaling het resultaat.
Noodzakelijke voorwaarde voor beoordeeling van de bouwplannen door een
gemeentebestuur is deskundige voorlichting. In een aantal gemeenten heeft deze
deskundige voorlichting haar vorm gekregen in een Schoonheidscommissie, welke
de kwaliteit van de ontwerpen niet alleen heeft te beoordeelen naar de verdiensten
van de ontwerpen zelf, maar ook naar wat de omgeving eischt. In groote gemeenten
wordt deze taak door plaatselijke schoonheidscommissies vervuld1); voor kleine
plaatsen dienen de provinciale adviescommissies.
Provinciaal werd het toezicht op het uiterlijk van nieuwe gebouwen het eerst ter
hand genomen in Noord-Holland en wel ten gevolge van de ramp van de
overstrooming in 1916. Spontaan ontstond de Adviescommissie voor den herbouw
van de overstroomde streken in Noord-Holland, welke den gemeentebesturen in dat
gebied van advies diende bij de beoordeeling van ingezonden bouwplannen en
bovendien hulp bood bij het verbeteren daarvan, indien deze - en dat was meestal
het geval - niet aan redelijke eischen voldeden. Het werk van deze commissie verliep
zoo gunstig, dat zij het betreurde, dat haar taak met de beëindiging van den herbouw
afgeloopen zou zijn. Daarom werd besloten in plaats van deze tijdelijke, een
definitieve commissie in te stellen, wier naam thans is ‘Adviescommissie der
Noordhollandsche gemeenten voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen’. Dit was
de eerste provinciale commissie, welke zich tot taak stelde, aan de gemeentebesturen
adviezen te verstrekken. Het voorbeeld van Noord-Holland vond navolging; behalve
Noord-Brabant, waar het provinciaal welstandstoezicht op andere wijze is
georganiseerd, bezitten nu alle provinciën een soortgelijke commissie.
Intusschen was, op een bepaald punt, Amsterdam reeds voorgegaan. In 1898 werd
een commissie benoemd, welke Burgemeester en Wethouders zou adviseeren, in de
eerste plaats bij de beoordeeling van bouwontwerpen, ingeleverd bij aanvragen om
erfpacht of koop van terreinen achter het Rijksmuseum en eventueel ook van andere
dan deze terreinen. Hoewel het nog

1) Over de vraag, of al deze commissies voldoende competent zijn of kunnen zijn; vgl.
Gedenkboek Woningwet, blz. 35.
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geen welstandsbepaling in zijn bouwverordening bezat, stelde Amsterdam dus reeds
een schoonheidscommissie in, zij het eene met beperkte taak; de eerste in Nederland.
De bedoeling in engeren zin van dit eerste toezicht van gemeentewege op de
bebouwingen was het verkrijgen van waarborgen, dat de gevels der te stichten
gebouwen aan behoorlijke aesthetische eischen zouden voldoen.
De geschiedenis van het aesthetische toezicht van gemeentewege op de
bebouwingen te Amsterdam doet zien, hoe, noodzakelijkerwijze, dit toezicht in den
loop van den tijd moest worden geïntensiveerd en uitgebreid, doch ook, welke
mogelijkheden er binnen het raam van hun bevoegdheden op dit punt voor de
gemeentebesturen bestaan.
De oorspronkelijke regeling was gemaakt in een tijd, waarin de bemoeiingen van
de overheid op aesthetisch gebied nog zeer beperkt waren. Gaandeweg echter werd
het regel, bij de bebouwing van alle terreinen, welke door de gemeente werden
verkocht of in erfpacht uitgegeven, of ten opzichte waarvan een bijzondere regeling
met de gemeente moest worden getroffen, het advies der commissie in te winnen.
Dit moest ten slotte tot een nieuwe regeling leiden, welke in 1915 tot stand kwam
en als gevolg waarvan een commissie van advies werd ingesteld onder den naam
van Schoonheidscommissie. Aan de nieuwe commissie werd de taak van de oude
overgedragen, doch bovendien kreeg zij te adviseeren over de toepassing van die
bepalingen der bouwverordening, welke betrekking hebben op de handhaving of de
bevordering van het stadsschoon. Door deze regeling kon, praktisch gesproken, het
aesthetische toezicht worden uitgebreid tot de geheele nieuwe stadsbebouwing, daar
immers nagenoeg alle voor bebouwing in aanmerking komende terreinen zich in
handen der gemeente bevonden. Tevens was de mogelijkheid geschapen, in de oude
stad dit toezicht uit te oefenen bij het vernieuwen van gebouwen, wanneer het althans
bebouwing van terreinen betrof, waaromtrent privaatrechtelijke regelingen met de
gemeente moesten worden getroffen.
De volgende stap werd in 1923 gedaan door het aanvullen van de bouwverordening
met een bepaling, krachtens welke het bouwen in den zin dier verordening niet zou
mogen geschieden, wanneer, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, het
stadsschoon zou worden geschaad. Door deze bepaling werd het aesthetische toezicht
door de gemeente op alle nieuwe bouwwerken mogelijk gemaakt. Het toezicht, dat
de Schoonheidscommissie
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uitoefende, werd tegelijk uitgebreid. Het was namelijk gebleken, dat een beoordeeling
van elk geval afzonderlijk nooit kan leiden tot het doel, waartoe het aesthetische
toezicht is ingesteld. Een gevel kan, afzonderlijk beschouwd, zekere verdienstelijke
hoedanigheden bezitten en toch niet met de omgeving overeenstemmen, waardoor
belet wordt, dat volgens afzonderlijke plannen opgerichte gebouwen een
samenhangend geheel vormen. De omstandigheid, dat de stadsuitbreiding allengs in
plaats van per woning bij blokken en zelfs bij geheele straten plaats vond, opende
de gelegenheid bij de bebouwing der bouwblokken harmonie te scheppen. Hiervan
had men reeds in 1921 gebruik gemaakt door in ‘Zuid’, waar 2000 woningen zouden
worden gebouwd, in overleg met de bouwondernemers een commissie in te stellen,
welke zich had bezig te houden met de straat- en pleinwanden, met de vraag dus,
waar hoog of laag, wat met plat of dak gebouwd moest worden, welke deelen van
een straat als een architectonische eenheid beschouwd moesten worden en dus
verdienden aan één ontwerper te worden opgedragen. Een soortgelijke commissie
kwam in 1923 tot stand voor ‘West’, waar een particuliere combinatie ongeveer 6000
woningen wilde bouwen; in hetzelfde jaar voor ‘Oost’ voor ongeveer 8000 woningen.
In overeenstemming met deze nieuwe werkwijze werd ook de werkkring van de
Schoonheidscommissie uitgebreid. Volgens het nieuwe reglement kreeg de
Schoonheidscommissie tot taak te adviseeren omtrent monumentenzorg,
stedebouwkundige zaken en welstandsbepaling.
De toeneming, doch ook de toenemende verscheidenheid van het werk der
commissie, leidde ten slotte in 1932 tot het ontwerpen van een regeling, waarbij het
adviseeren over onderwerpen van aesthetischen aard in handen werd gelegd van drie
commissies en wel een commissie onder den naam van Schoonheidscommissie,
welke de meer algemeene vraagstukken te behandelen kreeg, een commissie voor
de bebouwingen in de oude stad en één voor de bebouwingen in de nieuwe stad1).
Ook in andere plaatsen van ons land heeft men in dezelfde richting en op vaak
overeenkomstige wijze gewerkt als te Amsterdam. In geen plaats echter is men in
dit opzicht zoo ver gegaan als in de hoofdstad. ‘De geschie-

1) Voor bijzonderheden omtrent de geschiedenis der regeling van het toezicht op het stadsschoon,
de wijze van samenstelling van de verschillende commissies en andere bijzonderheden:
Gemeenteblad, 1932, afdeeling I, blz. 2087, v.v.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

104
denis der Amsterdamsche Schoonheidscommissie is de eenige in den lande, die een
beeld geeft, hoever een commissie, die de ‘welstandsbepaling’ heeft te hanteeren,
zich heeft te ontwikkelen, wil zij diepgaand en vruchtbaar werk doen’1).
Betreft dit alles het aesthetische toezicht van de overheid op den bouw, de
Woningwet heeft ook op andere en meer directe wijze de architectuur bevorderd. Zij
opende de mogelijkheid tot overheidssteun aan den woningbouw in den vorm van
kapitaalverschaffing en van jaarlijksche bijdragen in exploitatietekorten aan
woningbouwvereenigingen, die uitsluitend werkzaam zouden zijn in het belang van
de verbetering der volkshuisvesting. Het zijn de woningbouwvereenigingen geweest,
die in ons land het systeem invoerden van complexenbouw, waardoor in de
architectuur nieuwe aesthetische mogelijkheden ontstonden. Door het optreden van
de woningbouwvereenigingen werd de architect bij den bouw van woningen voor
arbeiders betrokken. Voor Nederland was dit volkomen nieuw. Men staat hier, aldus
een bevoegd beoordeelaar, bij een keerpunt in de geschiedenis der Nederlandsche
architectuur2). De grootste achitecten hebben sinds het begin van de twintigste eeuw
aan den arbeiderswoningbouw medegewerkt - om ons te bepalen tot de overledenen:
de Bazel, Berlage, de Klerk, naast wie hier ook genoemd moge worden Van der Pek,
die als eerste de nieuwe sociale beginselen van woningbouw in praktijk bracht.
Sedert de invoering van de Woningwet hebben gemeenten en
woningbouwvereenigingen ruim 200.000 woningen gebouwd, hetgeen thans ongeveer
tien procent van den totalen woningbouw uitmaakt. De uitbreidingen van vele steden
en dorpen hebben hierdoor een bijzonder aanzien gekregen en een beter dan het geval
geweest zou zijn indien hier de particuliere bouwers waren opgetreden. Toch valt
juist in de laatste jaren, ten gevolge van de te

1) de Meijer, t.a.p., blz. 5. - Mutatis mutandis mag ook voor de hier gegeven beschouwingen
het woord gelden, dat van der Steur in het Gedenkboek Woningwet, blz. 253, schreef: ‘Moet
ik mij na deze uiteenzetting het verwijt laten aanleunen, dat ik de zaken van een tè uitsluitend
Amsterdamsch standpunt bezie? Het is mogelijk, dat mij dit verwijt kan treffen, maar ik
meen dat aan den anderen kant de ontwikkeling der architectuur in de zoo juist achter ons
liggende periode zóózeer door Amsterdam beheerscht en beïnvloed is geweest, dat er
aanleiding te over is om Amsterdam dan ook te plaatsen in het centrum van mijn betoog’.
2) de Jonge van Ellemeet, ‘Beter wonen’, blz. 73.
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groote bezuiniging, welke de regeering ook hier oplegt, een zekere achteruitgang
waar te nemen in de aesthetische eischen, welke aan deze woningconplexen worden
gesteld. Daarnaast zij gewezen op het gevaar, dat ligt in een zekere
zelfgenoegzaamheid, welke is ontstaan na de grootsche prestaties van de
woningbouwvereenigingen in de periode welke volgde op den oorlog1).
Buiten de welstandsbepaling heeft het voorbeeld van de woningbouwvereenigingen
en gemeentebesturen, die gemeentelijke woningcomplexen bouwden, den particulieren
bouwondernemers geprikkeld tot een betere aesthetische verzorging van hun product.
Vaak zijn ook hier goede resultaten bereikt, doch of dit optreden de bouwkunst in
het algemeen ten goede is gekomen, valt toch te betwijfelen. Terwijl de architect bij
den woningwetbouw het geheele project maakt, is hij bij de particuliere
bouwondernemers gewoonlijk slechts gevelteekenaar.
Het treffende in de geschiedenis van den arbeiderswoningbouw is, dat daar, waar
het winstelement in den bouw heeft plaats gemaakt voor het sociale belang van goede
woningverzorging, de architectuur is gestimuleerd en de aesthetische verzorging aan
hoogere eischen beantwoordt.
De zorg voor behoud en vergrooting van het schoon van stad en land kan zich in de
twintigste eeuw niet meer beperken tot stedebouw en bouwtoezicht. Een stad,
aangelegd naar goede beginselen van stedebouw en opgetrokken volgens hooge
aesthetische eischen, kan toch nog worden ontsierd op andere wijze: door reclame.
Kende het stadsbeeld vroeger voornamelijk slechts een uithangbord als
reclamemiddel tot het trekken van de aandacht van den voorbijganger, in onzen tijd
is dit gansch anders geworden. Een bescheiden uithangbord, op genoegelijke wijze
beschilderd is voor reclame onvoldoende geworden; groote opschriften op de gevels,
schreeuwende aanplakbiljetten van allerlei formaat en in helle kleuren, lichtreclames,
vaak voorzien van intermitteerend licht, ontsieren het stadsbeeld en maken het
nerveuze leven van de groote stad nog gejaagder dan het uit zijn aard reeds is.
Doch niet slechts de groote steden kennen deze reclame, ook in kleine plaatsen,
die hun oorspronkelijke karakter soms nog vrij goed hebben bewaard, bereikt de
reclame het effect, dat anders door slechten bouw zou zijn

1) T.z.p., blz. 85.
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verkregen. Het natuurschoon wordt eveneens door het ontbreken van beperkende
maatregelen bij het maken van reclame ernstig geschaad; fraaie landschappen zijn
dikwijls geheel bedorven door schreeuwende reclameborden of andere uitvindingen
van dezen aard.
Het tegengaan van reclame in stad of dorp of landschap ware een even reactionnair
als onvruchtbaar pogen. De reclame is in onzen tijd een bestanddeel geworden van
het sociale leven en kan, door oorzaken welke hier buiten beschouwing mogen blijven,
niet gemist worden. Het streven van de overheid kan dan ook niet gaan in de richting
van het bestrijden van reclame, maar in het weren van haar excessen. Deze regel is
de grondslag geworden van het optreden van besturen van provincie en gemeente
ten aanzien van dit onderwerp. Het begrip ‘welstand’ heeft ook hier zijn waarde. Een
enkele reclame reeds kan een geheel stadsbeeld, plein of straat bederven. De
individueele eigenaar van een stuk grond of een gebouw mist, sociaal gezien, het
recht dit bederf te veroorzaken.
De provinciale verordeningen, die alleen op het landelijk deel van gemeenten
betrekking hebben, bevatten in den regel het verbod aan den eigenaar of gebruiker
van eenig onroerend goed om daarop of daaraan te hebben muren, getimmerten,
borden of andere voorwerpen, bestemd en gebezigd tot reclame en het op eenige
andere wijze tot reclame bezigen van het onroerend goed. Dit verbod geldt niet de
reclame voor zaken, die worden vervaardigd of verhandeld, of voor bedrijven, die
worden uitgeoefend op of in het onroerend goed. Van dit verbod kunnen Gedeputeerde
Staten vrijstelling geven, indien naar hun oordeel de reclame de schoonheid van het
omliggende landschap niet schaadt.
De inhoud van de gemeentelijke verordeningen komt, met variaties in de
formuleering, geboden door plaatselijke inzichten en verhoudingen, gewoonlijk neer
op analoge bepalingen. In de gemeenten, waar een verordening van dezen aard bestaat,
wordt in het algemeen reclame buiten het bouwsilhouet, dus op daken, niet meer
toegestaan. Het is echter de vraag of men zulk een weigering in een groote, levende
stad met een druk centrum kan handhaven, of met name lichtreclames, niet tot het
beeld behooren van een modern stadscentrum. Anders staat het met bepaalde
stadswijken, die dit karakter in het geheel niet dragen, zooals te Amsterdam
bijvoorbeeld de hoofdgrachten, waarvoor Burgemeester en Wethouders terecht een
besluit hebben
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genomen, waarbij is vastgesteld, dat deze uitgesloten zullen zijn van het verleenen
van vergunning voor lichtreclame.
Dezelfde rechtsvragen, welke zich bij monumentenbescherming voordoen en alle
voortkomen uit de beperking van het beschikkingsrecht van den eigenaar, zijn ook
opgeworpen toen de overheid zich met het weren van ontsierende reclame ging
bezighouden. Door enkele arresten van den Hoogen Raad1) is uitgemaakt, dat de
gemeentebesturen, en implicite de provinciale besturen, de bevoegdheid bezitten,
bepalingen inzake reclame te maken en ook de praktijk heeft zich met den geest dier
bepalingen volkomen vereenigd.
Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk, dat de houding van de overheid ten opzichte
van de aesthetische beteekenis van het bouwen en van het stadsbeeld in de twintigste
eeuw geheel anders is dan zij was in de negentiende. Tegenover onthouding van de
overheid toen, een intensieve bemoeiing nu Bij die bemoeiing maakt de overheid,
behalve van het uitbreidingsplan, voornamelijk gebruik van de welstandsbepaling
en de schoonheidscommissie2).
Feitelijk zijn de beide laatste instituten, de schoonheidscommissie het meest,
uitingen van gebrek aan vertrouwen in de bouwkunst van eigen tijd. Zoo gezien is
de schoonheidscommissie dan ook geen instituut, waarover men zich heeft te
verheugen, doch eer een, waarvan de instelling - juister gezegd: de noodzakelijkheid
tot instelling - het bewijs levert, dat de sociale en geestelijke basis van de bouwkunst
niet meer of nog niet de soliditeit bezit van vroeger eeuwen en het vakmanschap van
den architect de inzinking van de vorige eeuw nog niet te boven is. Toch is dit
vakmanschap thans waarschijnlijk grooter dan blijken kan. Het feit immers, dat
zoovelen zich kunnen uitgeven voor architect, die hiertoe de bekwaamheden missen,
doet den gequalificeerden architecten vele opdrachten ontgaan.
Zonder het bestaan van schoonheidscommissies echter zouden de gevolgen van
dit feit zich sinds de laatste dertig jaren in nog veel grooter mate hebben doen gevoelen
dan metterdaad het geval is geweest. Dat het aesthetische toe-

1) Vgl. Weekblad voor Gemeentebelangen, 1930, no. 15.
2) Voor bijzonderheden omtrent het verschillend karakter van wering van reclame in gemeenten
met stedelijk karakter en in gemeenten met dorpskarakter zij verwezen naar
‘Gemeentebestuur’, 1928, blz. 189, v.v.
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zicht op den bouw, in den vorm van welstandsbepaling en schoonheidscommissie,
goede resultaten heeft opgeleverd, wordt feitelijk door geen ter zake kundige meer
in twijfel getrokken.
Beide instituten hebben in negatieven zin de verdienste, veel leelijke en inferieure
gebouwen te hebben geweerd; in positieven zin: de totstandkoming van aesthetisch
verantwoorde bouwwerken te hebben bevorderd. Beiderlei verdiensten zijn voor de
ontwikkeling van de Nederlandsche architectuur van bijzondere beteekenis, daar zij
grooter vakkennis en bouwkundig inzicht hebben bevorderd. Niettemin bergt het
bestaan van de schoonheidscommissie ook een gevaar in zich, dat van de vervlakking.
Ondernemers worden er immers licht toe gebracht, bij voorkeur middelmatige
gevelontwerpers te kiezen, wier teekeningen gemakkelijker de schoonheidscommissies
passeeren dan gedurfde ontwerpen van meer oorspronkelijke geesten. Het is dit
gevaar, dat men waarschijnlijk reeds binnen betrekkelijk weinig jaren onder het oog
zal moeten zien.
Duurzamer beteekenis dan de schoonheidscommissie zal dan ook het
uitbreidingsplan bezitten, dat voor verre toekomst mogelijkheden biedt, waarbinnen
de verzorging van het beeld van stad en dorp zich harmonisch kan ontwikkelen.
Daarnaast moet genoemd worden de woningwetbouw, welke door zijn socialen inslag
de architectuur rechtstreeks kan bevorderen, mits niet aan verkeerde zuinigheid of
zelfgenoegzaamheid worde toegegeven.
Toch blijven de primaire voorwaarden tot het duurzaam verheffen van bouwkunst
en bouwkunde goede opleiding van den architect en den bouwkundige en bescherming
van den titel van architect. Naarmate aan deze voorwaarden meer zal worden voldaan,
zal in de toekomst de behoefte aan welstandsbepaling en schoonheidscommissie zoo
al niet verdwijnen, dan toch geringer worden, indien althans de tijd in zichzelf de
elementen bevat voor een bloei van de bouwkunst.
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Museumwezen
‘Le véritable but des arts ne fut jamais de contenter la vanité d'un petit
nombre de riches; les arts ont une fin plus utile et plus grande, c'est
d'instruire une Nation, de former ses moeurs, son goût, et de graver dans
sa pensée des images qui lui rappellent sans cesse de hautes vertus et sa
propre dignité’1).
HET openbare museum is een instituut van de negentiende eeuw. Tot de Fransche
revolutie was het verzamelen van kunst uitsluitend een particuliere aangelegenheid
van vorsten en vermogenden. Met de verandering der politieke en sociale
verhoudingen, welke in de Fransche revolutie haar uitdrukking en symbool vindt,
wijzigden zich ook de voorwaarden, waaronder kunst werd verzameld en
tentoongesteld2). Valt dit het duidelijkst te constateeren in de landen, waar het
absolutisme toen ophield te bestaan, in Nederland had de overgang van de particuliere
tot de openbare verzameling in wezen geen ander karakter dan elders.
De democratiseering van het kunstbezit in den eenvoudigsten vorm was de
openstelling van de vorstelijke verzamelingen voor het publiek, zooals in Parijs
gebeurde door de verandering in bestemming van het Louvre: het werd van paleis
museum. In Nederland is het eerste museum van den staat op dezelfde wijze ontstaan.
Als gevolg van de omwenteling van 1795 was een deel van het stadhouderlijk bezit
naar Parijs overgebracht, een ander en op zich zelf toch ook nog belangrijk deel,
schilderijen en kunstvoorwerpen, kwam aan den staat. Reeds in 1799 kon van deze
verzameling in de Oranjezaal van het Huis Ten Bosch een blijvende tentoonstelling
geopend worden,

1) Ontleend aan een Pétition présentée par les artistes au Directoire Exécutif, opgenomen
in Le Moniteur du 12 vendémiaire an V (3 October 1796). Saunier, Les Conquêtes
Artistiques de la Révolution, blz. 52.
2) Vgl. omtrent de groote beteekenis van de Fransche revolutie voor museumwezen en
kunstgeschiedenis in en buiten Frankrijk: het in noot 1 genoemde boek en Jessen, Die Museen
als Volksbildungsstätten, 1904, blz. 14, v.v. - Het voornaamste museum, dat vóór de Fransche
revolutie werd gesticht, is het British Museum van 1753.
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die later door Lodewijk Napoleon naar Amsterdam werd overgebracht. Het kabinet
van Prins Willem V, dat in 1815 uit Parijs terugkwam, werd de grondslag voor de
verzameling in het Mauritshuis1).
Eenige groote nationale verzamelingen waren nu gevormd, doch daarmede was
dan ook alles gezegd. De beteekenis van wat men bezat, was men zich zoo min
bewust als het aesthetisch genot, dat dit bezit aan het volk bereiden kon. Hoe weinig
men er op rekende, dat deze verzamelingen voor de groote massa beteekenis zouden
hebben, blijkt voldoende uit het feit, dat nog zeer lang de verzamelingen te Amsterdam
slechts op enkele dagen per week van tien tot twee uur ter bezichtiging werden
opengesteld; die in den Haag alleen op Woensdag en Zaterdag van tien tot één uur
en dan nog slechts voor wie ‘wel gekleed (was) en geen kinderen bij zich (had)’2).
Niet alleen, dat de verantwoordelijke organen en beheerders niets deden om de
musea door ruimer openstelling van de gebouwen en door andere maatregelen nader
tot het volk te brengen, de verzamelingen zelven werden niet aangevuld, vaak zelfs
niet goed onderhouden. Op de begrootingen van het Rijk en van de enkele gemeente,
die vóór 1860 een museum bezat, als Rotterdam, werden steeds bedragen geplaatst,
te laag om geschoold personeel aan te stellen, aankoopen van eenige beteekenis te
doen, behoorlijke catalogi samen te stellen of zelfs te waken tegen verval der
verzamelingen3). Zoo stond, typeerend voorbeeld voor alle, zeer vele jaren op de
begrooting voor het Mauritshuis een zelfde bedrag voor kosten van onderhoud en
van aankoop, namelijk 814 gulden. Alleen voor het schoonhouden van het gebouw
was dit bedrag reeds onvoldoende; in 1865 werd het gewijzigd. De toen aangebrachte
wijziging bestond echter in het afronden van dit bedrag tot ƒ 800, wat overigens geen
gevolgen had, want sinds 1830 was voor het Mauritshuis toch reeds geen stuk meer
gekocht4).

1) Moes en Van Biema, Nationale Konst-Gallery, blz. VI. De latere ontwikkeling vindt men
uitvoerig beschreven in de Inleiding tot den Catalogus van het Rijksmuseum, 1934.
2) Haverkorn van Rijzewijk, Museum Boymans, blz. 12 en Van Westhreene, Een Woord over
Kunst, blz. 8.
3) In Rotterdam bijvoorbeeld werd eerst in 1879 aan den directeur van het museum een jaarwedde
toegekend. Vóórdien nam een kunsthandelaar het ambt zonder belooning waar. De in dat
jaar vastgestelde jaarwedde bedroeg ƒ 600. Haverkorn van Rijzewijk, t.a.p., blz. 267.
4) ‘Holland op zijn smalst’, blz. 351.
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In de Staten Generaal was het slechts een enkel lid, dat tegen zulke toestanden soms
zijn bezwaren uitte, in de pers of elders - het ligt voor de hand bij de toen geldende
opvattingen - bespeurt men van bezwaren of klachten ongeveer niets. Vóór het
optreden van de Stuers droegen deze stemmen trouwens weinig ver. Mannen als
Bosscha en Van Westhreene, die zich reeds in 1840 en 1854 hadden doen hooren,
bleven zonder invloed en met hen de enkelen, die een nog zwakker geluid bezaten.
Zelfs de prikkeling van de nationale gevoelens, in 1844 door Potgieter ondernomen
in ‘Het Rijksmuseum’, teekening van tegenstelling tusschen de grootheid van de
zeventiende eeuw en lauwheid van eigen tijd, kritiek tevens op de behandeling van
de artistieke nalatenschap dier grootheid, opgeborgen in het Trippenhuis, bracht
niemand in beweging.
In den loop van eenige decennia echter wijzigden de economische en politieke
verhoudingen zich zoozeer, dat ook het nationaal bewustzijn zich krachtiger ging
uiten dan in nu eens bleeke, dan weder gezwollen lyriek. Wat Potgieter, de
voornaamste en krachtigste vertegenwoordiger van grootburgerlijk nationaal besef
en daardoor toen zijn tijdgenooten vooruit, reeds twintig jaren eerder had gewenscht,
zou in 1863 een begin van vervulling beleven. Toen men zich in dat jaar zette aan
de voorbereiding van de viering van het halve eeuwfeest van de herwonnen nationale
onafhankelijkheid, werd door een aantal belangstellenden te Amsterdam het plan
geopperd, in de hoofdstad te geraken tot de stichting van een nationaal museum, met
de bedoeling, daaraan den naam van Koning Willem I te verbinden1). De in dien tijd
ontwakende belangstelling van de liberale burgerij voor openbare verzamelingen
had dan ook minder van doen met het bevorderen van kunstzin, dan met het wekken
van kennis van en bewondering voor het nationale verleden en voorzoover het de
beeldhouw- en meubelkunst betrof, ontwikkeling van den smaak en van de kennis
der handwerktechnieken2).
Jaren lang is ten slotte over den bouw van het Rijksmuseum beraadslaagd,

1) Hoe in dienzelfden tijd nog in de Staten Generaal over het nut van een Rijksmuseum werd
gedacht, kan blijken uit het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs over de
staatsbegrooting voor 1863: ‘De Kamer beval opnieuw het denkbeeld aan om de Musea van
Wetenschap en Kunst zooveel mogelijk te concentreeren, niet alleen om een meer volkomen
geheel te vormen, maar ook om aan kosten van toezicht en bewaring uit te winnen’.
2) Vgl. Van Gelder, Cultureele beteekenis der Musea, blz. 386.
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zijn ontwerpen gemaakt, prijsvragen uitgeschreven, doch voortgang had de zaak
niet1). Het was ten slotte S. van Houten, die bij de behandeling van de begrooting
voor het jaar 1873, daartoe aangespoord door kort te voren in De Gids verschenen
artikelen van Gorter en Zimmerman, een amendement indiende tot het opnemen van
een memoriepost, ten einde in beginsel uit te maken, dat de stichting van een museum
een taak der regeering was. Daardoor, zoo verwachtte hij, zou een einde komen aan
het stelsel, die taak afhankelijk te stellen van het particulier initiatief of van dat der
gemeente Amsterdam. Nadat de Kamer het amendement met op één na algemeene
stemmen had aanvaard, begonnen weder langdurige onderhandelingen met het
gemeentebestuur der hoofdstad. Ondanks de uitspraak der Kamer, dat de stichting
van een Museum een taak der regeering was, wist deze er het gemeentebestuur toch
toe te brengen - plus ça change, plus ça reste la même chose - niet slechts den voor
het museum benoodigden grond af te staan, doch bovendien in den bouw bij te dragen
met een bedrag van honderdduizend gulden2). Eindelijk kon dan aan de voorbereiding
van den bouw worden begonnen. De onvermijdelijke moeilijkheden met jury's,
architecten en anderen werden overwonnen3). Op 13 Juli 1885 werd het Rijksmuseum,
ontworpen door den architect P.J.H. Cuypers, plechtig geopend.

1) Een uitvoerig overzicht van de lijdensgeschiedenis vindt men in de Verslagen 's Rijks
Verzamelingen, 1885.
2) Gemeenteblad Amsterdam, 1873, afd. I, blz. 407; afd. II, blz. 485, v.v. Idem 1876, afd. I,
blz. 20; afd. II, blz. 19, v.v. - Normaal was, dat de gemeente Amsterdam haar bezit op het
gebied van oude kunst grootendeels in bruikleen gaf aan het Rijk ter plaatsing in het
Rijksmuseum.
3) Tot de bijzondere moeilijkheden mogen gerekend worden die, welke zich eerst voordeden
nadat minder geslaagde ontwerpen voor het gebouw waren geëlimineerd en het ontwerp van
den Roermondenaar Cuypers overbleef. Den aard dier moeilijkheden te noemen, behoeft
niet voor wie de aanduiding proeft in de waardige redevoering, welke A.C. Wertheim op
den dag van de opening van het Rijksmuseum hield tot den door hem als hooggeschatten
vriend Cuypers aangesproken bouwmeester:
‘Het voegt niet in het bescheiden kader mijner eenvoudige woorden, de geschiedenis weer
te geven van den grooten strijd, door U gestreden ter wille van het werk, dat gij hebt volbracht;
- strijd tegen angstvallige zuinigheid; strijd tegen overmoedig vooroordeel.
Indien ik dit aanstip, dan is het waarlijk niet om een schaduw te werpen op de vreugde van
dit uur, maar om U te zeggen, dat tegenover hen die in Uw kunstgewrocht niet een idealistisch
streven, maar een middel, een voertuig, een leerstuk, een godsdienstuiting meenen te ontwaren,
- duizenden met mij het begroeten als een grootsch gedenkteeken van Nederlandsche
bouwkunst.’ Verslagen, enz. 1885, blz. 41.
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Wat tot de jaren rond 1860 was tot stand gekomen op het gebied van het
museumwezen, had, buiten de opening in 1849 van het door een particulier
geschonken museum Boymans te Rotterdam, feitelijk weinig beteekenis1). Omstreeks
dien tijd echter, wanneer het einde van een periode van economische moeheid nadert
en de eerste teekenen van economischen opgang zich aankondigen, begint ook het
inzicht door te dringen, dat men wat nog overgebleven is aan kunst in het bezit van
publieke lichamen, dient te organisseren.
Dat de drang tot stichting van een Rijksmuseum inderdaad te beschouwen valt als
een der uitingen van versterkt nationaal bewustzijn, gestuwd door krachtiger
economisch en sociaal leven, blijkt voldoende hieruit, dat tezelfdertijd in een aantal
steden het streven ontstaat het oude verspreide kunstbezit tot gemeentelijke
verzamelingen te constitueeren. Want wat officieel heet ‘stichten van een museum’,
is in den regel niet anders dan het bijeenvoegen en officieel tot verzameling verklaren
van wat men reeds bezat. Niettemin is ook deze handeling reeds van belang, omdat
zij een zekere verantwoordelijkheid schept en doet aanvaarden. Zoo kwamen
gemeentelijke musea tot stand te Haarlem in 1862, te Leiden in 1869, te Dordrecht
in 1870, te 's Gravenhage in 1871, te Utrecht in 1872. Te Amsterdam wordt in 1863
het eerste gemeentelijke museum geopend, als schenking van een kunstminnend
burger, Carl Joseph Fodor2). In dezelfde periode worden ook de voorwerpen van
historische of artistieke waarde, in bezit van andere gemeenten, als Leeuwarden,
Groningen, Gouda, Middelburg, meer systematisch vereenigd en valt ook de
oprichting van de bisschoppelijke en aartsbisschoppelijke musea te Haarlem en
Utrecht.
De opening van het Rijksmuseum vormt in de ontwikkeling van het museumwezen
in Nederland als het ware de scheidingslijn. Van toen af moesten, door de concentratie
van voorloopig nog vrij incoherente verzamelingen, allerlei vraagstukken van
aanvulling, schifting, plaatsing, worden opgelost

1) Wel vermeldt ‘De Nederlandsche Musea’, dat in de periode 1800-1875, 32 musea werden
gesticht, doch hierin zijn ook begrepen verzamelingen van de universiteiten te Amsterdam,
Leiden en Utrecht, waaraan met de toenemende beteekenis van het hooger, in het bijzonder
van het natuurwetenschappelijk, onderwijs, behoefte ging ontstaan. Voor zoover het cijfer
andere musea betreft, valt hun stichting voornamelijk na 1860.
2) Hierbij is buiten beschouwing gelaten de Van der Hoop, welke in 1854 in het Trippenhuis
werd geplaatst.
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die ook stimuleerend werkten op de publieke belangstelling, welke zich eenerzijds
uitte in de oprichting en instandhouding van organisaties als de Vereeniging
Rembrandt en van vereenigingen tot uitbreiding van plaatselijke verzamelingen, het
aanleggen van particuliere verzamelingen, anderzijds in toenemend museumbezoek.
Het begrip ‘museum’ vereischt als meest essentieele element het bestaan van een
verzameling. Nu kan de samenstelling van een verzameling van verschillenden aard
zijn: zij kan het ‘rariteitenkabinet’ zijn van de zeventiende en achttiende eeuw,
waartoe zoowel natuurwetenschappelijke als historische voorwerpen behoorden,
maar ook de meest exquise selectie van kunstvoorwerpen van een bepaalde soort.
Het museum kan ten doel hebben, zoowel het bevorderen van wetenschappelijke
studie als het vergrooten van den schoonheidszin van het volk.
De museumwetenschap kon eerst ontstaan na de stichting van de openbare musea;
zij kwam pas tot bloei in de laatste decennia der negentiende eeuw. Gedurende het
grootste deel dier eeuw bestond het beheer van de musea in niet veel anders dan in
het bewaren van het verworvene1). Ook in het buitenland was dit het geval; ook daar
moest men, zoekende en tastende, geleidelijk orde scheppen in de verzamelingen en
ze door doelmatige verdeeling over verschillende musea tot grooter nut brengen. In
Nederland echter is dit proces van verbetering der musea - welke zich beperkte tot
interne verbetering - nog later aangevangen. De man, die ook op dit punt het eerst
ingreep, was de Stuers. Aan het begin van de eigenlijke ontwikkeling van het
museumwezen in Nederland staat zijn naam.
Hoe groot en goed de invloed was van de Stuers aan dit begin, zij bleek
onvoldoende, later zelfs verkeerd, toen die ontwikkeling vorderingen maakte. Want
van het oogenblik af, waarop ook anderen zich rekenschap gingen geven van de
museumverhoudingen, werd het duidelijk, dat het eerst noodzakelijke ontbrak: een
plan van organisatie van het samenstel der Neder-

1) In welke mate dit het geval was, kan blijken uit den catalogus van het Mauritshuis, die nog
jaren na 1870 werd verkocht. Het gebouw, dat de Anatomische Les en andere meesterstukken
herbergde, verleende destijds tevens een plaats aan zoogenaamde ‘zeldzaamheden’ of
‘rariteiten’, als bijvoorbeeld ‘een beddekwast uit de bedstede van Czaar Peter’. Vgl.
Hervorming en Beheer, blz. 5.
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landsche musea. Daardoor ontstond de klacht, dat de rijksmusea, die de Stuers herzag
en hervormde, niet pasten in een algemeen kader en elkaar niet aanvulden. Te weinig
ook, aldus een andere klacht, welke van de vorige zoowel oorzaak kan zijn als gevolg,
bezaten de meeste musea een eigen, vast programma1).
Niet slechts ging men er zich rekenschap van geven, dat in het museumwezen
systeem ontbrak, ook de vraag naar het doel en de inrichting van elk museum
afzonderlijk drong zich op. Na de periode, waarin men de musea beschouwd had als
bewaarplaatsen van kunst, volgde die, waarin vooral de nadruk werd gelegd op hun
nut voor het onderwijs in het algemeen en voor het kunstonderwijs in het bijzonder.
Zelfs romantici als Alberdingk Thijm en de Stuers konden niet ontkomen aan den
geest van hun tijd, welke aan onderwijs en natuurwetenschap grooter waarde toekende
voor de zedelijke en aesthetische ontwikkeling van een volk, dan in een vorige periode
het geval was geweest. Zij streden voor een herleving van kunst en kunstnijverheid
en meenden dit doel vóór alles te kunnen bereiken door verbetering van de opleiding
en het onderwijs in beide. De Stuers noemt herhaaldelijk de musea ‘de hulpmiddelen,
de laboratoria, de arsenalen van het kunstonderwijs’. Kunst werd met de wetenschap,
als een te doceeren vak, over één kam geschoren. Kunst in theorie en praktijk moest
op alle, hiertoe dienstige, onderwijsinstellingen doordringen. Wanneer Alberdingk
Thijm in 1876 zijn openingsrede als hoogleeraar aan de Amsterdamsche Akademie
van Beeldende Kunsten uitspreekt, moedigt hij zijn leerlingen aan om ‘uit kunstleer
en kunsthistorie in vergelijking met het karakter van onzen tijd de wetenschap op te
doen hoe wij ons de waardige zonen kunnen toonen van een groot voorgeslacht’2).
De inrichting der musea, ook die van het Rijksmuseum, hield, zooal niet in de eerste,
dan toch evenmin in de laatste plaats, rekening met de opleiding van de studeerende
kunstenaars, de kunstnijveren en de kunsthistorici.
De eerste conservatoren der musea waren in den regel schilders, van wie men
verwachtte, dat zij het best in staat zouden zijn de aan hun zorg toevertrouwde
voorwerpen deskundig te bewaren. De ontwikkeling der

1) Beide grieven vindt men, met bewijsgronden gestaafd, uitvoerig uiteengezet in Hervorming
en Beheer, blz. 5, v.v.
2) Ontleend aan Lugt, Redderen van den Nationalen kunstboedel, blz. 12.
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kunstgeschiedenis bracht later voornamelijk wetenschappelijk gevormden aan het
hoofd der musea. Door de een of andere wetenschappelijke studie op het gebied van
kunst - vaak niet anders dan archiefstudie of speciale kennis van een bepaalden
schilder of schilderschool - werden zij bevoegd geacht, de leiding over een museum
te voeren. Minder of in het geheel niet werd gelet op hun algemeene ontwikkeling,
hun artistiek begrip of smaak; het criterium voor hun geschiktheid was de mate van
hun wetenschappelijkheid. Deze generatie van museumleiders heeft voor de
wetenschappelijke beoefening van de kunst en haar geschiedenis zeker veel
gepresteerd; de inrichting der musea, de opstelling der verzamelingen echter heeft
zij nadeelig beïnvloed. Want niet het publiek, dat de musea behoort te bezoeken,
stond hun bij die opstelling voor den geest, doch de geleerde en de studeerende, die
de verzamelingen als studiemateriaal zouden gebruiken. Daardoor werd het museum
ook geen plaats, waar het publiek rusting van kunst kon genieten. Zalen en zalen,
volgehangen met schilderijen van belangrijke en onbelangrijke kwaliteit;
beeldhouwwerken en andere werken van kunst, wier hoeveelheid het waardeeren
van een enkel stuk onmogelijk maakte; kunst uit allerlei perioden - dit alles schrok
den leek eer af dan dat het hem aantrok. Niet de schoonheid gaf het museum zijn
karakter, doch de wetenschap. Natuurlijk, het publiek weren wilde men niet, doch
zich richten naar zijn behoeften, wat allerminst wil zeggen afdalen tot zijn niveau,
liet men na.
Naarmate door de veranderde sociale en geestelijke verhoudingen de tegenstelling
tusschen publiek en musea duidelijker aan den dag trad, groeide sinds de jaren rond
1900 ook geleidelijk het verzet tegen dien toestand. Hoe sterk echter de oude opvatting
nawerkte, blijkt het duidelijkst uit het in 1918 verschenen rapport van den
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. In verscheidene opzichten bevatte dit
rapport belangrijke voorstellen tot verbetering, uitgaande van de juiste opvatting, dat
elk museum in samenstelling en inrichting blijk moet geven van een leidende
gedachte: ‘alleen zoodoende kan het, zooals zijn doel behoort te zijn, de grondslag
zijn voor ernstige studie, in plaats van eene gelegenheid pour tuer le temps des
badauds’1). Ook deze vernieuwers hielden met het publiek nog te weinig rekening.
Een der eerste resultaten van het instellen van een Departement van

1) Hervorming en Beheer, blz. 6.
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, was de benoeming, bij Koninklijk Besluit
van 5 Februari 1919, van een ‘Rijkscommissie van Advies inzake reorganisatie van
het Museumwezen hier te lande’, welke o.m. tot taak kreeg, na te gaan, wat in het
algemeen ontbrak aan de organisatie van het museumwezen en in het bijzonder, wat
verbetering behoefde ten aanzien van het samenstel, de werking, inrichting en leiding
der Musea van Geschiedenis en Kunst, voornamelijk der Rijksmusea en de onderlinge
verhouding dier instellingen. Het in het leven roepen van deze commissie getuigde
van een groote gedachte: het museumwezen van ons land in zijn geheelen omvang
te regelen, opdat de gemeenschap het grootste nut van het openbaar kunstbezit zou
kunnen trekken. Het was, voorzoover bekend, de eerste maal in Europa, dat een
poging van dezen aard werd ondernemen. Het reeds in 1921 verschenen rapport der
commissie mag als een belangrijk stuk worden beschouwd. Uit de conclusies en
voorstellen, waartoe zij kwam, blijken bovendien duidelijk de wijzigingen, welke
zich voltrokken hadden in de opvattingen omtrent de taak en de plaats der musea.
Een museum, zoo schrijft de commissie, moet een organisch geheel vormen.
Daarom moet, veel duidelijker dan tot nu toe het geval was, het karakter van elk
museum en de plaats daarvan in het algemeene samenstel bepaald worden. Om dit
te bereiken, moet men allereerst een volstrekte scheiding maken tusschen de
voorwerpen, die getoond worden om der schoonheid wille en zulke, die speciaal van
historische beteekenis zijn. De laatste vormen in het project der commissie de kern
voor een Nederlandsch Historisch Museum. Daarnaast is dan een tweede schifting
noodzakelijk. Want de werken, waarvan gezegd kan worden, dat zij tot het ruimer
gebied der wereldkunst behooren, moeten in hun volle dracht dienstbaar worden
gemaakt aan de geestelijke en aesthetische beschaving van ons volk. In deze opvatting
past de conclusie van de stichting van een Algemeen Kunstmuseum te Amsterdam,
waarin naast een keuze van schilderijen, hoofdzakelijk uit het Rijksmuseum, een
beperkt aantal kunstwerken van zeer voorname order uit het tegenwoordige Museum
van Geschiedenis en Kunst, de Musea van Oudheden en Ethnografie en het
Prentenkabinet wordt samengebracht, waardoor een synthese van wereldkunst zou
worden verkregen, van welke, door haar geestelijke eenheid, een machtige cultureele
werking zou kunnen uitgaan. Daarnaast zou dan plaats zijn voor een kunsthistorische
verzameling in een
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reeks zalen van het Rijksmuseum en een groot Historisch Museum, verdeeld over
Amsterdam, Leiden en Den Haag.
Van deze voorstellen der commissie, welke getuigen van een grootsche conceptie,
is ongeveer niets verwezenlijkt. Reeds onmiddellijk na het verschijnen van het rapport,
rees in en buiten de Staten Generaal ernstig verzet. Op de begrooting voor het jaar
1922 had Minister de Visser een post geplaatst ter bestrijding van de kosten van een
door de commissie voorgestelden Museumraad, welke de regeering bij de reorganisatie
van het museumwezen ter zijde zou staan. Aan daartegen in het Voorloopig Verslag
geopperde bedenkingen komt hij onmiddellijk tegemoet door het geven van ‘de
verzekering, dat hij er niet aan denkt, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden
maatregelen als bijvoorbeeld het stichten en inrichten van nieuwe gebouwen voor
een Algemeen Kunstmuseum en voor het Rijks Ethnografisch Museum te treffen.
Zij zullen tot gunstiger tijden moeten worden aangehouden’.
Met deze mededeeling werd het voornaamste deel van het werk der commissie
aan de oppositie geofferd. Die oppositie werd gevoed, zoowel door het streven naar
bezuiniging, het meest weder op zaken van kunst, dat opkwam in en tengevolge van
de kort na het verschijnen van het rapport ingetreden economische crisis, als door
het verzet in den kring van leiders van musea, die in de voorstellen der commissie
een bedreiging zagen van hun zelfstandigheid.
De oppositie in de Kamer bleek reeds onmiddellijk zóó sterk, dat de Minister zelfs
zijn Museumraad niet zou hebben gekregen, indien hij niet concessies had gedaan.
Om elke gedachte aan uitvoering van de plannen der commissie te doen verdwijnen,
ging hij er zelfs toe over den naam van Museumraad te wijzigen in dien van
Rijkscommissie van Advies in zake de musea. Daarop gerustgesteld, aanvaardde de
Tweede Kamer de onkosten aan deze commissie verbonden1). Zij kwam tot stand bij
Koninklijk Besluit van 17 Mei 1922, met als taak, het geven van voorlichting en
advies aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen omtrent
aangelegenheden op het gebied van het museumwezen en heeft praktisch geen
beteekenis, daar zij slechts bij hooge uitzondering wordt geraadpleegd.

1) Handelingen Tweede Kamer, 1921/22, blz. 1897, v.v. De voornaamste verdediger van de
voorstellen der commissie was de heer Kleerekoper; de voornaamste bestrijder de heer de
Visser van IJzendoorn.
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De sinds 1921 ingetreden ontwikkeling der museumverhoudingen heeft het door de
Museumcommissie van 1919 gestelde doel trouwens nog minder bereikbaar gemaakt
dan voordien. Door de op zich zelf verheugende totstandkoming van de belangrijke
gemeentelijke musea te Rotterdam en Den Haag, beide in 1935, zijn als het ware
plaatselijke Kunstmusea gesticht, zij het niet in den zin van het woord, zooals de
commissie het gebruikte. Daardoor is de gedachte aan het Algemeene Kunstmuseum
van zelf op den achtergrond geraakt. Het heeft geen zin thans nog na te gaan of, uit
algemeen oogpunt, de stichting van het Algemeene Kunstmuseum niet de voorkeur
zou hebben verdiend boven de stichting van deze plaatselijke Kunstmusea1). Eerder
dient men met waardeering te erkennen, dat er bij den opzet en de inrichting dezer
musea naar gestreefd is elk harer een eigen karakter te geven, waardoor aan een
anderen wensch van de commissie is voldaan. In verscheidene opzichten valt
overigens in het museumwezen een belangrijke verbetering waar te nemen2). De
goede smaak der directeuren heeft in de voornaamste musea en ook in kleinere, het
streven om het publiek nader tot het museum te brengen en het museum voor het
publiek aantrekkelijker te maken, bevorderd.
Sinds het begin dezer eeuw is ook de neiging tot het aanleggen van verzamelingen
toegenomen. Zonder op dit punt aan de cijfers, welke het geschrift ‘De Nederlandsche
Musea’ bevat, absolute waarde toe te kennen - daarvoor omvatten zij te veel en te
velerlei: kunst, wetenschap, natuurlijke

1) Dat overigens niet alle leden der commissie later nog volledig voor de door hen voorgestelde
plannen stonden, kan bijvoorbeeld blijken uit het Verslag over het jaar 1925 van den
hoofddirecteur van het Rijksmuseum, den vroegeren onder-voorzitter van de commissie.
‘Wij mogen ons gelukkig achten’, schrijft Schmidt Degener, ‘dat de tijdsomstandigheden er
toe dwongen met het bestaande een proef te nemen en een nieuwe opstelling te zoeken op
grond van de door Cuypers geschapen ruimten. De proef heeft bewezen, dat naast
inconveniënten, de bouw van Cuypers tallooze voordeelen biedt, welke een klein museum
in de buurt van het huidige gebouw, dat slechts het beste zou bevatten, zou hebben gemist’.
2) Een wettelijke maatregel, welke de inrichting der musea ten goede bevordert, is tot stand
gekomen bij wet van 1 Mei 1925, St.bl. no. 174, welke de mogelijkheid opent veertig jaren
na het overlijden van den erflater in het algemeen belang af te wijken van bij erfstelling of
legaat gemaakte bedingen ten aanzien van plaatsing, e.d., van aan openbare musea vermaakte
voorwerpen van kunst. Voorbeelden van de nadeelige gevolgen van het ontbreken van zulk
een bepaling, vindt men in het rapport van de Museumcommissie, blz. 138, v.v.
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historie, plaatselijke geschiedenis, enz. - mogen zij hier toch worden vermeld, daar
zij in elk geval een indruk geven van de ontwikkeling op dit gebied. Groepeert men
de musea en verzamelingen naar het jaar van openstelling, casu quo van stichting,
dan verkrijgt men de volgende uitkomst:
absoluut

in procenten

Vóór 1800

19

8

1800-1875

32

13

1875-1900

30

12

1900-1919

51

21

1919-1937

117

46

Onbekend

1

-

-

-

250

100

Totaal

Het versnelde tempo der toeneming van het aantal musea en verzamelingen blijkt
uit deze cijfers duidelijk. Men mag deze toeneming als een gelukkig verschijnsel
beschouwen, niet slechts omdat zij de uitdrukking is van beter inzicht in de waarde
van verzamelen, doch ook omdat zij het mogelijk maakte, in van het centrum
verwijderde deelen van het land iets te doen voor de ontwikkeling of bevordering
van schoonheidszin. Doordat hier echter elke centrale, leidende gedachte ontbreekt,
ontstaat ook versnippering en particularisme, waardoor, wat minister de Visser in
zijn installatierede van de Museumcommissie noemde ‘de in menig opzicht chaotische
toestand op dit gebied’, nog is vergroot.
Een objectief vaststaand gegeven, waaruit zou vallen op te maken welke beteekenis
de musea hebben in het cultureele en geestelijke leven van een volk, bestaat niet.
Men mag aannemen, dat die beteekenis stijgt naarmate een volk voor het genieten
van kunst ontvankelijker is. Behalve natuurlijke aanleg, zijn hiertoe ook van
beteekenis sociale verhoudingen, waaronder dan niet alleen mogen worden verstaan
inkomensverhoudingen, doch ook mate van vrijen tijd, genoten onderwijs en algemeen
beschavingspeil. Ook in dien zin is sinds het begin dezer eeuw zeker veel ten goede
veranderd. Leerplichtwet, ruimer onderwijs, het genieten van middelbaar en
universitair onderwijs door kinderen uit kringen voor welke dit onderwijs vroeger
feitelijk afgesloten was, verbeterde loonen, verkorting van den arbeidstijd, sociale
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wetgeving en sociale verzekering, ontwikkelingsarbeid door de vakvereenigingen het zijn even zoovele factoren, die zouden mogen doen verwachten, dat de
belangstelling voor de musea zou zijn grgroeid. Inderdaad is er reden voor de
veronderstelling, dat de betrekkelijk kleine kern van min of meer geregelde bezoekers
zich heeft uitgebreid, vooral door het instituut van de wisselende tentoonstellingen,
die de belangstelling levend houden. Beziet men echter de totaalcijfers omtrent het
bezoek - objectief alleen voorzoover zij aantallen registreeren, doch niets zeggend
overigens omtrent de intensiteit der bezichtiging - dan ziet men voor de grootste en
belangrijkste musea allerminst een toeneming van beteekenis. Eenige cijfers kunnen
dit demonstreeren:
Musea

1901

1911

1921

1931

1937

Rijksmuseum, 168.443
Amsterdam

302.854

258.218

208.490

183.648

Mauritshuis, 47.074
Den Haag

69.968

80.259

67.068

59.081

Rijksmuseum 5.994
v.
Oudheden,
Leiden

7.679

11.483

10.285

9.382

Gem.museum, onbek.
Amsterdam.

onbek.

onbek.

72.193

60.343

Gem.museum, 12.875
Den Haag

13.118

14.629

11.503

35.566

Museum
Boymans,
Rotterdam

25.837

24.177

25.265

37.186

19.119

Bij de beoordeeling van de cijfers dezer tabel dient men in het oog te houden, dat
de vergelijking met de jaren vóór 1931 niet zuiver kan zijn, daar met ingang van
October 1923 voor alle Rijksmusea en sindsdien geleidelijk ook voor Gemeentemusea,
entrée werd geheven; alleen voor het museum Boymans bestond altijd entréeheffing.
De meeste cijfers van vroegere jaren zijn dus schattingen, waarschijnlijk niet eens
al te nauwkeurige. Vast staan in elk geval de cijfers van de jaren vermeld in de laatste
twee kolommen. Bij vergelijking dier cijfers blijkt dan, dat, behalve in Den Haag en
Rotterdam, waar nieuwe musea tot stand zijn gekomen, het bezoek aan alle overige
musea is achteruitgeloopen.
Een groot deel van de bezoekers - en in het bijzonder geldt dit voor Rijksmuseum
en Mauritshuis - bestaat uit vreemdelingen1). De oorzaken,
1) Daarnevens zij er de aandacht op gevestigd, dat de in het overzicht opgenomen jaren in
zekeren zin normale jaren vormen. Wanneer in een museum belangrijke tentoonstellingen
worden gehouden - zooals het geval was in het Rijksmuseum in 1932 en 1935 van werk van
Rembrandt, in het Stedelijk museum te Amsterdam in 1936 en 1938 van Engelsche en
Fransche schilderkunst, in het Gemeentemuseum te Den Haag in 1936 van werk van de
gebroeders Maris, in het Museum Boymans te Rotterdam in 1935 en 1937 van werk van
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welke den omvang van het vreemdelingenverkeer bepalen, beïnvloeden dus in sterke
mate de cijfers omtrent het bezoek aan musea. Door een bijzondere omstandigheid
is men in staat, de verhouding na te gaan tusschen het bezoek van vreemdelingen en
van landgenooten. In het jaar 1913, het laatste jaar vóór den oorlog, bedroeg het
aantal bezoekers aan het Rijksmuseum 296.638, aan het Mauritshuis 77.790; in het
jaar 1917 waren deze cijfers onderscheidenlijk: 119.593 en 31.089. Hier is dus een
verschil van veertig procent. Moge door deze cijfers het nut van de musea blijken
als factor van vreemdelingenverkeer, zij doen tevens zien, dat het bezoek van de
Nederlandsche bevolking zelve aan de musea niet overweldigend groot is te noemen.
Worden de percentages echter hooger, wanneer men niet let op deze beide musea
alleen, doch op het totaal van alle musea? Men zou dit toch mogen verwachten, nu
er zoovele musea zijn gesticht, welke zich richten naar plaatselijke en gespecialiseerde
belangstelling. Deze verwachting wordt niet bevestigd door de cijfers. Blijkens de
Statistiek der Musea is de belangstelling voor de musea voortdurend - zij het ook
niet regelmatig - dalende. Het percentage der bevolking, dat de musea bezoekt,
bedraagt voor 1935 vier procent en is het laagste sedert 1880, toen het 3,3 procent
was1).
Het ware onredelijke overschatting van de beteekenis der musea, indien men aan
het museumbezoek het cultureele en artistieke peil van een volk zou willen meten
en zelfs onjuist, omdat artistieke zin zich op gansch andere wijze kan uiten. Toch
geeft het te denken, dat, ondanks het bestaan van meer, gedifferentieerder en, vooral,
meer op het publiek ingestelde musea, ruimer onderwijs en verbeterde sociale
verhoudingen, het percentage van de bevolking, dat musea bezoekt, niet is
toegenomen, integendeel, eerder een tendens tot dalen vertoont. Hierbij heeft men
natuurlijk ook in het oog

Vermeer en van Jeroen Bosch - dan stijgen de bezoekcijfers met tienduizenden. Uit deze
cijfers blijkt duidelijk de beteekenis voor het museum van afzonderlijke tentoonstellingen.
1) In het algemeen is de berekening nog te gunstig, daar zij de verhouding weergeeft van het
totaalbezoek aan de musea, dus dat der vreemdelingen inbegrepen, op de Nederlandsche
bevolking.
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te houden, dat de cijfers den invloed hebben ondergaan van het verminderde
vreemdelingenbezoek. Hier werken dus oorzaken, welke krachtiger zijn dan de
genoemde factoren.
Moet de verklaring van dit verschijnsel worden gezocht in een toch nog
onvoldoende aanpassing van het museum aan het sneller tempo van het leven, dat
ten deele ook den aard van neiging en liefhebberij van een groot deel van het volk
bepaalt en juist van dat deel in het bijzonder, dat artistieke opvoeding het meest van
noode heeft? Bij de beantwoording van deze vraag heeft men er zich rekenschap van
te geven, dat die aanpassing niet beneden een bepaalde grens kan gaan: het museum
heeft zijn eigen wezen en zijn eigen wetten, waaraan het heeft te gehoorzamen. Ten
slotte kan het museum niet anders dan voor een deel van het volk aantrekkelijkheid
bezitten - een deel, dat verspreid is over alle sociale klassen en bestaat uit
schoonheidzoekers met aanleg tot rustige beschouwing.
Het museum is naar zijn aard statisch, onzen tijd noemt men gaarne dynamisch.
Al zijn geen van beide bepalingen, van museum noch van tijd, geheel juist, zij brengen
toch een tegenstelling tot uitdrukking, welke wezenlijk is. Het museum blijft een
instituut van de negentiende eeuw - ook in de twintigste.
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Tooneel en opera
‘De dramatische kunst is in elk geval, hoe men over de praktijk denken
moge, een element van kunst, en heeft, origineel en historisch in menig
opzicht niet alleen de aesthetische ontwikkeling, maar ook de ethische,
zelfs de religieuze ontwikkeling van het volk bedoeld’.
Minister J. Th. de Visser1).
ANDERS dan in het buitenland vaak het geval is, heeft de Nederlandsche staat
nimmer een eigen schouwburg geëxploiteerd, een eigen tooneelgezelschap
onderhouden of eenig gezelschap subsidie verleend.
De invloed van het calvinisme op de levenshouding van het Nederlandsche volk
en op de betrekkingen van de overheid tot de kunst heeft zich, zooal niet het sterkst,
dan toch het duidelijkst gemanifesteerd ten aanzien van het tooneel. Zelfs wanneer
de liberalen, toen zij in de Staten Generaal de meerderheid vormden, als
kunstbeschermers hadden willen optreden, zouden zij het toch zeker niet hebben
gewaagd, met het tooneel te beginnen, daar hier, meer dan op eenig ander gebied,
het verzet het krachtigst zou zijn geweest. Voor de liberalen echter was het tooneel
een zaak van particulier bedrijf, waaraan men, in de groote steden, bereid was een
gebouw te verpachten of te verhuren, doch waarmede de overheid, behalve als waker
over de goede zeden, zich niet had bezig te houden.
De vraag, of de staat tot het tooneel of tot de opera in betrekking dient te staan
anders dan uit dezen hoofde, is er eene, welke, behoudens op een onderdeel, feitelijk
nimmer praktische beteekenis heeft gehad. Een enkel lid van de Staten Generaal
moge hieromtrent al eens zijn inzichten hebben uiteengezet, zaak van de regeering
is zij slechts geweest, toen door minister de Visser op de begrooting voor het jaar
1919 een post van ƒ 10.000 was geplaatst als subsidie voor de N.V. Nationale Opera
en op de begrooting voor het jaar 1920 een memoriepost voor de dramatische kunst.

1) Handelingen Tweede Kamer, 22 Januari 1919, blz. 1026.
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Minister de Visser komt de eer toe de eerste Nederlandsche minister te zijn geweest,
die, gedreven door een ruim inzicht in het wezen der kunst en haar moreele aanspraak
op steun van de overheid, metterdaad voor de dramatische en muziekdramatische
kunst iets wilde doen.
De in de Tweede Kamer gevoerde debatten naar aanleiding van zijn voorstellen
werden gehouden in een periode, waarin, ook door buitenlandsch voorbeeld
aangespoord, breedere kringen geneigdheid toonden, mede te werken tot intensiever
bemoeiing van de overheid met onderwerpen van socialen en cultureelen aard. Het
was de tijd, waarin belangrijke sociale wetten tot stand kwamen, het onderwijs
verbeterd werd, de steun aan openbare leeszalen werd uitgebreid, uitgaven voor
musea, monumentenzorg en andere cultureele doeleinden werden verhoogd.
Tegenover het tooneel echter was er in de houding van de rechtsche groepen niets
veranderd, behalve bij een groot deel der groep waarvan minister de Visser de leider
was.
Het debat werd geopend door den heer Kleerekoper, een der weinigen, die zich
in Tweede Kamer en Gemeenteraad steeds voor deze materie had geïnteresseerd.
Hij verklaarde te gelooven - het was in 1919 - ‘dat het oogenblik is aangebroken,
waarop men gerust kan uitspreken, dat de tijd dat de goede kunst object kon zijn van
particuliere exploitatie, voorbij is, dat de goede kunst is aangewezen op de Overheid
om haar beoefenaren te kunnen geven wat zij moeten hebben om kunstenaars te
kunnen zijn en om de kunst te brengen tot het volk.’ Uitgaande van deze opvatting,
bepleitte hij een systematische subsidieregeling tusschen het Rijk en een aantal
gemeenten, zoowel ten aanzien van het bijeenbrengen der middelen als van de
toekenning der subsidies aan tooneelgezelschappen en orkesten.
Van roomsch katholieke zijde werd de vraag, of de Regeering de tooneelkunst
moet subsidieeren, niet onvoorwaardelijk afgewezen. Echter, zoo vroeg de heer van
Wijnbergen, moeten Regeering en Kamer beide dan niet eerst antwoord geven op
de vraag: wat is goede kunst?
Als meening der anti-revolutionaire fractie deelde de heer Schouten mede, dat ‘de
Overheid zich op kunstgebied moet houden aan haar positieve taak: handhaving van
de openbare zeden en zij niet de kunst in de een of andere richting moet gaan steunen’.
Het debat vond zijn voortzetting bij de behandeling van een amendement-Duymaer
van Twist, ingediend namens de anti-revolutionaire fractie, om
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de begrooting te verlagen met het door de regeering tot subsidieering van de opera
voorgestelde bedrag.
Van bijzondere beteekenis in dit debat waren de betoogen van minister de Visser
en de Savornin Lohman. Beiden toch, hoewel behoorende tot de protestantsche
rechterzijde, maakten zich, met een aantal van hun fractiegenooten, ten aanzien van
de dramatische kunst uitdrukkelijk los van het anti-revolutionaire deel der rechterzijde.
Principieele bezwaren tegen subsidieering van de dramatische kunst erkende de
Savornin Lohman niet als voort te vloeien uit het christelijk beginsel. Integendeel,
verklaarde hij: ‘ik ben van oordeel, dat de Regeering bevoegd en verplicht is de kunst
te steunen, ook financieel’. Zoowel van de muziekdramatische kunst als van het
tooneel kan een verheffende invloed uitgaan. ‘Er zijn evenwel grenzen. Namelijk
wanneer de kunst wordt misbruikt en verlaagd tot bevordering van onzedelijkheid,
door het opvoeren van schunnigheden. Ik meen dus, dat men aan gezelschappen, die
dramatische kunst ten uitvoer brengen, subsidie niet behoeft te onthouden, indien
goede dramatische stukken worden opgevoerd. Ik ga nog verder, en meen zelfs dat
het van de Regeering goed gezien is financieelen steun te verleenen, mits zij inderdaad
een zoodanige voorwaarde er aan verbindt’.
De redevoering van minister de Visser bewoog zich in denzelfden gedachtengang
als die van de Savornin Lohman. Behalve een uitvoerige uiteenzetting, waarom, naar
zijn opvatting van het Christendom, ook het tooneel en de opera een element zijn in
de ontwikkeling en de vorming van den completen mensch, gaf hij ten slotte aan,
dat ook uit een oogpunt van nationale cultuur steun aan deze beide uitingen van kunst
noodzakelijk is.
Het amendement-Duymaer van Twist werd ten slotte op 23 Januari 1919
aangenomen met 42 tegen 40 stemmen1).
Intusschen had minister de Visser in dit debat reeds aangekondigd, een commissie
te willen benoemen, samengesteld uit personen van verschillende richting, met het
doel, zooals het Koninklijk Besluit van 19 Mei 1919, waarbij deze commissie, de
‘Rijkscommissie voor de Dramatische Kunst’, werd ingesteld, vermeldde: ‘na te
gaan, of, en zoo ja, op welke wijze en onder welke voorwaarden van overheidswege
steun zou kunnen worden verleend aan de dramatische kunst’.

1) De debatten vindt men in Handelingen idem, 1918/1919, blzn. 1018-1040.
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Een voorloopig rapport, door deze veelzijdig samengestelde commissie uitgebracht,
deed minister de Visser er toe besluiten, een memoriepost op de begrooting voor het
jaar 1920 te plaatsen ‘voor subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de
dramatische kunst’.
De naar aanleiding van dezen memoriepost gevoerde debatten ontleenen haar
beteekenis voornamelijk aan de behandeling van de vraag of, wanneer de staat tot
subsidieering van de tooneelkunst overgaat, hij ook andere dan artistieke eischen
mag stellen. Deze vraag was eveneens uitvoerig behandeld in het rapport van de
commissie en door een meerderheid bevestigend beantwoord. Zooals reeds in het
vorige jaar was gebleken, deelde ook minister de Visser deze meening. Nu de Tweede
Kamer door een stemmen over den memoriepost voor de noodzakelijkheid werd
geplaatst een principieele uitspraak te doen omtrent de subsidieering van het tooneel,
was het ook het oogenblik over deze belangrijke en in wezen eveneens principieele
aangelegenheid haar oordeel te geven. De Kamer werd hiertoe in de gelegenheid
gesteld door een motie-Kleerekoper, mede onderteekend door vertegenwoordigers
van alle linksche fracties, de leden de Visser van IJzendoorn, Treub, van Beresteyn,
Rink en van Ravesteyn. De motie luidde: ‘De Kamer, van oordeel, dat de verheffing
der dramatische kunst mede door steun der Overheid behoort te worden bevorderd;
dat deze steun alleen behoort te worden afhankelijk gesteld van de kunstwaarde der
tooneelstukken, niet echter van hunne richting of strekking, gaat over tot de orde van
den dag’.
De formuleering der motie zou den schijn kunnen wekken alsof de voorstellers
tegelijkertijd een beslissing wilden uitlokken omtrent de wijze van subsidieeren: niet
per gezelschap, doch per opgevoerd tooneelstuk. Dit was zeker niet het geval. Hoewel
in de praktijk ongetwijfeld subsidieering per gezelschap zou zijn gekozen, zou toch
een gezelschap, dat aan hooge artistieke eischen voldoet, wel eens stukken kunnen
opvoeren, die niet beantwoorden aan de door bepaalde groepen te stellen normen
van orde, zedelijkheid of godsdienst. Subsidieering per gezelschap zou dus indirecte
subsidieering van zulke stukken kunnen beteekenen. Het uitgangspunt der discussie
was dus zooal niet formeel, dan toch feitelijk juist.
De geheele rechterzijde verwierp het beginsel, in deze motie uitgedrukt en door
Herman Heyermans, als lid van de commissie, te voren in een minderheidsnota
verdedigd. De heer de Savornin Lohman echter verklaar-
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de opnieuw vóór steun aan de dramatische kunst te zijn, doch daarvan uit te sluiten
die dramatische kunst welke men onzedelijk noemt, of het drama dat het gezag
ondermijnt of aanspoort tot ongehoorzaamheid aan de wet. ‘De Regeering kan een
zoodanige kunst niet steunen, niet omdat zij die kunst op zich zelf veroordeelt, maar
omdat de Overheid geroepen is de openbare orde te verdedigen, en men niet tegelijk
geld kan geven tot verdediging van het gezag en de openbare orde èn geld geven aan
kunstenaars die bezig zijn ongehoorzaamheid te prediken aan de wet of aansporen
zich te verzetten tegen het gezag... De Overheid is ook geroepen de openbare
zedelijkheid te verdedigen; dit is een rechtmatig belang dat zij verdedigen moet; dus
kan zij geen subsidie geven aan een instelling, welke die ondermijnt... Wij staan dus
voor dit feit, dat de Overheid geen geld kàn geven voor zaken, welke ingaan tegen
de belangen, die zij heeft te verdedigen’. De overige sprekers van de rechterzijde
voegden aan deze argumenten geen andere toe.
Van de linkerzijde mengden zich alleen de voorsteller der motie en de heer Van
Beresteyn in het debat. De heer Kleerekoper verklaarde, dat inwilliging van den eisch
van dat deel der rechterzijde, dat niet tegen subsidieering van het tooneel gekant is,
doch de door den heer de Savornin Lohman - en reeds eerder door de commissie genoemde beperkingen wenschte, elementen in de subsidieering brengt, welke het
begrip ‘kunst’ vertroebelen. Hij haalde het woord aan van den voorzitter der
commissie, mr. C. Feith, die verklaard had: ‘Er bestaat geen slechte kunst naast goede
kunst. Slechts datgene wat den mensch veredelt en loutert en verheft, mag op den
naam van kunst aanspraak maken’. Stelt men toch de genoemde eischen, ‘dan zullen
zij, die bang zijn het subsidie te verliezen, alle stukken van het repertoire houden,
waarin groote, actueele levensvragen aan de orde worden gesteld’.
De heer Van Beresteyn verklaarde zijn handteekening onder de motie-Kleerekoper
als een uiting van zijn wensch, dat stukken niet geweerd zouden mogen worden die
politiek onaangenaam zijn, maar bij het onderzoek naar de kunstwaarde van een te
subsidieeren stuk, zou men zoowel op den vorm als op den inhoud moeten letten.
Aan het einde van het debat werd de motie-Kleerekoper verworpen met 35 tegen
27 stemmen. Door het verwerpen van deze motie was in zekeren zin de principieele
beslissing, belichaamd in den memoriepost, van karakter veranderd; de mogelijkheid
van het stellen door de overheid van andere
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dan artistieke normen was nu immers geopend. In de sociaal-democratische fractie
was naast een groep, welke om deze reden dan liever van subsidie afzag, een andere,
welke het met den heer Van Beresteyn, die verklaard had, dat in de praktijk een
behoorlijke oplossing zou worden gevonden, eens bleek te zijn. De memoriepost
werd ten slotte aangenomen met 42 tegen 41 stemmen1).
De Nationale Opera heeft twee malen een subsidie van ƒ 20.000 ontvangen. Op
2 Juli 1920 werd zij voor dat jaar met 49 tegen 22 stemmen toegekend. Voor 1921
werd zij zonder hoofdelijke beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. Ook in 1922 werd de subsidie uitgekeerd, zelfs tot een bedrag van ƒ
30.000. Bij de behandeling van dezen post op de begrooting 1923 verklaarde minister
de Visser2), dat, ten einde de subsidie voor de orkesten te behouden, deze subsidie
diende te worden geschrapt. Zonder hoofdelijke stemming besloot de Kamer hiertoe.
Mede als gevolg van deze intrekking van het rijkssubsidie, stortte de Nationale Opera
in 1923 in. Op de begrooting 1928 vindt men weder een subsidie tot een bedrag van
ƒ 5000, ten behoeve van ‘de Co-opera-tie’. Toen ook deze Nederlandsche
operainstelling te niet ging, kwam de subsidie de Italiaansche Opera ten goede. In
1934 werd het bedrag om redenen van bezuiniging verlaagd tot ƒ 4000.
De post ‘subsidiën en overige uitgaven ten behoeve van de dramatische kunst’
heeft zich als memoriepost gehandhaafd tot het jaar 1929. Effectieve beteekenis voor
het tooneel heeft zij nimmer gekregen.
Deze mislukte pogingen, van staatswege het tooneel te doen steunen, benevens
de met moeite verworven subsidie voor de Nationale Opera, vormen, buiten de
subsidie aan de Tooneelschool, feitelijk geheel de geschiedenis van de verhouding
van den staat tot het tooneel. Dat na 1920 nimmer meer gepoogd is, den door de
Tweede Kamer aanvaarden memoriepost tot een post met een inhoud te maken, is
zeker niet het gevolg van het feit, dat zij met de kleinst mogelijke meerderheid was
aangenomen. Wel had te ver doorgevoerd streven naar principieele zuiverheid de
meerderheid, welke in de Tweede Kamer bereid was te stemmen vóór subsidieering
van het tooneel, belangrijk geringer doen schijnen dan zij in werkelijkheid was, doch
ook wanneer de meerderheid grooter ware geweest, zou een volgende regeering een
voorstel van dezen aard waarschijnlijk niet meer hebben gedaan. In de

1) Idem idem, 1919/1920, blzn. 596-616 en 674.
2) Handelingen, 1922/1923, blz. 738.
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jaren na 1920 immers was niet slechts de politieke constellatie veranderd, doch door
de ingetreden economische crisis was ook de wensch tot bezuiniging op de
staatsuitgaven sterker geworden. Bezuiniging op staatsuitgaven beteekent in Nederland
in de eerste plaats bezuiniging op uitgaven voor cultureele doeleinden. Van een
nieuwe uitgave, in casu voor het tooneel, kon dus geen sprake meer zijn. Principieele
overwegingen bij de rechtsche meerderheid van de Kamer, tezamen met financieele
overwegingen, hebben de subsidieering van het tooneel, na 1920, van het terrein der
praktische politiek doen verdwijnen.
De eenige relatie van den staat met het tooneel is de rijkssubsidie aan de
Tooneelschool van het Nederlandsch Tooneelverbond te Amsterdam. In de Memorie
van Antwoord op hoofdstuk IV der Staatsbegrooting 1881 werd bij artikel 169,
‘Uitgaven en subsidiën voor ondernemingen van wetenschap en kunst en hare
aanmoediging’ medegedeeld: ‘Of uit dezen post iets voor de Tooneelschool zal
gegeven worden, zal overwogen worden wanneer daartoe aanvrage mogt worden
gedaan’. Reeds in 1882 moest het Nederlandsche Tooneelverbond zich tot de regeering
wenden met het verzoek het uitgetrokken subsidie voor de Tooneelschool opnieuw
te verleenen1). Het rijkssubsidie is dus blijkbaar slechts éénmaal toegekend. Toen
was de belangstelling weder geweken. Eerst sinds de begrooting voor het jaar 1919
wordt aan de Tooneelschool jaarlijks een subsidie toegekend, oorspronkelijk van ƒ
3000, sinds de begrooting 1935 van ƒ 2700 per jaar2). Ook in dit kleine bedrag komt
de geringe neiging tot steun aan het tooneel weder tot uiting. De Tooneelschool stelt
zich ten doel, door betere opleiding van acteurs en actrices, het peil der
tooneelspeelkunst te verhoogen. Daarom valt zij gelijk te stellen met conservatoria
en nijverheidsscholen. Desniettemin wordt zij door het ontvangen van een lager
subsidie dan zulke scholen, in een nadeelige uitzonderingspositie geplaatst.
Zoomin als het Rijk hebben de Provinciën bemoeienis met het tooneel. De waarde
van het tooneel als cultuurfactor wordt te weinig erkend, dan dat

1) Tijdschrift ‘Het Nederlandsch Tooneel’, 25 September 1880.
2) Van 1919 tot 1930 werd deze subsidie betaald uit de subsidiën ten behoeve van wetenschap
en kunst, sinds laatstgenoemd jaar staat zij verantwoord onder den voor subsidiën voor
tooneelgezelschappen gecreëerden post: ‘subsidiën en uitgaven ten behoeve van de
dramatische kunst’.
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een provinciaal bestuur er toe zou besluiten, een subsidie voor één of meer
gezelschappen voor te stellen, bijvoorbeeld om in afgelegen plaatsen, waarheen het
voor een gezelschap onmogelijk is, op eigen risico te gaan, opvoeringen van goede
stukken te doen geven.
Rijk en provincie steunen dus op geen wijze het tooneel. En van de gemeenten
zijn het slechts enkele, die subsidie verleenen. Van de vrijheid welke de Gemeentewet
aan de gemeentebesturen laat om ook op dit punt de belangen hunner gemeentenaren
te dienen, is dus slechts op spaarzame wijze gebruik gemaakt. Gebrek aan
belangstelling voor het tooneel, onderschatting van zijn cultureele beteekenis,
principieele bezwaren, beperkte geldmiddelen of zuinigheid ten opzichte van andere
dan strikt noodzakelijke uitgaven, zijn hiervan de oorzaak.
Steun aan het tooneel kan op verschillende wijzen worden verleend. De eenvoudigste
is die van het geven van gelegenheid tot spelen in een gemeentelijk gebouw. Een
door de gemeente geëxploiteerde schouwburg bestaat slechts in Amsterdam, Arnhem,
's-Gravenhage en Utrecht; een enkel gemeentebestuur, als dat van Nijmegen,
garandeert het bestaan van een particulieren schouwburg. Het instandhouden van
een eigen schouwburg gaat van de veronderstelling uit, dat ook inderdaad
tooneelgezelschappen het gebouw zullen bespelen of - dat dit zal gebeuren door een
eigen tooneelgezelschap. Een gemeentelijk tooneelgezelschap bestond of bestaat
echter in geen plaats in Nederland en naar het zich laat aanzien, zal dit ook niet
spoedig tot stand komen. In landen met een groote, historische tooneelcultuur kent
men gezelschappen, gesticht en onderhouden door den Staat en vaak ook door een
groote gemeente. In Nederland echter ontbreekt deze cultuur en moet het tooneel in
zekeren zin nog steeds in een defensieve positie staan tegenover een belangrijk deel
van de bevolking1). Daardoor reeds ligt de vorming van een gezelschap door staat of
gemeente buiten de praktische mogelijkheden. Bovendien is het zeer twijfelachtig
of, bij het bestaan van deze ver-

1) Korter en duidelijker dan in de aangehaalde debatten in de Staten Generaal werd de
waardeering voor het tooneel indertijd door een anti-revolutionair woordvoerder in den
Amsterdamschen Gemeenteraad als volgt tot uitdrukking gebracht: ‘Wijst ons volk den weg
naar het tooneel en ge wijst het den weg naar een instituut, waar de grondslagen van onze
samenleving worden aangetast.’ Gemeenteblad, II, 1924, blz. 2184.
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houdingen, het belang van de tooneelspeelkunst zelve door de vorming van zulk een
gezelschap zou worden bevorderd. Het gevaar bestaat immers, dat, ten gevolge van
de verantwoordelijkheid, welke de overheid zou dragen voor het repertoire van het
gezelschap, de vrijheid van de tooneelspeelkunst in het gedrang zou komen.
Afgescheiden van materieele bezwaren, is dit argument reeds voldoende om niet te
verlangen naar de stichting van een staats- of gemeentelijk tooneelgezelschap1).
Ten einde er toch toe mede te werken, dat in zijn gemeente goede tooneelkunst
zal worden gegeven, kan het gemeentebestuur subsidie verleenen, hetzij aan één,
hetzij aan meer tooneelgezelschappen. Het stelsel van tooneelsubsidies heeft eerst
eenige beteekenis gekregen - en dat nog slechts voor enkele groote gemeenten - in
de jaren na 1918, toen dit onderwerp ook in de Tweede Kamer belangstelling ging
ondervinden. Voor de groote gemeenten gelden als bijzondere oorzaken van die
belangstelling: ruimere opvattingen omtrent de taak van de gemeente ten aanzien
van cultuur en volksontwikkeling; het inzicht, dat meer moest worden gedaan voor
dat deel van de bevolking, dat door verkorting van den arbeidstijd meer vrijen tijd
voor ontspanning had gekregen, maar ook de noodzakelijkheid voor de gemeente
tot het verkrijgen van meer geldmiddelen door verhooging van de bleasting op de
publieke vermakelijkheden, waartegenover men zich toch ook verplicht achtte, iets
te doen voor het hierdoor zwaarder belaste tooneelbedrijf.
In de gemeenten, waar men met de subsidieering een aanvang ging maken,
Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht, trachtte men tegelijk te geraken
tot een intercommunale samenwerking, waardoor zooveel mogelijk elke gemeente
een ander tooneelgezelschap zou steunen en een regeling zou ontstaan tot doelmatiger
verdeeling van avonden, waarop in de onderscheiden gemeenten door de
gezelschappen zou worden gespeeld. Door de crisis en de verhoudingen in het
tooneelbedrijf is van deze regeling, tevens eerste poging tot ordening op dit gebied,
weinig overgebleven.
Zoomin als de overheid in het buitenland, onafhankelijk van de vraag of er een
soortgelijke belasting als de vorengenoemde bestaat, alle tooneelgezelschappen in
stand houdt of subsidieert, zoomin kan de Nederlandsche overheid alle
tooneelgezelschappen op gelijke wijze behandelen. Niet alle tooneel

1) Vgl. over. dit onderwerp de uitvoerige beschouwingen pro en contra in het Amsterdamsche
Tooneelrapport, blz. 14, v.v.
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is kunst. Hieruit volgt, dat de subsidie, ook wanneer zij al of niet rechtstreeks met
de belasting op de publieke vermakelijkheden samenhangt, slechts aan die
gezelschappen kan worden gegeven, welker instandhouding naar de meening der
overheid in het belang der tooneelkunst gewenscht is. Ook dan nog zal de gemeente
vaak een keus moeten doen, welke beheerscht wordt zoowel door het aantal en de
levenskracht der gezelschappen als door haar eigen financiën.
Het antwoord op de vraag of, zoo tot subsidieering is besloten, door een gemeente
aan één of aan meer tooneelgezelschappen subsidie zal worden verleend, is afhankelijk
van plaatselijke omstandigheden en van het bedrag dat ter beschikking staat.
De positie van den vasten bespeler van den schouwburg is niet die van een
gemeentelijken bespeler, doch belangrijker dan die van elken anderen, ook van den
gesubsidieerden tooneeldirecteur. Hem vertrouwt de gemeenteraad de bespeling van
den gemeentelijken schouwburg voor een bepaald aantal jaren toe op een lastbrief
(cahier des charges), waarin zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van repertoire,
spelers, arbeidsvoorwaarden, volksvoorstellingen, huur, subsidie, e.d. zijn geregeld.
In zekeren zin bekleedt hij toch een officieele positie, daar op hem de
verantwoordelijkheid rust, in den gemeentelijken schouwburg een goed en veelzijdig
repertoire op de beste wijze tot opvoering te brengen.
Subsidie aan een tooneelgezelschap heeft als laatste doel niet het instandhouden
van een gezelschap, doch het steunen van het tooneel, zij het dat dit gebeurt door
één of meer gezelschappen in staat te stellen ook op andere belangen te letten dan
die van de kas alleen. Doch van de subsidie mag men niet verwachten, dat zij tot
resultaat zal hebben, het niet meer opvoeren van stukken, welke artistieke waarde
missen1). In Nederland ontbreekt immers voldoende publiek om een gezelschap in
het leven te houden, dat uitsluitend stukken van artistieke beteekenis zou spelen en
zijn de subsidies te laag om dit gemis in anderen vorm te compenseeren.
Een van de essentialia van de bestaande gemeentelijke subsidieregelingen is de
verplichting voor de gesubsidieerde gezelschappen om, gewoonlijk in een zekere
verhouding tot het bedrag van de subsidie, een aantal volksvoor-

1) Wel mag men van een subsidieering vermindering van de noodzaak hiertoe verwachten. Vgl.
Rotterdamsch Tooneelrapport, Gemeenteblad, 1918, blz. 1104.
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stellingen te geven. Vaak werden in den tijd, waarin gemeenten voor het eerst
subsidies aan het tooneel gaven, de volksvoorstellingen als het voornaamste doel der
subsidies beschouwd. Inderdaad zijn door dit instituut duizenden tot den schouwburg
gebracht, die door belemmeringen, niet van principieelen, doch van financieelen
aard, anders deze kunst niet zouden hebben genoten.
Toch hebben de resultaten niet geheel beantwoord aan de verwachtingen welke
men oorspronkelijk van de volksvoorstellingen had. Ten deele vloeit dit voort uit
algemeene, ten deele uit bijzondere oorzaken. Een algemeene oorzaak is de
verminderde belangstelling voor het tooneel, welke ook uit het bezoek aan andere
dan de volksvoorstellingen blijkt. De bioscoop, welke in dit tijdsgewricht blijkbaar
meer tegemoetkomt aan de cultureele behoeften van een groot deel der bevolking,
is van het tooneel de ernstigste concurrent, Een andere algemeene oorzaak ligt in de
economische omstandigheden, waarin een belangrijke groep der bezoekers van de
volksvoorstellingen zich bevindt. Deze zijn sinds den tijd, waarin dit instituut tot
stand kwam, zoozeer achteruitgegaan, dat schouwburgbezoek een uitgave is geworden,
waarop spoedig bezuinigd wordt. Hiertegen valt aan te voeren, dat bioscopen en
voetbaltribunes dan toch grootendeels door hetzelfde soort publiek worden gevuld.
Inderdaad is dit het geval, doch dit vloeit voort uit de algemeene sociale verhoudingen,
die de spanning en sensatie als afleiding van dagelijksche zorgen doen verkiezen
boven de kunst van het tooneel. Als bijzondere oorzaken mogen die gelden, welke
het tooneel van binnen uit zwakker doen staan dan voor eenige decennia het geval
was en die ten deele ook een internationaal karakter dragen; hiervan is de kwaliteit
van de moderne tooneelliteratuur een der voornaamste. In een vorige periode waren
er tal van schrijvers, wier tooneelstukken bij het publiek groot succes hadden. Men
denke bijvoorbeeld aan auteurs als Ibsen, Strindberg, Schnitzler, Hauptmann, Shaw
en, om bij Nederland te blijven, Herman Heyermans. Onze tijd heeft, zeker in ons
land, nog geen tooneelliteratuur opgeleverd, welke het publiek tot het tooneel
terugbrengt.
Tot nu toe zijn slechts enkele gemeentebesturen actief opgetreden om op
systematische wijze het bezoek aan den schouwburg te bevorderen. Het
gemeentebestuur van Amsterdam voerde in 1936 voor het eerst een
abonnementenstelsel in voor zes voorstellingen per seizoen in den Stadsschouwburg,
waardoor acht à negenduizend bezoekers zich voor een geheele reeks ver-
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bonden; het gemeentebestuur van Rotterdam nam in 1939, in samenwerking met
organisaties uit de burgerij, de uitvoering van een reeks voorstellingen ter hand. De
poging te Amsterdam ondernomen, mag, zoowel uit artistiek als uit financieel oogpunt,
als geslaagd worden beschouwd; met die van Rotterdam moet nog een aanvang
worden gemaakt.
De voornaamste bemoeiing van de overheid met het tooneel, en teekenend voor de
geheele verhouding, is nog altijd de censuur, belichaamd in de woorden van het
tweede lid van artikel 221 (oud artikel 188) der Gemeentewet: ‘Hij (de Burgemeester)
waakt tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen’.
De schouwburgen, beschouwd van het standpunt der Gemeentewet, staan, volgens
het eerste lid van hetzelfde artikel, op één lijn met herbergen, tapperijen en alle voor
het publiek openstaande gebouwen en samenkomsten, benevens openbare
vermakelijkheden, waarover de Burgemeester ook de politie heeft. Een burgemeester,
volstrekt ongevoelig voor het tooneel of het zelfs vijandig gezind, kan al de in het
artikel genoemde inrichtingen, ook in feite, op één lijn stellen, zooals de Gemeentewet
in haar opsomming doet. En inderdaad is het voorgekomen, dat een burgemeester
niet toonde te begrijpen, dat deze opsomming niet beteekent, niet beteekenen mag,
qualitatieve gelijkstelling.
De censuur op het tooneel is herhaaldelijk onderwerp geweest van discussies in
en buiten de Staten Generaal en gemeenteraden; ten principale, wanneer het dispuut
liep over de vraag van tooneelcensuur in het algemeen, incidenteel, wanneer het een
geval van uitoefening van de den burgemeester op dit punt gegeven bevoegdheid
betrof1)).
De groote vraag ten aanzien van de toepassing van artikel 221, tweede lid, zal
altijd blijven - en vormt in elk concreet geval van toepassing, en soms ook van nalaten
van toepassing, inderdaad de moeilijkheid - wat onder openbare orde of zedelijkheid
dient te worden verstaan. De wetgever heeft niets concreets aangegeven: hij heeft
alles overgelaten aan het oordeel van den burgemeester. Moet onder ‘zedelijkheid’
worden ‘openbare zedelijkheid’ en dus ‘goede zeden’, waardoor zooal niet objectief
vast-

1) Voor vermelding van de belangrijkste discussies in de Staten Generaal over dit onderwerp:
Oppenheim, Gemeenterecht, II, blz. 278, v.v.
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staande, dan toch binnen een plaatselijke gemeenschap min of meer algemeen
aanvaarde normen van zedelijkheid worden verkregen, of dienen de persoonlijke
opvattingen van den burgemeester bij de beslissing, of een vertooning zal worden
verboden, den doorslag te geven? Doordat de wet zich niet nader heeft uitgesproken,
is feitelijk het laatste het geval. Want er mogen al aanwijzingen zijn, dat Thorbecke
den maatstaf der ‘goede zeden’ wilde zien aangelegd en uit andere bepalingen van
de Gemeentewet moge blijken, dat de uitdrukking ‘zedelijkheid’ in de Gemeentewet
dezelfde beteekenis heeft als ‘openbare zedelijkheid’ of ‘goede zeden’1), in de praktijk
hebben deze argumenten geen waarde, door het enkele feit, dat de burgemeester hier
naar eigen inzicht kan optreden en aan niemand, ook niet aan den Raad,
verantwoording schuldig is.
De bepaling van artikel 221, tweede lid der Gemeentewet, is indertijd het voorstel
van Thorbecke geweest, die zeker niet de bedoeling heeft gehad een censuur te
scheppen, welke zich, naar het woord van Oppenheim, ganschelijk niet verdraagt
met den geest, die bijvoorbeeld uit artikel 7 der Grondwet spreekt. Minder de bepaling
zelve dan haar toepassing is dan ook van de op haar gerichte aanvallen het voorwerp
geweest. Want zelfs Oppenheim, de voornaamste commentator der Gemeentewet,
komt, meer op grond van de wijze, waarop verscheidene burgemeesters somtijds
deze censuur in toepassing brengen, dan op grond van een beginsel, tot de conclusie
en den wensch, dat de wetgever door het tweede lid van artikel 221 der Gemeentewet
eenvoudig de pen moet halen2).
De behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet door de
Staten Generaal in 1931 heeft bewezen, dat de kans op verwezenlijking van dien
wensch van Oppenheim voor lange jaren uiterst gering is: een poging, haar uit de
wet te schrappen, werd zelfs niet ondernomen, noch haar schrapping verdedigd. De
Staatscommissie tot herziening van de Gemeentewet in haar verslag en op haar
voorbeeld de regeering later in haar memorie van toelichting tot het wetsontwerp,
hadden reeds verklaard, ‘dat wel niet ontkend zal worden, dat eenig preventief toezicht
hier bezwaarlijk kan worden gemist’, doch bovendien, ‘dat de critiek op de bestaande
bepaling van overdrijving niet is vrij te pleiten. Een zeer enkele maal doet

1) Noteboom, Goede Zeden, blz. 451.
2) Oppenheim, t.a.p., blz. 283.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

137
zich eene geruchtmakende weigering, waarover verschil van gevoelen mogelijk is,
voor en houdt dan eenigen tijd de geesten bezig. De zeldzaamheid dezer gevallen
houdt gelijken tred met haar opvallendheid en is tevens een aanduiding, dat de schade,
die door de betrokken bepaling aan eerbiedwaardige belangen gedaan kan worden,
uiterst gering is’1). En de bewerker van het boek van Oppenheim, van der Pot, geeft
nog als zijn meening te kennen: ‘Het is erger dan overdrijving, het is een verwringing
van juiste begrippen, wanneer men daarin, (namelijk in artikel 221, II), zooals somtijds
geschiedt, een aanslag ziet op onze geestelijke vrijheid’2).
De tooneelcensuur, zooals de Gemeentewet haar kent, behoeft inderdaad voor die
vrijheid geen gevaar te zijn - mits zij met beleid wordt toegepast door burgemeesters
die voor het tooneel eenig begrip hebben. Burgemeesters, die door middel van deze
hun gegeven bevoegdheid de behandeling of verkondiging van denkbeelden zouden
willen tegengaan, welke niet de hunne zijn, zouden zich wel schuldig maken aan een
aanslag op onze geestelijke vrijheid. En helaas zijn er gevallen aan te wijzen, waarin
zulke aanslagen zijn gepleegd.

1) Verslag Staatscommissie, blzn. 34/35.
In sterker mate nog dan van tooneel-, kan men spreken van filmcensuur, daar geen film ergens
vertoond mag worden, die niet door de Centrale Commissie voor Filmkeuring uitdrukkelijk
is toegelaten. Bovendien geeft artikel 19 van de Bioscoopwet aan den Burgemeester ten
aanzien van toegelaten films de bevoegdheid, de openbare vertooning te verbieden, indien
daarvan stoornis van de openbare orde is te duchten. Hier is dus een dubbele censuur.
Volledigheidshalve zij hier ook nog melding gemaakt van de censuur op uitzendingen door
de radio, geregeld in het Radio-reglement, nader uitgewerkt in het Radio-Contrôle-Reglement
(Koninklijke Besluiten van 9 Mei 1930, St.bl. 159 en van 3 Juli 1930, St.bl. 272). Artikel 5
van laatstgenoemd Reglement bepaalt, dat de contrôle zal worden uitgeoefend ter voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
2) T.a.p., blz. 285.
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Toonkunst
‘Ons openbaar muziekleven is een zuivere uiting der liberale gemeenschap.
Derhalve zijn in de eerste plaats de democratische landen geroepen dit
muziekleven in stand te houden. Zijn waarden ontkennen en verwaarloozen
zou beteekenen: zich zelve en zijn eigen levensstijl opgeven. Eerst laat is
Nederland in de eerste rij der muzieklanden getreden, des te grooter is
thans de verantwoording, die op ons rust, als exponent van een cultureele
vorm, hoeder eener voorname traditie te zijn’.
R. Mengelberg1).
HET kan een enkele keer gebeuren, dat in een naar zijn aard dor staatsstuk een passage
voorkomt, die meer dan allerlei beschouwingen inzicht geeft in de psychologische
gesteldheid van een volk. Wie weten wil of het Nederlandsche volk een muzikaal
volk is, leze eens de discussie na, welke leden van de Tweede Kamer onderling en
met de Regeering voerden, in het Voorloopig Verslag en de Memorie van Antwoord
over de Staatsbegrooting 1907. Voor de toonkunst stond op die begrooting een bedrag
van nog geen twintigduizend gulden uitgetrokken2) - en dat niet voor steun aan
orkesten of zangvereenigingen, maar, zeer degelijk, voor conservatoria en
muziekscholen. Er waren leden, die de opmerking hadden gemaakt, dat er een
wanverhouding bestond tusschen hetgeen toen van rijkswege werd gedaan voor de
toonkunst en hetgeen voor de beeldende kunst werd uitgegeven. De toonkunst, aldus
hun oordeel, verdient beter, want zij werkt zoo veredelend en maakt het leven zooveel
beter. Na deze hooggestemde argumentatie te hebben geplaatst, vervolgt het
Voorloopig Verslag prompt: Andere leden waren van oordeel, dat het niet meer dan
natuurlijk is, dat voor het teekenonderwijs, dat productief is, veel meer wordt besteed
dan

1) Gedenkboek Concertgebouw, blz. 33.
2) In België in hetzelfde jaar voor hetzelfde doel een bedrag van 567.000 goudfranken. Vgl.
Handelingen Tweede Kamer, 1907/08, blz. 976.
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voor de muziek. Huns inziens was aan de toonkunst, van welker veredelende werking
zij niet zoo sterk verzekerd waren, reeds een te ruime plaats toegekend in de
algemeene volksbeschaving. En de Minister van Binnenlandsche Zaken, P. Rink, tot
wiens zorgen ook de begrooting voor Kunst behoorde, verklaarde, weliswaar met de
laatste opmerking in geen enkel opzicht accoord te gaan, doch naar zijn meening
‘vindt de ruimere staatsbemoeiing, die de beeldende kunsten in den vorm van
geldelijke ondersteuning genieten, haar oorzaak in de eerste plaats daarin, dat zij een
zooveel ruimer gebied in het maatschappelijk leven omvatten en het nut door haar
te weeg gebracht, zich zooveel meer tastbaar en duurzaam in het practische leven
doet gevoelen, met andere woorden, zoo men wil, dat zij productiever zijn’.
Dit waren de heerschende meeningen in de Staten Generaal en bij de Regeering
in het jaar, waarin voor het eerst een verzoek om subsidie was ingekomen van het
bestuur van het Concertgebouw te Amsterdam.
Toen reeds vele jaren door de Staten Generaal de opvatting was aanvaard, dat de
staat behoorde te zorgen, ook financieel, voor behoud van monumenten,
instandhouding van musea, uitbreiding van verzamelingen, was de gedachte, dat de
staat ook een taak zou hebben ten aanzien van muziek, nog allerminst gemeengoed
geworden.
De volgorde in en het tempo van de uitbreiding der bemoeiingen van den staat
met de kunst doen zien, dat wat in de materie haar uitdrukking vindt, na het
overwinnen van den oorspronkelijken tegenstand, hier veel eerder en, binnen vrij
nauwe grenzen, guller werd aanvaard dan de toonkunst - om van het tooneel maar
niet te spreken. Dit is niet alleen een gevolg van het ‘zoo men wil, productiever zijn’
der beeldende kunst, doch ook van het bestaan eener historische traditie ten aanzien
van de vooral in het buitenland erkende grootheid der Nederlandsche schilderkunst.
In die traditie paste niet of nauwelijks de heugenis aan een Nederlandsche toonkunst,
welke ons land internationaal ook eens roem had verschaft. Alle motieven, waardoor
vroegere tegenstanders zich ten slotte hadden laten overtuigen tot goedkeuren van
staatsbemoeiing met de kunst, verloren voor hen kracht, wanneer het de toonkunst
betrof. Uitgaven voor oude kunst wilde men nog aanvaarden, uitgaven voor het
beoefenen en toegankelijk maken van muziek achtte men niet noodig - ook al omdat
men geen muziektraditie erkende. Bovendien, en dat was, gezien van de financieele
zijde, het belangrijkst, de muziek droeg
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in die opvatting niet bij tot den roem van Nederland, zooals de oude schilderkunst
deed; zij stimuleerde geen bezoek van vreemdelingen en had dus ook geen
economische beteekenis.
Het is dan ook typeerend, dat de aandrang, de toonkunst door den staat te doen
steunen, haar uitgangspunt niet vindt in een streven om, waar dit mogelijk is, in het
geheele land goede muziek te doen hooren. Niet de bevordering van muzikaal genot
en muzikale ontwikkeling van het Nederlandsche volk was de voornaamste drijfveer
tot steun, doch de instandhouding van een orkest, dat reeds internationale bekendheid
genoot en het nationale prestige in het buitenland ten goede kwam.
Doch welke gevaren dreigden niet te ontstaan uit een subsidieering, zelfs van zulk
een bijzonder instituut als het Concertgebouw te Amsterdam. Een enkel orkest
subsidieeren, aldus de waarschuwing van de Stuers, is de eerste stap op een
gevaarlijken weg. ‘Wanneer gij eenmaal begonnen zijt aan een orkest subsidie te
geven, komen er andere groote en kleine orkesten om subsidie vragen. Niet alleen
zal dit enorme sommen absorbeeren, maar er is een ander gevaar aan verbonden,
zooals de ervaring in het buitenland geleerd heeft. De orkesten, die door den Staat
gesubsidieerd worden, vormen vaak electorale muziekcorpsen, al naar mate van het
kiesdistrict, van de leden van de Kamer, van de sollicitanten. Met hun trompetten en
dikke trommen, doen zij soms aan niets anders denken dan aan electorale korpsen
en daarin steekt een wezenlijk gevaar. Dit zeg ik niet van dezen Minister, maar ik
zie in de toekomst...’1).
De Stuers had van muziek minder begrip dan van oude kunst en daaruit moet zijn
ongerechtvaardigde somberheid worden verklaard. In één opzicht echter had hij,
gelukkig, gelijk, namelijk toen hij de verwachting uitsprak, dat men zich niet tot een
enkel orkest zou kunnen beperken. Het heeft nog een aantal jaren geduurd, eer men
tot subsidieering overging, doch in dien tijd had het vraagstuk ook lijn gekregen.
Over steun aan het Concertgebouw was men het ongeveer eens geworden, doch van
een monopolistische positie zou geen sprake mogen zijn. De tegenstelling tusschen
wat men bereid was te doen voor een internationaal befaamd orkest en na te laten
voor de overige orkesten, zou te groot zijn geweest.
Dat inderdaad geleidelijk een periode was aangebroken, waarin men voor de

1) T.z.p., blz. 2207.
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toonkunst iets wilde doen, bleek het eerst uit de instelling, bij Koninklijk Besluit van
3 Mei 1918, van de Commissie van Advies in zake bevordering der Toonkunst. De
werkzaamheden dezer commissie bestaan in het uitbrengen van advies in zake de
subsidieering der orkesten, het verleenen van muziekbeurzen, de subsidieering van
volkszangvereenigingen. Als meer van dergelijke commissies heeft ook deze weinig
beteekenis gekregen: voor de Nederlandsche toonkunst en haar bevordering heeft
zij niet veel kunnen tot stand brengen.
Men mag aannemen, dat de instelling van de commissie het praeludium was van
den post van twintigduizend gulden voor subsidie aan orkesten, welke minister Cort
van der Linden op de begrooting voor 1918 bracht. De zorgvuldige voorbereiding
had in elk geval tot gevolg, dat de post werd aangenomen zonder hoofdelijke
stemming, waardoor deze als het ware het karakter kreeg van een vasten post op de
begrooting. Niet het bedrag was voor het eerste jaar het belangrijkste feit, doch dit,
dat men onmiddellijk besloot, behalve het ver buiten de grenzen bekende en
gewaardeerde orkest van het Concertgebouw, ook andere orkesten te subsidieeren,
met name de orkesten te Den Haag, Utrecht en Arnhem. Principieel was de beslissing
eveneens belangrijk, omdat zij voor het eerst en naar men mocht verwachten
duurzaam, de toonkunst binnen het gebied der staatsbemoeiing trok.
Niet alle bestaande orkesten dus zouden voor subsidie in aanmerking komen, doch
alleen die, welke in meer van het centrum verwijderde plaatsen voor een bepaald
deel van het land als het ware een artistiek streekbelang behartigden. Dientengevolge
werden reeds in 1920 in de subsidieering ook opgenomen Groningen, 's
Hertogenbosch en Maastricht, doch werden afgewezen verzoeken om subsidie van
Haarlem, Leeuwarden en Rotterdam, met het oog op de nabijheid van Amsterdam,
Groningen en den Haag1). Toch heeft men in de praktijk dit standpunt niet volledig
kunnen handhaven. Sinds 1927 worden ook de orkesten te Haarlem en Leeuwarden
gesubsidieerd. Intusschen hebben de orkesten te 's-Hertogenbosch en Leeuwarden
reeds lang het leven gelaten. Een instelling als het Rotterdamsch Philharmonisch
Orkest, dat door zijn consequente bevordering van de muziek van eigen tijd een
bijzondere plaats in het Nederlandsche muziekleven inneemt, zal van de subsidie
niet lang meer uitgesloten kunnen blijven.

1) T.z.p., 1918/19, blz. 2826.
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Bij de toekenning der subsidie worden in hoofdzaak de volgende voorwaarden gesteld:
1o. subsidie van gemeente- en/of van provinciewege; 2o. het geven van een voldoend
aantal volksconcerten; 3o, in voldoende mate plaats geven aan nationale muziek; 4o.
redelijk normale arbeidsvoorwaarden der orkestleden. Bovendien wordt op de
inkomsten en uitgaven toezicht gehouden1).
Wat het Rijk sinds 1918 in financieel opzicht doet voor de toonkunst, is samengevat
in het overzicht op blz. 143. Het bedrag voor opleiding van musici, voor onderwijs
dus, is in dit overzicht afzonderlijk geplaatst. De subsidieering blijkt van 1918 af
snel te zijn gestegen, doch zich voor het overgroote deel te beperken tot de orkesten.
Daarnaast doet het Rijk, buiten subsidieering van de Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst en van de Italiaansche Opera, benevens het geven van een kleine
ondersteuning aan behoeftige toonkunstenaars, niets voor de beoefening der toonkunst.
Op welke wijze het subsidiebedrag voor de orkesten sinds 1918 wordt verdeeld,
blijkt uit het overzicht op bladzijde 144.
Hoewel juist voor het cultureele leven in een provincie het bestaan van goede orkesten
van belang mag worden geacht, wordt ook op dit punt van de zijde der provinciale
besturen niet meer gedaan dan het strict noodzakelijke. Slechts de provinciën
Noord-Holland, Limburg en Gelderland subsidieeren respectievelijk de orkesten te
Amsterdam en Haarlem, te Maastricht en te Arnhem. De overige provinciën doen
niets.
Alleen het orkest te Maastricht is een stedelijk orkest. De overige orkesten zijn
instellingen, welke door particulieren in het leven geroepen, door dezen en de overheid
in stand worden gehouden. In welke mate dit door de gemeenten gebeurt waar de
orkesten gevestigd zijn, blijkt uit de gegevens van het overzicht opgenomen op
bladzijden 168-171.
Dat tegen de subsidieering van een aantal belangrijke orkesten geen bezwaren meer
worden geuit, vindt zijn algemeenen grond in de omstandigheid, dat deze orkesten
zonder die subsidie thans eenvoudig niet in stand zouden kunnen blijven; zelfs met
subsidie is voor hen het bestaan nog moeilijk. Dat dit vroeger anders was, kwam
door twee oorzaken: de te lage salarissen van de leden der orkesten - welke bij
sommige orkesten trouwens nog

1) Memorie van Antwoord Staatsbegrooting 1920, Hoofdstuk V.
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Uitgaven van het rijk ten behoeve van de toonkunst (in guldens)
1918

1920

1925

1930

1935

1939

Maatschappij 2.500
tot
Bevordering
der
Toonkunst

6.500

12.000

12.500

8.600

8.000

Orkesten

74.000

130.000

140.000

132.500

132.500

Rijkscommissie 1.000
v. Advies

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Nederlandsche Volkszangbond

2.000

2.000

2.000

600

-

Subsidies aan
toonkunstenaars

-

2.000

2.000

700

Openbare Muziekbibliotheek,
Den Haag

-

800

800

400

-

Nationale Opera

20.000

-

-

-

-

Muziekdramatische kunst

-

-

5.000

4.750

4.000

Nederlandsche Bachvereeniging

-

-

500

-

-

Subsidie voor
uitgave
muzikale
composities

-

-

1.500

1.000

-

------

------

------

------

------

23.500

103.500

147.800

165.300

149.550

146.200

62.000

110.175

135.685

108.337

96.642

------

------

------

------

165.500

257.975

300.955

257.887

Totaal

20.0001)

Conservatoria, 30.000
muziekbeurzen,
muziekexamens
-----Totaal-Generaal 53.500

1) Betaald uit ‘Onvoorzien’.
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te laag zijn - en de medewerking van vermogenden, in staat en bereid de orkesten te
steunen. Het aantal dezer particulieren is in den loop der jaren belangrijk kleiner
geworden. Het Concertgebouw bijvoorbeeld kon tot 1911 in voldoende mate rekenen
op de hulp van vermogende vrienden; toen echter reeds werd het moeilijker de
tekorten te dekken, daar deze hulp trager begon te vloeien. Wat indertijd was aangevat
als particuliere liefhebberij, gingen de kringen, waartoe de steunende particulieren
behoorden, zien - en terecht - als een belang van de gemeenschap, waarvoor deze
ook diende op
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Rijkssteun aan orkesten (in guldens)
1918

1920

1925

1930

1935

1939

Concertgebouw-Orkest, 7.500
Amsterdam

23.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Residentie-Orkest, 5.000
Den Haag

14.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Utrechtsch 4.000
Stedelijk
Orkest

11.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Arnhemsche 3.500
Orkestvereeniging

9.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Orkest te 's-Hertogenbosch

4.000

-

-

-

-

Orkest te Maastricht

4.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Orkest te Groningen

9.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Orkest te
Haarlem

-

-

-

5.000

2.500

2.500

Orkest te Leeuwarden

-

-

5.000

-

-

------

------

------

------

------

------

20.000

74.000

130.000

140.000

132.500

132.500

te komen. Naarmate het orkest meer een zaak werd van algemeen belang en ophield
een genoegen te zijn van een sociaal geselecteerde groep, trokken de vermogenden
zich terug1).
In 1911 werd door het bestuur van het Concertgebouw aan het gemeentebestuur
van Amsterdam voor het eerst subsidie gevraagd - een nog geringe subsidie van
vijfduizend gulden. Geleidelijk is het bedrag dezer gemeentesubsidie opgeloopen,
tot zij in 1933 honderdvijftigduizend gulden bedroeg, om daarna weder te dalen tot
honderdtwintigduizend gulden. De totale begroote inkomsten van het Concertgebouw
voor het seizoen 1938-'39 bedragen ƒ 490.000, waaronder aan subsidie van Rijk,
provincie en gemeente ƒ 177.750. De onderlinge verhoudingen der bronnen van
inkomsten mogen bij de verschillende orkesten eenigszins anders zijn dan die bij het
voornaamste orkest van ons land, de feitelijke toestand is geen andere: zonder
overheidssubsidie kan geen beroepsorkest van beteekenis meer bestaan.

1) Vgl. ‘Nooden symphonie-orkesten’, blz. 21.
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Het instituut van de volksconcerten, voorwaarde tot het verkrijgen van
overheidssubsidie, heeft het sociaal karakter van het moderne symphonieorkest nog
geaccentueerd en een deel van de bevolking tot de concertzaal gebracht, dat hier
vroeger buiten bleef. Welke beteekenis het volksconcert gekregen heeft, kan
bijvoorbeeld blijken uit het feit, dat in het seizoen 1937-'38 het aantal
abonnementsconcerten van het Concertgebouw 28 bedroeg, het aantal volksconcerten
30, waaronder een Beethovencyclus en een uitvoering van de Matthäuspassion van
Bach.
Dat door den steun van de overheid aan de orkesten niet alleen quantitatieve
resultaten zijn bereikt, doch ook qualitatieve, wordt duidelijk uit een vergelijking
van de programma's der volksconcerten van de eerste jaren en van later. In den
aanvang was het volksconcert of, zooals het ook heette, het populaire concert, populair
in tweeërlei opzicht: om het bedrag van den toegangsprijs, doch ook om den inhoud
van het programma. De inhoud was aangepast aan den smaak van een publiek, dat
op muzikaal gebied nog alles te leeren had; de betere en moeilijker muziek bleef
gereserveerd voor de gewone concerten. In den loop der jaren is dit geheel veranderd:
tusschen de muziek, welke op de programma's van beide soorten concerten voorkomt,
bestaat geen verschil meer. Hieruit blijkt, dat door de openstelling der concerten voor
het groote publiek een stuk opvoedings-, men mag spreken van beschavingsarbeid,
is verricht. In het Nederlandsche muziekleven hebben de volksconcerten een vaste
en belangrijke plaats verworven. Want wat hier over deze uitvoeringen van het
Concertgebouw te Amsterdam is gezegd, geldt, mutatis mutandis, in belangrijke
mate ook voor de overige orkesten.
Toch is het noodzakelijk, ook hier de feitelijke verhoudingen te zien en de waarde
der verkregen resultaten niet te overschatten. Zoo zou men verkeerd doen te meenen,
dat de bezoekers der volksconcerten alleen arbeiders zijn. Oorspronkelijk in de eerste
plaats bedoeld voor dezen, heeft de ervaring geleerd, dat zich onder hen toch niet
voldoende publiek bevindt om al de volksconcerten geheel te bezetten, anderzijds,
dat ook in den kleinen en intellectueelen middenstand de behoefte bestaat, van dit
instituut gebruik te maken. Het arbeidersbezoek is in de laatste jaren bovendien
ongunstig beïnvloed niet alleen door de crisis, doch ook door de radio. Natuurlijk
gelden deze factoren ook voor de andere groepen van bezoekers, doch blijkbaar in
geringer mate. Het eigenlijke arbeiderspubliek, voorzoover dit toegangs-
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bewijzen koopt via de vakvereenigingen, bedraagt in Amsterdam in de laatste jaren
nog niet de helft van het totaal aantal bezoekers der volksconcerten. Dit heeft er toe
geleid, naast de volkconcerten, per seizoen nog een viertal concerten speciaal voor
leden van vakvereenigingen te organiseeren, waarvoor de toegangsprijzen lager zijn
dan voor de volksconcerten en op welker programma's bijzondere toelichtingen
worden gegeven. Deze concerten worden inderdaad voor de meerderheid door leden
van vakvereenigingen bezocht, doch voldoende plaatsen blijven open om ook nog
anderen toe te laten. Voorzoover valt na te gaan, bestaat het voor Amsterdam
geconstateerde verschijnsel eveneens in andere plaatsen.
Overigens is het interessant waar te nemen, dat niet voor alle volksconcerten de
belangstelling even groot is. De samenstelling van het programma, de naam van den
dirigent, soms ook de reputatie van een solist, beïnvloeden de mate van het bezoek.
Het publiek van de volksconcerten heeft inzooverre denzelfden smaak als het publiek
van de overige concerten, dat het concerten met een programma van muziek van
klassieken, en dan liefst van de bekendste, meer bezoekt dan concerten, waarvan het
grootste deel van het programma bestaat uit onbekende of moderne muziek. Ook de
voorkeur voor een bepaalden dirigent is, bij een zelfde programma, onmiskenbaar.
Na den tijd, waarin het publiek der volksconcerten aan de muziek der overige
concerten nog niet toe was, bevinden wij ons sinds jaren in dien der gelijkheid van
opvatting en van smaak. Uit de bezoekcijfers der verschillende concerten, ook van
die voor de vakvereenigingen, blijkt er geen verschil tusschen wat men kortheidshalve
zou kunnen aanduiden als proletarisch en burgerlijk publiek en daarmede
overeenkomende voorkeur voor bepaalde muziek. Ook in een plaats als Rotterdam,
waar verhoudingsgewijs meer moderne muziek ten gehoore wordt gebracht dan
elders, bestaat tusschen beiderlei soorten publiek in dit opzicht geen verschil.
De radio heeft de vraag doen ontstaan, of het luisteren naar muziek in de huiskamer
niet nadeeligen invloed heeft geoefend op de actieve muziekbeoefening. Verstaat
men onder het laatste - zooals in den regel gebeurt - het bespelen van een piano of
een ander instrument, dan heeft de vraag voor de arbeidersklasse geen beteekenis.
De voornaamste vorm van muziekbeoefening, welke door arbeiders en kleine
middenstanders steeds werd bedreven, was het zingen in een koor of het bespelen
van een instrument in
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een muziekcorps. De arbeiders zelf verzorgden hun muzikale opvoeding, zij het niet
altijd met groote resultaten. Toch was en is dit een uiterst belangrijk werk. De staat
echter heeft er geen belangstelling voor. Slechts enkele gemeenten kennen het een
subsidie toe en moedigen daardoor deze actieve muziekbeoefening aan, welke, naar
aard en qualiteit, niet met het werk van de overige gesubsidieerde muziekinstellingen
kan worden vergeleken, doch uit een oogpunt van volksopvoeding toch zijn eigen
waarde bezit.
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Literatuur
‘Holland leefde lang als litteraire roofstaat en heeft zich om zijn auteurs
bitter weinig bekommerd’.
Adama van Scheltema1).
DE literatuur behoort tot de essentieele elementen van een nationale cultuur. Dit
behoeft echter niet te beteekenen, dat de overheid zich ook met de literatuur heeft
bezig te houden. Wanneer voor één terrein van kunst staatsonthouding de voorkeur
zou verdienen boven intensieve bemoeiing, dan zeker voor dit. Het gevaar van
‘staatskunst’ immers is hier het grootst. Opdrachten van overheidswege tot het
schrijven van litterair werk in een bepaalde richting of op een bepaalde wijze, zijn
in een democratisch land gewenscht noch aanvaardbaar. Staatsbemoeiing met de
literatuur kan eveneens beteekenen voortdurende censuur, wat neerkomt op haar
onderdrukking. En ook dit ware met den geest van ons staatsbestel evenzeer in strijd
als met de zelfstandigheid van de literatuur.
Toch wil dit allerminst zeggen, dat de overheid zich dus niets aan de literatuur of
aan de literatoren gelegen moet laten liggen Zij kan van haar belangstelling en
waardeering op deugdelijke wijze doen blijken. In de negentiende eeuw gebeurde
dit nauwelijks anders dan door het op een of andere wijze onderscheiden van bekende
literatoren, bijvoorbeeld door het toekennen van een ridderorde. Gemeenten eerden
hen, na hun dood, door het geven van hun naam aan een straat2). Materieele erkenning,
ook in den vorm van bevordering van verspreiding van hun werk, kwam echter niet
voor.

1) ‘Kunstenaar en Samenleving’, blz. 491.
2) Een zeer bijzonder geval van dezen aard was de onderscheiding, welke de gemeenteraad van
Amsterdam mevrouw Bosboom-Toussaint verleende, door, ter gelegenheid van haar
zeventigsten geboortedag, het besluit te nemen, dat een der straten in het nieuwe gedeelte
der stad haar naam zou dragen. Een fraaie dankbetuiging van mevrouw Bosboom-Toussaint
op de mededeeling van dit besluit, vindt men in het Gemeenteblad, afdeeling II, 1882, blz.
495.
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Bovendien is de staat in de uiting van zijn waardeering niet altijd gelukkig geweest.
Zoo kon het nog in 1931 gebeuren, dat in een officieele uitgave van het Departement
van Buitenlandsche Zaken1), ter voorlichting van het buitenland, een overzicht van
de Nederlandsche literatuur werd gegeven van zoodanige kwaliteit, dat een
Nederlandsch schrijver ervan moest getuigen: ‘het is door en door slecht, liederlijk
slecht, zóó slecht, dat men, om het precies te zeggen, zijn toevlucht tot de populaire
terminologie moet nemen: verrot slecht’2).
Het kan echter ook anders. De overheid kan de literatuur bevorderen, op indirecte
wijze, met volkomen erkenning van haar vrijheid, bijvoorbeeld door het subsidieeren
van de uitgave van werk van erkend groote figuren. In de laatste jaren is dit gebeurd
met de volledige uitgave van het werk van Vondel en met dat van onzen tijdgenoot
Albert Verwey. Er bestaan ook andere mogelijkheden: het steunen van levende
letterkundigen, zonder aan den steun een contra-prestatie te verbinden. Tot nog toe
gebeurt dit van rijkswege, sinds 1919, voornamelijk in den vorm van subsidies aan
letterkundigen, ‘wier arbeid als zoodanig van litteraire beteekenis is te achten en die
in verband met hun leeftijd en financieele omstandigheden daarvoor redelijkerwijs
in de termen vallen’3). De verdeeling van het tot dit doel ter beschikking staande
bedrag geschiedt na advies van de hiertoe bij Koninklijk Besluit van 21 April 1920
ingestelde commissie. Uiteraard worden omtrent de personen, die een subsidie uit
dezen post ontvangen, geen mededeelingen gedaan.
Steun aan anderen dan ‘letterkundigen, die hun beteekenis in het verleden getoond
hebben, maar die bijvoorbeeld in verband met hun leeftijd niet meer in staat zijn zelf
nog voldoende in hun levensonderhoud te voorzien’4), wordt niet verleend.
Stellig is het steunen van letterkundigen, zonder de artistieke vrijheid van den
kunstenaar aan te tasten, moeilijker dan met beeldende kunstenaars het geval is, doch
onmogelijk behoeft dit niet te worden geacht. De gemeente Amsterdam geeft hiervan
een voorbeeld. Zij besloot, met ingang van het jaar 1939, een gedeelte van het krediet,
bestemd voor opdrachten aan en

1)
2)
3)
4)

Handbook, etc., blz. 96, v.v.
Greshoff, Rebuten, blz. 179.
Memorie van Antwoord, Rijksbegrooting 1921, blz. 30.
T.z.p., 1e Kamer, 1938.
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koopen van werk van beeldende kunstenaars, voorloopig bij wijze van proef te
bestemmen voor het verleenen van een prijs op het gebied van letterkunde. Voor het
eerste jaar der proef zal zij een prijsvraag uitschrijven voor een nog niet opgevoerd
Nederlandsch tooneelwerk. Het bekroonde werk zal worden opgevoerd door den
vasten bespeler van den Stadsschouwburg1).
Van de zijde van het Rijk is tot het steunen van de literatuur op deze of soortgelijke
wijze nog niets ondernomen. Wel is hierover herhaaldelijk gesproken, doch tot
resultaten heeft dit niet geleid.
Contact tusschen de overheid en de literatuur bestaat dus ternauwernood. Eenig
contact is er tusschen haar en de letterkundigen, voorzoover ook op dezen van
toepassing is artikel 7 van de Grondwet, dat niemand voorafgaand verlof noodig
heeft om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet. Daarnevens regelen de bepalingen van de
Auteurswet de materieele rechten van den kunstenaar. Niet de kunst is in beide wetten
object van staatsbemoeiing: in de Grondwet zijn het de verplichtingen van hem die
voor het publiek schrijft, in de Auteurswet diens rechten.
De belangrijkste van beide soorten wettelijke bepalingen voor de positie van den
kunstenaar, en meer in het bijzonder van den letterkundige, is zeker die omtrent het
auteursrecht. De gedachte van bescherming der rechten van den auteur tot
openbaarmaking en verveelvuldiging van zijn werk is eigenlijk al bijna zoo oud als
de uitvinding van de boekdrukkunst. Ten gevolge van de moeilijkheden, gelegen in
de opvattingen omtrent geestelijken eigendom, de noodzakelijkheid van internationale
overeenkomsten, de ontwikkeling der techniek, welke de reproductiemogelijkheden
deed toenemen, duurde het echter eeuwen eer men tot een behoorlijke regeling
geraakte2).
De bescherming van het eigendomsrecht van den auteur werd het eerst gewaarborgd
door een wet van 1817. De wet van 1881, tot regeling van het auteursrecht, beteekende
een belangrijke uitbreiding en verleende ook, zij het in zeer beperkte mate, naast het
kopierecht, een op- en uitvoeringsrecht van muziek-dramatische werken en
tooneelwerken. Terwijl echter reeds

1) Gemeenteblad, afd. I, 1938, blz. 1922. - Tezelfder tijd besloot de gemeente een prijs in te
stellen voor een werk op het gebied van muziek, dat voor het eerste jaar zal moeten zijn een
nog niet uitgevoerd symphonisch werk of instrumentaal concert, dat door het Concertgebouw
op het repertoire zal worden geplaatst.
2) Voor een historisch overzicht zij verwezen naar de Beaufort, Auteursrecht, blz. 4, v.v.
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sedert 1793 in Frankrijk de rechten van auteurs van werken van beeldende kunst
werden beschermd, en in beperkter omvang deze bescherming ook was opgenomen
in het decreet van 1808 voor het Koninkrijk Holland, was hiervan in 1881, bij de
herziening van de wet nog geen sprake. Op den duur echter was een verruiming van
het gebied waarop deze wetgeving zich bewoog noodzakelijk, evenals uitbreiding
van bestaande, weinig ver gaande bepalingen. Deze noodzakelijkheid werd nog
dringender toen Nederland, na zich langen tijd afzijdig te hebben gehouden, eindelijk
aanstalten maakte om zich aan te sluiten bij het verbond tot internationale bescherming
van het auteursrecht, gevormd door de in 1886 gesloten Berner Conventie. Zoo
ontstond de Auteurswet 1912, die thans nog, na eenige malen op enkele punten te
zijn gewijzigd - het ingrijpendst in 1931 - van kracht is.
Later dan in andere landen is de regeling van het auteursrecht hier te lande in
overeenstemming gebracht met veranderde verhoudingen. Sinds 1912 eerst is de
bescherming uitgebreid tot werken van beeldende kunst, kunstnijverheid, bouwkunst,
fotografie en films en zijn verouderde bepalingen afgeschaft; het duurde echter tot
1931 eer ook het vertalingsrecht met het overige auteursrecht in onze Auteurswet is
erkend1).
Door de Auteurswet 1912 werd een einde gemaakt aan misstanden, waaraan vóór
de aansluiting van Nederland bij de Berner Conventie, Herman Heyermans in een
Falklandje eens uitdrukking had gegeven door een klacht over het overnemen van
zijn wekelijksche schetsen, eindigend in den uitroep tot minister Kuyper: ‘Excellentie,
ik word begapt!’ Na de totstandkoming van de wet schreef Herman Robbers: ‘Door
de nieuwe Auteurswet is in de maatschappelijke positie aller scheppende kunstenaars
een groote verbetering gekomen. De rechten van schilders, beeldhouwers, architecten,
kunstnijveren, zijn voor het eerst openlijk erkend en wel omschreven. Doch ook
schrijvers en vooral componisten zijn vooruitgegaan. Het recht van muziekuitvoering
is geregeld. Geen uitgever mag nu langer uitgeven, geen auteursrecht mag worden
overgedragen, zonder een behoorlijk contract. En het behoeft toch wel geen betoog,
dat hiermede niet alleen de materieele positie der kunstenaars een groote verbetering
heeft ondergaan; het woord ‘positie’ zonder meer, duidt nog op iets anders dan
materie’2).

1) T.z.p., blz. 8.
2) De Nieuwe Gids, 1925, I, blz. 405.
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Opdrachten aan en voorzieningen voor beeldende kunstenaars
‘De verplichting der overheid om op ruime schaal kunstenaars te hulp te
roepen voor haar werk is regelrecht af te leiden van de stelling, dat het in
het belang der overheid is de geestelijke waarden zoo levendig en krachtig
mogelijk tot ontwikkeling te brengen’.
H.E. van Gelder1).

a. Opdrachten aan beeldende kunstenaars.
IN het rapport van de Museumcommissie vindt men eenige lijnen getrokken omtrent
de wijze, waarop het Rijk beeldende kunst van eigen tijd behoort te steunen. Zij
komen hierop neer, dat het Rijk zich in het algemeen moet onthouden van aankoop
van schilderijen en beeldhouwwerken van eigen tijd en zich heeft te beperken tot het
verwerven van het beste van oude kunst, behoudens voorzoover bouw, versiering en
inrichting zijner openbare gebouwen door het werk van levende kunstenaars kan
worden bevorderd. In den gedachtengang van de commissie wil dit niet zeggen, dat
het Rijk overigens geen plichten zou hebben ten opzichte van de levende kunst, want
onmiddellijk volgt op deze conclusie, dat het Rijk steun zal moeten verleenen aan
gemeentelijke en andere openbare musea van hedendaagsche kunst, hetzij door
geldelijke bijdragen, hetzij door bruikleen van door aankoop, schenking of erflating
verkregen kunstwerken2).
Hoe weinig van de door de commissie ontworpen plannen terechtgekomen moge
zijn, de regeering heeft zich wel gehouden aan het advies geen musea in te richten
en te onderhouden, welke dienen voor de hedendaagsche kunst. Dit is een taak, welke
zij overlaat aan de gemeenten en particulieren3). Van voornemens om de gemeentelijke
musea in hun werk te

1) Gemeentebestuur, 1922, blz. 226.
2) Rapport Museumcommissie, blz. 111.
3) Vgl. Memorie van Toelichting Staatsbegrooting, Hoofdstuk VI, 1931, blz. 25.
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steunen, zooals de commissie voorstelde, is tot nu toe weinig gebleken. Ten deele is
uitvoering gegeven aan het derde voorstel, namelijk om van Rijkswege jaarlijks een
bedrag beschikbaar te stellen waaruit aan kunstenaars opdrachten kunnen worden
verleend tot bijvoorbeeld het versieren van Nederlandsche regeeringsgebouwen,
zoowel binnen als buiten onze grenzen.
De eerste poging in deze richting iets te doen, was weinig grootsch. Niet
uitdrukkelijk het bevorderen van de kunst of van den kunstzin der bevolking, zooals
men mocht verwachten, was het motief, waarop de regeering een bedrag van
vijfentwintigduizend gulden op de begrooting voor het jaar 1923 plaatste, doch ‘het
verleenen van steun aan beeldende kunstenaars (schilders, beeldhouwers, grafische
kunstenaars en sier- en nijverheidskunstenaars), die in de tegenwoordige moeilijke
economische omstandigheden van de beoefening van hun kunst niet meer kunnen
bestaan’. En zelfs tot deze poging was de regeering niet uit eigen initiatief overgegaan,
doch eerst na de inzending van een motie-van Beresteyn, c.s., waarbij de regeering
werd uitgenoodigd om, hetzij door voortzetting van den arbeid van het opgeheven
Koninklijk Nationaal Steuncomité, hetzij op andere wijze haar bijzondere aandacht
aan noodlijdende kunstenaars te wijden1).
De bedoeling van de steunverleening was op zich zelve natuurlijk loffelijk, doch
zij was weinig principieel en droeg te zeer het karakter van een veredelden vorm van
filantropie. Naar het wezen ging zij overigens wel een eind in de door de
Museumcommissie aangewezen richting: de steun zou worden verleend in den vorm
van opdrachten, waartoe het initiatief zou moeten uitgaan van de gemeentebesturen,
ten behoeve van hun openbare verzamelingen, scholen en andere gebouwen. Van
Rijkswege zou dan aan de gemeenten een vergoeding worden toegekend van ten
hoogste vijftig procent der kosten.
De moeilijke economische omstandigheden hebben met het jaar 1923 geen einde
genomen, doch op de begrooting voor het jaar 1924 kwam deze post niet terug: hij
was onder den druk der bezuiniging bezweken. Officieel was de bezuiniging niet het
motief van de opheffing dezer nauwelijks aangevangen staatsbemoeiing en misschien
was zij het ook inderdaad niet geheel. De moeilijkheid was, aldus minister Ruys de
Beerenbrouck, tot uitvoering te brengen de zijns inziens ‘juiste stelling, dat slechts
die kunstenaars onderstand zouden

1) Handelingen Tweede Kamer, 22 December 1921, blz. 1315.
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mogen ontvangen, die van zoo groote waarde voor onze Nederlandsche kunst zijn,
dat het behoud van hun gaven als een landsbelang moet worden erkend. Want voor
ondersteuning van andere kunstenaars bestaat m.i. geen voldoende aanleiding, nu
alle niet strikt noodzakelijke uitgaven dienen te worden vermeden’. De deskundige
adviseurs van den minister hadden duidelijk verklaard, dat de beoordeeling van de
door hem geëischte kwaliteiten eerst door het volgend geslacht, misschien zelfs eerst
door vier of vijf generaties later zou kunnen worden gegeven. Terecht mocht de heer
Kleerekoper in een over deze aangelegenheid gehouden interpellatie verklaren, dat
de gestelde eisch zoo buiten alle proporties was, dat hij alleen kon worden
gehandhaafd, wanneer men het oogmerk had, de uitkeering na te laten, hetgeen hij
niet wilde onderstellen1). In elk geval, de uitkeering werd na 1923 niet meer gedaan.
Eerst op de begrooting voor het jaar 1931 werd opnieuw een post voor het verleenen
van opdrachten aan beeldende kunstenaars uitgetrokken, thans tot een bedrag van
tienduizend gulden. De post droeg nu echter niet meer het karakter van een
filantropische geste jegens de allerbesten, doch was inderdaad bestemd voor
opdrachten ten behoeve van rijksgebouwen en -instellingen, zonder reserves van
anderen dan artistieken aard. De beteekenis van den post ligt meer hierin, dat het
Rijk zich niet langer principieel onthoudt van het aankoopen van werk van levende
kunstenaars dan in het bedrag. Want ook naar het oordeel van minister Terpstra, die
den post op de begrooting bracht, is het ‘nog een zoo bescheiden bedrag, dat voor
vrees voor overdrijving (waaraan in het Voorloopig Verslag over de begrooting
uitdrukking was gegeven) en dus voor aandrang tot matiging geen aanleiding bestaat’2).
Nu de aankoop van werken van levende kunstenaars een vaste bemoeiing van het
Rijk was geworden, moest ook meer systeem worden gebracht in den aankoop, welke,
toen zij nog te hooi en te gras gebeurde, maar al te vaak, naar de Museumcommissie
had geconstateerd, tot mislukkingen en teleurstellingen had geleid. Dit gebeurde
door de instelling van een ‘Rijkscommissie van Advies voor opdrachten aan beeldende
kunstenaars’3), welke voor het eerst onder leiding werd gesteld van R.N. Roland
Holst.

1) T.z.p., 7 December 1922, blz. 870, v.v.
2) Memorie van Antwoord Staatsbegrooting, Hoofdstuk VI, 1932.
3) Staatscourant van 3 Maart 1932, no. 44.
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In de aankoopen en opdrachten, welke sindsdien zijn tot stand gekomen, bestaat een
groote verscheidenheid, niet alleen ten aanzien van de objecten, maar ook van de
gekozen kunstenaars. Men vindt in de publicaties niet slechts vermeld schilderijen,
beeldhouwwerk, gebrandschilderde ramen, grafica, gedenkpenningen, doch ook
ontwerpen voor gobelins, wandklokken, meubileering, en dergelijke, vervaardigd
door oude en jonge, bekende en bij het groote publiek vaak nog onbekende
kunstenaars1).
De door het Rijk in 1922 ondernomen poging, de gemeentebesturen te betrekken
in het geven van opdrachten aan beeldende kunstenaars, heeft weinig blijvend succes
gehad. Dat er hiertoe mogelijkheden bestonden, blijkt voldoende uit het feit, dat zich
tot medewerking onmiddellijk bereid verklaarden Amsterdam, 's-Gravenhage, Laren,
Mook; andere gemeenten zouden volgen2). Zou het Rijk zelf na een jaar de poging
niet hebben gestaakt, wellicht zou deze ook in dit opzicht eenige betekenis hebben
gekregen. Nu echter de stimulans tot handelen ontbrak, onthielden vrijwel alle
gemeenten zich na een jaar van verder optreden. De uitzondering vormt Amsterdam,
dat zich onmiddellijk bereid had verklaard, de door het Rijk aangeboden regeling te
aanvaarden en bij raadsbesluit van 12 Juli 1922 een bedrag van tienduizend gulden
tot dit doel beschikbaar stelde. Ook toen de regeering mededeelde, voor 1924 geen
geld voor steun aan noodlijdende beeldende kunstenaars te zullen uittrekken, besloot
de gemeenteraad eenzelfde bedrag te handhaven. De post is sindsdien niet meer van
de begrooting verdwenen en in den loop der jaren zelfs opgevoerd: voor de jaren
1926-'28 bedroeg zij vijftienduizend, 1929-'31 dertigduizend, 1932-'33
vijfentwintigduizend en sinds 1934 twintigduizend gulden per jaar. Met ingang van
1929 besloot men de omschrijving van den post ‘Steun aan noodlijdende beeldende
kunstenaars’ te wijzigen in ‘Opdrachten aan en aankoopen van werk van beeldende
kunstenaars’, waardoor zij eenzelfde karakter kreeg als de latere overeenkomstige
post van het Rijk.
Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat de hoofdstad voor deze cultureele
bemoeiing, welke in den loop der jaren een blijvende beteekenis heeft gekregen door
de geschapen mogelijkheid gebouwen van muur-

1) Mededeelingen Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1937, nos. 1 en
6.
2) Handelingen Tweede Kamer, 7 December 1922, blz. 870.
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schilderingen te voorzien, beeldhouwwerk aan den publieken weg en aan gebouwen
te plaatsen, affiches voor gemeentelijke gebeurtenissen te ontwerpen, schilderijen
voor het museum, scholen en andere openbare gebouwen aan te koopen, meer dan
twee maal zooveel uitgeeft als het Rijk. Toch is het door Amsterdam uitgetrokken
bedrag nog onvoldoende om er, anders dan door verdeeling over een reeks van jaren,
monumentale werken uit op te dragen. Hieruit blijkt duidelijk, hoezeer het Rijk op
dit punt ten achter blijft.
De regeling van de opdrachten en aankoopen geschiedt te Amsterdam anders dan
bij het Rijk. Wel bestaat ook daar een commissie, welke tot taak heeft het geven van
advies, doch in de wijze van samenstelling gaat men van een ander beginsel uit. Bij
het Rijk zijn ook kunstenaars in de commissie opgenomen, in Amsterdam zijn de
organisaties der kunstenaars, door het zitting hebben van haar vertegenwoordigers
in de commissie, rechtstreeks in dit werk betrokken en voor haar adviezen dus
medeverantwoordelijk. Hier bestaat dus een soort medezeggenschap der kunstenaars.
Ten einde de beste resultaten te verkrijgen, moest men er in de praktijk van dit
werk te Amsterdam toe overgaan, afzonderlijke commissies te maken voor
wandschilderingen, voor beeldhouwwerken en voor schilderijen.

b. Voorzieningsfonds voor kunstenaars.
Voor georganiseerden, die in loondienst werken, bestaat reeds sinds 1917 een regeling
voor uitkeering bij werkloosheid. De principieel verschillende rechtspositie van den
loontrekkende en van den zelfstandige maakt het niet mogelijk, voor beiden dezelfde
regeling te doen gelden. Voor den zelfstandige is trouwens een toestand van
werkloosheid een andere dan voor den loontrekker. Wanneer is een zelfstandige
werkloos in den economischen zin van het woord? Dit is moeilijk, zoo niet onmogelijk
uit te maken. Bovendien doet hij, wanneer hij in economische moeilijkheden verkeert
ten gevolge van algemeen geldende oorzaken, andere normen gelden in zijn
aanspraken op steun van de gemeenschap dan de loonarbeider. De kunstenaar, door
zijn psychische gesteldheid, is gewoonlijk ook moeilijker te brengen tot de mate van
organisatie en het volgen van vastgestelde regelen, dan wie door zijn plaats in het
maatschappelijk leven minder individualistisch is ingesteld.
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Toch ondergaat ook de kunstenaar niet minder dan wie ook de gevolgen van
economischen op- en neergang. De beeldende kunstenaar nog eerder dan anderen.
De crisis belemmert den verkoop van zijn werk of maakt dien zelfs onmogelijk.
Naarmate de crisis langer duurt, groeit ook voor hem - in het algemeen gesproken de noodzakelijkheid zich om steun te wenden tot de gemeenschap. Hierin echter
verkeert hij in het nadeel ten opzichte van den loonarbeider, dat wat voor dezen door
wettelijke regelingen tot een recht is geworden, voor hem een gunst is. Wanneer
geen bijzondere maatregelen worden genomen, is de één werklooze, de ander
armlastige. Waren zulke maatregelen vroeger reeds gewenscht tot versterking van
de sociale positie van den kunstenaar, zij werden voor zijn zelfrespect noodzakelijker,
in de mate waarin de werkloozenverzekering zich over grootere groepen ging
uitbreiden en hij, als producent, dus als het ware een uitzonderingspositie, en een
ongunstige, ging innemen.
Allerlei moeilijkheden moesten hier worden overwonnen, niet slechts
administratieve, doch vooral moeilijkheden, liggende in vaak verkeerd begrepen
standsgevoel van kunstenaars en soms ook van kunstenaarsvereenigingen. Toch
waren het, blijkens den brief van den Minister van Sociale Zaken, d.d. 30 Augustus
1934, aan de gemeentebesturen over deze aangelegenheid, de kringen der
belanghebbenden zelven, die het eerst uitzagen naar de mogelijkheid de kunstbroeders,
die in behoeftige omstandigheden verkeerden, te hulp te komen. Het denkbeeld
ontstond, gelden bijeen te brengen, waaruit in bepaalde gevallen steun zou kunnen
worden verleend. Die gelden zouden worden bijeengebracht door vereenigingen van
kunstenaars op den grondslag van onderlinge solidariteit der kunstenaars en met
medewerking van Rijk en gemeenten. Dit initiatief verwierf de sympathie der
regeering, die zich bereid verklaarde, harerzijds dit streven geldelijk te steunen en
de hiervoor in aanmerking komende gemeenten op te wekken hetzelfde te doen. Het
is, sociaal gezien, meer dan toeval, dat de vereeniging, welke er metterdaad het eerst
en het krachtigst toe heeft bijgedragen, maatregelen tot stand te doen komen de
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.), onder leiding van
haar voorzitter, mr. J.F. van Royen, is geweest.
Het resultaat van het gemeenschappelijk optreden van overheid en belanghebbenden
was ten slotte de stichting, op 26 November 1935, van het Voorzieningsfonds voor
Kunstenaars.
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Het Voorzieningsfonds mag, wat zijn inrichting betreft, niet vereenzelvigd worden
met de werkloozenkassen der arbeiders, hoewel er enkele punten van overeenkomst
bestaan1). In groote trekken komt de regeling op het volgende neer.
Het reglement voor het Fonds onderscheidt vijf groepen van kunstenaars: schilders,
beeldhouwers, sier- en nijverheidskunstenaars, grafische kunstenaars en
toonkunstenaars. Uit deze opsomming blijkt, dat reeds gedurende de voorbereiding
nog een andere groep dan die van beeldende kunstenaars in de regeling werd
betrokken: de toonkunstenaars. Letterkundigen vallen nog buiten de regeling.
Bij het fonds zijn aangesloten het Rijk, toegetreden gemeenten en toegelaten
kunstenaarsvereenigingen. Deze vereenigingen moeten voor haar leden een bijdrage
van vijftien gulden (toonkunstenaars vijf gulden) per jaar in het Voorzieningsfonds
storten. Op de bijdragen der vereenigingen geeft het Rijk honderd procent subsidie,
evenals de aangesloten gemeenten, doch deze slechts voor zoover betreft de bijdragen,
welke voor de kunstenaars in die gemeenten woonachtig, in het fonds zijn gestort.
Een voor uitkeering in aanmerking komend kunstenaar ontvangt gedurende ten
hoogste dertien weken een uitkeering van maximaal vierentwintig gulden. Ontvangt
hij, bijvoorbeeld ten gevolge van andere inkomsten, wekelijks minder, dan stijgt de
duur der uitkeering, zonder dat het maximum-bedrag van driehonderdtwaalf gulden
kan worden overschreden.
Welke beteekenis het fonds reeds heeft verkregen, kan hieruit blijken, dat op 1
Januari 1939 waren ingeschreven 1314 leden, waarvan 1009 woonachtig zijn in 57
toegetreden gemeenten, 271 in niet toegetreden gemeenten en 34 in het buitenland.
De regeling zelve ontleent haar waarde thans nog niet aan het bedrag der
uitkeeringen. Men dient haar te zien als een begin, waarin nog vele mogelijkheden
schuilen. Haar waarde ligt vooralsnog in het feit, dat hier voor de eerste maal in de
geschiedenis der sociale voorzieningen van ons land, een poging wordt gedaan om
personen, die een zelfstandig beroep uitoefenen, dus niet in loondienst werken, in
een stelsel van collectieve sociale verzekering te

1) Van Dam in Tijdschrift Nederlandschen Werkloosheidsraad 1937, blz. 172, die ook een
uitvoerig overzicht geeft van de regeling; over de voorloopige resultaten. Morren, t.z.p., blz.
219, v.v.
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betrekken1). Naarmate de regeling langer werkt, zal zij ook meer elementen gaan
opnemen, welke in de verzekering van arbeiders reeds lang gemeengoed zijn en
waarvan het voornaamste is, dat de beter gesitueerden betalen voor de minder
gesitueerden.

c. Prix de Rome.
De instelling van den Nederlandschen Prix de Rome - navolging van den Franschen,
welke uit den tijd van Lodewijk XIV en Colbert stamt en leidde tot de oprichting
van l'Académie de France te Rome - dateert van 1817. Bij Koninklijk Besluit van
13 April van dat jaar, Staatscourant no. 132, werden verschillende punten geregeld,
ten einde te voorzien in de behoeften van het onderwijs der beeldende kunsten.
Dit Koninklijk Besluit is een der vele maatregelen uit de eerste jaren der herwonnen
onafhankelijkheid, om te geraken tot sterker gecentraliseerd staatsgezag. In de plaats
van stedelijk initiatief, nog zoo nauw verbonden aan kunst- en vakbeoefening, kwam
nu een rijksregeling, welke niet alleen bedoelde in alle gewesten en steden des lands
een verplicht kunstonderwijs in te voeren, maar die dit onderwijs ook naar één beginsel
wenschte in te richten. Het besluit bepaalde, dat in het geheele land voldoende
onderwijs in de Beeldende Kunsten gegeven moest worden en dat dit onderwijs
onderscheiden zou worden in drie klassen, in beteekenis opklimmend naar de grootte
der gemeenten. De derde en hoogste klasse zou die van twee Koninklijke Academies
zijn, een te Antwerpen en een te Amsterdam. Om den graad van ‘Teekenmeester’ te
verkrijgen, werd een getuigschrift van een dezer Academies tot eisch gesteld. Voor
elk van beide Academies werd voor den besten leerling een ‘landspensioen’
beschikbaar gesteld, ‘ten einde de studiën in een der beeldende kunsten in Italië
verder voort te zetten en te voltooien’.
De Zuid-Nederlandsche invloed in de navolging van het Fransche voorbeeld, is
in deze regeling duidelijk waar te nemen. Uit de fantasie van welken
Noord-Nederlander zou toen het denkbeeld moeten zijn gekomen, een jongen artiest
op kosten van den staat naar Italië te zenden?

1) Van Dam, t.z.p., blz. 173. - De vrijwillige verzekeringen geregeld in de Ongevallenwet,
Ziektewet en Ouderdomswet, dragen een principieel ander karakter, daar zij berusten op
individueele vrijwillige toetreding.
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Na de afscheiding van België bleef de regeling voor de studie aan de Academie voor
Beeldende Kunsten intact. Dat de Prix de Rome niet ten offer viel aan de
onverschilligheid in dien tijd jegens de kunst, moet hierin gezocht worden, dat deze
minder beschouwd werd als een aangelegenheid van kunst dan van onderwijs, in
casu van kunstonderwijs. Daarmede wil echter niet gezegd zijn, dat voor dit
kunstonderwijs zelve op ruime wijze werd gezorgd. Het tegendeel is het geval.
Treffend is het feit, dat zelfs in de jaren, waarin de grondslagen werden gelegd voor
verbetering en uitbreiding van het middelbaar onderwijs, op de uitgaven voor het
kunstonderwijs zoozeer beknibbeld werd, dat het bestaan van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in voortdurend gevaar verkeerde1). Het gevolg
van deze houding ten opzichte van het kunstonderwijs was ook, dat het blijven
voortbestaan van den Prix de Rome weinig te beteekenen had. Want minister
Thorbecke vond het niet alleen raadzaam, zooals reeds is vermeld op bladzijde 45,
het Instituut op te heffen en de Akademie te besnoeien, maar in 1851 ook de
jaarlijksche wedstrijden voor den Prix de Rome te schorsen.
De periode van vernieuwing bracht het Hooger Kunstonderwijs en daarmede den
Prix de Rome op wettelijke basis (wet van 26 Mei 1870, Staatsblad 78, tot regeling
van het onderwijs van Rijkswege in de Beeldende Kunsten). Doch desondanks duurde
het tot 1883, eer aan de uitvoering van het voorschrift van de wet werd voldaan. De
bouwkunst bleef bij de wedstrijden, die sinds dit jaar werden gehouden tot 1900
uitgesloten2).
De bepalingen, die op den Prix de Rome betrekking hebben, komen in het kort
hierop neer, dat de toekenning van den Prix het resultaat is van deelname aan een
wedstrijd, waartoe zij worden toegelaten, die een examen aan de Academie hebben
afgelegd. Elk jaar worden wedstrijden gehouden in deze volgorde: het eerste jaar in
de monumentale en versierende schilderkunst

1) Vgl. Der Kinderen, Rijks-Academie, blz. 20. - ‘En bij al deze zorgen, die haar zoo buiten
mate werden opgelegd miste de Amsterdamsche Academie zoo menigen steun en sterking
die andere landen hun Centrale Instelling voor Hooger Kunst-Onderwijs niet onthielden. Zij
miste den machtigen steun, die in een historisch en traditioneel bestaan gelegen is, en waarin
de Antwerpsche instelling zich zoo zeer verheugen mocht; miste niet minder den prikkel en
de versterking die het kunstleven in België door zijn vele opdrachten voor Staats- en
Kerkgebouwen gaf aan het Academisch Onderwijs’. T.z.p., blz. 21.
2) Der Kinderen, Prix de Rome, blz. 32.
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en in de monumentale en versierende beeldhouwkunst; het tweede jaar in de grafische
kunst; het derde jaar in de vrije schilderkunst en in de vrije beeldhouwkunst; het
vierde jaar in de schoone bouwkunst.
De overige bijzonderheden omtrent den Prix de Rome, zooals bedrag en duur van
het jaargeld, voorschriften voor den bekroonde, e.d., zijn opgenomen in het Koninklijk
Besluit van 28 Augustus 1931, Staatsblad 390.
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Overheidsfinanciën en kunst
‘...Besturen morgen beteekent op cultureel gebied wetenschap en kunst
de rechtmatige bevrediging bieden, dat zij het gemeenschapsleven ten
volle kunnen dienen’.
F.M. Wibaut1).
VOORZOOVER een opsomming van onderwerpen en bedragen de verandering in
de houding van den staat tegenover de kunst tot uitdrukking kan brengen, is dit voor
de periode 1870-1900 gebeurd in het overzicht opgenomen op bladzijden 72-73. Het
hiernavolgende overzicht op bladzijden 164-165 doet hetzelfde voor de jaren
1910-1939.
De eerste periode draagt een ander karakter dan de laatste. Zij is de periode, waarin
de bemoeiing van den staat met de kunst zich tot een vast instituut moest ontwikkelen.
Geleidelijk dienden volk en Staten Generaal uit de sfeer van onthouding te komen
in die van actief optreden. Naarmate de uitgaven voor kunst toenamen, werd het voor
den staat trouwens moeilijker zich van dit terrein terug te trekken. Toen aan het einde
der eeuw de staatsuitgaven voor kunst het half millioen naderden, mocht men zeggen,
dat hetgeen de eerste enthousiasten zich een dertig jaren vroeger ten doel hadden
gesteld, in dien zin was bereikt, dat een terugkeer tot de vroegere passiviteit in elk
geval onmogelijk was geworden.
Om den geleidelijken groei dier ontwikkeling te doen uitkomen, zijn in het
overzicht van de eerste periode de gegevens vermeld naar het eerste jaar van elk
quinquennium. Voor de periode 1910-1939 was dit niet meer noodig en konden
ruimere tusschenpoozen worden gesteld, waarbij op te merken valt, dat in plaats van
het jaar 1930 het volgende jaar is genomen, daar dit het jaar is vóór dat, waarin op
de uitgaven een verlaging werd toegepast; het is dus een top-jaar. De laatste kolom
van het overzicht op bladzijden 164-165 bevat den stand van het oogenblik.

1) Verslag der gemeente Amsterdam 1925, blz. 31.
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Uit dit overzicht blijkt, dat in het eerste decennium van deze eeuw geen nieuwe
bemoeiingen op het gebied van kunst door het Rijk werden aangevat. Er is in dit
tijdvak als het ware een consolideering en uitbreiding van datgene waarmede men
reeds eerder begonnen was. De stijging in de uitgaven is het gevolg van verder gaande
monumentenzorg en toeneming van het aantal musea.
Na 1918 echter, wanneer op vrijwel elk gebied verlangens, die reeds jaren lang
waren geuit, geheel of ten deele in vervulling gaan, stijgt ook het budget voor kunst
in belangrijke mate; vergeleken met 1910 is het in 1920 ongeveer verdrievoudigd.
In dezen tijd maakt de bemoeiing van den staat met de kunst de grootste vorderingen,
ook al weder niet in dien zin, dat veel nieuwe zaken worden aangevat, doch
voornamelijk doordat de bestaande bemoeiingen worden geïntensiveerd. Voor vrijwel
alle posten ziet men een zeer belangrijke stijging. Ten deele is dit een gevolg van
salarisverhoogingen van personeel, doch de cijfers toonen duidelijk, dat ook andere
en, uit een oogpunt van financiën, belangrijker factoren werken. Want wel zijn het
dezelfde objecten als in de vorige periode, waarvoor men grooter bedragen uittrekt,
doch de mate waarin dit gebeurt, bewijst, dat men ook de zaken van kunst breeder
wil aanvatten. De nieuwe bemoeiingen zijn de betere organisatie van de
monumentenzorg, de steun aan de orkesten en die aan behoeftige letterkundigen.
Het was de tijd, waarin de wijzigingen in de sociale inzichten ook hun weerslag
moesten vinden op de bemoeiing van den staat met de kunst. Het is de verdienste
van minister de Visser geweest, dit begrepen en er met ruim inzicht naar gehandeld
te hebben.
De volgende periode geeft in wezen hetzelfde beeld als de vorige. De cijfers mogen
op onderdeelen een ander beloop vertoonen, de algemeene stijging der uitgaven zet
zich door en bereikt het bedrag van bijna twee en een half millioen, wat ongeveer
een vervijfvoudiging beteekent van het bedrag van 1900.
Dan echter is het hoogtepunt bereikt en treedt de bezuiniging in, welke in de cijfers
der laatste kolom duidelijk valt waar te nemen. Zooals in de cijfers van 1920
salarisverhoogingen zijn begrepen, zoo is voor die van 1930 een deel van den
teruggang gelegen in salarisverlagingen, Er is echter ook op de werkzaamheden zelf
bezuinigd, bemoeiingen zijn beperkt, van nieuwe objecten is geen sprake meer. De
totale uitgaven voor het Rijksmuseum zijn
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Uitgaven van het rijk ten behoeve van monumentenzorg en kunst.
1910-1939.
ONDERWERP

Bedragen, in guldens, toegestaan op de begrooting voor het jaar
1910

1920

1931

1939

Toezicht op
26.800
gedenkteekenen
van
vaderlandsche
geschiedenis en
kunst

-

-

-

Rijkscommissie en Rijksbureau
voor de
monumentenzorg

88.368

100.946

82.080

Onderhoud en 191.200
instandhouding
historische
gedenkteekenen
en gebouwen
die
oudheidkundige
of kunstwaarde
hebben

482.967

826.464

583.037

Koninklijk
14.950
Penningkabinet
te
's-Gravenhage

19.297

23.119

14.050

Koninklijk
14.250
Kabinet van
Schilderijen te
's-Gravenhage

44.909

72.104

32.407

Rijksmuseum
te Amsterdam

388.930

601.594

298.910

Rijksmuseum 4.230
Mesdag te
's-Gravenhage

16.900

13.764

10.283

Rijksmuseum
Huis Lambert

37.806

15.111

8.892

Musea en
verzamelingen:

158.808

7.900
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van Meerten te
Delft
Rijksmuseum Van
Bilderbeek-Lamaison
te Dordrecht

3.000

3.594

2.335

Rijksmuseum
G.M. Kam te
Nijmegen

-

memorie

13.138

5.481

Rijksmuseum
Twenthe te
Enschede

-

-

12.450

12.263

Rijksmuseum 28.000
van Oudheden
te Leiden

47.400

46.142

65.827

Rijksmuseum 22.325
voor
Volkenkunde te
Leiden

47.700

40.369

73.099

Rijkskunstverzameling Kröller-Müller
te Otterlo

-

-

10.000

Subsidiën voor 4.200
niet aan het
Rijk
toebehoorende
musea

11.400

23.250

12.155

Subsidie
Vereeniging
Rembrandt

-

-

-

994

Museumverslagen en
toegangsbewijzen

-

1.150

975

Rijkscommissie van advies in
zake de musea

9.500

1.000

625

Rijkscommissie vervaardiging
en ruiling
reproductiën
kunstvoorwerpen

8.800

-

-

Rijksbureau
voor
kunsthistorische

-

-

19.663
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en
ikonografische
documentatie
Aanmoediging 16.300
van
ondernemingen
van kunst

30.500

28.000

17.825

Aankoop van 20.000
boekwerken en
andere
voorwerpen
van kunst en
wetenschap

15.000

20.000

18.000

Eere-medailles 500

500

500

425

Rijksacademie 40.450
van Beeldende
Kunsten te
Amsterdam

88.230

121.802

89.399

Muziekscholen, 24.000
conservatoria,
enz

91.500

159.315

110.342

Orkesten

74.000

160.000

132.500

Dramatische
kunst
(Tooneelschool)

memorie

3.000

2.700

Opdrachten aan beeldende
kunstenaars

-

10.000

10.000

Rijkscommissie van advies voor
opdrachten aan
beeldende
kunstenaars

-

-

350

Steun aan
behoeftige
letterkundigen

5.000

10.000

12.000

------

------

------

------

574.713

1.511.707

2.306.812

1.626.617

Totaal

-
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van 1931 tot 1939 met meer dan de helft verlaagd. Blijkens gedetailleerde opgaven
in de begrootingen, is het bedrag voor aankoopen in dezelfde jaren verminderd van
165.000 gulden tot 31.000, waarin dan nog de opbrengst der entreegelden is begrepen,
waardoor het geheele beeld sterk wordt geflatteerd. In feite is voor aankoop nog een
veel geringer bedrag beschikbaar, daar van vroegere groote aankoopen elk jaar
belangrijke bedragen moeten worden afgelost. De bezuiniging heeft dus tot gevolg,
dat bijna de toestand van voor een eeuw is ingetreden, toen in het geheel geen
aankoopen konden worden gedaan.
Ook van andere bemoeiingen is, door andere oorzaken, de feitelijke inkrimping
nog grooter dan uit de cijfers blijkt. Dit geldt in het bijzonder voor de
monumentenzorg, waarvoor het uitgetrokken bedrag niet alleen met ongeveer dertig
procent is verlaagd, doch welke bovendien de gevolgen ondervindt van de devaluatie
van den gulden in 1936, ten gevolge waarvan sommige materialen zeer belangrijk
in prijs zijn gestegen, gemiddeld met twintig procent. In enkele jaren tijds is het
bedrag voor onderhoud en instandhouding van monumenten dus ineengeschrompeld
tot iets meer dan de helft van het vroegere bedrag1). De gevolgen van deze rigoureuze
inkrimping zijn reeds duidelijk waar te nemen en aan enkele voorbeelden
gedemonstreerd op bladzijde 91.
Dit is een periode van stilstand zoowel als van achteruitgang. Relatief is er nog
veel overgebleven; bemoeiingen van beteekenis zijn niet afgesneden. Minstens
zoozeer is dit echter een gevolg van de wetenschap, dat geheele of gedeeltelijke
intrekking van subsidies ernstige gevolgen, ook sociale, na zich zou slepen - zooals
bijvoorbeeld met de orkesten het geval is - als van het verlangen der regeering ook
in dezen tijd voor de kunst nog zooveel mogelijk te doen.
Naast de uitgaven voor monumentenzorg en kunst staan die ten behoeve van de
opleiding voor teekenen en kunstnijverheid. Ten vervolge op het op bladzijde 74
gegeven overzicht dezer uitgaven zij nog medegedeeld, dat de overeenkomstige
uitgaven in de jaren 1910, 1920, 1931 en 1939 onderscheidenlijk bedroegen (in
guldens): 110.570; 177.381; 274,990 en 300.200. Ook in deze periode was de relatieve
toeneming van de uitgaven voor dit doel dus weder

1) Vgl. Beumer, Architectura, 1938, blz. 445.
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het belangrijkst. De totale overheidsuitgaven voor deze opleiding waren echter nog
grooter dan uit deze cijfers blijkt, daar ook de gemeenten een deel van dit onderwijs
subsidieeren: sinds de invoering van de Nijverheidsonderwijswet op 1 Januari 1921,
draagt het Rijk in de kosten zeventig, casu quo vijfenzeventig procent bij, de
gemeenten waar de scholen gevestigd zijn dertig, c.q. vijfentwintig procent1).
Wat ten slotte de uitgaven voor kunst op het totaal der rijksbegrooting uitmaken,
toont onderstaand overzicht. Om het historische beloop in zijn geheel te doen zien,
vangt dit overzicht aan met het jaar 1870.

Verhouding van de uitgaven voor kunst op het totaal der staatsuitgaven
Jaar

Totaalcijfer
Rijksbegrooting

Uitgaven voor
Kunst

Percentage

1870

99.107.000

99.000

0.099

1875

118.911.000

178.250

0.149

1880

113.051.000

264.650

0.234

1885

122.158.000

280.202

0.229

1890

165.938.000

292.240

0.176

1895

133.297.000

326.190

0.244

1900

154.161.000

368.590

0.239

1910

203.947.000

574.713

0.281

1920

911.228.000

1.511.707

0.165

1931

838.850.000

2.306.812

0.274

1939

744.830.000

1.626.617

0.218

1) Volledigheidshalve zij hierbij aangeteekend, dat vóór 1 Januari 1921 de verhouding tusschen
de subsidies van Rijk en gemeenten niet geregeld was. De gemeenten, althans de gemeente
Amsterdam, betaalden in den regel meer dan dertig procent. De sterke vermeerdering van
de uitgaven van het Rijk sinds 1920 voor dit onderwijs, zal dus wellicht voor een groot deel
hierdoor verklaard moeten worden. In hoeverre dit inderdaad het geval is, valt echter, ten
gevolge van de omstandigheid, dat de staatsbegrooting geen specificatie van de totale uitgaven
geeft, niet na te gaan.
De muziekscholen en conservatoria vallen buiten de Nijverheidsonderwijswet en zijn daarom
opgenomen in het overzicht op bladzijden 164-165.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

168
Het verhoudingscijfer ondergaat van twee zijden invloed: van het eindcijfer der
begrooting en van het cijfer der uitgaven voor kunst. Stijgen beide cijfers, doch het
eerste in sterker mate dan het laatste, dan kan de absolute vooruitgang dus toch een
relatieven achteruitgang opleveren. Hiermede heeft men bij de hanteering van het
verhoudingscijfer rekening te houden. Het sterkst spreekt dit bijvoorbeeld voor het
jaar 1920, toen, vergeleken met een vorig jaar, de uitgaven voor kunst het meest
waren toegenomen en het verhoudingscijfer door de genoemde oorzaak toch een
daling vertoonde.
Met alle schommelingen echter, welke het verhoudingscijfer voor de reeks van
jaren vertoont, blijkt toch, dat de uitgaven voor kunst steeds beneden 3 pro mille van
de totale staatsuitgaven zijn gebleven.
Welke plaats heeft in financieel opzicht de kunst, in het totaal der bemoeiingen van
den staat met Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen? Een berekening voor de hier
vermelde jaren sinds het bestaan van het Departement, dat zich met deze bemoeiingen
bezig houdt, levert de volgende uitkomst:
1920

1.88

procent

1931

1.39

"

1939

1.13

"

De bescheiden en steeds kleiner wordende plaats van de kunst in het optreden van
den Staat ten bate van de nationale cultuur, spreekt uit deze verhoudingscijfers nog
duidelijker dan uit die, welke betrekking hebben op het totaal der staatsuitgaven.
Uit de vorige hoofdstukken is reeds gebleken, dat de provinciën zich met de kunst
weinig of niet bezig houden. De op de provinciale begrootingen voor kunst
uitgetrokken bedragen zijn dan ook zoo gering, dat zij hier kunnen worden
verwaarloosd.
Voor het overgroote deel van de gemeenten geldt hetzelfde. De behoefte, de
kunstzinnige ontwikkeling der burgerij te bevorderen, bestaat slechts in weinige
plaatsen, zoodat een onderzoek in deze richting tot een klein aantal gemeenten beperkt
kon blijven. De overzichten opgenomen op bladzijden 170-173 handelen dan ook
alleen over de hoofdstad des Rijks, de provinciale hoofdsteden en Eindhoven en
Rotterdam, beide als buiten deze reeks vallende gemeenten met meer dan
honderdduizend inwoners. Er zijn waarschijnlijk nog wel enkele andere gemeenten
dan deze, die voor een
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klein museum of iets dergelijks een bedrag op de begrooting hebben staan, doch het
algemeene beeld, dat het overzicht geeft, kan hierdoor niet in het minst een wijziging
ondergaan.
Een onderzoek naar het optreden van de gemeenten ten opzichte van de kunst
behoeft niet zoover terug te gaan als voor het Rijk. De opvatting, dat kunst geen
gemeentezaak is, gold immers nog veel langer dan die, dat zij ook buiten de sfeer
der regeeringsbemoeiing valt. Tot een eind in deze eeuw beperkten zelfs de grootste
gemeenten zich nog tot het museum en den schouwburg. Door het jaar 1931 als
uitgangspunt te nemen, aanvaardt men van de ontwikkeling na 1918 tevens het
hoogtepunt. Na 1931 trad ook voor de gemeenten de periode der bezuiniging in,
waarvan men de gevolgen waarneemt in de cijfers voor het jaar 1939.
Reeds op het eerste gezicht blijkt uit de cijfers van deze overzichten, dat in beide
jaren de drie grootste gemeenten een eigen plaats innemen. Van de totale uitgaven
in beide overzichten vermeld, bedragen de uitgaven dezer plaatsen in 1931 bijna
tachtig procent, in 1939 zelfs zesentachtig procent. Door alle gemeenten is op de
uitgaven voor kunst in de periode 1931-1939 bezuinigd; blijkens deze
verhoudingscijfers in de kleine plaatsen echter het meest.
Beziet men de cijfers naar de verschillende onderdeelen, dan blijkt, dat in 1931,
buiten de drie groote steden, slechts vier plaatsen een bedrag uittrekken voor het
tooneel, hetgeen voor drie eigenlijk beteekent de kosten van exploitatie van een
bestaanden schouwburg; alleen Groningen laat volksvoorstellingen geven. Geen der
overige gemeenten doet voor het tooneel ook maar iets. In 1939 is de toestand
essentieel niet anders. In de gemeenten, die zich met het tooneel bezig houden, zijn
bovendien de bedragen lager geworden, behalve voor Arnhem, dat een nieuwen
schouwburg heeft gekregen en voor Utrecht, waar de exploitatiekosten zijn gestegen,
waartegenover staat, dat Haarlem uit deze groep van gemeenten geheel is verdwenen.
De toestand is aldus, dat alleen Amsterdam en den Haag, die elk een vasten bespeler
van hun schouwburg hebben, dezen en enkele andere gezelschappen een subsidie
geven en Groningen en Rotterdam iets doen voor volksvoorstellingen. Buiten de
genoemde plaatsen vindt het tooneel in Nederland geen officieele erkenning.
De uitgaven voor toonkunst worden geheel beheerscht door het al of niet
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bestaan van een plaatselijk orkest, zoowel wat het aantal subsidieerende gemeenten
als het bedrag der subsidies aangaat. Waar zulk een orkest niet bestaat, worden voor
muziek geen of geringe bedragen uitgegeven; waar zij wel bestaan, vormen deze
subsidies, naast die voor de musea, voornamelijk buiten de groote steden, het
belangrijkste deel van de uitgegeven bedragen. In 1931 werd in alle in het onderzoek
betrokken gemeenten een grooter of kleiner bedrag voor muziek uitgegeven, in 1939
is dit aantal geslonken tot elf, waarbij de honderd gulden welke Assen aan muziek
besteedt en het totaal der kosten van zijn artistieke bemoeienis uitmaken, zijn
verwaarloosd. Voor nog twee andere provinciale hoofdsteden, Leeuwarden en Zwolle,
bestaat de muziek evenmin. Het ligt voor de hand, dat de bedragen der subsidie aan
de plaatselijke orkesten zeer verschillend zijn. Een uitzonderingspositie bezitten het
Concertgebouworkest en het Residentie-orkest. De subsidie aan andere
beroepsorkesten dan het eerste of plaatselijke orkest heeft weinig beteekenis.
Subsidieering aan opera-instellingen - voornamelijk de Italiaansche Opera - beperkt
zich tot enkele groote plaatsen.
De vereenigingen van muziek- en zangbeoefenende burgers nemen een geheel
eigen plaats in. Tot zelfs in de kleinste dorpen bestaat wel een vereeniging, welke
op haar wijze de kunst der muziek wil dienen en gewoonlijk de eenige gelegenheid
vormt om de burgerij van deze kunst te doen genieten. Officieele erkenning en
bevordering van dien arbeid in den vorm van subsidies is in de groote plaatsen echter
uitzondering. In de gemeenten, waarin subsidie tot dit doel wordt gegeven, is
overigens de bezuiniging op dezen vorm van actieve muziekbeoefening het grootst.
De uitgaven voor musea ondergaan, door den aard van het object, het minst
verandering. Bezuinigingen van beteekenis zijn hier alleen te verkrijgen door musea
te sluiten of de verzamelingen en haar onderhoud te verwaarloozen. Niet licht zal
een gemeentebestuur tot het nemen van een dezer maatregelen overgaan, daar, anders
dan met tooneel of muziek het geval is, hierdoor gewoonlijk ook spoedig een
benadeeling van het gemeentebelang zou blijken. Een museum, ook het kleinste,
vormt een punt, dat een aantrekkelijkheid van een gemeente kan uitmaken of tot een
reeks van aantrekkelijkheden kan behooren. Het economische belang van een
gemeente is rechtstreeks bij het bestaan van een museum betrokken. Het kan gebeuren,
dat in een plaats, zooals bijvoorbeeld te Assen het geval is, een provinciaal
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museum bestaat, waardoor de gemeente van elke zorg hiervoor is ontslagen, doch
waar de verhouding anders is en het belang van het bestaan van een museum wordt
ingezien, zal de gemeente subsidieeren, zooals uit het overzicht blijkt. Geen gemeente
in de overzichten opgenomen, onttrekt zich, waar dit noodig is, aan het onderhouden
of subsidieeren van een of meer musea. De bedragen door elke gemeente tot dit doel
uitgegeven, zijn uitermate verschillend en afhankelijk van aantal, omvang en
beteekenis der verzamelingen. Beschouwing van de onderdeelen van 1931 op 1939
doet den invloed der bezuiniging zien, doch tevens, dat deze hier geringer is dan op
andere objecten.
Omtrent de overige bemoeiingen van de gemeenten ten aanzien van de kunst, valt
slechts op te merken, dat voor 1931 alleen Amsterdam een post van beteekenis voor
opdrachten aan kunstenaars had uitgetrokken en deze in 1939, als eenige gemeente,
zij het tot een lager bedrag, handhaafde. Steun aan kunstenaars werd in 1939, ten
gevolge van de oprichting van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, door meer
gemeenten verstrekt dan in 1931.
Wat ten slotte gedaan wordt om het particulier initiatief tot verspreiding van kunst
te bevorderen, heeft, buiten hetgeen Amsterdam en Rotterdam doen, weinig te
beteekenen.
Werd in dit hoofdstuk tot nu toe nagegaan, welke bedragen de overheid aan de kunst
ten koste legt, de andere zijde van de financieele bemoeiing raakt de kunst als object
van belasting.
De voornaamste bron van inkomsten uit dezen hoofde is de Belasting op de
Publieke Vermakelijkheden. Artikel 277, lid i van de Gemeentewet geeft den
gemeentebesturen de bevoegdheid een belasting te heffen ‘op tooneelvertooningen
en andere vermakelijkheden’. Hoewel de gemeenten, die van deze bepaling gebruik
maken, krachtens haar omschrijving ook van concerten en tentoonstellingen belasting
heffen, ligt haar beteekenis vooral in de opbrengst uit film en tooneel.
Zooals in vroeger eeuwen in Amsterdam een deel van de opbrengst der
tooneelvertooningen aan instellingen van weldadigheid ten goede kwam, zoo werd
bij Keizerlijk Decreet van 9 December 1800 en bij Koninklijk Besluit van 24 Augustus
1821 verband gelegd tusschen belasting op tooneelvertooningen en baten voor de
armen. Oorspronkelijk heette deze belasting dan ook ‘armengeld’ en haar invordering
berustte bij ‘gecommitteerden uit de alge-
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meene armen’. Met de totstandkoming van de Gemeentewet in 1851 kon deze
constructie niet gehandhaafd blijven: evenals met de overige in die wet genoemde
belastingen het geval was, kwam ook ten aanzien van deze de regeling, hoogte,
invordering en bestemming bij het gemeentebestuur te liggen. Dientengevolge
veranderde het ‘armengeld’ tot een ‘belasting op tooneelvertooningen en andere
openbare vermakelijkheden’1); de gemeente was vrij haar, onder de vereischte
goedkeuring, te heffen en haar opbrengst te rekenen onder de gewone middelen,
waarvoor geen bijzondere bestemming is aangewezen2).
Men kan moeilijk beweren, dat de wetgever de kunst van het tooneel door het met
andere ‘vermakelijkheden’ op één lijn te stellen, op elegante wijze heeft behandeld.
Cultuurhistorisch is deze bepaling van de plaats van het tooneel niet van interesse
ontbloot, doch men heeft nu eenmaal het feit te aanvaarden, dat uit een oogpunt van
belastingtechniek de gekozen vorm de eenvoudigste is. Want primair is in deze
regeling de belasting en niet haar object3).
De belasting op de publieke vermakelijkheden is zoowel een weelde- als een
verteringsbelasting, waarin, technisch gesproken, uitgaven voor het bezoeken van
tooneelvoorstellingen en concerten even goed belastbaar moeten worden geacht als
uitgaven voor het bezoeken van bioscoopvoorstellingen en voetbalwedstrijden. De
vraag is slechts, of een overheid tooneel en muziek als cultuuruitingen van zoodanige
beteekenis wil zien, dat zij deze van de belasting op de publieke vermakelijkheden
uitsluit of lager belast dan de overige onder de belasting vallende objecten. De
moeilijkheid, in elk concreet geval uit te maken wat inderdaad als uiting van kunst
beschouwd moet worden, alsmede de behoefte van de gemeenten aan grooter
inkomsten, hebben er toe geleid, dat het onderscheid tusschen voorstellingen ‘met
kunstwaarde’ en ‘andere’ vermakelijkheden, in bijna geen gemeente meer wordt
gemaakt4). Wel heeft, zooals reeds op bladzijde 132 werd medegedeeld,

1) Om redenen van belastingtechniek werd bij de wetswijziging van 1920 het woord ‘openbare’
geschrapt.
2) Oppenheim, I, blz. 622.
3) Vgl. Amsterdamsch Tooneelrapport, blz. 66.
4) Amsterdam bijvoorbeeld maakte in 1913 nog onderscheid tusschen drie categorieën, waarvoor
men een belasting hief van 5, 10 of 15 procent, namelijk tusschen zang- en
muziekuitvoeringen, andere voorstellingen en bioscoopvoorstellingen. De gemeente
'sGravenhage is nog een der uitzonderingen, die voor bioscoopvoorstellingen,
variétévoorstellingen en kermisvermakelijkheden twintig procent van de bruto-opbrengst
heft, van tooneel- en muziekuitvoeringen vijftien procent.
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de verhooging van deze belasting een enkel gemeentebestuur er eerder toe doen
overgaan tooneel- en muziekgezelschappen te subsidieeren. Langs dezen indirecten
weg werd dan toch het gewenschte onderscheid tusschen de objecten der belastingen
verkregen.
Er is voldoende reden, aan te nemen, dat de belasting op de Publieke
Vermakelijkheden het bezoek van het publiek aan tooneel- en muziekuitvoeringen
en zeker de uitgaven van het publiek, voorzoover zij den directies ten goede komen,
min of meer ongunstig beïnvloedt. Afschaffing of verlaging is dan ook, in het belang
van de kunst, wenschelijk. Doch hoe men overigens over deze belasting denken
moge, men mag niet gelooven, dat zij in het algemeen of bepaaldelijk voor tooneel
of muziek, in afzienbaren tijd zal verdwijnen. De financiën der Nederlandsche
gemeenten laten dit niet toe. Dit kan blijken uit de cijfers omtrent het aantal gemeenten
boven 5000 inwoners, waarin de belasting geheven wordt, en het bedrag harer totale
opbrengst voor de laatste jaren1):
Jaar

Aantal gemeenten

Totale opbrengst in
guldens

1931

192

6.720.000

1932

202

6.107.000

1933

219

5.760.000

1934

238

5.850.000

1935

249

5.584.000

1936

255

5.604.000

1937

258

5.505.000

De belasting houdt zich ook bezig met de beeldende kunst. Het verzamelen van
kunst kan zij evenzeer bevorderen als bemoeilijken. Dit laatste zou zij doen, wanneer
zij voorwerpen van kunst op dezelfde wijze zou belasten als overige goederen. Reeds
de eerste wet op de Personeele Belasting (wet van 28 Juni 1822) rekende niet tot het
‘mobilair’, ‘in het algemeen alles wat in

1) Statistiek der Gemeentefinanciën 1937, blz. XLIX.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

178
eenen bepaalden zin tot voortzetting van studiën, of tot de beoefening van kunsten
en wetenschappen behoort’, waaronder ook prenten, teekeningen en schilderijen
werden verstaan.
De thans nog geldende Wet op de Personeele Belasting 1896 verstaat onder
stoffeering al hetgeen volgens artikel 573 van het Burgerlijk Wetboek daartoe behoort,
met uitzondering van schilderijen. Minister Sprenger van Eyk verklaarde in de
Memorie van Toelichting tot de wet deze bepaling aldus, dat ‘aan den aankoop van
kostbare kunstwerken van onze schilders een al te gevoelige slag zou worden
toegebracht, zoo jaarlijks 1 ¼ percent plus provinciale gemeente-opcenten zou moeten
worden betaald van de kunstwaarde van schilderijen. En eene andere waarde, dan
de werkelijke kunstwaarde, is niet naar behooren te schatten of liever is er niet.
Schilderijen zijn dus onvoorwaardelijk uitgesloten’1).
De vrijstelling van verzamelingen van wetenschap of kunst is eerst in 1923 (wet
van 23 Juni 1923, Staatsblad 289) in de wet op de Personeele Belasting opgenomen.
Verscheidene bezitters van verzamelingen hadden zich niet bereid verklaard, hun
verzamelingen voor het publiek ter bezichtiging te stellen anders dan onder
voorwaarde, dat zij deswege zouden worden vrijgesteld van personeele belasting.
De toeneming van het aantal particuliere verzamelingen had er toe geleid, dat het
openstellen van deze verzamelingen, zoowel qualitatief als quantitatief, van beteekenis
was geworden. Voorts, aldus de Memorie van Toelichting, mag de gelegenheid om,
zonder 's Rijks schatkist met den aankoop van kunstvoorwerpen te bezwaren, de
publieke kunstontwikkeling te bevorderen, in deze tijden niet worden versmaad.
Geheel hetzelfde geldt ten aanzien van wetenschappelijke collecties.
Omtrent de vraag of een bepaalde verzameling inderdaad mag worden beschouwd
als een ‘verzameling van kunst of wetenschap’, belangrijk genoeg om onder de
vrijstelling te vallen, wordt de meening gevraagd van de Rijkscommissie van advies
inzake de musea, welker oordeel als regel beslissend is,

1) Door minister Treub is in 1915 nog een poging gedaan dezen vrijdom weder uit de wet te
lichten. Hij achtte het bezit van schilderijen in den regel een kenmerk van groote draagkracht.
Het argument, dat men, door schilderijen te belasten, aan de ontwikkeling der kunst afbreuk
zou doen, noemde hij weinig klemmend, te minder daar het zijns inziens met evenveel recht
zou kunnen worden aangevoerd tegen het belasten van allerlei producten der kunstnijverheid.
In het gewijzigd ontwerp van wet werd de vrijstelling echter weder opgenomen.
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Dat daarnevens met tamelijk beperkende bepalingen omtrent bezichtiging door het
publiek, dus met de bevordering van de publieke kunstontwikkeling, genoegen wordt
genomen, blijkt uit het geschrift ‘De Nederlandsche Musea’, dat een opgave dezer
verzamelingen bevat, welke in 1938 in totaal twintig bedroeg.
Een soortgelijke bepaling vindt men ook opgenomen in artikel 6a van de Wet op
de Vermogensbelasting, waarbij voorwerpen van kunst of wetenschap worden
vrijgesteld. Ten aanzien van de uitzondering voor handelsvoorraden, heeft de minister
beslist, dat de door een kunstschilder vervaardigde en op zijn atelier aanwezige
schilderijen niet als bestanddeel van zijn belastbaar vermogen worden beschouwd,
omdat hij niet handel drijft in de door hem vervaardigde schilderijen1).
De Omzetbelasting 1933 ten slotte betreft den beeldenden kunstenaar als producent.
Volgens deze wet zijn aan de omzetbelasting onderworpen de leveringen hier te
lande door fabrikanten in het vrije verkeer. De belasting is verschuldigd door den
fabrikant, die de goederen levert. Ten gevolge van het feit, dat kunstproducten niet
voorkwamen op de tabel van goederen, welke zijn vrijgesteld van omzetbelasting,
werd de kunstenaar automatisch als fabrikant beschouwd. Niet slechts was hiervan
een belasting van den individueelen kunstenaar het gevolg, doch in het algemeen
een belemmering van den verkoop van kunstwerken. Het hiertegen gerezen verzet
had ten gevolge, dat bij de wijziging van de Omzetbelastingwet in 1938 (wet van 23
Augustus 1938, Staatsblad 407) de tabel BI der vrijstellingen werd aangevuld met:
‘Beeldhouwwerken en andere voorwerpen van plastische kunst, welke niet als
massaproducten zijn aan te merken, doch die door kunstenaars zijn ontworpen en,
voorzoover de andere voorwerpen van plastische kunst betreft, eigenhandig zijn
uitgevoerd. Schilderstukken, teekeningen - slechts gedeeltelijk door schilderen of
teekenen verkregen schilderstukken of teekeningen niet daaronder begrepen - etsen,
gravures, houtsneden en dergelijke voorwerpen, mits niet voorzien van reclame of
andere niet tot de eigenlijke voorstelling of afbeelding behoorende aanduiding’. Door
deze aanvulling werden dus de beeldende kunstenaars niet meer als fabrikanten
beschouwd en zijn zij, voor zoover zij kunstwerken verkoopen, van omzetbelasting
vrijgesteld.

1) Adriani, Vermogensbelasting, blz. 291.
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Perspectieven
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[Inleiding]
De kunst is de bloem en de samenleving is de grond waaruit zij opgroeit.
Kunst bevrucht de samenleving. Maar de goede tuinman weet, dat de grond
met toewijding bearbeid moet worden, zal de bloem gedijen.
‘Dit staat in onze macht. Laten wij trachten in onze samenleving weer
orde te brengen, doelbewuste ordening. Laten wij, ieder voor zich, tot
bezinning komen om ons het doel bewust te worden. Maatschappelijk en
geestelijk’.
Just Havelaar1).
HET ligt in het wezen van den staat, dat hij de nationale rijkdommen, door
voorgeslachten nagelaten, bewaart, onderhoudt en ten bate doet strekken van het
geheele volk. Het is dit element van conserveering en continuïteit, den staat eigen,
dat hem een taak geeft ten aanzien van oude schoonheid, in welken vorm zij zich
voordoet, van landschaps- en stedeschoon niet minder dan van beeldende kunst.
Dat de overheid de ons nagelaten kunst heeft te beschermen, is een stelling, welke
thans zoozeer gemeengoed is geworden, dat zij nauwelijks meer bewijs behoeft. Die
kunst vormt een deel van het gemeenschappelijk erfgoed. Maar moet de staat - en
met hem provincie en gemeente - verder gaan en behalve het beschermen van oude
kunst tot zijn taak ook rekenen het steunen van hedendaagsche kunst?
Tusschen deze beide bemoeiingen bestaat stellig een belangrijk verschil - niet
alleen principieel, doch ook praktisch. Bij de kunst van vroeger tijden heeft de
overheid alleen met objecten te maken, in het andere geval met levende menschen,
met kunstenaars, die objecten van kunstwaarde scheppen. Waar de overheid alleen
werk van vroeger tijden te beoordeelen krijgt, waar afstand bestaat en dus ook een
zeker vaststaand oordeel is tot stand gekomen, daar is het betrekkelijk gemakkelijk
uit te maken, wat kunstwaarde bezit en door haar zorg verdient bewaard te blijven.
Bij de kunst van den eigen tijd

1) Kunst en Samenleving, blz. 257.
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moet de overheid zelve waarde-bepalend optreden, moet zij een keus doen uit wat
nog in groei verkeert, moet zij oordeelen over het werk van kunstenaars, die, om te
scheppen toch ook in hun bestaan moeten voorzien.
Het woord ‘steunen’ kan hier tot misverstand aanleiding geven. Daarom zij terstond
verklaard, dat steunen in den zin van onderstand verleenen aan kunstenaars, hier niet
wordt bedoeld. Hier is sprake van de kunst en niet van de kunstenaars, van een
volksbelang en niet van een groepsbelang.
Onder steun aan levende kunst zij hier onder meer verstaan: zoowel het geven van
opdrachten aan beeldende kunstenaars, het aankoopen van werk ter plaatsing in
musea en andere openbare gebouwen en subsidieering van muziek en tooneel, als
de kunstzinnige verzorging van alle van de overheid uitgaande werken, van den bouw
van een overheidsgebouw tot het drukken van een briefkaart toe.
Tegelijk met en eigenlijk meer ten gevolge van het actiever optreden van de
overheid op vrijwel elk gebied van het sociale en economische leven, wies ook het
aantal gelegenheden, waarbij zij de kunst kon bevorderen. Het aantal bouwopdrachten
bijvoorbeeld, dat de overheid thans te vergeven heeft, is, vergeleken met vorige
perioden, in belangrijke mate toegenomen. Zij is voor een aantal groote werken zelfs
de voornaamste opdrachtgeefster geworden. Haar verantwoordelijkheid voor de
aesthetische uitvoering van hare opdrachten is daardoor ook toegenomen, want meer
dan voorheen is zij in staat den publieken smaak te beïnvloeden.
De toeneming harer sociale en economische bevoegdheden eenerzijds, de
uitbreiding harer cultureele taak anderzijds, scheppen de mogelijkheid en
noodzakelijkheid van een actieve bemoeiing met de levende kunst.
Doch achter de kunst staan de kunstenaars.
De kunstenaars echter kunnen niet meer aanspraken doen gelden, door de overheid
te worden gesteund dan eenig ander burger.
Als deel van haar cultureele taak heeft de overheid den plicht, de artistieke
ontwikkeling van het volk te bevorderen. Aanvaardt zij metterdaad dezen plicht, dan
steunt zij den kunstenaars niet in den zin van onderhouden, doch geeft zij hun de
gelegenheid tot arbeiden, hetzij in haar opdracht, hetzij door aankoopen van hun
werk1).

1) Hier is natuurlijk niet sprake van den steun aan kunstenaars, zooals zij vorm heeft gekregen
in het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Dezen steun ontvangen de kunstenaars als alle
andere crisisslachtoffers, dus als alle burgers in dezelfde omstandigheden. De regeling moge
anders zijn dan voor niet-kunstenaars, de grondslag is voor beide groepen dezelfde.
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Het kan de taak van de overheid niet zijn, alle kunstenaars of die zich kunstenaar
achten, in een bijzondere levenspositie te plaatsen. De kunstenaar heeft in en voor
de gemeenschap slechts waarde door zijn werk, dat hij haar schenkt. Het is in dit
werk, dat de overheid hem kan stimuleeren, door, zoo het werk dit verdient, ook zijn
opdrachtgeefster of afneemster te worden.
De meening, dat de overheid de kunstenaars zou moeten steunen, alleen om het
feit, dat zij kunstenaar zijn, impliceert niet alleen de opvatting, dat de kunst staat
buiten de gemeenschap en de kunstenaars dus een on- of buiten-maatschappelijke
groep vormen, doch ook, dat deze toestand gehandhaafd zou dienen te blijven. In
wezen is deze meening een uitvloeisel van min of meer anarchistische bohême-ideeën.
De overheid steunt de wetenschap door het oprichten van universiteiten, het
uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het bevorderen van onderzoekingen.
Indirect steunt zij daardoor de beoefenaren der wetenschap. Doch rechtstreeks
onderhoudt zij dezen niet. Evenmin als van de wetenschap valt van de kunst de
sociale waarde in geld te meten. Toch heeft de inspiratie van den kunstenaar evenzeer
sociale waarde als het denken van den filosoof. Noch om het denken alleen, noch
om de inspiratie, kan de overheid echter de verplichting aanvaarden, filosoof of
kunstenaar te onderhouden. Natuurlijk sluit dit niet de mogelijkheid uit, dat de
overheid een denker of kunstenaar van buitengewone beteekenis zou steunen door
het toekennen van een ruim jaargeld of wellicht door het geven van een betrekking,
welke feitelijk een sinecure is. Eveneens valt buiten den algemeenen regel het door
de overheid scheppen van instituten om jonge kunstenaars in de gelegenheid te stellen,
zich in hun kunst te ontwikkelen, zooals dit op bescheiden schaal reeds gebeurt door
het toekennen van een Prix de Rome en dergelijke pogingen tot aanmoediging.
Het niet steunen van de kunstenaars, doch van de kunst via de kunstenaars, heeft
nog in ander opzicht principieele beteekenis. In de hier verdedigde opvatting mag
de overheid de kunstenaars niet als ambtenaren beschouwen, aan wie zij opdrachten
kan geven, bij welker uitvoering andere dan artistieke overwegingen gelden. Door
het steunen van de kunst verwerft de overheid

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

186
niet het recht haar in een bepaalde richting te stuwen of haar een deel van haar vrijheid
te ontnemen. In een staat, waarin de burgers individueele verantwoordelijkheid
dragen, is het kenmerk van de kunst, dat zij zich naar haar eigen wetten ontwikkelt.
In die ontwikkeling zal ook de weerslag vallen waar te nemen van sociale en
staatkundige verhoudingen en inzichten, doch haar die inzichten opleggen, beteekent
een miskenning van haar wezen en een staatsvoogdij, welke de kunst ten nadeele
moet strekken.
Ook voor Nederland geldt in het algemeen het woord, dat de latere Minister van
Kunsten en Wetenschappen in België, Jules Destrée, eens schreef: ‘Tout ce qui est
officiel devrait être le plus artistique possible, mais tout ce qui est artistique doit être
le moins officiel possible. L'art exige une absolue liberté. Toute contrainte le stérilise!
L'Etat n'a que des devoirs vis-a-vis de l'art; il n'a pas de droits. Il doit essayer de
servir la science et l'art, et non de s'en servir’1).
Hierboven spraken wij reeds van een te ver gedreven bemoeiing van den staat met
de kunst. Voor Nederland - het is uit vorige hoofdstukken gebleken - behoeft de
mogelijkheid van dit gevaar nog niet geducht te worden. Is voor ons land niet meer
urgent en van praktische beteekenis de vraag of de overheidsbemoeiing wel behoorlijk
zou kunnen worden georganiseerd?
Is de overheid in staat te beoordeelen, wat kunst is en welke kunst en welke
kunstenaars verdienen gesteund te worden? Het antwoord op deze vraag heeft indertijd
reeds de Stuers gegeven, toen hij er op wees, dat de regeering, ook in het allereerste
stadium van kunstbemoeiing, toch niet anders doet dan beoordeelen: een regeering,
die musea behoudt of opruimt, die kunstvoorwerpen koopt of ten geschenke aanneemt,
die gebouwen sticht, waarvoor zij prijsvragen uitschrijft of ontwerpen bestelt, oordeelt
wel degelijk over kunst, want zij heeft tusschen verschillende kunstproducten te
kiezen2).
Ongetwijfeld zijn van overheidswege bij aankoopen of opdrachten of afwijzen
van schenkingen in den loop der jaren fouten, soms ernstige fouten begaan - en niet
alleen in Nederland3). Doch zijn dezelfde fouten en misslagen niet ook begaan door
vermogende particulieren, die kunst kochten?

1) Art et Socialisme, blz. 18.
2) Da Capo, blz. 39.
3) Voor Frankrijk bijvoorbeeld vindt men een aantal dier misslagen vermeld bij Boncour, Art
et Démocratie, blz. 100 en Huisman, t.a.p., blz. 151.
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Hier werkt een zekere gelijktijdigheid van oordeel. De te late waardeering bijvoorbeeld
van van Gogh, van Cézanne en hun verwante groote schilders, valt waarlijk niet
alleen bij de museumdirecties te constateeren, al moet men erkennen, dat de
verantwoordelijkheid van de beheerders en leiders van het nationale kunstbezit grooter
is dan die van particulieren. De leiding van den aankoop en het geven van opdrachten
moet dan ook zoo worden georganiseerd, dat de kans op herhaling dier fouten en
misslagen zoo gering mogelijk worde, dat, in het bijzonder, niet alleen aan erkende
reputaties aandacht worde geschonken, doch voornamelijk aan de jonge kunstenaars
van talent, die hun deel bijdragen in de ontwikkeling van de kunst.
Kan de overheid door haar bemoeiing met de kunst van den eigen tijd het scheppen
van nieuwe schoonheid dus bevorderen, het sluitstuk van deze bemoeiing en van die
met oude kunst, is het toegankelijk maken van deze kunst voor allen.
Een kunstpolitiek van de overheid moet er op gericht zijn, de belangstelling voor
kunst te vergrooten en, waar zij niet bestaat, te trachten belangstelling voor kunst te
wekken. Wil deze kunstpolitiek echter inderdaad gericht zijn op het volk als geheel,
of, ten minste, op een zoo groot mogelijk deel van het volk, dan kan zij niet anders
zijn dan een deel van een sociale politiek in den ruimsten zin van het woord.
Kunstpolitiek, los van sociale politiek, kan nimmer het volk als geheel ten goede
komen. Zij zal, gevoerd buiten grooter verband, slechts bepaalde groepen van het
volk bereiken. Bemoeiing van de overheid met de kunst moet in de moderne
democratie dan ook een ander karakter dragen dan zij bezat in vroegere perioden.
Zij richtte zich toen naar de behoeften en verlangens van heerschende groepen en
miste het min of meer paedagogische karakter, dat haar thans moet kenmerken.
Belangstelling voor kunst kan bij de groote massa zoo min bestaan als vatbaarheid
voor cultureel streven, wanneer haar welvaartspeil laag, haar onderwijs onvoldoende,
haar arbeidstijden te lang, haar woningen slecht zijn. Naar de mate, waarin dit alles
verbetert, verheft zich ook haar geestelijk peil, neemt haar behoefte toe aan waarden,
welke liggen buiten den strijd om het directe bestaan1). Zoo wordt de overheid,
wanneer zij een waarlijk sociale kunst-

1) Inzicht in het opkomen van hoogere artistieke verlangens voor de verzorging van eigen werk,
geeft het boekje van Vorrink over Feestcultuur.
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politiek wil voeren, er toe gedreven, deze eenerzijds te zien als onderdeel van een
samenstel van maatregelen, anderzijds den inhoud dier politiek uit te breiden.
Toch zal niemand mogen verwachten, dat zelfs door een belangrijke uitbreiding
van dien inhoud, inderdaad kunst aan allen zal worden gebracht. De overheid kan
de voorwaarden bevorderen om van kunst te genieten, het genieten zelve zal, door
natuurlijke oorzaken, zich niet tot allen uitstrekken. Men heeft het feit te aanvaarden,
dat niet ieder voor kunst vatbaar is of voor haar belangstelling bezit.
Het behoeft overigens nauwelijks betoog, dat geheel het proces van opvoeding tot
kunstgenot, zich niet tot een bepaalde sociale klasse kan of mag beperken.
Onverschilligheid jegens kunst is niet één klasse eigen, doch valt in alle waar te
nemen1). Alleen verkeert de arbeidersklasse en een belangrijk deel van den kleinen
middenstand, door de beperktheid van het door hen genoten onderwijs en door hun
sociale plaats, ook in dit opzicht in een ongunstiger positie dan de sociaal hoogere
groepen. Daarom moet aan hen bijzondere aandacht worden besteed.
Meer nog dan voor de gemeenten, ligt hier een belangrijke taak voor den staat.
De verhouding van de overheid tot de kunst is tot nu toe voornamelijk een
aangelegenheid van de groote stad geweest. Dit kon ook moeilijk anders.
Internationaal zijn de groote steden meer centra van kunst en plaatsen, waar voor
kunst ruimer belangstelling bestaat dan in kleine gemeenten. De sociale en geestelijke
structuur van de steden en van het platteland verschillen zoozeer van elkander, dat
dit ook niet anders mogelijk is. Voorzoover de steden centra zijn van voortbrenging
van kunst, heeft de overheid geen bijzondere

1) Welke sociale gevolgen deze onverschilligheid, ja, afkeer jegens kunst kan hebben, vindt
men vermeld in ‘De Stem’ van Januari 1938, waar twee schier ongelooflijke voorbeelden
worden gegeven. Het eerste betreft een grooten, met name genoemden Nederlanschen
scheepsbouwer, die verklaart: ‘Als ik op mijn werf nieuwe menschen aanneem, informeer
ik terloops even of de candidaat er soms liefhebberijen op na houdt, muziek of zoo. Die
komen er bij mij niet in’; het andere een hoogen functionaris van een onzer machtigste
ondernemingen, die uitgeschakeld werd, omdat men ontdekte, dat hij een vleugelpiano had,
waarop hij veel speelde. ‘Is deze barbaarsche mentaliteit, die bij ettelijke groote werkgevers
heerscht, speciaal Hollandsch?’ vraagt de schrijver, Dirk Coster. Zeker is, aldus zijn antwoord,
‘dat zij in Holland sterker is dan in de andere Europeesche landen, waar men meer het gevoel
heeft, dat een mensch geheel behoort te zijn.’
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taak; voorzoover de belangstelling voor kunst buiten de groote steden moet worden
gewekt, heeft zij hiervoor in haar kunstpolitiek een plaats in te ruimen.
Een van de voorwaarden van een sociale kunstpolitiek is, dat er een gelijkwaardige
cultureele overheidszorg zij voor stad en platteland, waarbij ook rekening kan worden
gehouden met de verschillen in aard en behoeften van beide. Praktische beteekenis
heeft deze voorwaarde onmiddellijk bij de distributie van musea, tooneel en muziek1).

Organisatie der kunstbemoeiing.
Nu de staat en enkele gemeenten de bemoeiing met kunst hebben aanvaard als een
overheidstaak, is ook de mogelijkheid geschapen die taak vorm te geven. Wat
fragmentarisch is en onsamenhangend, moet worden vereenigd tot een plan en een
organisatie, met als doel: de bevordering van de kunst en van het besef, dat de kunst
een plaats in het leven en de maatschappij dient in te nemen.
Beide, plan en organisatie, moeten hun uitgangspunt vinden in wat reeds bestaat.
Daarop dient te worden voortgebouwd. Nu in vorige hoofdstukken een overzicht van
het bestaande is gegeven, kan daaraan worden vastgeknoopt tot het schetsmatig
aangeven van de lijnen, langs welke men kan geraken tot een intensiever en
doeltreffender bemoeiing van de overheid met de kunst.
Daarbij zij vooropgesteld, dat een kunstpolitiek van eenige allure een centrale
leiding vereischt. Wat tot nu toe gebeurt door staat en gemeenten, is betrekkelijk
willekeurig, in elk geval weinig systematisch, niet gecoördineerd, te beperkt en te
veel overgelaten aan het toeval. Er bestaan reeds mogelijkheden tot intensiveering
der overheidsbemoeiingen met cultuur en kunst, niet alleen in breedte, doch ook in
diepte, welke onbenut blijven ten gevolge van het feit, dat een centraal orgaan, in
staat voldoende leiding te geven, ontbreekt.
Overigens zij er nadrukkelijk op gewezen, dat wanneer in dit boek sprake is van
bemoeiing van de overheid met kunst, hier niet bedoeld is, dat keuze of oordeel dus
ook altijd door overheidspersonen dient te geschieden.

1) Hoe men verder over de radio moge denken, in dit opzicht heeft zij het platteland reeds uit
zijn isolement verlost, dat zij zijn bevolking de gelegenheid biedt, althans met goede muziek
- naast slechte - kennis te maken.
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Om zich met kunst bezig te houden, moet de overheid evenzeer haar hiertoe geschikte
outillage bezitten als voor haar bemoeiing op eenigerlei ander gebied.
Bemoeiing van de overheid met de kunst eischt in elk geval een groote mate van
decentralisatie. Over aankoopen voor en inrichting van musea moeten de
museumdeskundigen beslissen, over zaken van toonkunst moeten muziekdeskundigen
hun advies, eventueel hun beslissend oordeel, uitbrengen, over zaken van tooneel,
tooneeldeskundigen, enz. Dit behoeft niet het bestaan van een centraal punt uit te
sluiten: er kunnen voor alle onderdeelen commissies van advies of toezicht of beheer
- al naar de bijzondere behoeften van elk onderdeel - worden ingesteld, waarin
deskundigen en vertegenwoordigers van het Departement van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, eventueel ook vertegenwoordigers van de burgerij, zitting hebben,
welke alle hun punt van vereeniging vinden in het Departement. Doch welke vorm
ook gekozen worde, vast staat, dat de regeering op dit gebied haar taak voor een
groot deel moet leggen in handen van deskundigen.
Het was reeds een vooruitgang, dat in 1918 een afzonderlijk Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd gevormd. De geschiedenis sindsdien
heeft echter bewezen, dat, volkomen begrijpelijk overigens bij de heerschende
waardeering van de onderlinge verhouding der aan dit Departement toevertrouwde
belangen, de belangstelling voornamelijk uitging naar het onderwijs. Het is geen
geringschatting van de verdiensten der ministers, die aan het hoofd van dit
Departement hebben gestaan, wanneer men verklaart, dat bij hun benoeming tot
minister niet of weinig is gelet op hun belangstelling voor kunst, doch geheel of
vrijwel geheel op hun geschiktheid voor de behartiging der belangen van het
onderwijs. De onderscheidene kabinetsformateurs wenschten een Minister voor het
Onderwijs, die ook de zaken van Kunst zou waarnemen. Mede daardoor is in deze
jaren voor de kunst minder bereikt dan mogelijk ware geweest. Immers, ook zonder
de kosten terstond belangrijk op te voeren, zou alleen reeds door stimuleeren en
coördineeren veel goed werk kunnen zijn verricht, dat nu achterwege is gebleven.
Thans moest dit gebeuren door de afdeeling Kunsten en Wetenschappen - en gebeurde
het ook - doch uiteraard met minder gezag en dus met geringer resultaten, dan wanneer
Kunsten en Wetenschappen tegenover Onderwijs een belangrijker plaats hadden
ingenomen.
Groot werk zal op dit terrein niet gebeuren, zoolang geen regeering optreedt,
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die niet alleen bereid is voor deze afdeeling meer geld beschikbaar te stellen, doch
ook de taak van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen grootscher
te zien dan thans het geval is. Het verschil tusschen dat wat is en dat wat behoort te
zijn, wordt duidelijk, wanneer men den naam van het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen vergelijkt met dien van het overeenkomstige Departement
in Frankrijk, dat den naam draagt van: Ministère de l'Education Nationale.
Hoevele aangelegenheden van cultureelen aard worden thans trouwens niet door
de Regeering behandeld, zonder dat zij er het daartoe meest aangewezen Departement
in kent? Eenige voorbeelden van dit voorbijgaan mogen hier volgen.
Ter voldoening aan cultureele verlangens is onlangs voor de voorbereiding van
een Natuurbeschermingswet een commissie ingesteld - door het Departement van
Economische Zaken. Waarom? Omdat bij de regeling van deze materie ook
economische belangen betrokken zijn. Hetzelfde is gebeurd, om dezelfde overweging,
met de instelling van een staatscommissie inzake de lintbebouwing, waarin het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zelfs niet vertegenwoordigd
is. Terwijl voor de praktijk der natuurbescherming typisch is het tegen elkaar afwegen
van de belangen van landbouw en industrie eenerzijds en van cultureele belangen
anderzijds, dreigt de uitvoering nu geheel in handen te komen van de eene partij: het
Departement van Economische Zaken. Het gevolg van deze wijze van handelen is,
dat indien hiertegen niet wordt gewaakt, evenals in den ouden tijd de cultureele
belangen worden opgeofferd aan de economische.
Op den Rijksgebouwendienst en de Genie, welke laatste onder meer den
kazernenbouw verzorgt, heeft het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen geenerlei invloed, terwijl toch de regel gesteld moet worden, dat
wanneer het Rijk in den letterlijken zin aan den weg timmert, de aesthetica niet worde
verwaarloosd. Zoo vereischen de jongste defensieplannen den bouw van kazernes
tot een totaal bedrag van twee en twintig millioen gulden - een bouwkundige opdracht
van een omvang als in ons land uiterst zelden voorkomt. Alleen de genie zal de
plannen ontwerpen: de moderne architecten zijn uitgeschakeld. In dit opzicht is in
ons land nog niets veranderd.
Met radio en bioscoop, van welke toch een groote invloed uitgaat, heeft
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het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen niet de minste
bemoeienis. Typeerend voor de geestesgesteldheid ten aanzien van cultureele
aangelegenheden is het feit, dat de Regeering de radio alleen beschouwt als een zaak
van techniek en dus onderbrengt bij het Departement waaronder de Posterijen,
Telegrafie en Telefonie ressorteeren, dat zij zich met de film alleen bezighoudt uit
een oogpunt van openbare orde en goede zeden en hiervoor dus het Departement
van Binnenlandsche Zaken aanwijst. Met voorbijgaan van de belangrijke taak, welke
de film als element van volksontwikkeling zou kunnen volbrengen, neemt de regeering
te haren aanzien alleen een negatief standpunt in; zij voelt zich slechts geroepen te
weren, wat naar de vermelde criteria schadelijk kan zijn. Aan bemoeienis in
opbouwenden zin, waarvoor het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen aangewezen zou zijn, heeft zij nooit gedacht.
Ook de bevordering van het vreemdelingenverkeer naar ons land, waarvoor de
propaganda toch in hoofdzaak op cultureele basis moet staan, gaat buiten het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om1). Hetzelfde is, behoudens
één uitzondering, het geval met de deelneming van ons land aan
wereldtentoonstellingen. Op welke wijze en met welke resultaten dit door het
Departement van Economische Zaken gebeurt, blijkt uit de weigering van het
meerendeel der Nederlandsche kunstenaars tot medewerking aan de Nederlandsche
inzending op de wereldtentoonstelling van 1939 te New York.
Het is nog te vroeg reeds een Departement te verlangen, dat zich alleen zal hebben
bezig te houden met de behartiging der belangen van Kunsten en Wetenschappen,
of, algemeener, van cultureele aangelegenheden. Het is echter allerminst te vroeg,
te verklaren, dat de ervaring bewezen heeft, dat de bestaande onderlinge verhouding
van de den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgedragen
verantwoordelijkheden, evenals de nog heerschende inzichten in de regeeringskringen
ten aanzien van cultu-

1) Intusschen mag niet onvermeld blijven, dat juist in 1939 voor het eerst door dit Departement
een ‘Nederlandsche Kunstweek’ wordt georganiseerd, waarin, onder leiding van een aantal
kunsthistorici, landgenoot en vreemdeling een aantal onzer monumenten en musea zullen
bezoeken, terwijl ook aan het landschapsschoon aandacht zal worden geschonken.
Ongetwijfeld zit in dit verheugend initiatief mede een element, dat het vreemdelingenverkeer
ten goede kan komen.
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reele aangelegenheden, de kunst en de opvoeding tot kunst niet ten goede komen,
noch het aanzien van Nederland buiten onze grenzen.

Onderwijs.
Met de stelling, dat doeltreffende kunstpolitiek een stuk sociale politiek behoort te
zijn, wil niet zijn uitgesproken, dat zij dus niet ook elders haar verbindingen moet
hebben. Voorzoover kunstpolitiek ook de opvoeding tot het genieten van schoonheid
inhoudt, richt zij zich zeker niet alleen tot het volwassen deel van het volk, doch ook
tot de jeugd. De mogelijkheid, door middel van het onderwijs begrip voor schoonheid
bij te brengen, is echter beperkt. Het doel dat te vaak nog aan het onderwijs wordt
gesteld, de opleiding der leerkrachten, de verdeeling der leerstof, de materieele
verhoudingen waaronder het onderwijs vaak moet worden gegeven - het zijn even
zoo vele belemmeringen, het schoonheidselement in het onderwijs tot zijn recht doen
komen.
Duidelijk en scherp zijn de tekortkomingen van het onderwijs in dit opzicht, maar
ook zijn taak ten aanzien van de bevordering van den schoonheidszin der jeugd,
uiteengezet door den tot oordeelen bevoegden Bolkestein, met de volgende woorden:
‘Dat de kunst voor het meerendeel der menschen nog altijd iets bijkomstigs is, goed
voor enkelen - misschien wel eenige zonderlingen - is mede een gevolg van het
schromelijk te kort in dezen van de school. Dikwijls staat nu het onderwijs aan de
kunst zelfs in den weg. Het onderwijs behoort er toe mede te werken, behoort er aan
te werken, dat een gevoeligheid voor de schoonheid der natuur wordt gekweekt, en
daarnaast het besef wordt gewekt, dat de kunst een eigen deel van het volle leven is,
geen tijdverdrijf voor sommige leegloopenden, maar een niet te missen bestanddeel
van ons wezen. Niet ieder bezit het gevoel en de waardeering voor de kunst van
nature; het moet dikwijls ontwikkeld worden; en de school heeft hierin een heel wat
belangrijker taak dan bij de kennisaanbrenging van zooveel dat waardeloos is’1).
Wat hier gesteld wordt, is waarlijk niet eenvoudig, want schoonheid is geen

1) Bolkestein, Concentratiegedachte, blz. 22.
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vak, dat men doceeren of leeren kan als een ander. Zelfs in een vak als letterkunde,
dat op alle middelbare scholen, gymnasia en lycea wordt gegeven en dat toch tot
hoogste doel moet hebben het wekken van liefde en begrip voor de schoone letteren,
wordt maar al te vaak juist het tegendeel van dit doel bereikt. Hoe groot is niet het
aantal getuigenissen van mannen en vrouwen, dat dit onderwijs hen van de literatuur
heeft verwijderd, terwijl zij toch zoo gaarne nader tot haar zouden zijn gebracht. De
klassieken en de dichters hebben nauwelijks grooter vijand dan den schoolmeester,
die slechts in staat is tot het analyseeren van de edelste fantasie en haar scheppingen,
zonder van haar schoonheid iets over te brengen op zijn leerlingen. De ervaringen
met dit vak, niet alleen de slechte, maar ook de goede, doen zien, dat veel genegenheid
en weinig schoolschheid hier eerste voorwaarden zijn tot slagen. Gelukkig valt reeds
in veel literatuur-onderwijs die andere geest waar te nemen. Dat ten slotte opleiding
en selectie van leeraren hier de grootste beteekenis bezitten, is duidelijk.
Op dit punt raakt men onderwijsvraagstukken, welker behandeling buiten het
bestek van deze studie liggen - de vraag bijvoorbeeld van de wenschelijkheid niet
alleen, doch ook van de mogelijkheid, in het leerplan van het middelbaar en
voorbereidend hooger onderwijs elementaire kunstgeschiedenis op te nemen, al of
niet als onderdeel van het vak geschiedenis.
Toch kan, ook bij de bestaande organisatie van het onderwijs, reeds velerlei worden
gedaan om bij de jeugd belangstelling te wekken voor kunst.
Dat de gebouwen, waarin het onderwijs gegeven wordt, behalve aan eischen van
doelmatigheid en hygiëne, ook behooren te voldoen aan eischen van goede
architectuur, is hierbij vanzelfsprekend. Wel behooren alle gebouwen van de overheid
aan deze eischen te voldoen, doch de schoolgebouwen nemen hierbij zeker een
bijzondere plaats in, ook ten aanzien van hun versiering.
Het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs vormt een voortzetting van
het lager onderwijs; het dient dit ook te zijn bij de opvoeding tot het genieten van
kunst. Dit beteekent, dat de grondslagen in de lagere school gelegd moeten worden.
Op deze grondslagen kan dan worden voortgebouwd.
Het schoolbezoek aan monumenten, aan oude en nieuwe gedeelten van een stad,
aan musea, is, zoowel bij het lager als bij het middelbaar onderwijs reeds een bekend
instituut. Uiteraard zal dit schoolbezoek in de verschillende
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plaatsen anders moeten zijn, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en
mogelijkheden. Ten aanzien van het museumbezoek heeft de praktijk in de hoofdstad
aangetoond, dat de leerlingen der lagere scholen meer profijt trekken van een bezoek
aan de historische afdeelingen van het Rijksmuseum, als een boeiende illustratie van
de Nederlandsche geschiedenis te land en ter zee, dan van een bezoek aan de
schilderijen en andere afdeelingen van kunst, welke meer binnen het
bevattingsvermogen van de leerlingen der middelbare scholen liggen.
Ook binnen de school echter kan de jeugd reeds worden ingeleid tot het zien van
beeldende kunst. In de eerste plaats door een aesthetische verzorging van de
schoolplaten, door goede reproducties van meesterwerken, doch niet minder - waaraan
thans nog ongeveer alles ontbreekt - door het organiseeren van reizende
schooltentoonstellingen van foto's van architectuur, verzamelingen grafiek, houtsneden
en eventueel schilderijen. In Amsterdam heeft men in enkele scholen voor uitgebreid
lager onderwijs de proef genomen een aantal schilderijen en teekeningen van moderne
meesters als Leo Gestel, Isaäc Israëls, Jan Sluyters, W.B. Tholen en anderen op te
hangen en na eenigen tijd te verwisselen. In de groote steden zullen dergelijke
proefnemingen gemakkelijker genomen kunnen worden dan in de kleine plaatsen,
doch hier zou door samenwerking tusschen het rijksaankoopfonds, musea en scholen
toch reeds het een en ander in deze richting bereikt kunnen worden. Dat dit inderdaad
mogelijk is, blijkt voldoende uit geslaagde pogingen, ondernomen door kunstenaars
en particulieren uit eigen initiatief en eigen middelen, in plaatsen als Hilversum en
Alkmaar.
Dat de tegenwoordige wijze van beoefening van zang in de scholen een weinig
geschikt middel is tot latere waardeering van muziek, staat voor musici zoowel als
paedagogen vast. Reeds lang ijveren dezen dan ook voor het brengen van
muziekonderwijs door vakmusici, verplicht of facultatief, op de school. Toch dringt
zich de vraag op, of niet reeds betere resultaten zouden kunnen worden bereikt door
bij de opleiding der onderwijzers meer aandacht te besteden aan het muziekonderwijs.
In de steden waar orkesten bestaan, zou het muziek- en zangonderwijs gecompleteerd
kunnen worden door het bezoek van leerlingen aan speciaal voor de jeugd
georganiseerde concerten, zooals ook trouwens in sommige plaatsen reeds gebeurt.
In het algemeen zijn de proeven met de jeugdconcerten, waar zij genomen
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werden, een succes gebleken, evenals trouwens het bezoek aan de
tooneelvoorstellingen, georganiseerd voor de leerlingen der middelbare scholen. Dat
ook hier, evenals bij het literatuuronderwijs, alles afhangt van oordeelkundig optreden
van de leiders, ligt voor de hand. Schoolconcerten en schooltooneelvoorstellingen
moeten opvoedend, niet afschrikkend werken - inleidend tot, opvoedend voor muziek
en tooneel, doch niet opvoedend in den zin van leeren. Een jeugdconcert moet een
eigen karakter dragen: het moet inleiden tot het latere bezoek als volwassene aan het
concert. Voor schooltooneelvoorstellingen geldt hetzelfde. Wie meent, dat de jeugd
later Vondel of Shakespeare zal waardeeren door haar reeds in den schoolleeftijd
niet anders dan hun stukken te doen zien, vergist zich. Eer is het tegendeel het geval.
Wat na opvoeding en scholing later een genot kan zijn, wordt een verschrikking voor
het geheele leven, wanneer het te vroeg gegeven wordt.
Zoo zijn er voor de kunstzinnige ontwikkeling der jeugd bij het onderwijs nog
vele mogelijkheden. Om deze te realiseeren is voortdurende samenwerking noodig
tusschen kunstenaars, kunst- en onderwijsdeskundigen. Zij, die het onderwijs nog
zien als een instituut tot het verwerven van parate kennis, in het gunstigste geval tot
het bijbrengen van ‘algemeene ontwikkeling’, zullen deze samenwerking weinig
aantrekkelijk vinden. Ziet men het onderwijs echter als opvoeding, als algemeene
vorming van den jongen mensch, dan moet men veel onnoodige, zelfs schadelijke
‘algemeene ontwikkeling’ laten vallen. Dan ontstaat er niet alleen plaats voor, maar
ook behoefte aan meer aesthetische ontwikkeling dan het onderwijs thans biedt1).
Naast de schoolgaande jeugd leeft een schoolvrije jeugd, welke reeds in het leven
staat en door haar eigen organisaties een jeugdbeweging in het leven heeft geroepen,
die getoond heeft voor de cultureele ontwikkeling van het opkomende geslacht een
bijzondere beteekenis te bezitten. Hier wordt uit eigen kracht gewerkt aan de
opvoeding tot begrip en ondergaan van schoonheid. Wanneer de schoolvrije jeugd
thans op hooger niveau staat dan vroeger en in het bijzonder meer belangstelling
toont voor beoefening van muziek en

1) Vgl. Bolkestein, t.a.p., blz. 23. - Voor uitvoeriger behandeling van de hier vermelde
onderwerpen zij verwezen naar de geschriften van de Vereeniging tot bevordering van het
aesthetisch element in het voortgezet onderwijs (VAEVO); ‘De invloed van het onderwijs
en de opvoeding op het kunstbegrip’, rapport van het Nederlandsch Verbond van
Kunstenaarsvereenigingen.
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zang, dan is dit voor een goed deel te danken aan de jeugdbeweging. Steun door de
overheid aan deze organisaties verleend - zooals trouwens reeds in zekere mate
gebeurt - is sociale politiek in den ruimen zin als hier wordt bedoeld en daardoor ook
steun aan de kunstzinnige ontwikkeling van het volk.

Monumentenzorg, stadsschoon, opdrachten aan kunstenaars.
Dat de inkrimping van de ter beschikking gestelde bedragen voor monumentenzorg
uiterst nadeelige gevolgen heeft voor de monumenten van geschiedenis en kunst en
daarmede ook voor het aanzien van het beeld van stad en land, om van rechtstreeksche
gevaren maar niet te spreken, is op bladzijde 91 uiteengezet. Groot is het aantal
voorbeelden, dat tot grondige restauratie pas wordt overgegaan, wanneer een gebouw
op instorten staat. Dat deze wijze van handelen tot kostbaarder restauratie leidt en
dus oneconomisch is, ligt voor de hand. De methode welke thans wordt gevolgd en
grootendeels uitvloeisel is van te groote zuinigheid, is uit financieel oogpunt op den
langen duur ook voor het Rijk een nadeel. Te vaak nog wordt trouwens gemeend,
dat restauratie alleen maar een toegeven is aan de wenschen van liefhebbers van oud
schoon en de tot dit doel bestede gelden dus economisch niet verantwoord zouden
zijn. Men verliest daarbij uit het oog, dat de meeste dezer gebouwen nog in gebruik
zijn en bij verdwijnen dus door nieuwe vervangen zouden moeten worden of voor
een bepaald doel bruikbaar kunnen worden gemaakt, zooals vooral de praktijk van
een vereeniging als ‘Hendrick de Keyser’ bewijst. Een argument, dat in de laatste
decennia, als gevolg van de toegenomen beteekenis van het toerisme, bijzondere
beteekenis heeft gekregen, is de waarde van het behoud van oude Nederlandsche
bouwkunst, uit het oogpunt van bevordering van vreemdelingenverkeer.
Het te lage bedrag voor monumentenzorg moet tot gevolg hebben, dat groote
restauraties worden uitgesteld - en later nog kostbaarder worden - omdat zij niet uit
den begrootingspost kunnen worden betaald. Reeds voor eenige jaren stelde de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel de vraag, welke reden er is, dat in één of
enkele jaren de kosten zouden moeten worden opgebracht van een restauratie, die
tientallen, misschien honderdtallen van
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jaren haar nut zal hebben, die een gebouw voor ondergang beschermt en een bezit
van schoonheid toevoegt aan onze steden en dorpen1). Waarom zou men de kosten
voor dergelijke blijvende verbeteringen niet op den kapitaaldienst kunnen brengen
en doen dekken door leeningen? Deze restauraties behouden en vergrooten ons
kapitaal aan cultuurgoederen, voorkomen verder verval en latere duurdere restauraties;
bovendien scheppen zij - mits goed benut - een belangrijke attractie voor
vreemdelingenverkeer. Het lijkt daarom alleszins geoorloofd voor dit doel te leenen.
Men zou dan de begrooting van gewone uitgaven met de kosten voor rente en
afschrijving moeten belasten, hetgeen met de gewone kosten voor onderhoud en
enkele subsidies, niet meer behoeft te vorderen dan thans wordt uitgegeven. En zou
het wel hooger komen, dan zou de daardoor mogelijk gemaakte werkverruiming dit
ten volle rechtvaardigen.
Behalve het algemeene met restauratie te bereiken doel, is er nog een bijzondere
omstandigheid, die het wenschelijk doet zijn, in het complex van maatregelen tot
bestrijding van de werkloosheid, dat deze tijd eischt, naast het bouwen van wegen
en bruggen, droogleggen van plassen, e.d., aan de monumentenrestauratie een
belangrijker plaats te geven dan zij nu bezit. Door aldus te doen, zouden ook meer
geschoolde bouwarbeiders, kunstenaars en architecten geplaatst kunnen worden,
doch zou bovendien meer werk worden verricht, waarvan de kosten voor een grooter
deel uit arbeidsloon bestaan dan bij de overige werkzaamheden het geval is. Volgens
een opgave van deskundige zijde beloopt bij aanleg en verbetering van wegen het
gemiddelde loonbedrag 26 procent van de totale kosten, voor bruggen kan het
percentage op 27 worden gesteld, voor restauratiewerken bedraagt het 40 tot 70
procent2).
De honderd aanvragen om steun voor monumentenrestauraties, die geregeld aan
het Departement op behandeling wachten en die, hoewel belangrijk en noodzakelijk,
aangehouden moeten worden, omdat bij de samenstelling van de begrooting op deze
restauratie niet gerekend is, tezamen met de vele, in onbekend aantal bij de
Monumentencommissie liggende aanvragen, bewijzen hoeveel nog te doen valt en
welke mogelijkheden tot bestrijding van de werkloosheid hier bestaan.
Uit het geringe aantal gemeentelijke monumentenverordeningen, dat sinds

1) Maatschappij-Belangen, November 1937.
2) Vgl. Beumer, t.a.p., blz. 445.
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1920 is vastgesteld, blijkt meer dan uit eenig ander feit, hoezeer de totstandkoming
van een Monumentenwet een noodzakelijkheid blijft. Slechts optreden van het centrale
gezag kan het verdwijnen van monumenten van geschiedenis en kunst in belangrijke
mate voorkomen. Zoolang een Monumentenwet ontbreekt - en te vroeg zou zij
waarlijk niet komen, waar het buitenland ons reeds vele decennia is voorgegaan blijft de tegenwoordige hulp bij de restauratie van monumenten half werk, zoo niet
nog minder.
Het aandringen op de totstandkoming van een Monumentenwet impliceert
allerminst, dat de monumentenzorg alleen of voornamelijk rijkszaak zou zijn. Hier
is ook een belang van particulieren en van stad of dorp en van provincie aan de orde.
Wel zal een der grondslagen van een Monumentenwet moeten zijn, dat de
monumentenzorg een tak van algemeene overheidsbemoeiing wordt, onder centrale
leiding van het staatsgezag. Op dien grondslag zullen ten aanzien van de kosten van
restauratie alle verdere regelingen moeten worden ontworpen.
Van ten minste zooveel belang als de restauratie van monumenten van oude
bouwkunst, is de zorg van de overheid voor nieuwe bouwwerken. Hier zijn door de
bepalingen van de Woningwet reeds belangrijke resultaten bereikt. Toch blijkt
voortdurend, ook uit de ervaring van de schoonheidscommissies, dat een van de
voornaamste oorzaken van de totstandkoming van vele bouwwerken, die ons treffen
door hun leelijkheid of onoordeelkundigheid, ligt in het feit, dat ieder in ons land
vrij is, zich op te werpen als architect. Hoewel de totstandkoming van een wet tot
bescherming van den architectentitel een noodzakelijkheid is, blijft zij nog steeds
uit - ondanks het feit, dat de indiening van een wetsontwerp herhaaldelijk is
toegezegd1).
Bij het bouwen vooral bestaat de mogelijkheid, beeldende kunstenaars in de
gelegenheid te stellen, hun kunst rechtstreeks voor de gemeenschap te scheppen en
deze organisch in de bouwkunde op te nemen. Reeds de Stuers wees het middel aan,
toen hij schreef: ‘Wanneer wij een ton besteden tot stichting van een ministerie of
van een museum of van een stadhuis, dan mogen wij daarbij gerust twee of drie
percent vragen voor het intellectueele

1) Op 20 Maart 1935 verklaarde minister Marchant in de Eerste Kamer: ‘Een
ontwerp-Monumentenwet zal een dezer dagen mijn Departement verlaten; een
ontwerp-Architectenwet heeft gisteren mijn Departement verlaten; een
voorontwerp-Natuurbeschermingswet heeft insgelijks mijn Departement verlaten’.
Handelingen, blz. 607. - Intusschen is nog geen dezer ontwerpen bij de Staten Generaal
ingediend.

Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland

200
genot van het oog’. Hij voegde er een woord aan toe, dat voor zijn tijd volkomen
juist was, maar helaas voor den onzen ook nog geldt: ‘Daartoe zijn wij niet te arm,
maar - het woord moet er uit - wij zijn er te gierig voor’1). Natuurlijk is het niet
gierigheid alleen, of, wil men, verkeerde zuinigheid, doch ook gebrek aan inzicht in
de beteekenis van eenvoudige versiering, ook van arbeiderswoningen, welke met
rijksvoorschotten worden gebouwd, en van de sociale waarde van den arbeid der
kunstenaars, juist voor gemeenschapsbouw.
Zou men iets doen in deze richting, dan zou Nederland op dit, zoomin als op eenig
ander punt van overheidsbemoeiing met kunst, de eerste zijn. In Zweden wordt bij
openbare bouwwerken, die aan het oordeel van den Rijksdag zijn onderworpen, door
dit lichaam voor elk geval afzonderlijk bepaald, of en zoo ja, in welke mate, gelden
ter beschikking moeten worden gesteld voor de artistieke versiering der gebouwen.
In Denemarken en Noorwegen bereidt men een soortgelijken maatregel voor. In
Frankrijk is bij ministerieel besluit in 1936 bepaald, dat ‘en vue de l'application de
la loi du 18 Août 1936 sur les Grands Travaux et enfin de remédier à la crise dont
souffre actuellement le monde des artistes, artisans et ouvriers d'art, dans les projets
de constructions neuves de la Direction des Beaux-Arts, un pourcentage déterminé
de la dépense sera affecté à des travaux de décoration’2).
Een belangrijke stap zou het voor ons land zijn, indien bij wet of Koninklijk Besluit
een soortgelijke maatregel werd genomen. Deze zou moeten betreffen alle
bouwwerken, zoo mogelijk ook openbare wegen of parken, welke van

1) Holland op zijn smalst, blz. 401.
In welke mate dit oordeel ook thans nog geldt, kan gedemonstreerd worden aan een enkel
recent voorbeeld. In 1937 verzocht een woningbouwvereeniging, in den gemeenschappelijken
tuin van een door die vereeniging te bouwen complex eenig beeldhouwwerk, i.c. gebakken
aardewerk, te mogen aanbrengen. De hieraan verbonden kosten zouden, voor zooveel betreft
het modelleeren van het beeldhouwwerk, worden bestreden uit het door de gemeente
Amsterdam beschikbaar gestelde krediet voor het verleenen van opdrachten aan beeldende
kunstenaars. Voor rekening van de vereeniging zouden dus slechts komen de kosten van het
vermenigvuldigen (bakkosten) der beelden. Op dit verzoek kwam van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken een weigerend antwoord, omdat ‘de eisch van soberheid, welke bij
den bouw van woningwetwoningen geldt, bij inwilliging van het verzoek al te zeer in het
gedrang zou komen’. - Om de waarde van deze weigering goed te begrijpen, heeft men te
bedenken, dat de bouwkosten rond zevenhonderdduizend gulden bedroegen en de bakkosten
der beelden vijfhonderd gulden.
2) Vgl. Beaux Arts, 22 Januari 1937.
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Rijkswege of onder goedkeuring van Rijkswege, eventueel ook van provincie-of
gemeentewege, bijvoorbeeld volkswoningen, worden tot stand gebracht. Van de
bouw- of aanlegkosten zou een zeker percentage dienen te worden gereserveerd of
aan de kosten te worden toegevoegd voor opdrachten aan kunstenaars of aankoop
van kunstwerken ten behoeve van de inrichting en versiering dier bouwwerken of
openbare wegen of parken1).
Welke groote beteekenis een maatregel van dezen aard zou hebben voor de
bevordering van architectuur, van beeldhouwkunst, van vrije en monumentale
schilderkunst, van kunstnijverheid, is duidelijk. Niet alleen zouden belangrijke
sommen beschikbaar zijn voor het verstrekken van opdrachten, ook voor andere
gebouwen dan voor die, waarvoor het percentage werd gereserveerd, doch ook zouden
de publieke werken terstond in een kader van aesthetische verzorging worden
geplaatst, de kunstenaars zouden uit de sfeer van de ondersteuning worden gehaald,
jonge krachten zouden tot ontwikkeling gebracht kunnen worden, maar bovendien
zou het voorbeeld van de overheid ook een aansporing zijn voor particulieren.
De hier voorgedragen maatregel kan een der krachtigste middelen zijn tot het
brengen van schoonheid aan het volk in het leven van elken dag. Maar dan zal men
ook radicaal moeten breken met den benepen geest, welke spreekt uit het in noot 1
van de vorige bladzijde gegeven voorbeeld.

Museumwezen.
Op bladzijde 123 werd de opmerking gemaakt, dat een museum een instituut is van
de negentiende eeuw - ook in de twintigste. Wil hiermede gezegd zijn, dat dit instituut
dus zou dienen te verdwijnen of tot verdwijning gedoemd zou zijn? Het een noch
het ander. In de bestaande sociale verhoudingen is het trouwens waarschijnlijk noch
wenschelijk, dat het museum zal verdwijnen.
De principieel zwakke zijde van het museum ligt hierin, dat het een verzameling
van voorwerpen is, welke niet voor deze verzameling zijn geschapen. Dit geldt voor
de oude kunst zoowel als voor de nieuwe. Oude schilderijen

1) Dit denkbeeld vindt men ook bepleit door de kunstenaarsvereenigingen in de door haar
aangenomen en ter kennis van de regeering gebrachte motie van 21 Mei 1938.
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zijn in opdracht geschilderd voor kerken, gildegebouwen, openbare gebouwen of
instellingen, particuliere woningen, of zijn uit vrije inspiratie ontstaan, doch alle
geschilderd voor een andere bestemming dan een museum. Hetzelfde geldt trouwens
evenzeer voor beeldhouwwerk en kunstnijverheid. Kunst van onzen tijd, die tot stand
komt zonder andere inspiratie dan het verlangen naar het museum, behoort niet tot
de hoogste scheppingen.
Maar is het museum van oude kunst hiermede veroordeeld? Neen. Zijn bestaan is
eer een veroordeeling van een periode, welke zoovele kunstwerken heeft verdreven
van de plaatsen, waarvoor zij bestemd waren. Het museum is dan ook de redding
van veel schoons en - vooral - de redding ten bate van het volk. Wat behoort tot het
publieke kunstbezit, kan strekken tot genot van allen en loopt niet het gevaar slechts
gezien te worden door een sociale élite. Er zal eens een tijd komen, waarin de
bestaansvoorwaarden voor het museum andere zullen zijn dan die van onzen tijd,
doch dan zal ook de schoonheid een belangrijker element van het maatschappelijk
leven vormen dan thans het geval is.
Het museum van hedendaagsche kunst vervult naast het museum van oude kunst
de nuttige functie, de hoogtepunten van de kunst van dezen tijd ten toon te stellen.
Zijn beteekenis is een andere dan die van het museum van oude kunst, ook al omdat
het gesecondeerd dient te worden door de overige openbare gebouwen, waarin kunst
van dezen tijd voor het publiek zichtbaar moet zijn.
Het museum verdient dus geen smaad. Integendeel: na de achttiende eeuw is zijn
ontstaan een zegen geworden voor kunst en voor volk. Het museum echter, naar zijn
aard conservatief, zal, om levend te blijven, zich moeten aanpassen aan de zich
wijzigende behoeften. Want de schoonheid en het genot, dat kunst kan schenken, is
niet een stabiele grootheid. De schoonheid blijft natuurlijk dezelfde, maar de
ontvankelijkheid voor haar uitingen ondergaat temporaire invloeden. Het is voldoende
hier te wijzen op de op- en neergangen in de waardeering voor de primitieven, voor
Rembrandt, voor van Gogh, voor de Haagsche school. Ieder geslacht heeft zijn eigen
ontvankelijkheid voor kunst en zijn eigen waardeering. Voor bepaalde uitingen van
kunst kan een periode van waardeering langer of korter zijn, maar voor het museum
heeft het tot consequentie, dat, wil het 't aesthetisch genot van zijn verzamelingen
voor het publiek zoo hoog mogelijk opvoeren, het
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zijn inhoud en opstelling steeds gemakkelijk moet kunnen wijzigen, dat het niet
alleen rekening moet houden met de wijzigingen in den smaak, doch door een zekere
vitaliteit die wijzigingen zelf richting helpt geven.
Dit beteekent voor de praktijk, dat de tentoonstelling van het bezit inleidend,
opvoedend moet zijn en er een scheiding dient te bestaan tusschen hetgeen voor het
publiek wordt tentoongesteld en den inhoud der depôts. Het voor het publiek zichtbare
deel der verzamelingen moet niet zooveel mogelijk bevatten, doch het beste en naar
een bepaalde leidraad zijn opgesteld. De leiders der musea moeten zich ook hierin
hun sociale taak van volksopvoeding bewust zijn.
Het is de vraag, of de tot nu toe gevolgde leidende gedachte bij het aankoopen van
oude kunst wel de meest geschikte is om onze belangrijkste musea te maken tot
musea met een algemeen karakter. Onze beide groote rijksmusea van oude kunst
bevatten hoofdzakelijk stalen van Nederlandsche schilderkunst. Uit Europeesch
oogpunt dragen deze musea een beperkt karakter, hoe belangrijk hun verzamelingen
ook zijn. Zij stellen voornamelijk in staat slechts met één aspect van de Europeesche
kunst kennis te maken. Schier elke mogelijkheid tot vergelijking met kunst van andere
landen en volken ontbreekt, en daardoor indirect het beter leeren kennen en
waardeeren van de kunst van eigen land. In financieel opzicht is het moeilijk geworden
thans nog groote verzamelingen van goede buitenlandsche kunst aan te leggen, met
name van de schilderkunst, doch niettemin moet, waar het mogelijk is, getracht
worden belangrijke stalen dier kunst te verwerven, om daardoor de musea rijker en
gevarieerder te maken.
Naast zorg voor de verzamelingen en haar opstelling, zal voor de
museumbeheerders voornaamste taak blijven het rendabel maken van de hun
toevertrouwde schatten. Dalend bezoek is geringere rentabiliteit, stijgend bezoek
hoogere. Deze taak is zeker de zwaarste, maar uit sociaal oogpunt de aantrekkelijkste.
Met de uitvoering van deze taak staat men nog slechts aan het begin. En toch, ook
voor ons land geldt de uitspraak van Huisman: ‘Après avoir crée des musées au
XVIIIe siècle pour l'élite, au XIXe siècle pour la bourgeoisie, il faut maintenant
entreprendre l'organisation des musées pour le peuple qui les ignore et qui n'en a
jamais pris régulièrement le chemin’1)

1) t.a.p., blz. 160.
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Is deze uitspraak vooral van beteekenis voor de verspreiding der musea over het
land, zij raakt ook elk der musea zelf.
De musan mogen niet meer zijn gebouwen, welke het grootste deel van het publiek
om hun inrichting mijdt of slechts met schroom betreedt. Zeker is er bij een aantal
musea reeds belangrijke vooruitgang ten aanzien van de opstelling, de levendigheid
en het instructieve karakter waar te nemen. In deze richting zal men verder moeten
gaan. Openstelling der musea in de avonduren, geregelde rondleidingen, wisselende
tentoonstellingen, organisatie van lezingen, kortom, het populariseeren van het
museum zij hier doel. Reeds is in Amsterdam, den Haag en Rotterdam veel van het
hier als wenschelijk gestelde in praktijk gebracht - en, het moet erkend, voorloopig
zonder overmatig succes. Toch bewijst dit niet, dat de middelen onjuist zouden zijn
of ondoeltreffend. Zij zijn het nog slechts in de bestaande verhoudingen, welke door
een anderen geest in de opvoeding, medewerking van scholen, van vakvereenigingen
en van andere organisaties van het publiek, moeten veranderen. Dit werk is er een
van langen adem, waarbij men niet verwachten mag, dat reeds onmiddellijk groote
resultaten bereikt kunnen worden. Volksopvoeding vereischt steeds geruimen tijd.
Ook de opvoeding tot museumbezoek is geen op zich zelf staande zaak, doch
onderdeel van een sociale politiek in den ruimsten zin van het woord. Wat hier vooral
van groote beteekenis zal moeten zijn, is de medewerking van de belanghebbenden,
hun organisaties en hun vertrouwenslieden buiten het museum1).
Deel van een ruimer programma zal blijven de herziening van de verdeeling der
musea over ons land. Reeds werd op bladzijde 119 geconstateerd, dat het niet meer
mogelijk zal zijn, de denkbeelden der Museumcommissie uit te voeren, doch niettemin
blijft de door die commissie aangewezen richting in beginsel de juiste. Het heeft
geen zin, hierop thans verder in te gaan, daar de sinds 1920 aangevangen ontwikkeling
bewijst, dat het moeilijk is op dit punt richtlijnen te geven, welke zich over een ruim
tijdvak uitstrekken. Toch blijft het feit bestaan, dat de toeneming van het aantal
verzamelingen niet het nut sticht, dat zij bij doelmatige verdeeling en verspreiding
zou kunnen geven.
Dezelfde schrielheid, welke de musea van oude kunst zoozeer benadeelt,

1) Dat elders op deze wijze wel resultaten zijn verkregen, bewijst de studie van Else Biram over
Mannheim.
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doet zich ten minste zoozeer gevoelen ten aanzien van de kunst van levende meesters.
Hoe kan men verwachten, dat het toekomstige nationale bezit aan kunst van dezen
tijd, beteekenis zal krijgen en een goede afspiegeling zal zijn van die kunst, wanneer
zoo weinig tot dit doel wordt uitgetrokken als thans het geval is? Doch niet slechts
voor de toekomst is deze schrielheid een nadeel. Wanneer men thans reeds wil werken
aan de verspreiding van kunst over het geheele land en het volk tot kunst wil
opvoeden, dan zal, zoolang niet de op bladzijde 200 genoemde maatregel van
vèrstrekkende beteekenis is genomen, toch belangrijk meer moeten gebeuren. In de
verhooging van den post voor opdrachten aan beeldende kunstenaars ligt een zekere
urgentie - in het belang van de kunstenaars, maar vooral in dat van het volk en van
de toekomstige verzamelingen.
Er bestaat een niet op reëelen grond gehandhaafde taakverdeeling bij den aankoop
van oude kunst en van kunst van levende meesters tusschen Rijk en gemeenten: het
Rijk zou alleen oude kunst koopen, de gemeenten alleen moderne. De praktijk is,
dat, met enkele uitzonderingen, het een noch het ander gebeurt. Dat de staat ook ten
aanzien van de kunst van dezen tijd een taak heeft, is in beginsel eigenlijk reeds
erkend door het creëeren van den post voor het verleenen van opdrachten aan
kunstenaars: essentieel verschil tusschen het geven van opdrachten en het koopen
van kunstwerken bestaat immers niet, zooals trouwens de praktijk van het aankoopen
van enkele schilderijen, kleine plastiek, teekeningen en grafica uit dezen post bewijst.
De eenmaal door het Rijk op aarzelende wijze ingeslagen weg dient te worden gevolgd
door het koopen op ruimer schaal van werk van levende kunstenaars. Stelt men zich
bovendien ten doel, het vormen van verzamelingen van moderne kunst, dan behoeft
het daarnevens niet uitgesloten te zijn, werk van vorige generaties uit de negentiende
en twintigste eeuw te koopen. Op deze wijze zou het Rijk de beschikking krijgen
over het materiaal, dat noodig is om in thans van musea van moderne kunst verstoken
gedeelten van ons land musea of filialen van een Rijksmuseum van moderne kunst
te vestigen.
Hier kan het Rijk ook een voorbeeld zijn voor plaatselijke bevordering van
beeldende kunst. Naarmate de stimulans van het Rijk sterker wordt, kunnen de
gemeenten van eenige beteekenis ook op dit punt gebruik maken van haar autonomie,
om te groeien tot centra van levende kunst.
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Tooneel en opera.
Heeft het eigenlijk wel zin, aan te geven op welke wijze de overheid en meer in het
bijzonder de staat het tooneel in ons land zou kunnen bevorderen? Indien toch iets
uit de geschiedenis is gebleken, uit de oudere zoowel als de jongste, dan is het dit,
dat de Nederlandsche staat voor het tooneel geen belangstelling heeft, dat invloedrijke
staatkundige groepen het zelfs vijandig gezind zijn, dat ook de zwakste tot steun
ondernomen poging niet tot resultaat heeft geleid.
En toch, voor wie overtuigd is, dat het tooneel zijn plaats verdient in een nationale
cultuur, dat deze zonder het tooneel zelfs niet compleet kan worden geacht, voor
dien staat het vast, dat met een kunstzinniger ontwikkeling van het volk de behoefte
aan steun van het tooneel door den staat sterker tot uiting zal komen dan nu reeds
het geval is. In andere landen wordt het onderhouden of in belangrijke mate steunen
van tooneelinstellingen, die voor het peil der nationale tooneelspeelkunst representatief
mogen worden geacht, als een normale taak van den staat beschouwd. Het feit, dat
de Nederlandsche staat zich steeds van elken steun heeft onthouden, is zonder eenigen
twijfel mede een belemmering geweest voor de ontwikkeling van de tooneelspeelkunst
in ons land1). Het tooneel is geen bedrijf, dat in staat is, zonder steun permanent hooge
prestaties te leveren - het minst in een land, waar een groot gedeelte van de bevolking
zoo weinig tooneelminnend is. Men moet dan ook waardeering hebben voor de
Nederlandsche tooneelkunstenaars, dat zij, ondanks de bestaande verhoudingen, het
Nederlandsche tooneel toch op het peil weten te houden, waarop het staat.
Een instelling als de Comédie Française of een soortgelijk staatsgezelschap, ware
bij de heerschende opvattingen, in Nederland een ondenkbaarheid. Wie den staat
dan ook betrekken wil in de bevordering van het tooneel, zal zijn verlangens lager
moeten stellen en moeten teruggrijpen naar het middel, dat reeds in 1919 door de
Tweede Kamer in den vorm van een memoriepost was aanvaard: subsidieering van
één of meer, doch in elk geval een beperkt aantal tooneelgezelschappen. Zelfs ware
het niet gewenscht, dat de gesteunde gezelschappen alleen van den staat subsidie
zouden ontvangen. Om het tooneel

1) Vgl. Amsterdamsch Tooneelrapport, blz. 7.
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van de zijde der overheid te steunen, is samenwerking noodig tusschen staat,
provinciën en gemeenten. In een klein land als Nederland kan een samenwerking
van deze organen tot dit doel trouwens reeds spoedig tot groote resultaten leiden.
Een eerste vereischte zou ook hier zijn een plan, dat bijvoorbeeld zou regelen in
welke steden gesubsidieerde gezelschappen dienen te zijn gevestigd, welke rayons
elk dezer gezelschappen zou moeten bestrijken om ook ‘de provincie’ van goede
tooneelkunst te voorzien en op welke wijze onderling regelingen zouden kunnen
worden gemaakt om toch verscheidenheid te doen bestaan. Thans is de toestand deze,
dat enkele gezelschappen slechts kunnen blijven bestaan door een subsidie van
Amsterdam en den Haag, waarvan ook de kleinere en kleinste plaatsen profiteeren.
De noodzakelijkheid van veel reizen en trekken belemmert echter een rustige
voorbereiding, waardoor niet die tooneelkunst gegeven kan worden, waartoe men in
staat zou zijn, wanneer een regeling bestond als hier met enkele woorden is
aangegeven.
De groote vraag bij het maken van een plan zal natuurlijk zijn, of, en zoo ja, welke
voorwaarden men aan de subsidie zal verbinden. In zooverre is men thans in staat
met meer kennis van zaken deze vraag te beantwoorden dan in 1919, dat er sindsdien
een ervaring is opgedaan met de subsidieering door Amsterdam en den Haag. Het
staat nu wel vast, dat het niet noodig is, andere eischen dan van artistieken aard te
stellen. Wil het tooneel blijven wat het behoort te zijn: de spiegel van het leven, dan
laat zich niet van te voren bepalen, welke situaties wel of niet op het tooneel zullen
mogen worden verbeeld. Hier moet men vertrouwen op het algemeene inzicht, het
artistieke besef en den goeden smaak van de verantwoordelijke leiding der
gesubsidieerde tooneelgezelschappen. Een verder gaande censuur dan die, welke de
Gemeentewet kent, zou het tooneel in een nog nadeeliger positie brengen, dan waarin
het zich reeds bevindt; zijn cultureele taak zou het nog moeilijker ten uitvoer kunnen
brengen dan thans reeds het geval is1).
In een samenwerking tusschen de overheidslichamen als hier bedoeld, zou ook
passen de organisatie van reeksen voorstellingen voor het publiek, in den vorm van
abonnementen of op andere wijze, waarover op bladzijde 135 is ge-

1) Vgl. Huf in Volksontwikkeling, 1939.
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sproken. Door deze samenwerking zou dit op breedere basis kunnen gebeuren,
waardoor zoowel de belangstelling van het publiek zou worden vergroot als de
financieele bestaansvoorwaarden van de tooneelgezelschappen zouden worden
versterkt, hetgeen indirect grooter artistieke mogelijkheden beteekent.
Ten slotte dient de staat prijzen beschikbaar te stellen voor oorspronkelijke
Nederlandsche tooneelstukken; bekroonde werken zouden moeten worden gespeeld
door gesubsidieerde tooneelgezelschappen.
Geldt voor het tooneel, dat het zonder overheidssubsidie een zwaren strijd om het
bestaan te voeren heeft, een opera kan zonder zulk een subsidie in het geheel niet
bestaan. Het blijft een beschamend feit, dat Nederland een van de zeer weinige
beschaafde landen is, waar een nationale opera ontbreekt.
In een aantal landen van Europa moge elke stad van eenige beteekenis haar eigen
opera bezitten, voor Nederland heeft men er rekening mede te houden, dat ons volk
minder opera-lievend is dan de volken dier landen, doch opera-lievend genoeg om
met subsidies van den staat, tezamen met een aantal provincies en groote steden, in
elk geval één opera-instelling te kunnen in stand houden.
Was de subsidie, welke de staat in de jaren na 1919 aan een Nederlandsche
opera-instelling gaf, reeds toen te gering, zij zou thans volkomen onvoldoende zijn.
Ook daarom is nauwe samenwerking noodig tusschen de genoemde publiekrechtelijke
organen, wil men iets groots tot stand brengen en behouden.
De veranderde internationale verhoudingen hebben onder meer ten gevolge, dat,
anders dan vroeger, Nederlandsche zangers en musici vrijwel geen kans meer hebben
in het buitenland te werk te worden gesteld. Dientengevolge is onder deze groep
Nederlandsche kunstenaars de werkloosheid naar verhouding grooter en de
bestaansmogelijkheid geringer dan elders. De stichting van een Nederlandsch
opera-gezelschap zou op het oogenblik dan ook een stuk bestrijding van de
werkloosheid beteekenen. Daarnevens zou de financieele basis van de onderscheidene
plaatselijke orkesten worden versterkt, indien hun medewerking, in de eerste plaats
die der gesubsidieerde orkesten, bij de uitvoering van opera's zou worden ingeroepen.
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Toonkunst.
Uit het op bladzijden 164-165 gegeven overzicht blijkt, dat de staat thans reeds de
toonkunst steunt, maar te weinig in verhouding tot hetgeen een bevordering van de
toonkunst eischt. De staat geeft geld aan orkesten, maar doelbewust de verspreiding
van goede muziek stimuleeren, vereischt meer geld en - vooral - meer dan geld:
initiatief en actieve belangstelling. Daaraan ontbreekt thans alles.
Noch van initiatief, noch van actieve belangstelling valt iets waar te nemen. De
ontwikkeling van de muzikale opvoeding gaat feitelijk geheel buiten den staat om.
De leiding van jeugd- en volksconcerten laat hij over aan de besturen der
gesubsidieerde instellingen, zonder dat zijn eigen adviseurs aan het woord komen.
Wat er aan het groeien is in de kringen der dilettanten, beoefenaren van zang en
muziek, - het ontvangt geen steun en geniet ook geen andere belangstelling, terwijl
dit uit een oogpunt van bevordering van eigen werkzaamheid op artistiek gebied toch
zeker aanbeveling zou verdienen.
Dit leekenelement is trouwens in het algemeen te weinig ingeschakeld in de leiding
van het muziekleven. Toen een halve eeuw geleden de meest kunstzinnigen uit de
sociale groepen, die in staat waren orkesten te stichten en in stand te houden, tot de
oprichting van orkesten het initiatief namen, ging dit buiten de breede massa des
volks om. Dat het bestuur der orkesten door de geldgevers gevormd werd, was sociaal
en artistiek dan ook volkomen verantwoord. Thans echter zijn de verhoudingen
veranderd. Bij een kern der breede massa bestaat nu voor goede muziek ook
belangstelling; door opvoeding kan die kern worden uitgebreid. Zij is echter van elke
medezeggenschap uitgesloten.
Het bereiken van de massa van het volk wordt echter meer en meer een levenseisch
voor de orkesten. Daarom moeten zij zelven in die massa den grondslag leggen,
waarop een nieuwe bloei van de symphonische muziek zal worden gefundeerd. Een
der wegen om hiertoe te geraken, ware het zoeken van contact met alle groepen, die
tezamen het openbare muziekleven vormen. Men zou hierdoor niet alleen de leidende
en vertegenwoordigende personen uit allerlei maatschappelijke groepperingen
betrekken in den kring der actieve belang-
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stellenden, doch ook op den duur een breede en veelzijdig geschakeerde massa van
bewonderaars der muziek aankweeken1).
Men mag zich niet voorstellen, dat vooral dit laatste doel spoedig zal worden
bereikt. Ook met dit opvoedende werk zullen jaren gemoeid zijn. Maar wanneer men
bedenkt, dat met de tegenwoordige volksconcerten, na een praktijk van eenige
tientallen jaren, toch ook niet geheel dat deel van het volk is bereikt, waarvoor dit
instituut in de eerste plaats werd ingesteld, dan zullen overheid en orkestbesturen
goed doen te overwegen of één van de oorzaken van dit verschijnsel niet gelegen is
in de omstandigheid, dat men de betrokkenen zelf te weinig verantwoordelijkheid
voor het slagen ervan heeft opgelegd.
De muzikale opvoeding der jeugd, waarover op bladzijde 195 gesproken werd,
beperkt zich nu nog hoofdzakelijk tot de bevolking der middelbare scholen en
gymnasia. Proeven met concerten voor de op den leeftijd dier leerlingen reeds in het
maatschappelijke leven staande jeugd, of met leerlingen van ambachtsscholen en
dergelijke inrichtingen, zijn nog in te geringe mate ondernomen. Deze jeugd te
bereiken zal ook eerder mogelijk zijn, wanneer men de sociale organisaties mede tot
verantwoordelijkheid heeft geroepen. Dat zich immers in deze kringen, buiten de
concertzalen om, een stuk muzikale cultuur heeft ontwikkeld, blijkt uit het feit, dat
het tegenwoordig vaak de niet-officieel erkende zangvereenigingen zijn, die de
belangrijkste en soms ook nieuwste en moeilijkste oratoria en andere zangwerken
op haar repertoire nemen. Daarin ligt een aanwijzing, dat zich in deze kringen nog
een groote groep moet bevinden, welke voor de uitvoeringen van symphonie-orkesten
gewonnen kan worden.
Dit werk van scholing, door samenwerking van orkestbesturen en publiek der
volksconcerten, gebeurt reeds in een enkele gemeente, doch toch nog weinig
georganiseerd. Hier liggen nog allerlei mogelijkheden, welke vooral door den staat
zouden dienen te worden bevorderd, daar deze toch vooral heeft op te komen voor
de artistieke belangen der bevolking buiten de steden.
Toch, hoe noodzakelijk dit werk ook zij, er zijn maatregelen van verderstrekkende
beteekenis noodig om ook een toekomstig concertpubliek te kweeken. Het
Nederlandsche muziekleven, in het bijzonder dat van de con-

1) Vgl. Nooden Symphonie-orkesten, blz. 35.
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certzaal, heeft een groote vlucht genomen. Het volk, buiten een betrekkelijk kleine
kern, kan die vlucht niet bijhouden. Doordat het goede elementaire muziekonderwijs
ontbreekt, bestaat het gevaar, dat aan ons hoog opgevoerde muziekleven te eeniger
tijd het fundament zal ontvallen. De zelfwerkzaamheid, de eigen beoefening van
muziek op eenvoudige wijze, moet bevorderd worden, wil ook voor symphonie- en
kamermuziek de belangstelling zich uitbreiden. Jeugdconcerten zijn goed, maar wat
een instelling als de Volksmuziekschool1) wil bereiken: de muzikale zelfwerkzaamheid
van de jeugd, is principieel en practisch veel beter. Het beste ware op dit punt het
aanvaarden van de muziek als onmisbaar element van ons volksonderwijs.
Noodig is ook een wettelijke regeling van het muziekonderwijs. Schier elke andere
tak van onderwijs is wettelijk geregeld, het muziekonderwijs echter niet. De overheid
verleent den bonafide muziekleeraar geen bescherming. Het staat nog iedereen vrij
zich muziekleeraar te noemen, een muziekschool te stichten, haar zelfs den naam
van conservatorium te geven. Zou een wet als hier bedoeld tot stand komen, met een
regeling van onderwijsbevoegdheden, dan zou er ook meer werkgelegenheid ontstaan
voor onze musici, als leeraar, e.d.
Regeling en uitbreiding van het muziekonderwijs blijven de voornaamste middelen
om ook voor de toekomst het orkestenvraagstuk in ons land op doeltreffende wijze
op te lossen.
De economische crisis, de opkomst van de radio en de geluidsfilm hebben voor
de musici een werkloosheid van ongekenden omvang geschapen, die hen sociaal en
artistiek achteruitzet. In verschillende streken van het land, in Amsterdam, Brabant
en het Gooi bijvoorbeeld, hebben de werklooze musici zelven symphonie-orkesten
gesticht, om hun kunnen op peil te houden en goedkoope concerten te geven in de
plaatsen waar de officieele symphonieorkesten niet spelen. Het valt toe te juichen,
dat dit uit het particulier initiatief is voortgekomen, doch ingeschakeld in een groot
plan voor werkverschaffing aan kunstenaars, zou het systematischer kunnen gebeuren
en in ruimer mate nut verspreiden2) Organiseerde men voor zulke orkesten speciale
concerten,

1) Vgl. Gehrels, Muziek in Opvoeding en Onderwijs, blz. 69, v.v.
2) In de Vereenigde Staten is werkverschaffing voor kunstenaars op groote schaal door de
regeering-Roosevelt ondernomen; voor musici in het bijzonder in den vorm van het ‘Federal
Music Project’.
Voor 1939 is door de Fransche regeering een crediet van drie millioen francs beschikbaar
gesteld ter bestrijding van de werkloosheid onder de kunstenaars. Alleen voor opdrachten
aan componisten is 225.000 francs uitgetrokken.
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liet men hen optreden voor arbeidersorganisaties, kunstkringen en dergelijke instituten,
in het bijzonder in de kleinere plaatsen, dan zouden zij de muzikale ontwikkeling
bevorderen, zonder de bestaande beroepsorkesten concurrentie aan te doen.
Ook dient de regeering het schrijven van goede Nederlandsche muziek te
stimuleeren, door het organiseeren van prijsvragen en het geven van opdrachten aan
componisten van reeds erkende bekwaamheid. Het treffen van regelingen met de
gesubsidieerde orkesten omtrent het uitvoeren van de bekroonde of in opdracht
gecomponeerde werken, zou hieruit vanzelf voortvloeien.

Literatuur.
Zooals reeds eerder gezegd, kan de overheid, om van haar belangstelling te doen
blijken en stimuleerend op te treden, voor de letterkunde minder doen dan voor andere
takken van kunst.
Toch zou zij, meer dan nu gebeurt, bij belangrijke uitgaven financieelen steun
kunnen verleenen. De staat heeft de gelegenheid ook zelf klassieke of belangrijke
werken op zijn eigen Landsdrukkerij in waardige uitvoering te doen drukken en in
samenwerking met uitgevers en boekhandel voor massa-verspreiding te zorgen.
Daarbij behoeft trouwens niet alleen aan letterkundige werken te worden gedacht.
Ook geschriften, zich bewegende op andere gebieden van kunst, evenals
wetenschappelijke werken, welke voor zulk een bijzondere uitgave in aanmerking
komen, zou men in deze bemoeiing kunnen betrekken. Men zou dan de auteurs eeren,
maar door de medewerking van grafische kunstenaars ook voor dezen weder een
arbeidsmogelijkheid openen.
Voor letterkundigen zou een reisbeurs kunnen worden ingesteld, zooals reeds
bestaat voor beeldende kunstenaars, in den vorm van den Prix de Rome. Hier zou
zij natuurlijk op andere wijze dienen te worden georganiseerd. Een mogelijkheid
ware ook het detacheeren van begaafde jonge schrijvers aan Nederlandsche
gezantschappen in het buitenland.
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Eveneens - en voor de letterkunde misschien het meest - kan het instituut van
prijsvragen goede diensten bewijzen, evenals het geven van gelegenheidsopdrachten,
van welke in de laatste jaren trouwens reeds een enkel voorbeeld valt aan te wijzen.
Dat hier, als trouwens voor al de genoemde maatregelen ter bevordering van kunst
en kunstzin, een zoodanige organisatie moet worden geschapen, dat willekeur en
bevoordeeling zijn uitgesloten, is vanzelfsprekend. Dat dit mogelijk is, bewijzen de
reeds bestaande jury's en commissies van advies.
Met de hiervoren genoemde mogelijkheden en wenschen ten aanzien van de
bemoeiing van de overheid met de kunst, is nog niet alles gezegd. Ten slotte immers
ontleent elke maatregel, welke op het gebied van de kunst genomen wordt, zijn
waarde aan den geest, waaruit hij voortkomt. Is er een overheid, welke niet een
bepaalde lijn volgt voor haar optreden, welke er niet doelbewust naar streeft, de
schoonheid tot een element van het leven van een volk te maken, dan leidt ook de
beste maatregel niet tot het resultaat, dat deze zou kunnen bezitten, wanneer hij met
begrip werd toegepast.
Eerst dan verkrijgt het optreden van de overheid op het gebied van de kunst karakter
en gestalte, wanneer zij de kunst niet meer beschouwt als een aangelegenheid, welke
geheel los staat van alle der door haar te verzorgen belangen, maar haar verband met
een aantal dezer erkent. In deze opvatting is de kunst niet meer opgesloten in de
begrenzing van museum of concertzaal, doch moet zij te vinden zijn op de straat, in
een willekeurig gebouw, in een eenvoudig gebruiksvoorwerp.
Het kan lijken of dit vooral in deze tijden slechts ijdele gedachten zijn. Doch ook
in de moeilijkste tijden, waarin het gevaar bestaat, dat volken naar den afgrond
worden gesleept, heeft men het ideaal na te streven, de menschheid op een hooger
plan van beschaving te brengen. Daartoe kan ook strekken intensiever bemoeiing
van de overheid met de kunst. Allerminst in dien zin,
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dat de kunst uitsluitend of in hoofdzaak zou worden regeeringszaak. Integendeel. De
overheid heeft slechts te stimuleeren, te bevorderen, op actieve wijze; zij heeft de
levende krachten in de maatschappij, van kunstenaars en kunstgevoeligen en
kunstbehoevenden, te wekken en elkander te doen naderen.
Daar liggen ook de grenzen van haar taak. Zou zij die grenzen overschrijden, dan
zou haar optreden van een zegen voor de kunst en het volk een kwaad worden. Binnen
die grenzen echter is haar taak nog groot en grootsch genoeg.
Kunst en volk moeten elkander vinden. Daartoe werken reeds mede de wijzigingen
in de sociale verhoudingen, de geestelijke krachten in de massa van het volk, haar
organisaties. Maar daarin heeft de overheid haar eigen taak, zooals zij die heeft in
de ordening der samenleving. Zij mag niet overheerschen, maar moet opwekken wat
potentieel bestaat aan sociale en cultureele krachten in het volk.
In die opvatting van haar taak ligt ook het karakter besloten, dat de verhouding
van overheid tot kunst in Nederland behoort te dragen.
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Stellingen.
I
De do ut des-verhouding tusschen overheid en kunstenaar is voor het zelfrespect van
den kunstenaar de beste.

II
Terecht verklaart Kautsky: ‘Nicht so sehr die Kunst zu revolutionieren, als vielmehr
das, was die herrschenden Klassen an herrlichen Leistungen der Kunst bisher für
sich monopolisiert haben, den Massen zugänglich zu machen, ist die Aufgabe der
Künstler und Kunstverständigen dem Proletariat gegenüber’.
(Die Materialistische Geschichtsauffassung, II, bladzijde 279).

III
Naarmate de sociografie zich verder ontwikkelt, verwijdert zij zich van de geografie
en wordt zij beschrijvende sociologie.

IV
Het begrip ‘Lebensraum’ is door zijn vaagheid onbruikbaar in de sociale
aardrijkskunde en verwante wetenschappen.

V
In zijn beschouwing over de beoefening der aardrijkskunde in Nederland, geeft dr.
Dussart een onjuiste voorstelling van de Amsterdamsche school.
(Frans Dussart, La Géographie aux Pays Bas, Liège. 1937. bladzijde 13, v.v.)
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VI
De geschiedenis kan niet volledig worden verklaard door de economische
geschiedbeschouwing. Om tot een volledige verklaring te geraken, is zij echter
onmisbaar.

VII
De demografische verschijnselen bij de groote cultuurvolkeren oefenen een
belangrijken invloed uit op de Europeesche machtsverhoudingen.

VIII
Afschaffing van den zoogenaamden stemplicht is gewenscht.

IX
In het universitaire onderwijs en zijn organisatie nemen de sociale wetenschappen
niet de plaats in, welke haar toekomen.

X
Daar het geven van openbaar hooger onderwijs een taak is van den staat, is het onjuist,
dat de staat niet deelt in de kosten van de gemeentelijke universiteit van Amsterdam.
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