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Voorwoord

Het vierde jaarboek Kunst en beleid in Nederland bestaat uit zes artikelen die qua onderwerp sterk uiteenlopen. Ondanks dit heterogene karakter heeft de redactie getracht de bijdragen te concentreren rond het thema
beleid. De artikelen in dit jaarboek belichten aspecten van achtereenvolgens het stadsvernieuwingsbeleid, het museumbeleid, het filmbeleid, het
beleid op het terrein van de internationale cultuurbescherming en de
ontwikkeling van het cultuurbeleid van een middelgrote gemeente. Vergeleken met de vorige drie delen is dit jaarboek op een aantal punten
gewijzigd. De rubrieken Kunsten in het parlement en Kroniek zijn verdwenen; de Boekmanstichting heeft hiervoor een aparte publikatie in
voorbereiding die jaarlijks zal verschijnen. De redactie is uitgebreid met
Penna van den Burg, Bart van Heerikhuizen en Wama Oosterbaan Martinius.
In Stadsvernieuwing als overheidskunst, het eerste artikel in deze bundel, gaan Gerard Anderiesen en Arnold Reijndorp in op de ontwikkelingen bij het stadsvernieuwingsbeleid. Bijzondere aandacht gaat daarbij
uit naar de esthetische dimensie van de sociale woningbouw. De economische overwegingen die vijftien jaar geleden leidden tot het concept
‘bouwen voor de buurt’ blijken inmiddels achterhaald. Stadsvernieuwing wordt tegenwoordig gepresenteerd als een ‘culturele activiteit’ en
volkshuisvesting wordt beschouwd als een ‘kwestie van beschaving’.
Parallellen met het (esthetische) idealisme dat zo kenmerkend was voor
de sociaal-democratische volkswoningbouw aan het begin van deze
eeuw dringen zich daarbij op.
Dos Elshout analyseert in zijn bijdrage Musealisering van de cultuur de
recente discussies in de museumwereld over de consequenties van het
verzamelen van eigentijdse cultuurgoederen. Hij stelt onder meer vast
dat er in de museumwereld een tendens bestaat om steeds meer objecten
als museumwaardig te beschouwen. Deze ontwikkeling, die zich overigens niet beperkt tot de kunstmusea, gecombineerd met een welhaast
9

sensationele toename van de publieke belangstelling blijkt onvoorziene
repercussies te hebben voor het beleid en de positie van de musea. De
praktische consequenties van het eigentijdse verzamelen maken duidelijk dat de grenzen van de beschikbare accommodaties zijn bereikt. Dit
laatste feit geeft dan weer aanleiding tot heftige discussies over de vraag
onder welke voorwaarden het toelaatbaar is om delen van bestaande
collecties af te stoten.
Jitze de Haan reconstrueert aan de hand van de notulen van de Nederlandsche Bioscoop-Bond de turbulente naoorlogse jaren van het Nederlandse filmbedrijf, een periode waarin de Nederlandsche BioscoopBond en de Amerikaanse Motion Picture Export Association tegenover
elkaar stonden. Inzet van het conflict was de toegang tot de Nederlandse
filmmarkt waarbij de Nederlandsche Bioscoop-Bond alles in het werk
stelde om haar dominante positie van voor de oorlog veilig te stellen.
De bond wist zich daarbij gesteund door de Nederlandse overheid die
zich op grond van cultuurpolitieke overwegingen verzette tegen de
expansiedrift van de Amerikaanse filmindustrie. Pas na interventie van
de Amerikaanse regering kregen Amerikaanse filmmaatschappijen uiteindelijk toch vaste voet op de Nederlandse bodem.
Tineke Pronk behandelt vanuit een juridische optiek de totstandkoming
van de Unesco-conventie van ip/o, een regeling voor de internationale
bescherming van het culturele erfgoed. Bij de uitvoering van de conventie stuit men zowel nationaal als internationaal op tal van weerstanden.
De ervaring van de afgelopen twintig jaar leert dat het vooral de rijke
kunstimporterende landen zijn die de ratificatie van het verdrag vertragen. De motieven die daarvoor worden aangevoerd blijken sterk uiteen
te lopen. Na twintig jaar heeft ook Nederland de Unesco-conventie nog
steeds niet geratificeerd.
In het artikel Tussen Stedelijk en Stadhuis van Peter Rorink staat het
beleid van de legendarische museumdirecteur Willem Sandberg centraal.
In de eerste twee decennia na de oorlog werden zijn plannen met het
Stedelijk Museum uiterst argwanend bekeken. Sandbergs benadering
gaf herhaalde malen aanleiding tot heftige reacties in de pers en geëmotioneerde debatten in de Amsterdamse gemeenteraad. Dankzij de onvoorwaardelijke steun van pvoA-wethouder De Roos wist hij het Stedelijk Museum te transformeren tot een instituut van internationale allure.
In de studie van Otto Valkman, de laatste bijdrage in deze bundel, staat
de Friese gemeente Drachten model voor de ontwikkeling van het cultuurbeleid van een middelgrote gemeente in de provincie. De veranderingen in de sociale en economische infrastructuur van deze tweede
10

gemeente van Friesland blijken bepalend geweest te zijn voor de aard
en het tempo waarmee het culturele klimaat van deze voormalige veenkolonie zich ontwikkelde.
Voor de totstandkoming van dit jaarboek is de redactie bijzondere dank
verschuldigd aan Pieter Conijn, Mies van Splunter en Ina WienesenB lokker.
Amsterdam, april 1990
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Gerard Anderiesen en Arnold Reijndorp

Stadsvernieuwing als overheidskunst

Inleiding
Het zag er echt even naar uit dat de stadsvernieuwing het laatste decennium van de eeuw niet zou halen. Van twee kanten werd het stadsvernieuwingsbeleid onder vuur genomen; enerzijds door de pleitbezorgers
van een nieuw stedelijk elan, die stadsvernieuwing als een belangrijke
oorzaak zagen van de concentratie van armoede in de stad, en anderzijds
door de rijksoverheid, die door het bouwen van nieuwe woningen voor
relatief lage huren enorme subsidiebedragen zag wegvloeien naar stadsvernieuwingsgebieden.
De reactie uit kringen van stadsvemieuwers en volkshuisvesters op deze
kritiek is opmerkelijk. Vijftien jaar geleden werd de stadsvemieuwingsaanpak verdedigd op basis van de sociaal-economische positie van de
bevolking. Stadsvernieuwing wordt nu gepresenteerd als ‘culturele activiteit’ en volkshuisvesting als een ‘kwestie van beschaving’. Het zijn
vooral de pvDA-wethouders van Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing
van de grote en middelgrote steden die hun beleid in deze termen verdedigen. Zij vormden ook een drijvende kracht achter de Werkgroep 5x5,
waarin vertegenwoordigers van verschillenden disciplines ijverden voor
een verhoging van de kwaliteit van de volkhuisvesting in Nederland.'
Tegen de achtergrond van de actuele discussie over volkshuisvesting,
met haar nadruk op aantallen en financiën, is dit vooropstellen van
cultuur, beschaving en kwaliteit opmerkelijk. Daartegenover lijken zowel het betoog van de betrokken wethouders als de dagelijkse stadsvernieuwingsaanpak zeer goed te passen in de sociaal-democratische traditie van woningbouw en stedebouw. In de eerste decennia van deze eeuw
werden de contouren van deze politiek zichtbaar. De stedebouwkunde,
die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw had ontwikkeld als
een beperkte, technische en juridische beheersing van de plotselinge en
ongekende uitbreiding van de woningvoorraad van de steden^, werd
vanaf de eeuwwisseling door toedoen van sociaal-democratische politici
en de met hun zaak sympathiserende ingenieurs, architecten, kunste13

naars en andere professionals verheven tot kunst, en wel tot de overheidskunst bij uitstek. In hoeverre is ook de huidige stadsvernieuwing
overheidskunst geworden? In hoeverre bestaan er overeenkomsten wat
betreft de ideeën en de praktijk van de stadsvernieuwing nu en de
stedebouw en volkshuisvesting toen?
In het eerste deel van het artikel zullen wij de periode 1900-1925 behandelen en met name ingaan op de wijze waarop door Berlage stedebouwkunde als overheidskunst werd opgevat. Het jaar 1900 is gekozen omdat
Berlage toen de opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam
kreeg voor het maken van een riieuw uitbreidingsplan voor AmsterdamZuid, dat ‘aan hoge esthetische eisen beantwoordt’.’ In de loop van de
jaren twintig worden de uitgaven voor sociale woningbouw beperkt ten
gunste van de bouw door particulieren. Gelijktijdig vindt een geleidelijke versobering van de architectuur plaats.
De eerste periode, t9oo-i925, wordt gekenmerkt door een actieve relatie
tussen de emancipatie van de arbeidersklasse, het verwerven van politieke macht op lokaal niveau door de SOAP over volkshuisvesting en
stedebouw. In de tweede periode die wij onderscheiden, r925-i97o, vindt
een verzelfstandiging en verwetenschappelijking plaats van de volkshuisvesting en de stedebouw. Volkshuisvesting en stedebouw worden in
deze periode in toenemende mate gedomineerd door het streven maatschappelijke behoeften op rationele wijze te bevredigen. Hierover gaat
paragraaf twee.
Rond 1970 ontstaat er een onverwacht verzet tegen de dominante stedebouwkundige en volkshuisvestingspraktijk. Het verzet ontstaat in de
oude stadswijken, waarvoor door gemeentelijke diensten reconstructieen saneringsplannen worden ontwikkeld op grond van de in de voorafgaande periode ontwikkelde inzichten. Dit verzet is veelzijdig. In de
jaren zeventig is er weer sprake van een actieve relatie tussen maatschappelijke bewegingen, lokale gemeentebesturen en professionele volkshuisvesters. De stadsvernieuwing wordt als een culturele opgave gedefinieerd, in de jaren tachtig vindt weer een zekere verzelfstandiging
plaats die echter nu niet leidt tot versobering maar tot esthetisering.
Wordt stadsvernieuwing dan weer echt overheidskunst en in welke richting ontwikkelt deze kunst zich? Over de periode van 1970-1990 gaat
paragraaf drie.
Stedebouwkunde wordt overheidskunst (ipoo-ip2$)
In de lente van 1900 (letterlijk de lente van de nieuwe eeuw) ontving H.R
14

Berlage van het gemeentebestuur van Amsterdam de opdracht een nieuw
uitbreidingsplan te ontwerpen voor Amsterdam-Zuid. Het door de directeur van Publieke Werken gepresenteerde plan was door de gemeenteraad als een ‘ingenieursplan’ terzijde gelegd. Men zag in dat plan niet
meer dan een voortzetting van de inmiddels in brede kringen verfoeide
negentiende-eeuwse praktijk, ‘die beginnende met de zoogenaamde
Pijp, op de grofste wijze alles in het aangezicht slaat, wat ook maar
enigszins aan kunst doet denken’'*, ‘absoluut karakterlooze, ja weerzinwekkende architectuur van het bekende type, in eindelooze eenvormigheid’.*
Mede vanwege het vertrek van gefortuneerde ingezetenen richting Het
Gooi en de duinstreek, wenste een meerderheid in de gemeenteraad een
uitbreidingsplan dat een waardige voortzetting zou zijn van de glorieuze
zeventiende-eeuwse stedebouwkundige traditie van Amsterdam.
Reeds in november van hetzelfde jaar presenteerde Berlage samen met
de nieuwe directeur van Publieke Werken, J. van Hasselt, het plan. Het
zou echter tot eind 1904 duren voordat het in de raad behandeld werd.
Het plan was in hoofdzaak gestructureerd door twee pleinen waaraan
een aantal openbare voorzieningen was gesitueerd, en door een wandelgebied van kronkelige lanen met bomenrijen waarlangs de woningbouw
was gedacht. De verhouding bebouwd/onbebouwd oppervlak is volstrekt omgekeerd in vergelijking tot de negentiende-eeuwse praktijk: 60
procent bleef onbebouwd.
Het plan werd met veel aarzelingen en algemene twijfel over de uitvoerbaarheid door de raad geaccepteerd. Het gemeentebestuur moest toezeggen dat het plan slechts diende ter vaststelling van de hoofdwegen en op
ieder moment kon worden aangepast.
In de volgende jaren werden slechts kleine delen van het plan uitgevoerd
en toen na 1910 vanwege de plannen voor een spoorwegnet rondom
Amsterdam zich de noodzaak tot aanpassing voordeed, kreeg Berlage
in 1914 de opdracht een geheel nieuw plan te ontwerpen. Dit nieuwe plan,
dat het jaar daarop werd gepresenteerd, verschilde zowel in de gekozen
uitgangspunten als in de ontworpen stedebouwkundige structuur volledig van het eerste plan. Ook in dit tweede plan werden twee pleinen
geprojecteerd, maar die structureerden nu slechts voor een deel de nieuwe wijk. Die structuur werd nu gevormd door het netwerk van hoofden zijstraten en de daartussen gelegen bouwblokken met woningen.
De eerste en de tweede versie van het uitbreidingsplan voor AmsterdamZuid markeren begin en eindpunt van een periode van vijftien jaar
15

waarin de sociaal-democratische woningbouw- en stedebouwpolitiek
gestalte kreeg.
Met het eerste ontwerp was weliswaar zowel in esthetisch als in economisch en politiek opzicht afscheid genomen van de liberale stedebouwkundige praktijk van de negentiende eeuw, maar het ontbrak het gemeentebestuur op dat moment aan de middelen om het beoogde
stedebouwkundige beeld te realiseren. Berlage had geprobeerd om in
zijn ontwerp die architectonische en stedebouwkundige elementen
waarover de overheid wél zeggenschap had zo efficiënt mogelijk te
gebruiken voor een optimale esthetische ordening van de wijk.^ Die
elementen zijn in de eerste plaats van infrastructurele aard - straten,
pleinen en openbaar groen - en in de tweede plaats worden ze gevormd
door openbare en semi-openbare gebouwen. Over meer ‘materiaal’ beschikten de stedebouwer en de overheid tot 1902, toen de Woningwet
van kracht werd, niet. De centrale punten in het plan werden daarom
gevormd doortwee pleinen, waaraan monumentale, openbare gebouwen
werden gesitueerd. Aan het ene plein werd een ‘volkshuis’ gedacht, een
theater, concert- en vergaderzalen, gebouwen voor vakbonden en coöperaties en ‘handelsmagazijnen’. Aan het andere plein moesten gemeentekantoren komen, de brandweer, een politiebureau, een badhuis of
zwembad en ook een aantal ‘handelsmagazijnen’. Op andere plaatsen in
de nieuwe wijk werden nog twee ziekenhuizen gepland. Veel meer
openbare en semi-openbare gebouwen konden er niet gerealiseerd worden. Verder omvatte de ontworpen wijk een park met een terrein voor
sport en exposities, een volkstuinencomplex, een marktplaats en - als
kroon op het werk - een schitterende villa voor de koninklijke familie.
Berlage leek met deze nadruk op de monumentale pleinen de richtlijnen
te volgen die C. Sitte had gegeven in Der Stddtebau nach seinen künstterische GrundsatzenJ Volgens Sitte begon ieder stedebouwkundig plan
met het vaststellen van enige ‘hoofdpleinen’ van een nauwkeurig bepaalde vorm en afmeting. De rest van het plan bestond uit ‘Füllwerk
zwischen den gewonnenen Hauptpunkte’.* Terecht merkt V. van Rossem
op dat voor Berlage het probleem niet zozeer werd gevormd door het
vaststellen en ontwerpen van de pleinen, maar door het ‘Füllwerk’.
Wanneer het ‘architecturaal materiaal’ met het bebouwen van de pleinen
op was, hoe moest men dan de woonstraten daartussen vormgeven?
Berlage ging nog uit van het gegeven dat er in de moderne stad op een
ongekende schaal goedkope woningen gebouwd zouden moeten worden
op in bouwblokken verkavelde terreinen, hetgeen een stadsbeeld moest
opleveren waarin voor het conventionele architectonische detail geen
16

plaats zou zijn. Dat is ook de reden dat hij in zijn eerste ontwerp voor
Amsterdam-Zuid naar andere stedebouwkundige middelen greep om
een esthetisch verantwoord resultaat te bereiken. Hij had misschien wel
liever een ‘systematisch’ plan gemaakt, geënt op de principes van de
barokstad, maar zag daar bewust van af, omdat hij zich realiseerde dat
die monumentale straten nooit bebouwd zouden worden met monumentale architectuur.
Vijftien jaar later kon Berlage wel beschikken over de middelen om een
‘systematische’ stad te bouwen. Het ‘architecturale materiaal’ werd hem
geleverd door de in diezelfde vijftien jaar tot ontwikkeling gekomen
sociaal-democratische woningbouwpolitiek. Belangrijk is daarbij dat in
kringen van de Amsterdamse SOAP op een vergelijkbare manier werd
gedacht over de betekenis van de volkswoningbouw voor de ontwikkeling van de moderne bouwkunst. In verschillende lezingen had Berlage
betoogd dat de prachtigste voorbeelden van systematische stedebouw,
de geniaalste composities van pleinen, daar tot stand zijn gekomen waar
een overheid (een vorst) een architectonische eenheid decreteerde.^
De toekomstige grootsteedse architectuur, zei Berlage, zou van democratische aard zijn, maar de taak van de overheid is in alle tijden dezelfde.
Berlage betoogde dat de overheid niet alleen de taak heeft om openbare
gebouwen te scheppen, maar ook het ontstaan van een stijl te bevorderen.
Zoals de gotiek kerkelijke kunst is, de renaissance burgerlijke kunst en
de barok hofkunst, zo hebben de nieuwe overheden de plicht op hun
beurt een ‘overheidskunst’ in het leven te roepen.
Boekman wees later op de belangrijke rol die de arbeidersbeweging
vervult: door scholing en ontwikkeling, door het toetreden van kunstenaars tot haar organisaties, maar vooral ook door het geven van opdrachten, zoals in het geval van het eveneens door Berlage ontworjjen gebouw
van de Diamantbewerkersbond.'° Belangrijker is echter de vaststelling:
‘Dat in de twintigste eeuw zowel voor stedebouw als voor volkshuisvesting het esthetische element - voor stedebouw in de zin van harmonische en rationele uitbreiding - praktische betekenis kreeg, is voornamelijk te danken aan een wet, die niet tot dat doel in het leven is
geroepen: de Woningwet 1901, tot verbetering der volkshuisvesting.’"
‘Mede door haar verheft zich ook de architectuur en beleeft een sinds
eeuwen ongekende bloei.De nieuwe ‘overheidskunst’ bij uitstek was
de stedebouwkunde. Daar manifesteerde zich de nieuwe collectieve
macht van de georganiseerde arbeidersklasse met sociale woningbouwcomplexen.
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Stedebouw en woningbouw werden door Berlage en andere architecten
zoals J.E. van der Pek, K.P.C. de Bazel en J. Gratama, maar ook door de
voormannen van de sociaal-democratische beweging gezien als een taak
voor maatschappelijke organisaties. Die institutionele verankering
vormt voor Berlage de uitdrukking van de organische band tussen architectuur en maatschappij. Bouwkunst is in de eerste plaats maatschappelijke kunst.'’
De organische verbinding tussen architectuur en maatschappij - stedebouw als overheidskunst - kreeg tussen 1900 en 1915 op twee manieren
gestalte. Ten eerste verschafte vooral de sociaal-democratische arbeidersbeweging het architecturaal materiaal in de vorm van een uitgebreid
woningbouwprogramma. Dit woningbouwprogramma bestond niet alleen uit flinke aantallen, maar veronderstelde ook een andere levenswijze. De standaardisering van woningen, het stellen van normen waaraan
het wonen diende te voldoen, ging gelijk op met het bevorderen van een
meer geregelde levenswijze van het moderne proletariaat.'''
Ten tweede betekende de erkenning dat stedebouwkunde overheidsArMWir
is, dat architecten de rol in de stadsontwikkeling overnamen van de
civiel-ingenieurs. Een ander aspect van deze strijd binnen de opkomende
professies bleef, ook in de eigentijdse discussies, vaak onderbelicht. Een
groeiend aantal ingenieurs en architecten oriënteerde zich aan het begin
van de eeuw op de arbeidersbeweging en in 1904 resulteerde dat in de
oprichting van de Sociaal-Technische Vereniging van Democratische
Ingenieurs en Architecten."’ Vanuit deze kring werd in 1906 het initiatief
genomen tot de oprichting van de vereniging De Arbeiderswoning, die
een belangrijke rol zou spelen in de ontwikkeling van de sociaal-democratische woningbouwpolitiek in Amsterdam. Voor deze vereniging
bouwden Berlage en De Bazel hun eerste grote bouwblokken. A. Keppler, ook lid van de Sociaal-Technische Vereniging, zou later in Amsterdam als directeur van de Gemeentelijke Woningdienst bij alle discussies
over woningbouw en stedebouw een vooraanstaande rol sp>elen.
Wat de architectuur betreft is vooral belangrijk boe het nieuwe architectonische materiaal, de duizenden te bouwen arbeiderswoningen, zou
worden ingezet in de vormgeving van de nieuwe stad.
De zogenaamde ‘standaardiseringsdiscussie’ is in dit verband van bijzonder belang. Vertegenwoordigers van arbeiderwoningbouwverenigingen zagen in de pogingen tot standaardisering en normalisatie van
de woningproduktie slechts een poging om efficiënter te bouwen onder
opoffering van schoonheid. Voor Berlage en andere architecten vormde
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standaardisering juist uitdrukking van de nieuwe maatschappelijke positie van de arbeidersklasse en als zodanig een uitdrukking van een
‘nieuwe’ schoonheid. De expressieve architectuur van de AmsterdamseSchoolcomplexen was niet alleen de uitdrukking van een zucht naar
schoonheid, zoals J. Castex, J. Depaule en P. Panerai later aangeven.
‘Ziet men verder dan het spel van baksteen en dekor, dan is het werk van
de Amsterdamse School in onze ogen eerder een reeks van experimenten
met het bouwblok, die uitgaat van een theorie over de wooncellen en
hun samenvoeging. Zo gesteld beperkt de studie zich niet tot een stijldiscussie, maar stelt het probleem aan de orde van een stedelijke architectuur waarin de gevel niet de simpele onthulling is van wat er achter zit,
maar de plaats van een konflikt, van een kompromis tussen twee schaalniveaus, dat van de woning en dat van de stad.’'^
Dat conflict is niet alleen een architectonisch conflict. Op deze grens
van woning en ‘stad’ vindt een confrontatie plaats van de ‘oude’ en de
‘nieuwe’ levenswijze; tussen het leven verbonden met de straat en een
‘nieuwe’ huiselijkheid; tussen de speculatieve bouw van de negentiende
eeuw en het gesocialiseerde bouwproces; tussen de in de traditie verankerde vormgeving van kleine aannemers en ambachtslieden en de rationele esthetica van academisch gevormde architecten.
De nieuwe levenswijze komt ook tot uitdrukking in de voorzieningen
die in het blok zijn opgenomen. Scholen, clubgebouwen en postkantoren
hebben de plaats ingenomen van de vele winkels en kleine bedrijfjes,
die het negentiende-eeuwse blok zijn levendige aanblik gaven. Deze
openbare voorzieningen komen te liggen aan pleinen die het hart van
deze wijken moeten vormen. De straten worden woonstraten. Het leven
verplaatst zich naar de woning en naar het binnenterrein waar een ruimte
wordt gecreëerd van een nieuw type: de gemeenschappelijke tuin, een
semi-openbare ruimte bestemd en toegankelijk voor de bewoners van
het blok. Het oorspronkelijke negentiende-eeuwse bouwblok is hiermee
binnenstebuiten gekeerd. Het wonen keert zich af van de straat en van
de stad. Het onderscheid tussen de oude stadsbuurt en de nieuwe woonwijk wordt mooi geïllustreerd door het volgende relaas, opgetekend door
Selma Leydesdorff. ‘In de Jodenbuurten werden de bedden uit het raam
gehangen, dekens of wat ze dan nog hadden. Want toen waren er geen
veranda’s, dus als de mensen een bed wilden luchten... dat waren ze
gewend, mocht niet (...) Net als deuren open laten staan, dat mocht ook
niet (...) Je moest je deur dichttrekken, en dat waren de mensen niet
gewend. In de Transvaalbuurt waren natuurlijk bellen en in de Jodenbuurt niet. (...) zodra het even mooi weer was dan zat men op straat. [In
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de Transvaalbuurt niet], want de mensen hadden benedenhuizen met een
tuintje en de rest had dikwijls een veranda. Dan werd verwacht dat men
binnen bleef en dat gebeurde ook (...) Er waren natuurlijk mensen met
karretjes met handel in de straat en die liepen daar natuurlijk wel rond,
dat was toen nog wel. Maar echt op straat zitten, dat heb ik niet veel meer
gezien.’'^
Van vormgeving naar ordening (ip2s-ip/o)
Na de eerste periode waarin stedebouwkunde overheidskunst is geworden, treedt er een verzakelijking op. Tot 1925 zijn de woningbouwcorporaties en de gemeentelijke woningbedrijven verantwoordelijk voor het
grootste deel van de produktie. Na 1925, als de rijksoverheid de particuliere bouw weer voorop stelt en de bijdragen voor sociale woningbouw
minimaliseert, zijn het vooral bouwondernemers en kleine particuliere
beleggers die in Amsterdam de nieuwe uitbreidingswijken in Zuid, West
en de Indische Buurt met geleidelijk aan steeds soberder en eenvormiger
woningblokken volbouwen.
De architecten I.A. Brinkman, J.H. van den Broek, W. van Tijen en H.A.
Maaskant, vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid, zullen deze
periode laterals volgt samenvatten. Tn de naoorlogse jaren (na 1914-1918,
GA/AR) ontstaat allerwege de behoefte, het woonprobleem ook van de
culturele zijde aan te vatten. Men tracht de harde dode eenvormigheid,
die als schaduwzijde van de werking van voorschriften en verordening
alom naar voren is gekomen, te bestrijden. (...) Omstreeks 1925 werd
echter al duidelijk, dat het elan der naoorlogse jaren verzwakt en de
uitwerking ervan niet in staat is - anders dan in enkele uiterlijkheden de werkelijkheden van de woningbouw te doordringen. (...) De Amsterdammers werkten te uiterlijk, hadden te weinig oog voor het wezen van
de woningbouw. Hun vormen werden verslapt en verbasterd door heel
Nederland overgenomen. Hun durf echter verstierf en hun levensvreugd
werd geblust. De tuindorpbeweging ging te veel uit van de ontkenning
der stad en kwam niet verder dan tot het voorbeeld (Nieuwendam,
Oostzaan, Betondorp, Vreewijk, Heyplaat). De particuliere bouwnijverheid, met een hard, maar zuiver gevoel voor de realiteit, gaf nauwkeurig aan, waar Nederland op woongebied aan toe was en won het pleit.
Gebouwd werd een Nederland van een solide kleinburgerlijkheid, netjes, ordelijk, zonder grove misstanden.’'*
In de jaren twintig groeide er binnen en buiten de gemeentelijke diensten
een sterke stroming die een ontwikkeling van de stedebouwkunde voor20

stond van kunst tot wetenschap. Stedebouwkunde moest meer zijn dan
de oplossing van een esthetisch probleem, zou minder beperkt moeten
worden tot volkshuisvesting en meer moeten worden gericht op ordening van de stad.‘^ De controverse tussen de voorstanders van een
stedebouwkunde die in de eerste plaats een vormgeving beoogt van een
nieuwe levenswijze, en degenen die een verwetenschappelijking van de
stedebouwkunde voorstaan, komt voor het eerst in alle hevigheid naar
buiten in de discussies rond het plan voor ‘Groot-Amsterdam’(i9241926). De directeur van de Woningdienst, Keppler, kwam nog, hoewel
hij deel uitmaakte van de commissie die dit plan onder leiding van de
directeur van Publieke Werken voorbereidde, met een alternatief plan
gebaseerd op de tuindorpgedachte. Dit plan werd door stedebouwkundigen, verenigd in de zojuist opgerichte stedebouwkundige raad van
het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, volstrekt
van de hand gewezen.
Deze controverse vormt de aanleiding voor het oprichten van een aparte
afdeling Stadsontwikkeling bij de dienst Publieke Werken. Een verdergaand voorstel om een nieuwe dienst voor stadsontwikkeling en -uitbreiding op te richten, waarvan de SOAP onder aanvoering van Wibaut
voorstander was, had in de gemeenteraad geen meerderheid gehaald. De
kritiek op Publieke Werken, ambtelijk verwoord door Keppler en politiek door wethouder S. Rodrigues de Miranda, was in eerste instantie
gericht op de vormgeving van enkele nieuwe wijken. ‘Verschillende
uitbreidingen, die een schande voor de stad zijn en blijven, zijn de
gevolgen van het feit, dat de gang van zaken ontglipt aan het oog van
den directeur en de grondspeculanten eigenlijk de baas spelen in den
bureaux.Wibaut legde in de verdediging van zijn voorstel de nadruk
op het ‘stedebouwkundig laboratorium’dat de nieuwe dienst zou moeten
zijn, waar voortdurend onderzoek zou worden verricht naar de ontwikkelingen van de stad en naar de mogelijkheid de verschillende bestemmingen te ‘ordenen’.
Vanaf het moment dat de nieuwe afdeling Stadsontwikkeling was ingesteld, hield stedebouwkunde niet op overheidskunst te zijn, maar in
plaats van de uitdrukking van een naar emancipatie strevende arbeidersklasse werd zij de uitdrukking van een abstract ideaal van maatschappelijke ordening en harmonische ontwikkeling. Hoewel de Woningdienst
onder Keppler bleef streven naar tuinstadachtige wijken, sloegen de
woningbouwverenigingen met hun nieuwste complexen een andere
richting in. Met als doel de toetreding van licht en lucht in de woningen
zo goed mogelijk te maken, werden de bouwblokken ‘geopend’. De
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voormalige binnenterreinen werden niet alleen gemeenschappelijk,
maar zelfs openbaar gebied. De afdeling Stadsontwikkeling trok deze
ontwikkeling al in 1930 op de meest consequente wijze door in het
ontwerp van een tuindorp dat volledig bestond uit noord-zuid georiënteerde stroken. Hiermee was het bouwblok, dat de grondslag vormde
voor Berlages systematische stedebouw, opgeheven. Berlage had zich
al in zijn serie lezingen van 1924 tegen deze internationale stijl gekeerd
en voor Keppler is het ‘een bouwwijze die Pruisisch, ja Pruisisch-Russisch is en die niets van het Hollandsch en dubbel niets van het Amsterdamsch karakter heeft’.^'
Het Algemeen Uitbreidingsplan dat de afdeling Stadsontwikkeling in
1935 presenteerde, paste binnen het streven naar maatschappelijke ordening zoals dat ook tot uitdrukking werd gebracht in het ‘Plan van de
Arbeid’ dat de SOAP in hetzelfde jaar uitbracht. Niettemin oefende juist
de SDAP-fractie in de gemeenteraad zware kritiek uit op het plan en
bewerkstelligde dat de voorstellen voor vestiging van tuindorpen
volgens het Tuinstad-rapport van 1929 tegelijk met het Algemeen Uitbreidingsplan (maar in feite strijdig daarmee) werden aangenomen.
De architecten van de Nieuwe Zakelijkheid, verenigd in ‘de 8’ en ‘Opbouw’ voelden zich te zamen met de nieuwe stedebouwkundigen veel
minder dan de generatie van Berlage en Keppler verbonden met een
bepaalde politieke be weging.Zij zagen zich zelf meer als wegbereiders
van een moderne samenleving, gekenmerkt door orde, zakelijkheid en
functionaliteit op alle niveaus. Met de opheffing van de straat, lijkt ook
het leven zelf uit de stedebouw verdwenen te zijn.
In een kritische terugblik zou een aantal van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid de betekenis en ontsporing van
hun streven als volgt beschrijven: ‘In (...) experimenten lichtte hier en
daar soms even iets van een gezonde nieuwe schoonheid, maar doorbreken deed dit licht niet. Er was in deze pogingen een koudbloedigheid,
een abstractie, die afscbrikte ondanks zijn zuiverheid.’En over de levendigheid van de negentiende-eeuwse wijken merkten zij op dat ‘het leven
der bewoners zelf nog lang een zekere proletariscbe levendigheid [bewaart], die tot op de straten zichtbaar en merkbaar is. Zelfs deze levendigheid is daarna nog verloren gegaan. Zij is nergens als schepptend
element benut, doch als onbruikbaar gequalificeerd en weggereglementeerd.
De kritiek op hun eigen streven leidde echter niet tot het teruggrijpen op
eerdere stedebouwkundige modellen. Er was maar één uitweg, opnieuw
vooruit. Daarin betoonden deze architecten zich onverbeterlijk moder22

nist. Maar de nieuwe architectuur werd gevormd uit de onmisbare elementen, die door Berlage, Amsterdamse School, Nieuwe Zakelijkheid,
Delftse School en het nieuwe omamentalisme van S. van Ravesteyn zijn
geleverd. Deze overwegingen leidden tijdens en na de bezetting tot een
(woningbouw)architectuur die later als shake-hands is gekenmerkt en
waarvan zowel de nieuw-zakelijke Van Tijen als de Delftse-Schoolarchitect J.F. Berghoef vertegenwoordigers zijn. Op stedebouwkundig gebied
leidde de nieuwe aandacht voor ‘het leven’ tot de opkomst van de
‘wijkgedachte’. Rond een aantal gemeenschapsvoorzieningen werden
de nieuwe woonwijken ontworpen. Binnen deze woonwijken zou zich
een nieuw, geordend gemeenschapsleven moeten ontwikkelen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd sterk de nadruk gelegd op efficiënte
woningbouw, door de rationele bouw van grote aantallen traditionele
woningen. De eenvormigheid, die daarvan het resultaat was, werd niet
door iedereen als een probleem ervaren. Integendeel, de woningbouw
wordt ontdaan van haar ‘representatieve ballast’.^ De ideeën, om tot
een geordende samenlevingsopbouw te komen, verdwijnen niet geheel
en zijn terug te vinden in het werk van M. Stam en L. Beese voor
Overschie en Pendrecht in Rotterdam, in sommige delen van de westelijke tuinsteden in Amsterdam en in het stedebouwkundige werk van
G. Rietveld in Utrecht. Pas in de tweede helft van de jaren zestig echter
zullen ze via de zogenaamde Forumgroep, waar onder andere A. van
Eyck en J.B. Bakema deel van uitmaakten, de discussie over architectuur, stedebouw en volkshuisvesting opnieuw gaan bepalen.
Stadsvernieuwing als overheidskunst (ipjo-iggo)
De strijd rond de stadsvernieuwing
Het is altijd weer lastig om aan buitenlandse collega’s uit te leggen dat
de protesten in het begin van de jaren zeventig tegen de geplande reconstructie van de oude wijken niet alleen gericht waren tegen projectontwikkelaars, grondspeculanten en beleggers maar ook tegen het linkse
gemeentebestuur dat oprecht streefde naar verbetering van de volkshuisvesting in de negentiende-eeuwse wijken. De plannen die werden ontwikkeld voor de Dapperbuurt en de Kinkerbuurt waren de voortzetting
van het vasthoudend werken aan de verbetering van de woonomstandigheden - een streven dat tot dan toe voornamelijk was gericht op de
uitbreiding van de stad.
Tot 1970 was er geen sprake van een systematische stadsvernieuwing.
In delen van de stad vond wel krotopruiming en sanering plaats, maar
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maatschappelijk verzet riepen deze ingrepen nauwelijks op. Het negatieve oordeel over met name de negentiende-eeuwse wijken was onweersproken en werd vanaf het midden van de jaren zestig onderstreept
door het vertrek van grote groepen bewoners naar woningen in uitbreidingswijken en suburbane gebieden. Wie maar even de kans kreeg,
vertrok. Zo leek het althans, totdat rond 1970 de eerste reconstructieplannen voor deze wijken door de verschillende gemeentebesturen werden gepresenteerd. Met gevoel voor understatement merkte het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid naar aanleiding van de protesten
in de Dapperbuurt op: ‘Het meermalen agressieve optreden van bewoners tegen stedebouwkundige ingrepen in hun wijk doet overigens vermoeden, dat hiermede tevens een divergentie was ontstaan tussen de
waardering van deze wijken door de bewoners en die door de stedelijke
overheid.
De protesten waren even onverwacht als heftig. Ze werden gedragen
door een brede groep bewoners van deze wijken, die werden gesteund
door professionals. Oudere vakbonds- en partijkaders gingen hand in
hand met in hun buurt gevestigde studenten en kunstenaars, ondersteund
door architecten, sociologen en anderen. Gemeentebestuurders, ambtenaren en bestuurders van woningbouwverenigingen konden slechts
met verbazing en soms met woede reageren. Er werden beladen begrippen gebruikt als ‘kaalslag’ en ‘deportatie’ en het gemeentebestuur werd
niet als hoedster van de volkshuisvesting maar als grote sloper voorgesteld.
Merkwaardig genoeg werd de strijd vanuit de buurten voor een andere
benadering van het stadsvemieuwingsvraagstuk later vrijwel uitsluitend
voorgesteld als een strijd tegen de city-vorming en daarmee tegen ‘het
kapitaal’. Voor sommige binnenstadsbuurten en centraal gelegen negentiende-eeuwse wijken is inderdaad sprake geweest van een dreigende
sloop van woningen voor de komst van kantoren of ten behoeve van
verkeersdoorbraken. Voor het merendeel van de negentiende-eeuwse
wijken heeft echter de woonfunctie nooit ter discussie gestaan, hoewel
de uitvoering van de voorgestelde stadsvemieuwingsingrepen wel tot
een geducht woningverlies zou leiden. De strijd ging er meer over wie
in deze wijken zouden komen te wonen en vooral hoe ze er zouden
wonen. Rond dit laatste punt vormden zich in de discussie nieuwe
partijen en coalities, die soms dwars door bestaande professies, disciplines en politieke partijen heen liepen.
De bevolkingsgroepen die in de jaren zestig niet waren vertrokken, en
de groepen nieuwkomers, jongeren en studenten die de woningen van
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de vertrekkers hadden ingenomen, kenden een verschillende betekenis
toe aan de negentiende-eeu wse wijken. De oudere wijkbewoners vonden
er nog steeds iets van een sociaal netwerk (kennissen, buren, familie),
maar ook een stedelijke levendigheid en bedrijvigheid die zij in de
nieuwere wijken en de groeisteden niet aantroffen. Voor de nieuwe
wijkbewoners en de verschillende professionals vormden deze wijken
het alternatief voor een als grootschalig en technocratisch gekenmerkte
stedebouw. Het adagium van Piet Blom ‘de steden zullen dorpsgewijze
bewoond worden’ leek hier in werkelijkheid nog te bestaan. De nadmk
op de buurtcultuur leek in veler ogen toen al voornamelijk nostalgie en
de eis ‘bouwen voor de buurt’ eerder vooruit te lopen op een nieuwe
politieke identiteit dan gebaseerd te zijn op een nog bestaande sociale
werkelijkheid. Het verzet kan achteraf eerder gezien worden als een van
de eerste tekenen van de herwaardering van een stadscultuur dan als de
herleving van een oude buurtcultuur. Dat was de ‘cultuurschok’ die
plaats vond rond 1970: niet de ontdekking van groepen die nog niet waren
meegekomen, maar de weigering van oude en nieuwe groepen om op te
gaan in de moderne samenleving die haar uitdrukking had gevonden in
de nieuwbouwwijken van na de oorlog.
Voor het eerst werden behoud en verbetering van deze wijken geëist
tegen huren die voorde bewoners betaalbaar waren. Maar even belangrijk als deze sociaal-economische voorwaarde van wat ter onderscheiding van ‘reconstructie’ ‘stadsvernieuwing’ ging heten, waren de eisen
tot inspraak en medezeggenschap op alle niveaus van het planvormingsproces. In een aantal wijken werden afspraken gemaakt tussen corporaties en bewonersorganisaties over de rol van de opdrachtgever. Het
abstracte opdrachtgeverschap van een door wetenschappelijke adviseurs
omgeven gemeentelijke overheid, of van een grote woningcorporatie,
maakt plaats voor directe onderhandelingen tussen stedebouwkundigen,
architecten en toekomstige bewoners. Architectuur en stedebouw worden in de jaren zeventig inzet van maatschappelijke discussie. Zoals op
vele andere maatschappelijke terreinen, wordt de exclusieve expertise
van architecten en stedebouwers ter discussie gesteld. Met de inspraak
worden andere opvattingen bepalend voor de architectuur en stedebouw
in de stadsvernieuwing dan het geval was bij de ontwikkeling van de
nieuwe wijken in de jaren vijftig en zestig.
Voor de stadsvernieuwing zijn de jtaen zeventig het decennium van de
discussie en de jaren tachtig het decennium van de produktie. De directe
invloed van bewoners neemt in de jaren tachtig weer af, de ‘stadsvernieuwingsdisciplines’ verzelfstandigen en er ontstaat ruimte voor een
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grotere nadruk op de esthetische kwaliteiten. Architectuur en stedebouw
lijken weer overheidston^/ te worden zoals Berlage dat als opdracht had
geformuleerd.
Stadsvernieuwing: architectuur en stedebouw
In de eerste projecten was het nog zoeken naar een stedebouwkundige
en architectonische benadering. In wijken waar door bewonersorganisaties sterk de nadruk werd gelegd op de betaalbaarheid van de nieuwe
woningen en waar ruimte aanwezig was door het vrijkomen van bedrijfsterreinen, werd nauwelijks vorm gegeven aan een stedelijke architectuur. Zowel in de zonder inspraak tot stand gekomen plannen voor
Kattenburg en de Roomtuintjes in Amsterdam als in de wel met inspraak
tot stand gekomen woningen in Crooswijk-Rubroek en het Simonsterrein en Persoonshaven in Rotterdam, vinden wij een voortzetting van
experimenten met open verkavelingen. De dichtheden zijn hoger dan in
de buitenwijken, maar de meandervormige bebouwing brengt de stedelijke straat niet terug en betekent in stedebouwkundig opzicht een afwijzing van de kenmerken van de negentiende-eeuwse wijken. Qua architectuur waren deze projecten zonder pretenties; de nadruk lag op de
betaalbaarheid. In het college van Burgermeester en Wethouders van
Rotterdam woedde nog een heftig debat tussen J.G. van der Ploeg,
wethouder stadsvernieuwing, die verdedigde dat balkonhekken zo goedkoop mogelijk moesten zijn en burgemeester A. van der Louw, die de
toegepaste verzinkte hekken geen gezicht vond voor de stad.
In binnenstadswijken en een aantal andere negentiende-eeuwse wijken,
waar veel meer binnen de bestaande structuur gebouwd moest worden,
werd in de jaren zeventig wel gezocht naar een architectonische en
stedebouwkundige benadering die de bestaande stedelijke situatie respecteerde. Op het Bickerseiland (P. de Ley en J. van den Bout), in de
Jordaan en de Nieuwmarktbuurt (Van Eyck en Th. Bosch) in Amsterdam
sluit de nieuwbouw aan bij de zeventiende-eeuwse grachtenhuizen.
Afgeknotte en halfronde gevels zijn het eigentijdse antwoord op de
traditie van trap- en klokgevels. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor
bouwen binnen het bestaande stratenpatroon, hetgeen in binnenstadslocaties betekende dat er afgeweken moest worden van de in de decennia
daarvoor ontwikkelde normen en standaardplattegronden. Sommige
plannen leiden dan ook tot verontwaardigde reacties van politici en
vanuit ambtelijke diensten. Volgens het PVDA-raadslid Nipperus, in 1971,
zou het plan van Van den Bout en De Ley voor het Bickerseiland leiden
tot een ‘in deze tijd onaanvaardbare bouw’ en tot het ‘verwezenlijken
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van een toekomstige krottenbuurt’. ‘Slurvenbouw,’ luidde een van de
ambtelijke commentaren.^®
De plannen voor de binnenstadswijken zijn overwegend historiserend;
in de negentiende-eeuwse wijken biedt zich minder overtuigend een
historisch voorbeeld aan. In de meeste wijken werd wel gekozen voor
behoud van het stratenpatroon, zowel om strategische redenen^^ als om
het behoud van het karakter van de wijk. In de Dapperbuurt was dit heel
goed mogelijk omdat in het noordelijke deel de straten breed zijn en om
redenen van bezonning eigenlijk geen aanpassingen noodzakelijk zijn.
In het Oude Westen in Rotterdam moest wel een oplossing gevonden
worden voor de zeer lange smalle straten en ondiepe bouwblokken. Om
deze structuur te doorsnijden is gekozen voor het maken van een aantal
dwarsstraten en pleinen. Het gesloten bouwblok is echter grotendeels
gehandhaafd.
Op het gebied van de architectuur ontbreekt het de negentiende-eeuwse
wijken aan een referentiepunt. Er wordt gezocht naar afwisseling, als
algemeen kenmerk van stedelijkheid. Erkers, arcades, torentjes,
verspringingen in de gevel doen op willekeurige wijze weer hun intrede
in het stadsbeeld. ‘Het komt vaak wéér neer op alleen het wegzetten van
zoveel mogelijk woninkjes, waarbij het enige goede van de igde-eeuwse
verkaveling te niet wordt gedaan: de grote helderheid.’^*
Er wordt geëxperimenteerd met plattegronden om mensen zoveel mogelijk te betrekken bij het leven op straat. In de Gouvemestraat in het
Oude Westen (Rotterdam) zijn woningen gebouwd met de woonkamer
en de keuken boven elkaar, beide georiënteerd op de straat. De straat
wordt herontdekt, maar op straat gebeurt steeds minder. Ondanks het
ideaal van kleinschaligheid en menging van functies, leidt stadsvernieuwing tot het verdwijnen van die elementen die de levendigheid in
de negentiende-eeuwse wijken tot stand hadden gebracht: de kleine
bedrijfjes, de winkel op de hoek. Winkels worden geconcentreerd in
centrale winkelstraten en vormen zo een compromis tussen de aanvankelijk voorgestelde winkelcentra en de oude situatie. Bedrijven in de buurt
zijn leuk voor een afwisselend straatbeeld, maar veroorzaken ook overlast.
Inspraak leidt niet overal tot hetzelfde resultaat. In verschillende buurten
is er een verschillende menging van groepen en culturele voorkeuren;
per buurt zijn er andere opgaven waarvoor bewoners, architecten en
ambtenaren zich gesteld zien. In de meer traditionele arbeidersbuurten
ligt de nadrak meer op de betaalbaarheid van de nieuwe woningen; in
wijken met een meer heterogene, stedelijke bevolking krijgt het ontwik27

kelen van een architectonisch en stedebouwkundig antwoord op de
stadsveinieuwingsopgave een zwaarder accent.
De discussie over stadsvernieuwing is in de jaren zeventig gevoerd. Uit
die periode stammen zowel de experimenten met open verkavelingen
met een stedelijke dichtheid als de eigentijdse antwoorden op zeventiende-eeuwse trapgevels als voorbeelden van het goedkoopste bouwen.
Aan het eind van de jaren zeventig zijn de uitgangspunten voor stadsvernieuwing meer en meer vastgelegd. Op lokaal-politiek niveau wordt
stadsvernieuwing als bouwen voorde buurt een uitgemaakte zaak en het
rijk garandeert de huurhoogte, mits men bij de bouw binnen een van
tevoren vastgesteld budget blijft.
Rond 1980 zijn de voorwaarden aanwezig voor het realiseren van de
werkelijke stadsvemieuwingsproduktie. De belangrijkste eisen van
bewonersorganisaties zijn deel gaan uitmaken van het nieuwe beleid:
100 procent sociale woningbouw, buurtbewoners hebben als eerste recht
op een nieuwe woning. De aandacht van actieve bewoners wordt in
toenemende mate uitsluitend gericht op het betaalbaarheidsvraagstuk.
Voor toekomstige bewoners die betrokken zijn bij de planvorming van
nieuwe projecten, valt er nog weinig te bestrijden. Er liggen geen scherpe
tegenstellingen meer op tafel, de stadsvemieuwingsaanpak heeft zich
gevormd. De inspraak krijgt het karakter van een ritueel, een herinnering
aan een strijdbaar verleden.
De stedebouwkundige discussie verdwijnt voor korte tijd naar de achtergrond; er ontstaat een ruime consensus voor het bouwen binnen het
bestaande stratenpatroon en het bouwen van gesloten bouwblokken.
Experimenten met de verdeling tussen openbare en semi-openbare ruimten vinden nog wel plaats, zoals in Amsterdam de binnenstraat in de
Nieuwe Houttuinen en de binnenhof van het Pentagon, maar raken op
de achtergrond. In de jaren zeventig werd bij het beeld van stedelijkheid
vooral verwezen naar de middeleeuwse stad: het stedelijke weefsel
moest fijnmazig en afwisselend zijn en gekenmerkt door tal van overgangszones. Na oplevering bleken dergelijke projecten al snel veel te
kwetsbaar en werden links en rechts hekken geplaatst om ongewenste
indringers buiten te sluiten.
In de jaren tachtig wordt steeds duidelijker gekozen voor gesloten bouwblokken en een duidelijke scheiding tussen de openbare ruimte en het
privé-domein. Het is een antwoord op het probleem van de onveiligheid
die door veel mensen in de stad wordt ervaren. Vooral de Amsterdamse
wethouder voor ruimtelijke ordening, M. van der Vlis, maakt deze
problematiek tot toetssteen van de nieuwe stedebouwkundige plannen
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binnen de bestaande stad. Het lijkt een gepast antwoord op de constatering dat steeds meer stadsbewoners stedelingen zijn en geen buurtbewoners en dat daarom weinig bewoners zich verantwoordelijk voelen
voor hun directe woonomgeving.^^
In architectonisch opzicht wordt langzaam maar zeker een nieuwe stedelijke architectuur ontwikkeld die haar historiserende karakter verliest.
Bijzondere kapconstructies en onverwachte verspringingen verdwijnen;
besparingen op de huur worden niet meer op directe wijze bereikt door
te bezuinigen op de bouwkosten (als gevolg van het systeem van
garantiehuren in de periode 1978-1986); de directe invloed van bewoners
op de planvorming wordt minder sterk. Enigszins in de luwte van de
maatschappelijke discussie, maar wel onderdruk om een hoge produktie
te realiseren, ontwikkelen architecten, opdrachtgevers en gemeentelijke
diensten een nieuwe architectuur. Opmerkelijk genoeg gaat daarbij de
internationale golf van postmoderne architectuur grotendeels aan Nederland voorbij. In reactie op de ‘nieuwe truttigheid’ van de jaren zeventig
is er in Nederland eerder behoefte aan een nieuwe helderheid. C. Weeber
maakt in het begin van de jaren tachtig een groots gebaar met het plan
de Peperklip in Rotterdam. Veel architecten vinden hun voorbeelden in
de beginperiode van de moderne beweging: een strakke vormgeving
zonder te vervallen in monotonie, het gebruik van heldere kleuren, het
in toenemende mate toepassen van gepleisterde gevels als contrast met
de baksteenarchitectuur van de jaren zeventig. Goede voorbeelden hiervan zijn de projecten van Mecanoo, Atelier PRO, P. de Ley en L. Lafour.
Opnieuw overheidskunst?
Langzaam maar zeker wordt stadsvernieuwing als uiting van directe
democratie in de wijken tot onderdeel van een stedelijke revitaliseringspolitiek. De architectuur wordt daarbij naar voren geschoven en sociaaldemocratische wethouders maken daar nadrukkelijk gebruik van. Stadsvernieuwing wordt weer overheidskunst. Wethouder A. Duivesteijn
lanceert in Den Haag stadsvernieuwing als culturele activiteit; de woningbouw in de Nieuwmarktbuurt en op het IJ-plein wordt het vignet
van het nieuwe Amsterdam; Rotterdam organiseert onophoudelijk prijsvragen en architectuurdebatten.
De kleinstedelijke ideologie en het nostalgische verlangen naar een
buurtsamenleving van de jaren zeventig maken definitief plaats vooreen
zucht naar grootstedelijke allure. Het experiment met de stadsvernieuwing moet verbreed worden en weer plaats bieden aan economische
activiteiten en de huisvesting van mensen met hogere inkomens. Na een
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jarenlange nadruk op de bouw van woningen met relatief lage huren,
worden door de gemeenten koopprojecten ontwikkeld. Net als Berlage
met het Plan-Zuid trachtte een wervend en uitdrukkelijk stedelijk milieu
te ontwikkelen om de beter betaalden een alternatief te bieden voor Het
Gooi en de duinstreek, wordt ook nu weer gekozen voor een stedelijk
antwoord op de suburbane vlucht. De vanzelfsprekendheid van de voorkeur voor een suburbane woonomgeving is overigens aanzienlijk afgenomen door sociaal-culturele differentiatie en het ontstaan van nieuwe
huishoudensvormen.’° Na de jacht op het moderne gezin, als meest
gewenste categorie bewoners, in de jaren zestig en zeventig, wordt in de
tweede helft van de jaren tachtig de jacht geopend op de ‘nieuwe stedeling’: jong, hoog opgeleid, vaak zonder kinderen en met een hoog
besteedbaar inkomen.
Het bouwen van koopwoningen voor hogere inkomens wordt niet meer
gezien als concurrerend met sociale woningbouw, maar zoals L. Genet,
de wethouder voor de volkshuisvesting in Amsterdam, stelt wordt het
bouwen van koopwoningen ‘de kroon op de stadsvernieuwing’. Anders
dan de subtiele geleding naar welstandsklassen in het Plan-Zuid van
Berlage wordt nu in door gemeente en corporaties ontwikkelde plannen
een menging aangebracht tussen koop- en huurwoningen. Op het voormalige terrein van de Oranje-Nassaukazeme verrijzen zes torens in drie
verschillende fmancieringscategorieën, ontworpen door zes buitenlandse architecten. Net zoals in het Plan-Zuid van Berlage de sociale woningbouw het voorbeeld en de aanpak leverde voor de bouw door particulieren, biedt ook de stadsvemieuwingsaanpak een zodanig
overtuigende architectonische aanpak dat in de nieuwe koopprojecten
opdrachtgevers in hetzelfde stramien verder werken. Het gevolg is dat
van buitenaf koopprojecten nauwelijks te onderscheiden zijn van sociale-woningbouwprojecten.
In de Nederlandse grote steden is een unieke menging ontstaan van
verschillende groepen naar sociaal-economische positie en naar levenswijze. De scherpe tegenstelling tussen gettovorming en gentrification,
zoals wij die met name uit de Amerikaanse literatuur kennen,^' is in de
Nederlandse steden niet te vinden’^ en vooral niet te zien. Hoewel in de
Nederlandse media regelmatig het beeld wordt opgeroepen van al dan
niet brandende getto’s, worden meestal dichtgetimmerde panden getoond die in werkelijkheid spoedig onder de slopershamer vallen om te
worden vervangen door nieuwe woningen.
De architectuur wordt in de revitaliseringspolitiek nadrukkelijk ingezet
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door sociaal-democratische stadsbestuurders, maar drukt in zijn verscheidenheid de heterogeniteit van de stadsbevolking uit. De Amsterdamse-Schoolarchitecten poogden paleizen vooreen zich emanciperende arbeidersklasse te bouwen - en dat is te zien; het moderne bouwen
poogde op rationele wijze het moderne leven te ordenen - en dat is te
zien; de stadsvernieuwing vindt plaats in een tijdvak dat wel is getypeerd
als de ‘nieuwe onoverzichtelijkheid’” - en ook dat is te zien.
Nieuwe verhoudingen
Wanneer in het begin van de jaren tachtig de produktie van de stadsvernieuwing op gang komt, treedt er een routinisering op; de Nederlandse
stadsvemieuwingsaanpak is uitgekristalliseerd. In de tweede helft van
de jaren tachtig komt de uitsluitende keuze voor sociale woningbouw
onder druk te staan. Langzaam maar zeker wordt een aantal van de
onaantastbaar geachte uitgangspunten van het stadsvernieuwingsbeleid
aangepast. Deze aanpassingen tasten vooralsnog de stadsvemieuwingsaanpak, zeker wat betreft de architectonische en stedebouwkundige
uitgangspunten, niet aan.
In stedebouwkundig en architectonisch opzicht heeft de zucht naar de
ordening van het maatschappelijk leven op basis van een rationele,
verwetenschappelijkte planvorming definitief plaats gemaakt voor het
streven vorm te geven, op een soms nadrukkelijke esthetiserende wijze,
aan het stedelijke leven. Dat streven wordt niet op dezelfde alomvattende
wijze gerealiseerd als in het Plan-Zuid van Berlage. Ten eerste is het plan
van Berlage een uitbreidingswijk en moet de stadsvernieuwing binnen
een bestaande situatie worden gerealiseerd. Ten tweede is door de gedecentraliseerde organisatie van het stadsveraieuwingsproces zo’n eenduidig beeld van die stedelijkheid uitgesloten. De stadsvemieuwingsarchitectuur is minder herkenbaar dan die van de Amsterdamse School, maar
toch spreekt de Architectural Review in 1985 niet geheel zonder reden
van een ‘New Amsterdam School’.^"*
In architectonisch opzicht overheersen de verwijzingen naar de roots
van de moderne beweging, waarmee vooral een ‘nieuwe helderheid’ en
een verfijning naar detaillering, maat en kleur lijkt te worden gezocht.
Deze aandacht voor ‘stijl’ en voor het detail zien we ook op andere
terreinen. In die zin vormt de nieuwste stadsvemieuwingsarchitectuur
een uitdrukking van het stedelijk leven, althans van de nieuwe stedelingen. Deze nieuwe stedelingen vormen niet alleen een belangrijke groep
binnen de stad; ze zijn ook de dragers bij uitstek - als architect, als
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ambtenaar, als oude actievoerder - van de nieuwe stadsvemieuwingsarchitectuur. De verhouding ten opzichte van de generaties voor
hen wordt goed getypteerd door M. Featherstone wanneer hij spreekt
over de rol van intellectuelen en de nieuwe petite bourgeoisie: ‘De
nieuwkomers maken gebmik van subversieve strategieën, zij zoeken het
verschil, de discontinuïteit en revolutie of een terugkeer naar de oorsprong om op het spoor te komen van de werkelijke betekenis van een
traditie - het zijn allemaal strategieën om raimte voor zichzelf te creëren
en de gevestigden buitenspel te zetten.’’’
Stedebouwkundig is de straat weer tot uitgangspunt genomen van het
bouwen in de stad en in toenemende mate wordt gekozen voor een
duidelijke scheiding tussen openbaar en privé. De open verkavelingen
van de uitbreidingswijken, nocb het streven naar kleinschaligheid hebben bewezen een gepast antwoord te zijn voor stedelijke omgevingen.
De stad is al onoverzichtelijk genoeg.
Er is een aantal overeenkomsten met de eerste decennia van deze eeuw
aan te wijzen. Wederom worden in verschillende steden nieuwe richtingen in de architectuur en de stedebouw gezocht. Ook nu spelen
sociaal-democratische wethouders daarin een belangrijke rol. De andere
aanpak van de stadsvernieuwing moest aan het begin van de jaren
zeventig bevochten worden op door de Partij van de Arbeid gedomineerde gemeentebesturen, maar vooral in Rotterdam onder Van der
Ploeg en in Amsterdam onder J. Schaefer heeft de Partij van de Arbeid
haar reuzenzwaai succesvol weten te maken. De huidige aandacht voor
architectuur en stedebouw schijnt daarop moeiteloos voort te bouwen.
Maar met het verhogen van de stadsvemieuwingsproduktie en met het
routiniseren van de aanpak die op deze beslissende wending volgde, is
tegelijkertijd een uniek experiment een zachte dood gestorven, namelijk
de directe invloed van buurtorganisaties en toekomstige bewoners op
het vorm geven van de stadsvemieuwingsaanpak. De Aktiegroep het
Oude Westen krijgt nog in 1980 de Maaskantprijs voor haar bijdrage aan
‘het architectuurdebat in Nederland’, maar in de loop van de jaren tachtig
verliest de buurtbeweging haar vernieuwende kracht. Stadsvernieuwing
wordt weer overheidskunst.
Aan de kant van de overheid is ondertussen wel wat gebeurd. Reorganisaties en personele verschuivingen hebben de gemeentelijke diensten
ingrijpend veranderd. Van der Ploeg begon zijn wethouderschap in Rotterdam met het lanceren van een groep jonge Delftse ingenieurs als
Gideonsbende in de ambtelijke organisatie.

Stadsvernieuwing is vóór alles het werk van de ‘geboortegolfgeneratie’,
die rond 1970 begon te dringen om de posities over te nemen in allerlei
in haar ogen verstarde instituties die de dragers waren van een
‘ vertechnocratiseerde’ maatschappij. In de buurtbeweging, in de ambtelijke diensten, als architecten, in de lokale politiek, als wethouders en
met evenzovele overstapjes van de ene naar de andere positie zijn het
de leden van deze leeftijdscohort die hun stempel op de stadsvernieuwing hebben gezet. In toenemende mate ook als bewoners, want hoewel
jarenlang ome Arie en tante Alie als doelgroep van het bouwen voor de
buurt naar voren zijn geschoven, wordt langzaam maar zeker duidelijk
dat deze ‘nieuwe stedelingen’ in veel van de vernieuwde wijken een
aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken. De jongere generatie, waar
de kraakbeweging in de jaren tachtig uit voortkomt, laat daarentegen
nauwelijks sporen na binnen de stedelijke instituties.
In veel opzichten lijkt de stadsvemieuwingsaanpak een voortzetting te
zijn van de in de eerste decennia van deze eeuw vooral in Amsterdam
gevestigde stedebouw- en volkshuisvestingstraditie. Beide komen voort
uit een krachtige maatschappelijke beweging, waarna ze zich hebben
gevestigd binnen de gemeentelijke diensten en verzelfstandigd ten opzichte van die maatschappelijke bewegingen. In beide gevallen blijken
op lokaal niveau de stimuli aanwezig te zijn voor het inslaan van nieuwe
richtingen in architectuur en stedebouw. De rijksoverheid speeltnet als
in de eerste decennia van deze eeuw niet meer dan een voorwaardenscheppende rol. Ze heeft meer bijgedragen aan de ontwikkeling van
de architectuur en stedebouw door een wijziging in het huurbeleid (namelijk het instellen van het systeem van garantiehuren waardoor niet
meer per bouwplan de huurhoogte bevochten hoefde te worden) dan via
meer specifieke maatregelen, zoals het programma Experimentele Woningbouw.
Het is verleidelijk om vanwege deze in het oog springende overeenkomsten te suggereren dat die analogie ook voor de nabije toekomst zal
blijven opgaan. Dat mag natuurlijk niet zomaar, de geschiedenis herhaalt
zich immers niet. De architectuur van de meest recente stadsvemieuwingsprojecten lijkt een periode in te luiden, waarin architectuur abstract
wordt en niet langer de uitdrukking is van de bontheid van het stedelijk
leven, maar eerder de representatie van een ‘leven met stijl’.
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Dos Elshout

Musealisering van de cultuur:
het museum als geheugen
‘Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos,
die sammlerische aher an das der Erinnerungen’

Walter Benjamin, 1931
Inleiding
Het is opmerkelijk hoe de belangstelling voor de musea de laatste jaren
is toegenomen. De afgelopen decennia zijn de bezoekersaantallen spectaculair gestegen. Tussen 1951 en 1963 verdubbelde het landelijke museumbezoek van 2,8 miljoen tot 5,6 miljoen, eind jaren zestig naderde dit
aantal de zeven miljoen. In de periode 1985 tot 1987 maakte het museumbezoek een groei door van 25 procent. In 1986 trokken de musea 17,7
miljoen bezoekers en in 1988 zelfs bijna twintig miljoen. Lange rijen
wachtenden voor de elkaar in snel tempo opvolgende thematentoonstellingen zijn inmiddels een bekend beeld. Uit recent onderzoek blijkt dat
de stijging van de publieke belangstelling in alle museumsectoren heeft
plaatsgevonden, maar dat deze het sterkst is in de niet-kunstmusea.'
Niet alleen de bezoekersaantallen zijn enorm gestegen, ook het aantal
musea en collecties is de laatste decennia aanzienlijk gegroeid. Op het
ogenblik zijn in Nederland meer dan 800 museale instellingen toegankelijk voor het publiek. Sinds 1965 blijken er 292 museale instellingen
bijgekomen te zijn. Deze toename vindt vooral plaats in de particuliere
sector en in de categorie niet-kunstmusea.^ De laatste jaren zijn ook veel
activiteiten ontplooid op het gebied van restauratie, uitbreiding en
nieuwbouw.^ Paleis Het Loo en het Mauritshuis kregen een ingrijpende
opknapbeurt, in het Centraal Museum te Utrecht en het Noordbrabants
Museum in Den Bosch vonden uitbreidingen plaats. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam betrok een nieuw gebouw en Rijksmuseum
Kröller-Müller te Otterlo legde naast zijn beeldentuin en het beeldenpark
een beeldenbos aan. In Rotterdam werd een nieuw Scheepvaartmuseum
geopend. Uit particulier initiatief ontstond in Amsterdam het Museum
Overholland. Er zijn plannen voor een nieuwe huisvesting voor het
Groninger Museum, dankzij een schenking van vijfentwintig miljoen
gulden van de Gasunie en vijf miljoen van de gemeente Groningen, en
voor het Bonnefantenmuseum te Maastricht, dankzij een extra subsidie
van veertig miljoen gulden van Provinciale Staten van Limburg. Het
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Architectuurinstituut in Rotterdam zal in 1991 worden geopend. Er bestaan plannen voor een Instituut voor de Fotografie, een Sportmuseum,
een Nederlands Jeugdmuseum, een Cobramuseum en een Museum voor
de negentiende eeuw - in navolging van Musée d’Orsay te Parijs.'' Voor
grootschalige tentoonstellingen zijn de bestaande musea soms te klein
en wordt naar andere accommodaties gezocht. In Amsterdam zijn die
gevonden in bijvoorbeeld de Beurs van Berlage en de Nieuwe Kerk. De
gemeente Rotterdam gaat voor dergelijke evenementen een kunsthal
bouwen.
In dit artikel wil ik proberen de toegenomen belangstelling voor musea
te verklaren. Daarbij besteed ik ook aandacht aan een andere ontwikkeling. Want terwijl het aantal bezoekers steeg, bevroren de budgetten en
werden er personeelsstops ingesteld. Er is een gebrek aan geld voor
aankopen, onderhoud en restauratie, er bestaat een enorme achterstand
in het beschrijven van de museale inventaris, veel musea kampen met
gebrek aan expositie- en depotruimte. En ondanks dit alles groeien de
collecties. Een ruwe schatting leert dat het aantal voorwerpen in de
Nederlandse musea stijgt met tweehonderdduizend per jaar.^ Vooral in
de cultuurhistorische musea worden meer objecten verzameld dan ooit
tevoren.
Het artikel is geschreven vanuit de invalshoek van de niet-kunstmusea.
Tot deze categorie behoren musea voor bedrijf en techniek, historische,
archeologische en volkskundige musea - deze vallen onder de noemer
cultuurhistorische musea - en de natuurhistorische en volkenkundige
musea. De grens wordt evenwel niet overal even scherp getrokken - het
betoog wordt hier en daar geadstrueerd met een illustratie uit de praktijk
van de kunstmusea. De reden hiervoor is dat in het kunstencircuit nu
eenmaal spraakmakende voorbeelden zijn te vinden; bovendien is er in
de museumwereld niet altijd sprake van een duidelijke scheiding. Een
aantal vooraanstaande musea heeft zowel cultuurhistorische collecties
als beeldende kunst in huis. Een bekend voorbeeld is het Teylers Museum te Haarlem. Het Groninger Museum bezit naast een collectie hedendaagse moderne kunst ook collecties oude kunst, Groningse historie,
kunstnijverheid en archeologie. In het Gemeentemuseum te Den Haag
zijn naast de kunstafdeling onder meer afdelingen muziek, kostuums en
kunstnijverheid te vinden.
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Het museum
Er blijkt weinig overeenstemming te bestaan over wat nu precies een
museum is.^ In de vakliteratuur worden uiteenlopende definities gehanteerd. Er bestaat in ons land ook geen wettelijke regeling waarin de
positie en het functioneren van de musea is geregeld - bij de bibliotheken en archieven is dit bijvoorbeeld wel het geval.^ Er bestaan in de
praktijk zoveel categorieën musea, die zowel wat betreft collecties,
activiteiten, of in positie zeer sterk verschillen, dat het moeilijk is een
coherent beeld te krijgen van de Nederlandse museumwereld. Het Groot
museumboek* is een fraaie illustratie van deze diversiteit. In deze ‘geïllustreerde gids langs 803 musea in Nederland’ worden de instellingen
alfabetisch beschreven. Gevolg is dat bijvoorbeeld het Belastingmuseum Prof.Dr. Van der Poel te Rotterdam naast Diergaarde Blijdorp staat,
gevolgd door Museum Boymans-Van Beuningen. De overheid en de
musea hanteren de door de International Council of Museums (ICOM)
opgestelde definitie: ‘Een museum is een permanente instelling, in
dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het
publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert, voor doeleinden van
studie, educatie of genoegen.’^
Kunstmusea en niet-kunstmusea
In de praktijk is het circuit van de kunstmusea een ander dan dat van de
niet-kunstmusea. Dit geldt voor de activiteiten van de museummedewerkers en verzamelaars op de diverse vak- en verzamelgebieden, en in
principe ook voor het vaste publiek dat de musea bezoekt. De niet-kunstmusea hebben ook een andere geschiedenis dan de kunstmusea. Beide
categorieën komen weliswaar grotendeels voort uit privé-verzamelingen, de ontwikkeling van het verzamelen geeft echter in kunstmusea
minder aanleiding tot problemen dan in de niet-kunstmusea.
In niet-kunstmusea worden andere selectiecriteria gehanteerd in het
verzamelbeleid. Wat is bijvoorbeeld de museale waarde van een kano
of van een koffiekan? We komen ze beide tegen in het museum. In het
circuit van de niet-kunstmusea spelen de ‘ smaakspecialisten ’ een minder
prominente rol. Bij een collectie beeldende kunst worden criteria gehanteerd die sterk samenhangen met kunstzinnige waarde; de artistieke
kwaliteit.In een analyse van het debat over de kunstkritiek en de
hedendaagse kunst constateert de socioloog Ton Bevers overigens dat
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deze criteria ‘in een permanente staat van reflectie verkeren’, een situatie
waarin de maatstaven voor wat ‘goede’ kunst is voortdurend ter discussie
staan." De kunstdeskundigen - te weten kunstenaars, critici, museumdirecteuren en conservatoren, verzamelaars en kunstliefhebbers - discussiëren met elkaar en vormen zodoende een polemisch verbond, om
een typering van Bram Kempers te gebruiken.’^ Men dient in het kunstencircuit over de nodige ‘culturele competentie’ te beschikken, ook als
museumbezoeker.
In de kunstmusea wordt vooral op grond van een individuele voorkeur
van de directeur of van de conservator verzameld, bij de niet-kunstcollecties geldt dat in mindere mate. De Amerikaanse kunsthistoricus Kenneth Hudson heeft hierover opgemerkt dat musea die niet aan de kunsten
zijn gewijd, zich in een andere situatie bevinden. In die categorie is de
overeenstemming over de artistieke kwaliteit van bijvoorbeeld opgezette vogels niet noodzakelijk; ‘evenmin wordt bij de bezoekers deskundigheid aanwezig geacht over wapens afkomstig uit de Stille Zuidzee of
over kostuums. Om die reden heeft dit type museum - althans in potentie
- een meer democratische basis’, aldus Hudson.In een Amerikaans
vakblad voor conservatoren maakt Cassandra Lee Tellier hetzelfde onderscheid: kunstmusea en historische musea. Zij hanteert als criteria
waarmee voorwerpen kunnen worden gewaardeerd, verzameld en gepresenteerd een esthetisch en een intellectueel referentiekader. In een
historisch museum wordt een voorwerp in de regel tentoongesteld met
gedetailleerde informatie over de gebruikswaarde en de betekenis van
het object voor degenen die het in het verleden vervaardigd hebben. In
een kunstmuseum echter, kan hetzelfde voorwerp worden gepresenteerd
in een ‘esthetische isolatie’, zonder dat er rekening wordt gehouden met
de culturele of sociale context.'* Tellier pleit voor een combinatie van
beide perspectieven, opdat conservatoren en bezoekers zich realiseren
dat bepaalde objecten in een niet-kunstmuseum ook een unieke esthetische waarde kunnen hebben. Bij een rigide splitsing is de kans groot dat
de waardering zich slechts richt op een specifiek aspect van het object.'^
Het verzamelen van cultuurgoederen
Eén functie heeft men de musea van oudsher toegedicht en deze wordt
door velen nog steeds als de kern van het museale takenpakket beschouwd: het verzamelen en het bewaren van voorwerpen met een
culturele waarde, of zoals de icOM-defmitie het uitdrukt, ‘materiële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving’. Maar wat zijn nu deze
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materiële getuigenissen?
In vroeger tijden hebben musea vooral voorwerpen verzameld die esthetisch, zeldzaam en uniek waren. Vanaf de jaren zestig is echter de
tendens ontstaan om ook objecten te verzamelen die niet om hun zeldzaamheidswaarde bewaard worden, maar bijvoorbeeld om het dagelijks
leven in een bepaalde periode te documenteren.’^ De toenemende wetenschappelijke belangstelling voor de alledaagse cultuur stimuleerde
historici om de leemten in de geschiedschrijving op te sporen, zoals de
geschiedenis van ‘het gewone volk’, van arbeiders en vrouwen. De
minderheden, de tegen- en subculturen krijgen nu meer aandacht dan
voorheen. Historici leggen nu meer de nadruk op details en individuen,
en hanteren de methode van de ‘verhalende geschiedschrijving’. In het
onderzoek wordt daarbij gebruik gemaakt van - voorheen als onbetrouwbaar gekwalificeerde - persoonlijke getuigenissen in de vorm van
volksverhalen, brieven, dagboeken, romans en dergelijke. Zij laten zich
daarbij inspireren door disciplines als culturele antropologie, sociologie,
geografie en sociale psychologie. De belangrijkste historische school
sinds de Tweede Wereldoorlog, ‘Les Annales’ in Frankrijk, is een bekend
voorbeeld. In deze ontwikkeling past ook het museumwaardig worden
van alledaagse objecten.
In 1981 werd in de Nederlandse museumwereld voor het eerst in brede
kring gediscussieerd over het verzamelen van hedendaagse voorwerpen.
De directe aanleiding hiervoor waren een serie tentoonstellingen en een
manifestatie in dat jaar in het Haags Gemeentemuseum over het verschijnsel massacultuur. Zo bood een van deze tentoonstellingen - Thuiscultuur - aan de hand van elf interieurs een overzicht van de hedendaagse wooncultuur. Foto’s, plattegronden en karakteristieke voorwerpen
verbeeldden de variaties in woon- en levensstijlen.’* Uit de reacties bleek
dat veel bezoekers van mening waren dat alledaagse voorwerpen niet in
een museum pasten, het museum had immers traditioneel als functie
bijzondere en vooral ‘mooie’ objecten te tonen. In museumkringen wees
men op de noodzaak om onze huidige cultuuruitingen systematisch vast
te leggen, gezien de vergankelijkheid van veel van de hedendaagse
produkten. Hun motto is: ‘Een voorwerp van vandaag kan morgen al
geschiedenis zijn.’ In deze opvatting heeft het museum ook een archieffunctie. Voorwerpen worden niet verzameld om hun actuele zeldzaamheidswaarde, maar met het oog op de toekomst.’^ Een ander argument
voor deze benadering is dat het museum zo kan bijdragen tot een beter
inzicht in bepaalde aspecten van onze gecompliceerde samenleving.^”
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Met name cultuurhistorische musea hebben hun verzamelbeleid aangepast aan nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten. En
deze tendens ontwikkelt zich nog steeds, zodat we kunnen spreken van
een ‘emancipatie van het dagelijks leven’ als onderwerp en verzamelgebied. Tegen de achtergrond van deze overweging hebben de lokale,
regionale en volkskundige musea en oudheidskamers de kans gekregen
te groeien. In de jaren zeventig steeg hun aantal spectaculair. Al tientallen jaren vestigen zij de aandacht op de regionale en plaatselijke geschiedenis. Gebruiksvoorwerpen uit de directe omgeving, waarvan de ouderdom meestal is uit te drukken in decennia, staan in de collecties centraal.
Zij reconstrueren een beeld van hoe ‘grootouders en ouders’ woonden
en werkten.^' Aan de ene kant wordt door de popularisering van het
verzamelen de museumdrempel lager dan ooit tevoren - de bezoekcijfers bevestigen dit. Aan de andere kant zet de trend van ‘hedendaags
verzamelen’^^ de bestaande verzameltradities van de musea onder druk.
Het proces heeft namelijk een verbreding van de collecties tot gevolg:
als alledaagse voorwerpen museumwaardig zijn, wordt daarmee in principe het verzamelgebied oneindig groot.
Steeds vaker komen allerlei voorwerpen, die verzameld zijn door particulieren in het kader van een bepaalde hobby, in een museum terecht. In
het begin van deze nieuwe ontwikkeling was het vaak schokkend voor
bezoekers om de voorwerpen die men zelf ook verzamelde - of sterker
nog, die men ook nog wel ergens op zolder had liggen - in een vitrine
opgesteld te zien staan. Toch kijken de meeste bezoekers nu niet meer
erg vreemd op als zij in een museum een collectie aantreffen van tinnen
soldaatjes, blikken speelgoed, plastic tassen, postzegels, of een thematentoonstelling over de jaren zestig, kitsch, sport & design of ‘honderd
jaar plastic’. Er bestaat al een museum over het verzamelen: het Verzamelmuseum te Stadskanaal, provincie Groningen. Hier worden ‘verzamelingen verzameld’.^'* In de huidige situatie wordt ‘alles binnen en
buiten het museum de moeite van het verzamelen bevonden’, aldus Henk
Overduin.^^ Hij beschouwde een museaal voorwerp als een reductie van
de ons omringende werkelijkheid, die vele mogelijkheden biedt voor
eigen projecties en interpretaties: ‘Het heden is uiteengevallen in subculturen, met het verleden gaan we eclectisch om. Of het nu om feiten
of voorwerpen gaat, wij diepen naar believen fragmenten uit de geschiedenis én de museale depots op. Alles lijkt de moeite van het onderzoek
te lonen, alles schijnt exposabel te zijn. (...) Het museum als vriendelijke
doos van Pandora waaruit geen verschrikkingen opdoemen, maar ordeloos verrassingen te voorschijn springen.Mooie beeldspraak, maar
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een cultuurfilosofische waardebepaling van wat in een museum verzameld wordt kan heel goed in schril contrast staan met de harde realiteit
van de museale praktijk. Verzamelen onder het al aangehaalde motto
‘een voorwerp van vandaag kan morgen al geschiedenis zijn’ - het lijkt
een reclameleus - kan problematische gevolgen hebben voor de musea.
En niet te vergeten voor hun depots! De stand van zaken wat betreft de
conservering en restauratie in de Nederlandse musea is zorgwekkend.^^
Het verzamelen van allerlei objecten zondereen uitgesproken visie heeft
waardevermindering van de collectie tot gevolg. Wanneer alles kan
dienen als historisch materiaal, wordt het geheel nietszeggend door een
gebrek aan onderscheid. Als dit ‘wilde verzamelen’^* een gewoonte
wordt, zullen de museumdirecties in de nabije toekomst nog meer klagen
over de overvolle depots dan de huidige directeuren en conservatoren.
De problematiek rondom het nieuwe verzamelen is overigens niet uniek
voor Nederland. In Zweden bijvoorbeeld doet sinds 1977 een aantal
volkenkundige en cultuurhistorische musea binnen een samenwerkingsverband ervaring op met de acquisitie en documentatie van eigentijdse
voorwerpen. De organisatie Samdok - een afkorting van ‘Samtidsdokumentation’: documentatie van de eigen tijd^’ - geldt ‘als een praktisch
antwoord op een reëel probleem: als je de wereld van vandaag wilt
documenteren, moetje dat nu doen’. Samdok coördineert de activiteiten
van een groeiend aantal musea in elf ‘pools’, die samenvallen met
sectoren van het Zweedse maatschappelijk leven.Na de selectie en
acquisitie van voorwerpen worden gegevens over het gebruik en andere
specifieke informatie geregistreerd. Belangrijk is dat er voortdurend
contact is met andere deelnemers binnen de pool, die met parallelprojecten bezig zijn - zo wordt overlapping vermeden en wordt een zo
uniform en consequent mogelijke benadering bereikt.^'
Naar aanleiding van de problemen die met het verzamelen samenhangen
werd door de Nederlandse Museumvereniging^^ de werkgroep Verzamelbeleid Eigentijdse Objecten opgericht. De werkgroep inventariseerde en onderzocht literatuur over de ontwikkelingen van het verzamelen
in Nederland en in het buitenland. Ook entameerde zij een enquête onder
honderdvijftig cultuurhistorische musea.” In 1985 verscheen het rapport
De verbeelding van het heden waarin aanbevelingen voor de toekomst
worden gedaan. De werkgroep pleit voor een geleidelijke en gefaseerde
aanpak van het eigentijds verzamelen. Voor de wijze waarop dit moet
gebeuren, worden drie mogelijkheden aangegeven, die ook heel goed in
combinatie gehanteerd kunnen worden. De eerste mogelijkheid is het
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incidentele verzamelen, de tweede het verzamelen in aansluiting op de
bestaande collectie - de collectie wordt zo gecompleteerd of actueel
gehouden - en als derde mogelijkheid wordt het projectmatig verzamelen genoemd. Bij het projectmatig verzamelen is het thema van de
collectie het uitgangspunt op basis waarvan de aanwinsten geselecteerd
worden. Deze laatstgenoemde mogelijkheid vindt de werkgroep de
meest geëigende manier om de eigen tijd vast te leggen.
Op de voorjaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging in
1988 stond de groei van collecties centraal en in het verlengde daarvan
de problematiek rond de overvolle depots en de achterstanden in beschrijvingswerk.” Aanleiding voor deze dag was de verschijning van het
onderzoeksrapport Onderzoek cultuurhistorische collecties. In 1987 hebben de Nederlandse Museumvereniging en het ministerie van wvc aan
onderzoeksbureau Intomart Qualitatief bv de opdracht verstrekt een
inventariserend onderzoek op te zetten naar de omvang en de inhoud
van de cultuurhistorische collecties in Nederland. Bij het schrijven van
de sectomota Cultuurhistorische musea besefte men op het departement
dat er geen inzicht bestond in de groei van cultuurhistorische collecties.
Ook had men geen duidelijk beeld van de mate van samenwerking tussen
musea en de onderlinge afstemming van het verzamelen. Evenmin had
men inzicht in hoeverre het tijdelijke en permanente bruikleen verkeer
tussen de musea geregeld is. De bedoeling van beide opdrachtgevers
was om de onderlinge samenwerking tussen musea te stimuleren. Dat
gold vooral op het gebied van de standaardisatie en zo mogelijk automatisering van inventarisatiesystemen in de betrokken musea.^®
Het vervreemden van voom’erpen
Tijdens de genoemde bijeenkomst van de Nederlandse Museumvereniging werd met minder terughoudendheid dan voorheen gesproken over
de mogelijkheid tot vervreemden van voorwerpen. Robert de Haas,
hoofd van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag, onderstreepte
zijn verklaring helemaal niet bang te zijn voor selectieve afstoting^^ met
de pregnante uitspraak: ‘Dat is een culturele bezigheid die voor mij op
een even hoog intellectueel niveau staat als het verzamelen.’^*
De discussie over het afstoten V2ui objecten leefde recent weer op na een
voorstel van Rudi Fuchs, directeur van het Haags Gemeentemuseum,
die in een nota de Haagse gemeenteraad verzocht om het aankoopbudget
drastisch te verhogen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wilde hij overgaan tot een ‘eenmalige verkoop’. Hij lanceerde het plan om twee

werken van Picasso en een van Monet te verkopen om een aankoopfonds
voor hedendaagse kunst te financieren, ter aanvulling van de collecties
van het Gemeentemuseum. In de nota zette hij zijn visie op het beheer
van museumcollecties uiteen: ‘Het principe moet zijn dat het museum
beheert wat het kan laten zien.’^® Dit betekent dat een collectie ‘opgeschoond’ moet kunnen worden, ‘een praktische operatie in het kader van
een duidelijke beschrijving van de collectie als een zinvolle samenhang
van onderdelen. Ook al zou er, met het oog op de toekomst, een vergissing gemaakt kunnen worden, weegt dit niet op tegen het veel grotere
belang om de collectie kleiner en hanteerbaarder te maken.
De kwestie van het vervreemden van objecten biedt een uitstekende
gelegenheid om zich te onderscheiden in wat Kempers het ‘polemisch
verbond’ heeft genoemd. Gelet op de aandacht in de pers is dit Fuchs
aardig gelukt. Ook in de bundel essays Generators of Culture. The
museum as a stage maken enkele museumdirecteuren van de gelegenheid gebmik om hun standpunt in dezen te formuleren. Uit de bijdrage
van Frans Haks, directeur van het Groninger Museum, blijkt bijvoorbeeld dat hij een voorstander is, terwijl Wim Beeren, directeur van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, zich juist lijnrecht tegenover Fuchs’
voorstel plaatst.'*' Henk van Os, de nieuwe directeur van het Rijksmuseum, profileerde zich tijdens een bijeenkomst van de Boekmanstichting
als een tegenstander van het vervreemden van objecten. Hij wees erop
dat een collectie juist een concreet, kwantificeerbaar, historisch gegeven
is; ‘Men kan zo’n collectie aanvullen, maar door hoogwaardige unica te
verwijderen verzwakt men altijd de collectie, (...) ook al koopt men er
de prachtigste spullen voor terug.
In de Verenigde Staten hebben de musea meer vrijheid van handelen.
Daar is het afstoten van voorwerpen uit de collecties bijna volledig
geaccepteerd. Er is geen wettelijke beperking tegen de verkoop van
objecten, tenzij het voorwerp onder bepaalde voorwaarden aan het museum is geschonken.'** De richtlijnen verschillen per museum. Sommige
musea hebben duidelijke en strenge voorschriften over wat er eventueel
mag worden afgestoten, wie daarover beslist en soms ook zelfs wie dan
in aanmerking komt als gegadigde. Maar er zijn ook musea waar niets
op papier staat.'** Anekdoten uit de museumwereld worden vaak geput
uit de categorie kunstmusea. Zo ook in een artikel over het beleid en de
praktijk van het vervreemden in Amerika.** Het Solomon R. Guggenheim Museum in New York kondigde trots aan dat het na vijftien jaar er
eindelijk in geslaagd was om Constantin Brancusi’s marmeren sculptuur
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De Muze te verwerven. In hetzelfde bericht werd bekend gemaakt dat
de aankoopprijs voor een deel bijeengebracht was dankzij verkoop uit
de collecties. Het Art Institute in Chicago verkocht twee ‘mindere’
werken van Monet en enkele van Renoir om twee schilderijen van
Monets hooibergserie toe te voegen aan de vier die al tot de collectie
behoorden. De directeur legitimeerde deze verkoop door te benadrukken
dat het Art Institute zo de enige plaats ter wereld was geworden, waar
men deze doeken kan bezichtigen in het aantal dat overeenstemt met
Monets oorspronkelijke concept.'*® In enkele Amerikaanse natuurhistorische musea is het een gewoonte geworden om realia af te stoten indien
‘het vak’ gebaat is bij de verhuizing van het object naar een ander
instituut, namelijk als een ander instituut een voorwerp nodig heeft om
wetenschappelijke of educatieve redenen, of voor een tentoonstelling.
Zo staat het omschreven in de beleidsnota van het Santa Barbara Museum of Natural History, gedateerd september 1984.*^
Ook de American Association of Museums (AAM) is niet tegen het
afstoten van objecten. Wel stelt zij als voorwaarde dat er duidelijkheid
bestaat over dit aspect in relatie tot het algemene verzamelbeleid.'** De
directeur van het toonaangevende Guggenheim Museum heeft over het
verzamelen en afstoten opgemerkt dat een museum beschouwd dient te
worden als een organisme dat zich van binnenuit ontwikkelt. Als het zich
uitbreidt, dient het zich ook aan te passen aan nieuwe voorwaarden.
‘Daarom lijkt voor mij het afstoten van voorwerpen - oftewel het voortgaande proces van herdefiniëren, verbeteren en verwijderen - een volkomen normaal en wenselijk proces.’*^
In de Nederlandse museumwereld wordt het vervreemden steeds meer
geaccepteerd. Andere mogelijkheden om een fonds te creëren voor nieuwe aankopen zijn er in de regel niet. Bij vervreemden zou het geld echter
uitsluitend gebruikt mogen worden voor het verzamelen, aldus de Nederlandse Museumvereniging, die voorstelde om een bindende code te
formuleren voor het geval men genoodzaakt mocht zijn voorwerpen te
verkopen.
Musealisering: het nieuwe verzamelen
De Duitse auteur Hermann Lübbe heeft een theoretisch concept ontwikkeld, waarmee gepoogd wordt de toegenomen publieke belangstelling
voor de musea en de ontwikkelingen in het museale verzamelen te
verklaren.*’ In het artikel ‘Der Fortschritt und das Museum’ beschrijft
Lübbe de verschijningsvormen, achtergronden en oorzaken van wat hij
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de musealisering van de cultuur noemt. Hij constateert dat de belangstelling voor cultuur nu een omvang heeft bereikt die zijn weerga niet
kent. Mensen gaan in toenemende mate waarde hechten aan het behoud
van cultuurgoederen die hun oorspronkelijke functie in de maatschappij
verloren hebben. En dat niet alleen, zij tonen daarbij ook betrokkenheid.
Lübbe geeft in zijn artikel - en met hem Jan Vaessen in de epiloog van
zijn proefschift over het Nederlandse museumbesteE^ - een aantal feitelijke tendensen aan die op deze musealisering wijzen. Naast de enorme
groei van musea en collecties en de gestegen bezoekcijfers wijst hij op
de sterke uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover musea verzamelen. Design is zo’n nieuw terrein. Veel musea hadden al vaak hun
eigen kleine designcollectie, maar de laatste tijd worden er hele musea
mee gevuld. In navolging van Parijs zijn in Londen en in Keulen nationale designmusea gesticht.” Een ander recent voorbeeld van een nieuw
verzamelonderwerp is de collectie die de basis vormde voor de thematentoonstelling A hundred years of jazz die het sociaal-cultureel centrum
De Meervaart in Amsterdam heeft overgenomen uit Darmstadt. De
verantwoordelijke voor deze expositie over ‘een marginale kunstvorm’
omschrijft in een interview de beweegreden voor het project als volgt:
‘Wat wij uiteindelijk wilden, was doen wat in de Schone Kunsten al veel
eerder was gedaan, namelijk de kunst plaatsen in een wijder historisch
perspectief.’’"' Lübbe wijst in zijn artikel ook op de verandering in onze
houding tegenover oudere voorwerpen. Objecten die voorheen louter
functioneel waren, worden nu om esthetische redenen waardevol. Een
fraai voorbeeld hiervan is de thematentoonstelling HonderdJaar plastic
in het Groninger Museum, najaar 1987.”
Het cultuurbehoud beperkt zich tegenwoordig niet alleen tot afzonderlijke voorwerpen maar richt zich ook op gebouwen - bijvoorbeeld huizen, molens en fabrieken - en voormalige nederzettingen. De grenzen
tussen museale zorg en monumentenbeheer vervagen. Soms gaat het
zelfs om gerestaureerde complexen waarin weer gewoond wordt - vaak
als toeristische attractie zeer in trek. In Amerika bijvoorbeeld, is het
living-history museum erg in opkomst. In deze musea worden historische
gebeurtenissen en alledaagse werkzaamheden uit een bepaalde periode
nagespeeld door interpreters of role-players. Doel hiervan is de werkelijkheid van het verleden zo realistisch mogelijk weer te geven. Overigens liggen ook puur commerciële overwegingen aan de basis van deze
benadering. P. van Mil, educatief medewerker van het Zuiderzeemuseum, breekt in een artikel in Museumvisie een lans om dergelijke levendige ensceneringen ook in Nederlandse cultuurhistorische musea uit te
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proberen - een museumsector ‘waar op het ogenblik enigszins de klad
inzit’. Wellicht staat de Hollandse nuchterheid de mogelijkheid in de
weg, om met behulp van role-players gekleed in historische kledij en
sprekend in zeventiende-eeuws Nederlands meer bezoekers en sponsors
te trekken en een weg te wijzen ‘langs het smalle grensvlak van museum
en pretpark’.
Een ontwikkeling die hier nauw op aansluit is het verschijnsel om totale
historische landschappen te conserveren, met behoud van beeldbepalende gebouwen - zoals een sluis, kanaal, molen, of boerderij. Voorbeelden
hiervan zijn het ecomuseum, of het museum in situ - een heel gebied,
zowel natuur als cultuur, is verklaard tot museum en wordt geconserveerd - en de zogenaamde environmental-record-centres, multidisciplinaire instellingen die zich toeleggen op de integrale studie en documentatie van een gebied.’^
Als laatste wijst Lübbe op de toegenomen betrokkenheid van educatieve
instellingen, zoals scholen en vormingscentra, bij het cultuurbehoud.
Musea zijn Lernorten geworden.’* In het verlengde van deze nieuwe
inzichten is een nieuwe discipline ontstaan: de museologie.
Een vraag die na deze opsomming voor de hand ligt en die Lübbe ook
stelt is waarom mensen zich zo op cultuurbehoud richten. Waarom
willen zij objecten uit het verleden bewaren die hun eigenlijke functie
hebben verloren? Lübbe heeft hiervoor de volgende - nogal psychologiserende - verklaring. Mensen kunnen slechts in beperkte mate een
snel tempo van veranderingen verdragen. Gaan de veranderingen te snel,
dan voelen ze zich bedreigd door een ‘identiteitsverlies’, vervreemding,
omdat hun binding met het vertrouwde verleden te abrupt wordt afgesneden. In deze tijd hebben mensen moeite met het bepalen van hun
eigen culturele identiteit, aldus Lübbe. Met behulp van de voortgaande
musealisering compenseren we het gebrek aan houvast.’^ Door de technologische ontwikkeling verliezen objecten steeds sneller hun functie,
en worden steeds nieuwe voorwerpen gefabriceerd.^° We krijgen daardoor, nog steeds volgens Lübbe, eerder de neiging om allerlei voorwerpen te bewaren - ook al zijn deze nog van recente datum - omdat zij ons
herinneren aan wat alweer voorbij is. In feite komt dit neer op het
verzamelen van Andenken ofwel van souvenirs. Beide ontwikkelingen
- de snelle veroudering en de kans op verdwijning van voorwerpen die
worden beschouwd als cultuurgoederen, en de voortdurende produktie
van nieuwe objecten - zijn in Lübbes betoog twee aspecten van eenzelfde proces: de musealisering. Anders gezegd: het proces van de po46

pularisering van cultuurgoederen en de tendens om hedendaagse voorwerpen te verzamelen.*'
In grote lijnen komt het aangehaalde betoog van Lübbe over de musealisering van de cultuur overeen met de feiten die ook in de historische
schets in dit artikel beschreven zijn. Uit de resultaten van het onderzoek
dat door Intomart Qualitatief is verricht, blijkt dat het aantal musea waar
hedendaags verzameld wordt enigszins gestegen is. Bleek uit de enquête, in 1984 onder honderdvijftig musea gehouden, dat éénderde hedendaags verzamelde, anno 1988 gebeurt dit in 40 procent van de 248 onderzochte cultuurhistorische musea. Er wordt in dat geval meestal projectmatig
verzameld. De onderzoeksbevindingen bevestigen de groei van de collecties: bij 87 procent van de musea is de verzameling toegenomen. Er
wordt overigens weinig actief verzameld omdat daarvoor tijd en geld
ontbreken.*^

De publieke belangstelling voor de musea
Een belangrijke factor voor de toegenomen publieke belangstelling voor
musea is de toename van de vrije tijd en veranderingen in de besteding
daarvan.*^ De mogelijkheden om de vrije tijd te besteden zijn enorm
toegenomen. Uit het periodieke onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau blijkt dat vooral die voorzieningen populair zijn geworden
bij de recreatieve consument, die geen dwingend beslag leggen op de
manier waarop men de vrije tijd besteedt. Zo’n voorziening is het museum ook. Voor de schouwburg, concertzaal of bioscoop moeten kaartjes
gereserveerd worden en een avond vrijgehouden. In een museum heeft
men meer vrijheid om te kiezen wanneer men het bezoekt en in welk
tempo men de objecten bezichtigt.*"*
Het is overigens de vraag hoe lang deze keuzemogelijkheid voor alle
museale voorzieningen blijft gelden. In november 1988 opperde minister
L.C. Brinkman de mogelijkheid om een differentiatie van toegangsprijzen toe te passen - niet alleen bij bijzondere tentoonstellingen, maar ook
gebaseerd op tijd: ‘Waarom zouden bepaalde musea geen onderscheid
maken tussen een soort prime-time, die vooral door druk bezette mensen
- met banen en inkomens en zo - benut wordt, en wat rustiger uren,
waarop tegen lagere prijzen weer een ander publiek wordt aangetrokken? Laat men hier nog maar eens over nadenken.’** Tijdens de herdenking van Vincent van Gogh dit jaar in de vorm van twee omvangrijke
overzichtstentoonstellingen in de rijksmusea Vincent van Gogh en Kröl47

ler-Miiller moet de bezoeker kaarten reserveren voor een bepaalde periode, met als doel dat het publiek ‘gemaximeerd’ - binnen de perken
gehouden - wordt.Bovendien wordt een prijsdifferentiatie toegepast
om het publiek te ‘reguleren’: de toegangsprijs zal tijdens het weekeinde
hoger zijn dan door de week.^^ In Amerika worden hier en daar al
middelen toegepast om door reservering het museumbezoek meer te
stroomlijnen. Hier valt op dat er geen prijsdifferentiatie wordt toegepast
- veel musea zijn daar gratis toegankelijk - maar een regulering gebaseerd op tijd.^®
De huidige museumbezoekers zijn lang niet allemaal de ‘schoonheidszoekers met aanleg tot rustige beschouwing’^® van Emanuel Boekman,
van 1931 tot 1940 wethouder van Onderwijs en Kunstzaken te Amsterdam. In zijn dissertatie Overheid en kunst in Nederland, verschenen in
1939, maakt hij zich zorgen over de dalende cijfers van het museumbezoek. Hij zoekt de verklaring in wat hij noemt ‘een nog onvoldoende
aanpassing aan het snelle tempo van het leven’. Hij waarschuwt dat die
aanpassing niet dan tot een bepaalde grens kan gaan: ‘Het museum heeft
zijn eigen wezen en zijn eigen wetten, waaraan het heeft te gehoorzamen.’®” Vijftig jaar later kunnen wij constateren dat de aanpassing deze
grens al aardig overschreden heeft. In zijn boek over de relatie tussen
kunst en overheidsbemoeienis en particuliere bijdragen in de Verenigde
Staten draagt de bestuurswetenschapper Edward Banfield een ontnuchterende verklaring aan voor de toename van het museumbezoek.®' Hij
beperkt zich overigens tot de categorie kunstmusea. Naar zijn mening
gaan mensen niet naar het museum voor een esthetische ervaring; een
belangrijke reden is het bevredigen van een behoefte aan sensatie die
kennelijk kan uitgaan van het opvangen van een glimp van een origineel
kunstwerk. Velen van de duizenden bezoekers die in de rij stonden om
een paar seconden te kunnen kijken naar Aristoteles mijmerend bij de
buste van Homerus - het Metropwlitan Museum betaalde meer dan twee
miljoen dollar om het schilderij te verwerven - zouden naar de overtuiging van Banfield daar ook zo geduldig hebben gestaan om die hoeveelheid dollars in contanten te aanschouwen.®®
De Duitse cultuurfilosoof en socioloog Walter Benjamin heeft in een
essay uiteengezet dat het kunstwerk ‘in het tijdperk van zijn reproduceerbaarheid’ de kern van authenticiteit verliest die het kunstwerk juist
zo uniek maakt: het ‘aura’.®’ Hiermee is de functie van het object veranderd. Het accent verschuift van de oorspronkelijke artistieke produktie
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naar een ‘tentoonstelbaarheid’ van reprodukties. Deze wijziging vergelijkt Benjamin met de situatie in de prehistorie, toen de nadruk lag op
de rituele waarde en het kunstwerk in eerste instantie een magisch
instrument was. Pas later is men dergelijke objecten als kunstwerk gaan
beschouwen. Evenzo wordt het kunstwerk nu door de nadruk die op zijn
tentoonstellingswaarde ligt, een produkt met nieuwe functies - de artistieke wordt daarbij een bijkomstige, aldus Benjamin.^'*
Banfield gaat in zijn betoog over de ‘cultus van het origineel’ een stap
verder. Hij poneert dat de originaliteit van een object niets te maken heeft
met een esthetische ervaring. Evenals Benjamin ziet hij in reprodukties
een aangewezen middel om kunst onder de massa te brengen. Banfield
ziet echter geen verschil tussen origineel en reproduktie, de esthetische
ervaring wordt naar zijn mening niet in het minst verzwakt als je naar
een reproduktie kijkt in plaats van naar het origineel. Tot zijn verbazing
stelt hij echter vast dat het publiek een goede reproduktie niet accepteert
als substituut voor het originele kunstwerk. Deze ‘cultus van het origineel’ vindt Banfield snobistisch en absurd.'’’ Ook de econoom en beeldend kunstenaar Hans Abbing betrekt in zijn economische analyse van
kunst en kunstbeleid de gevolgen van de technische reproduktie van
kunst in de vorm van posters, reprodukties en kunstbriefkaarten. Abbing
ziet mogelijkheden tot vergroting van het publieksbereik door de ‘allografie’. Hij schrijft in dit verband; ‘Meer in het algemeen zullen kwaliteiten die in de eerste plaats of zelfs uitsluitend in de hoofden van de
consumenten bestaan - zoals het besef van een beperkte oplage, of het
besef van “originaliteit” - sterk traditioneel bepaald zijn. Misschien is
dit besef ook modegevoelig; een gevoeligheid die handige producenten
(...) met succes kunnen beïnvloeden.’^^ Abbing ziet een reproduktie niet
als een substituut voor het origineel, eerder als complementair. Hij
formuleert voorzichtig dat reprodukties op indirecte wijze kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een klimaat waarvan de ‘levende’
beeldende kunst eveneens profiteert.^^ De originelen blijven in het museum te bezichtigen en de replica’s worden te koop aangeboden in de
museumwinkel. Beide produkten kunnen op die manier de consumptie
prikkelen - respectievelijk tot aanschaf van een reproduktie als een herinnering of verwijzing, en tot bezichtiging van het origineel. In deze
‘cultus van het origineel’ komt de scheiding tussen de kunst- en de
niet-kunstmusea het meest nadrukkelijk naar voren. In de niet-kunstmusea wordt zonder schroom gebruik gemaakt van replica’s als het origineel niet voorhanden is. Het Museon te Den Haag maakt bijvoorbeeld
veelvuldig gebruik van kopieën, als een bepaald object onmisbaar wordt
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geacht in het uitdiepen van een thema. Een extreem voorbeeld is het
presentatiebeleid van het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
Daar is het tonen van authentieke voorwerpen ondergeschikt gemaakt
aan ‘het vertellen van een verhaal’ - het merendeel van de realia zijn
daar opgeslagen in depot. Met behulp van zogenaamde projecttentoonstellingen en door middel van moderne vormgeving, foto’s, video, muziek en theaterprodukties brengt het museum de bezoeker ‘in kontakt
met het dagelijks leven en de artistieke uitingen van andere culturen’.^®
Ook de ontwikkeling van het ‘marketingdenken’ in de musea is van
invloed geweest op de bezoekerstoename: in het museumbeleid is de
promotie van het produkt centraal komen te staan. Veel musea passen in
hun tentoonstellingsbeleid de zogenaamde meesterwerken- en kunstschattenformule toe. Musea begrijpen steeds beter hoe ze publiek moeten trekken - daartoe gedwongen door de ‘terugtredende overheid’ als
subsidiënt. Sponsoring door het bedrijfsleven als financieringsbron voor
tentoonstellingen is mede om die reden een grote rol gaan spelen. Uit de
resultaten van museumonderzoek blijkt dat de rol van de overheid in het
beheer nog niet weg is te denken, maar bij opzienbarende gebeurtenissen
- tentoonstellingen, verbouwingen en dreigende sluiting - is de bijdrage
van het particulier initiatief vaak van doorslaggevend belang.Sponsoring is een voorwaarde geworden voor prestigieuze tentoonstellingen,
een voorwaarde voor sponsoring is de aandacht in de media en de
hoeveelheid bezoekers.*®
De opleving van vormen van particulier initiatief binnen de museumwereld mag in dit kader niet onvermeld blijven. Musea kunnen niet
bestaan zonder schenkingen, donaties, vrijwilligerswerk en de activiteiten van vriendenverenigingen. Tussen 1900 en 1951 ging het de museumvrienden in hoofdzaak om de instandhouding en uitbreiding van de
collecties. Na 1951 en vooral na 1980 gaat het ook om financiële steun.
De steun van de vriendenkringen voor de musea werd onlangs op minstens acht miljoen gulden geschat. Steeds vaker nemen de met een krap
budget worstelende museumdirecties zelf het initiatief tot de oprichting
van zo’n vereniging. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek naar de
om vang en het functioneren van particulier initiatief en de vriendenkringen in een aantal volkenkundige en natuurhistorische musea. Op basis
van de bevindingen is voorgesteld de meer algemene term ‘particuliere
betrokkenheid’ te gebruiken, en hier drie varianten te onderscheiden:
particulier initiatief, medewerking en steunverlening.*' Uit recent verricht onderzoek komt naar voren dat een kwart van de 846 musea over
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een vriendenkring beschikt, met in totaal 55.000 leden.De uitbreiding
van het aantal musea en de toegenomen belangstelling heeft ook consequenties voor de positie van het museumpersoneel. Uit gegevens van
het CBS blijkt dat de omvang van het museumpersoneel weliswaar is
gegroeid, maar dat deze toename vrijwel helemaal moet worden toegeschreven aan vrijwilligers. De verhouding tussen het aantal personen in
loondienst en het aantal vrijwilligers is in de loop der tijd ingrijpend
veranderd. In 1980 lag de verhouding betaalde krachten-vrijwilligers nog
op 64 procent-23 procent, zeven jaar later is deze 45 procent-46 procent.
In 1987 waren in bijna eenderde (29 procent) van de door het CBS benaderde musea uitsluitend vrijwilligers werkzaam. Dit betreft met name
de recent opgerichte musea.*’
Binnen de wisselwerking van bovengenoemde factoren en ontwikkelingen gaan veel musea zich steeds meer richten naar het model van een
particuliere onderneming.*"* Een gevolg is onder meer dat de aandacht
voor de vaste collecties afneemt, want publiek, media en sponsors komen juist op speciale thematentoonstellingen af. Banfield verklaart deze
ontwikkeling uit de steeds groter wordende behoefte van musea om hun
financiële positie zo sterk mogelijk te maken. Het grote publiek is
geïnteresseerd in b/octó«stcr-tentoonstellingen. Dit wordt bevestigd
door de initiator van de zeer succesvolle tentoonstelling Monet in Holland in het Van Goghmuseum, in de winter van 1986. Hij stelde onomwonden: ‘Publiek komt niet op kwaliteit af. Publiek komt op publiek
af.’** Banfield wijst in dit verband op de groeiende gelijkenis tussen
musea en Disneyland: veel musea ontwikkelen zich als een onderneming
die het doel nastreeft mensen tegen betaling te vermaken.*^
Herinneringen en identificatie
Wat zijn nu de motieven achter het verzamelen van objecten? Waar komt
die passie vandaan? Walter Benjamin, indertijd zelf een verwoed verzamelaar, is in enkele essays uitgebreid ingegaan op deze vraag. Hij schrijft
onder meer: ‘Het aandenken is de geseculariseerde relikwie. Het aandenken is het complement van de “belevenis”. Hierin heeft zich de
toenemende zelfvervreemding van de mens, die zijn verleden als dood
bezit inventariseert, neergeslagen. (...) De relikwie stamt van het lijk,
het aandenken stamt van de afgestorven ervaring die zich, eufemistisch,
belevenis noemt.’*^ We kunnen het verzamelen zien als een poging om
de ‘belevenissen’ uit het verleden (en het heden) vast te leggen. Zo
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bepalen we het beeld van onze tijd voor latere generaties en reflecteren
we de geschiedenis met behulp van materiële voorwerpen. Tot deze
taakstelling voelen musea - verzamelaars bij uitstek - zich zeker geroep)en. Benjamin stelt vast dat ‘het aandenken’ het model is waarin iets
verandert in het object van de verzamelaar.** De verzamelaar - ‘hoewel
in de ban van zijn liefde voor elk van zijn objecten, waarin de wereld
aanwezig is’*^ - brengt een eigen ordening aan die zichtbaar wordt in
de verzameling. De diepste drijfveer van het verlangen van de verzamelaar om iets nieuws te verwerven is de oude wereld te vernieuwen, aldus
Benjamin.^”
Het beeld dat Benjamin schetst is in grote lijnen ook van toepassing op
het verzamelbeleid van musea. Een museum verzamelt en plaatst de
collecties in een bepaalde opstelling, volgens eigen ordening. De aandacht is verschoven van de cultuur van de maatschappelijke bovenlaag
naar een bredere laag, van elitecultuur naar volkscultuur. Er is een
tendens naast het bijzondere en unieke ook het gewone te verzamelen,
met als effect dat dit bijzonder wordt. Zo wordt het profane gesacraliseerd. Benjamin spreekt van ‘relikwie’. Er zijn overigens meer auteurs
die een samenhang zien tussen de groeiende interesse in cultuur in het
algemeen en de behoefte aan compensatie voor de troost die de religie
eens verschafte.^' In zijn imposante studie over religie en rituelen in de
samenleving spreekt Emile Durkheim over de sacralisering van voorwerpen. Attributen worden heilig door de rite, door de manier waarop
ermee wordt omgegaan.^^ Het attribuut wordt niet sacraal door het
voorwerp zelf, maar door de plaats die het inneemt - uit de natuurlijke
context gehaald. Het sacrale object dient als een totem, ofwel als een
‘identificatiebaken’. Een voorwerp kan door middel van een ritueel de
functie van een identificatiesymbool krijgen, zoals bijvoorbeeld Indianen hun voorouders weergaven op totempalen. De sacralisering van
voorwerpen - cultureel antropologen noemen dit totemisme - kan een
middel zijn om chaos om te zetten in orde. En mensen hebben een
fundamentele behoefte aan ordening.^’ Deze visie stemt in grote lijnen
overeen met het hierboven aangehaalde betoog van Benjamin, waarin
de verzamelaar het attribuut in zijn eigen ordening plaatst en zo ‘iets
nieuws verwerft’. Ook de museumcollecties passen in deze redenering.
In het museum vindt een ‘sacralisering’ plaats, omdat een voorwerp uit
de natuurlijke omgeving wordt gehaald en wordt opgenomen in een
collectie, in de ordening van het betreffende museum.
De Franse socioloog Maurice Halbwachs heeft een theorie ontwikkeld
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over het collectieve geheugen: het geheel van gevoelens en overtuigingen dat de leden van eenzelfde samenleving gemeen hebben. Hij bouwt
hiermee voort op het werk van zijn leermeester Durkheim. In de bundel
essays La mémoire collective werkt Halbwachs de stelling uit dat collectieve herinneringen en een gevoelsmatige overeenstemming van individuele herinneringen aan gebeurtenissen en belevenissen noodzakelijk zijn in groepsprocessen en voor de structuur van tradities en
gedachtengoed.®'* Ook deze visie is hier te plaatsen, want de stelling is
te verdedigen dat musea functioneren als een collectief geheugen.^* De
huidige ontwikkeling in het verzamelen lijkt de weerspiegeling van een
onzeker zoeken naar een culturele identiteit, om zo het imago van deze
tijd voor de latere generatie te bepalen. Deze redening sluit aan bij de
visie van Lübbe, namelijk dat vanwege de angst voor identiteitsverlies
- vervreemding - in de jaren zeventig en tachtig de musealisering van
de cultuur sterk is toegenomen.
Slotbeschouwing
De musea in Nederland bevinden zich in een lastige situatie. Enerzijds
mogen ze zich verheugen in een enorme publieke belangstelling. Ze
krijgen erg veel aandacht in de media, ze kunnen de stroom bezoekers
met moeite aan. Anderzijds is er weinig geld voor aankopen, onderhoud
en restauratie. Er is een grote achterstand in het beschrijven van de
museale inventaris, veel musea kampen met ruimtegebrek. Ook de omstandigheid dat veel voorwerpen in depot zijn opgeslagen, is zorgwekkend. Toch nemen de musea en collecties in aantal toe. Met name in de
niet-kunstsector groeit de hoeveelheid musea en collecties. Er worden
meer objecten verzameld dan ooit tevoren, steeds meer voorwerpen
worden museumwaardig bevonden. En het publiek blijkt deze ontwikkeling te waarderen. Dit is voor de musea steeds meer een factor om
rekening mee te houden. Of het museum nu leermiddel is of dient voor
amusement - of het publiek komt voor een esthetische of ‘sacrale’ ervaring, dan wel om profane redenen-de mensen komen. Voor zowel
particuliere geldschieters als de overheid zal de publieke belangstelling
steeds belangrijker worden als voorwaarde voor sponsoring en subsidiëring. Met een zekere regelmaat zullen musea een ‘publiekstrekker’ moeten organiseren.^^ Het gevaar dreigt dat deze speciale exposities als
oplossing voor de problemen worden gepresenteerd. Als de trend van
publiekstrekkers doorgaat, is de kans groot dat dit ten koste gaat van
moeilijker toegankelijke thema’s. Bovendien zal de aandacht voor de
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vaste collecties geringer worden. Wtiarschijnlijk zullen ook de toegangsprijzen stijgen, want bij een groeiende populariteit kan men het marktmechanisme beter laten functioneren. Dit vermoeden wordt door recent
CBS-onderzoek bevestigd: bij de 490 musea in ons land die entree heffen,
stegen in 1988 de toegangsprijzen voor volwassenen met vijf procent tot
gemiddeld 2,61 gulden.^^ Of de toenemende publieke belangstelling van
structurele aard is of een voorbijgaand verschijnsel valt nog te bezien.
In 1989 werd namelijk al bericht dat de bezoekcijfers in enkele musea
waren teruggelopen.’* Ook het CBS heeft kenbaar gemaakt dat het landelijke museumbezoek zich in 1988 heeft gestabiliseerd op 19,9 miljoen
bezoekers.”
Het museum is in de loop der tijd gedemocratiseerd. Vanaf de jaren zestig
is het cultuurbegrip ingrijpend veranderd, de grenzen van wat onder
cultuur wordt verstaan zijn verlegd, we kunnen spreken van een musealisering van de samenleving. De publieke belangstelling maakt het museum aantrekkelijk voor de commercie. Boekman waarschuwde al in
1939 voor ‘het eigen wezen en de eigen wetten’ van het museum. In
museumkringen is regelmatig de vraag te horen of het verwerpelijk is
als een museum een soort pretpark wordt, een onderneming die als doel
heeft mensen tegen betaling te vermaken. In dat geval zou de icOM-definitie bijgesteld moeten worden, deze bevat immers de zinsnede dat
musea niet gericht mogen zijn op het maken van winst.
Overduin heeft de museale verzamelingen bijna lyrisch omschreven als
een collectief geheugen waarin voortdurend materiaal wordt aangeleverd waarmee het verleden en het heden kunnen worden gereconstrueerd. In de verzamelingen verschuiven de betekenissen van feiten en
materialen voortdurend. ‘Het geheugen is in beweging, het werkt met
invallen en associaties. Misschien leveren de interpretaties, ja zelfs de
vergissingen meer op dan de chronologische opeenvolging van gebeurtenissen.Het verzamelen en bewaren van cultuurgoederen blijft een
cruciale museale taakstelling. Een museum verzamelt en plaatst voorwerpen naar eigen inzicht. Dit collectieve geheugen dient in beweging
te blijven.
Ieder jaar komen er musea bij en worden de museumcollecties uitgebreid. De beheersbaarheid is een probleem geworden. Er is gebrek aan
ruimte en voorzieningen. Er zullen acquisitie-afspraken gemaakt moeten worden tussen musea. En er zullen in het verzamelbeleid strenge
criteria van selectie en kwaliteit ontwikkeld moeten worden. Het bruik54

leenverkeer zou nader gestimuleerd kunnen worden. Een stap in de
goede richting is de recente verruiming van de zogenaamde idemniteitsregeling: nu is ook voor de niet-rijksmusea de verzekeringsplicht voor
de bruikleennemer afgeschaft. De hoge verzekeringskosten zijn bij bruikleentransacties dus geen belemmering meer.
Musea met een open verzamelgebied, waar telkens nieuwe onderwerpen
en produkten verzameld worden - geschiedenis bijvoorbeeld, industrie
en technologie, of moderne kunst - staan vooreen keuze. Als het afstoten van voorwerpen nog een taboe blijft, heeft men te accepteren dat het
gebrek aan depotruimte toeneemt, de problematiek rondom onderhoud
en restauratie alleen maar nijpender wordt en dat de mogelijkheden om
te verzamelen budgettair en ruimtelijk aan beperkingen onderhevig zijn.
Als echter het bruikleenverkeer gestimuleerd wordt, blijven de musea
vitaal. En indien het afstoten van bepaalde delen van de collectie plaatsvindt op grond van strenge criteria en onderlinge afstemming, kunnen
zij verantwoord en minder beperkt door obstakels blijven verzamelen
en bewaren.
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Jitze de Haan

Film voorziening in Nederland 1945-1950

Inleiding
Toen de Tweede Wereldoorlog begin 1943 een beslissende wending nam,
werd de vraag actueel hoe de Nederlandse samenleving vorm gegeven
zou moeten worden na de Duitse capitulatie. Zou de vooroorlogse situatie terugkeren of kon aan een geheel nieuwe constellatie worden gedacht? Een van de terreinen waarop deze vraag naar voren kwam was
dat van de filmvoorziening. De Nederlandsche Bioscoop-Bond, de Nederlandse overheid en de belangrijkste Amerikaanse filmbedrijven, verenigd in de Motion Picture Export Association (MPEA), hadden zo hun
ideeën over hoe de naoorlogse filmvoorziening geregeld moest worden.
Gezien het feit dat de plannen en belangen van genoemde partijen
conflicteerden moest het wel tot een confrontatie komen. Direct na de
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog barstte de strijd dan ook in
alle hevigheid los. Aan de hand van brieven, circulaires, jaarverslagen
en zeer uitgebreide notulen uit het archief van de Nederlandse Bond van
Bioscoop- en Filmondememingen (voorheen de Nederlandsche Bioscoop-Bond) alsmede gesprekken met enige direct betrokkenen, wordt
in dit artikel een reconstructie gegeven van de filmvoorziening in Nederland in de jaren 1945-1950. De inbreng van de Nederlandsche Bioscoop-Bond wordt benadrukt vanwege het feit dat deze bond, net als
vóór 1940, in de jaren kort na de oorlog een zeer centrale rol speelde op
het gebied van de film.
Het programma van de Nederlandsche Bioscoop-Bond
Reeds enige jaren voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd door
enkele leden van het ‘illegale’ hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond begonnen met het ontwikkelen van een programma voor de
eerste jaren na de bevrijding. De Nederlandsche Bioscoop-Bond kwam
oorspronkelijk voort uit de in 1918 opgerichte Bond van Exploitanten van
Nederlandsche Bioscooptheaters. In deze bond verenigden zich bio57

scoopexploitanten die te maken hadden met problemen als de gemeentelijke vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen, gemeentelijke keuring en vertoningsverboden. De exploitanten hoopten door
middel van een bond een front te kunnen vormen tegen de beperkende
maatregelen van de lokale overheden. Door de fdmverhuurders werd de
bond van exploitanten als een bedreiging ervaren. Zij richtten daarom
in 1919 de Vereeniging van Filmverhuurders op. De beide verenigingen
zaten elkaar aanvankelijk behoorlijk in de haren, maar zagen na enige
tijd in dat samenwerking meer effect zou sorteren. Op 18 juli 1921 werd
derhalve de bond van exploitanten, inmiddels omgedoopt tot Nederlandsche Bond van Bioscoop-theaterdirecteuren, zodanig gereorganiseerd,
dat ook de filmverhuurders lid konden worden. De bond heette voortaan
Nederlandsche Bioscoop-Bond. Het handelsverkeer tussen exploitanten
en verhuurders die zich in de Nederlandsche Bioscoop-Bond verenigden
werd door middel van reglementen en besluiten geregeld. In 1932 werden
nieuwe statuten vastgesteld, volgens welke behalve bioscoopexploitanten en filmverhuurders voortaan ook filmfabrikanten lid konden worden.
Bovendien was er de categorie van filmimportzaken (bedrijven die wel
films importeerden maar ze niet zelf distribueerden). Vijf jaar later
werden de statuten opnieuw gewijzigd. Nu konden ook filmproduktiezaken lid van de bond worden. Dit betekende dat de Nederlandsche
Bioscoop-Bond voortaan het gehele film- en bioscoopbedrijf omvatte.'
De positie van de bond in het filmbedrijf was zeer dominant, vooral
doordat de levering van films nagenoeg beperkt bleef tot de leden. De
Tweede Wereldoorlog betekende niet direct het einde van de BioscoopBond. Pas nadat op 2 maart 1942 het Filmgilde werd ingesteld, verdween
de Nederlandsche Bioscoop-Bond officieel van het toneel. Het laatstgekozen hoofdbestuur bleef tijdens de oorlog onderling contact onderhouden. Leden van dit bestuur, met name voorzitter C.S. Roem en penningmeester W.K.G. van Royen, ontwikkelden samen met algemeen
bondssecretaris J.G.J. Bosman een programma voor de eerste jaren na
de bevrijding.
Het programma kwam neer op voortzetting van de Nederlandsche Bioscoop-Bond onmiddellijk na de bevrijding, waarbij werd aangetekend
dat de rol van de bond wel een andere zou moeten zijn dan voor de
oorlog. De opstellers van het programma waren tot de overtuiging gekomen dat het bondswerk niet langer onafhankelijk van de overheid zou
kunnen worden gedaan; de uitoefening van een bedrijf op het terrein van
het film- en bioscoopwezen kon uit hoofde van het culturele en sociale
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aspect niet meer los worden gezien van het algemeen belang. Op grond
van deze overweging werd een zekere mate van overheidstoezicht op de
import van films nodig geacht, evenals een reorganisatie van de vooroorlogse filmhandel en de bescherming van allen die in het filmwezen
hun bedrijf of beroep uitoefenden. Daarnaast werd gedacht aan een meer
directe belangstelling voor een kwalitatief verantwoord Nederlands produkt, een behoorlijke technische scholing en verzorging, en samenwerking met maatschappelijke groepen die zich op grond van hun overtuiging voor de ‘verheffing’ van het filmwezen interesseerden. De
praktische programmapunten hadden onder meer betrekking op de regeling van de voor de oorlog aanwezige filmrechten, de maatregelen op
het gebied van de filmvoorziening, een eventuele tegemoetkoming aan
getroffenen en, tenslotte, de zuivering van personen die in de oorlog fout
waren geweest.
Het Filmdistrihutiebesluit
Op 15 mei 1945 kwamen de leden van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond voor het eerst na de bevrijding in Amsterdam
in vergadering bijeen. Het eerste besluit dat werd uitgevaardigd was het
zogenaamde Filmdistrihutiebesluit dat erop was gericht om de aanwezige filmvoorraad (voor zover toegelaten door de Centrale Commissie
voor de Filmkeuring) zo spoedig mogelijk in roulatie te brengen en dat
voorzag in de overdracht van de filmrechten van de rechtmatige eigenaren. Het hoofdbestuur wilde met het besluit voorkomen dat de belangen
van bonafide leden werden geschaad. Direct na de oorlog werd met films
‘geleurd’ waarvan de eigenaren naar Polen waren weggevoerd. Zowel
de distributie als de vertoning kwamen derhalve onder toezicht van het
hoofdbestuur, waarbij men streefde naar het scheppen van zoveel mogelijk gelijke commerciële voorwaarden voor de leden. Het was de leden
van de bond niet toegestaan films aan te kondigen, te leveren, af te nemen
of te vertonen zonder toestemming van het hoofdbestuur. In bijzondere
gevallen had dit college zelfs de bevoegdheid om filmverhuurders tot
levering en exploitanten tot afname van de aanwezige films te verplichten.^ Het Filmdistrihutiebesluit liet filmverhuurders de beschikking over
hun eigen materiaal. In de al in september 1944 bevrijde zuidelijke
provincies was dit anders geregeld, de filmdistributie was daar in handen
van de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (SHAEF). Het
hoogste gezag in die provincies werd uitgeoefend door generaal D.D.
Eisenhower, namens wie een tot de SHAEF behorende missie optrad. Deze
SHAEF-missie kende afdelingen op het gebied van marine, leger, lucht59

macht en civiele zaken.^ De filmdistributie in de zuidelijke provincies
kreeg oorspronkelijk al in Londen gestalte. Daar was in een contract
vastgelegd dat de Nederlandse staat 30 procent van de opbrengst van de
filmvertoningen zou krijgen. De SHAEF ZOU daarbij de enige filmleverancier zijn."* De in België verblijvende J. Weening ontwikkelde voor
Nederland een distributieplan voor de films die door de Psychological
Warfare Division (de Engelse tak van de filmsectie) en het Office of War
Information (de Amerikaanse tak) van de SHAEF waren uitgezocht. In
Heerlen, Helmond en Bergen op Zoom werden distributiecentra ingericht, die vanuit België van films werden voorzien.^
Het Koninklijk Besluit E 84
Kort na de bevrijding werden door het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond talrijke besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, in het bijzonder met die van het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (o, K en w). Na
de oorlog werd dit ministerie, dat in november 1940 door de Duitsers
was opgesplitst in het departement van Volksvoorlichting en Kunsten en
het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming,
weer hersteld in zijn oorspronkelijke vorm. In het kader van een actieve
cultuurpolitiek formuleerde de eerste naoorlogse minister van o, K en w,
de Groningse theoloog prof.dr. G. van der Leeuw, dat de kunst dienstbaar
moest worden gemaakt aan het ideaal van persoonlijkheidsvorming en
het bijbrengen van gemeenschapszin. Het wekken van de latent aanwezige kunstzin bij de bevolking zou uiteindelijk een gunstig effect hebben
op het culturele en morele peil.® Op het ministerie werd een afdeling
Muziek, Toneel en Letteren gevormd, een afdeling Beeldende Kunst en
Architectuur en een afdeling Film.^ Met ingang van 27 augustus 1945
werd mr. H.J. Reinink benoemd tot directeur-generaal Kunsten en Wetenschappen, belast met de waarneming van de functie van secretarisgeneraal. Buiten ambtelijk verband werden bovendien nog drie regeringsadviseurs aan het ministerie verbonden om de samenwerking
tussen overheid, publiek, kunst en kunstenaar zo direct mogelijk te laten
zijn.* De opvolging op 3 juli 1946 van Van der Leeuw door de katholieke
onderwijsinspecteur J.J. Gielen betekende het einde van de actieve cultuurpolitiek. De nieuwe afdelingen op het departement werden opgeheven en de drie regeringsadviseurs ontslagen.
De onderwerpen waarover de overheid en het hoofdbestuur van de
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Bioscoop-Bond met elkaar van gedachten wisselden betroffen de filmimport, het beschikbaar stellen van deviezen voor deze import en de
leveringscondities. Kort voor de bevrijding had de Nederlandse regering
te Londen bij Koninklijk Besluit E 84 van 7 september 1944 - houdende
de vaststelling van het Tijdelijk Bioscoopbesluit - een aantal voorzieningen op het terrein van de film getroffen. Bij de vaststelling van het
Bioscoopbesluit was door de regering aangenomen dat de ‘oude’ organisaties van het bioscoopwezen niet meer bestonden. Daarnaast nam zij
aan dat alle fdms door de Duitsers zouden zijn meegenomen en dat het
gros van de veelal joodse onafhankelijke verhuurders, alsmede de leden
van het hoofdbestuur van de Bioscoop-Bond, zouden zijn weggevoerd.^
Tegen deze achtergrond leek het haar derhalve noodzakelijk om een
geheel nieuwe organisatie voor te bereiden. In de tweede helft van 1943
werd de in het buitenland verblijvende B.D. Ochse, mede-oprichter van
fdmfabriek Polygoon, door de Nederlandse regering van San Francisco
naar Londen geroepen. Als regeringsadviseur-fdmzaken voerde hij besprekingen met de minister van Financiën, die op dat moment aan de
voorbereiding van de Deviezenwet werkte. De fdmimport viel daarin
niet te regelen omdat de opbrengsten bij de invoer nog niet bekend
waren. De materie kwam derhalve onder jurisdictie van de minister van
Binnenlandse Zaken, mr. J.A.W. Burger. Hij bereidde het besluit E 84
buiten Ochse om voor, liet het door koningin Wilhelmina tekenen en in
september 1944 werd het gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit
voorzag onder meer in de instelling van een rechtspersoon onder de
naam Nederlandsch Filmimport- en Distributie Orgaan die tot taak kreeg
‘het in het Rijk in Europa verwerven van auteurs- en vertooningsrechten
van films, het in het Rijk in Europa importeeren en aldaar distribueeren
van films, het verleenen van vergunningen voor den import van films
ter openbare vertooning en voor het verkoopen, verhuren of op eenigerlei wijze gebmiken of verstrekken van films, die ter openbare vertooning
in het Rijk in Europa aanwezig warenHet Filmimport- en Distributie
Orgaan had de bevoegdheid de prijzen en tarieven vast te stellen voor
de verkoop en verhuur van films en moest daarnaast de deviezenuitvoer
voor films controleren. Bovendien stond het voor de taak om de Nederlandse markt van films te voorzien en om een zo rechtvaardig en juist
mogelijke verdeling van de geïmporteerde films over de produktielanden te bewerkstelligen. De grondslag voor dit laatste werd gevormd door
het aantal meters filmmateriaal dat Nederland in het tijdvak 1937-1939
geïmporteerd had uit diverse filmproducerende landen. Duitsland werd
van deze regeling uitgesloten. In het besluit was ook het verbod opge61

nomen om de nog in Nederland aanwezige films te vertonen voordat de
vereiste vergunningen doorbet Filmimport-en Distributie Orgaan waren
verstrekt.
Protest tegen Koninklijk Besluit E 84
Het Koninklijk Besluit E 84 werd door B.D. Ochse als majoor van het
Militair Gezag in Nederland geïntroduceerd. Op 22 mei 1945 woonde hij
in zijn hoedanigheid van algemeen adviseur van de Nederlandse regering in Filmzaken een vergadering bij van het hoofdbestuur van de
Nederlandsche Bioscoop-Bond. Hij verschafte inlichtingen over zijn
activiteit in Londen en informeerde het bestuur over de toestand van het
bioscoopbedrijf in het zuiden van het land. Het Koninklijk Besluit E 84
kwam tijdens de vergadering ook aan de orde en Ochse gaf de volgende
toelichting: ‘Het voorbeeld van Nederlandsch-Indië, waar de Amerikaansche importeurs in de periode vanaf de capitulatie van het leger in
het moederland tot het tijdstip waarop deze gewesten door toedoen van
Japan ook daadwerkelijk in de oorlog werden betrokken, filmhuurpercentages durfden bedingen tot 85 toe, waartegen bij het ontbreken van
wetten op dit gebied het Nederlandsch-Indisch Deviezen-Instituut geheel machteloos stond, deed haar besluiten om althans voor het Rijk in
Europa tijdig wetten te maken, aan de hand waarvan zij ook ten aanzien
van de filmimport de deviezenuitvoer zou kunnen regelen. De regering
had voor een strikt neutrale opstelling gekozen; het Tijdelijk Bioscoopbesluit was in de eerste plaats pro-Nederlands. De aandacht moest zich
niet uitsluitend richten op de betalingsbalans, een onafhankelijke positie
ten opzichte van andere landen was minstens zo belangrijk. ‘Wilde men
eerder niet vergermaniseerd worden, thans wilde men niet worden veramerikaniseerd,’ aldus Ochse. De regering wilde het Nederlandse volk
laten profiteren van de culturele verworvenheden van de bevriende
naties en tevens een opeenhoping van valutaschulden voorkomen. Op
I november 1944 waren reeds enkele leden van het Filmimport- en Distributie Orgaan, waarvan Ochse het voorzitterschap had aanvaard, benoemd. Hun benoeming was van tijdelijke aard: de bestuursleden bleven
namelijk in Londen en zouden zo spoedig mogelijk door personen uit
bevrijd gebied moeten worden vervangen. Het bureau van het distributieorgaan zou operationeel worden zodra Ochse daartoe de geschikte
persoon of personen had gevonden. De voorzitter van de BioscoopBond, C.S. Roem, opperde tijdens het overleg met Ochse de mogelijkheid om het bondsbureau in zijn geheel in te schakelen. Ochse achtte dit
denkbeeld in de praktijk niet uitvoerbaar, maar was wel van plan zo nauw
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mogelijk met de bond samen te werken. Korte tijd later werd M. de Rooy
tot directeur van het bureau van het orgaan benoemd.
Het Koninklijk Besluit E 84 betekende in de praktijk de monopolisering
van de filmhandel door de staat en in feite de liquidatie van het vrije
fdmbedrijf. Naar de mening van de Nederlandsche Bioscoop-Bond
voorzag het besluit niet uitsluitend in een deviezencontrole maar getuigde het van een onverantwoorde overheidsinmenging. Ook werd in twijfel getrokken dat de maatregel slechts het karakter had van een noodvoorziening. ‘Het Hoofdbestuur kan zich voorstellen, dat de Regeering
met het oog op de voorziening in de filmbehoefte in het gedeelte van het
Rijk waar onmiddellijk na de bevrijding geen films aanwezig waren, dit
Besluit van noode heeft gehad, teneinde een ongeregelden invoer te
voorkomen en te beletten, dat een aantal emigranten van de toevallige
omstandigheid, dat zij in bevriende geallieerde landen verblijf hielden,
met betrekking tot zulk een invoer, konden profiteeren en een uitzonderingspositie zouden gaan innemen. Het uitdrukkelijk gestipuleerde tijdelijke karakter van het Besluit zou met deze opvatting te rijmen vallen.
Vanaf het oogenblik echter, dat de Westelijke provinciën bevrijd waren,
vervielen voormelde redenen,’ zo liet de bond op 19 juni 1945 schriftelijk
weten aan minister L.J.M. Beel van Binnenlandse Zaken.In dezelfde
brief wees het hoofdbestuur op het Filmdistributiebesluit, dat de leden
van de bond onder meer verbood aan de uitvoering van de bestaande
overeenkomsten voorwaarden te verbinden die betrekking hadden op
nieuwe overeenkomsten inzake de levering van fdms die waren ingevoerd na 10 mei 1940. Ook was het verboden eerder dan op een door het
hoofdbestuur vast te stellen tijdstip offertes te maken of verbintenissen
aan te gaan waarbij levering van dergelijke fdms zou kunnen worden
gevorderd. In overleg met vooraanstaande figuren van Binnenlandse
Zaken en van de vroegere centrale filmkeuring zouden alleen die fdms
in roulatie worden gebracht, die in de periode i januari 1937 tot 10 mei
1940 door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring waren toegelaten,
mits zij opnieuw zouden zijn gekeurd en toegelaten. Op basis van het
Filmdistributiebesluit zou de fdmimport zijn gestaakt tot de regering
haar wensen had kenbaar gemaakt, terwijl fdmverhuurkantoren toch
weer hadden kunnen functioneren. Bovendien zou het, naar de mening
van het hoofdbestuur, uit oogpunt van propaganda van groot belang zijn
geweest dat onmiddellijk Franse, Engelse en Amerikaanse films onder
het publiek waren gebracht, en had in de ongekende behoefte aan ontspanning, waar direct na de oorlog sprake van was, meteen kunnen
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worden voorzien zonder dat enige schade aan de belangen van de staat
werd toegebracht. Daarbij diende in aanmerking te worden genomen dat
op grond van de oude contracten het gemiddelde percentage van de
filmhuur laag zou zijn gebleven, hooguit 20 a 25 procent van de recette,
waardoor met het oog op de deviezenpositie voor de eerste maanden na
de bevrijding een gunstige situatie zou zijn geschapen.
De feitelijke situatie was echter dat de filmafdeling van de SHAEF de
enige filmleverancier bleef op grond van de vergunningen, welke haar
krachtens de koninklijke besluiten E 64 (houdende vaststelling van het
Tijdelijk Filmkeuringsbesluit) en E 84 te Londen waren verleend. Deze
afdeling importeerde en exploiteerde met negering van alle bestaande
contracten een zeventigtal films, waaronder een groot aantal van minder
goede kwaliteit. Zij maakte een dankbaar gebmik van haar monopoliepositie door de heffing van een ongekend hoog percentage, namelijk 40
procent, een percentage dat zelfs de monopoliebedrijven tijdens de bezetting niet hadden durven eisen.*’ Pas later zou duidelijk worden dat de
inkomsten van de SHAEF voor het merendeel terecht kwamen bij particuliere Amerikaanse en Engelse ondernemingen, terwijl de verhuur van
de SHAEF-films als het ware gemilitariseerd geschiedde.*'’ De SHAEF bleek
niet in staat in de behoefte aan films te voorzien, zodat tal van bioscopen
dientengevolge gesloten bleven. Toen het westen en noorden van Nederland van films moesten worden voorzien, deed zich de situatie voor
dat in Brabant, Limburg en Zeeland wederom verscheidene bioscopen
werden gesloten. De Nederlandsche Bioscoop-Bond verzocht de minister dringend om het Koninklijk Besluit E 84 in te trekken of, als dat niet
mogelijk zou zijn, een regeling te treffen waardoor de in het land aanwezige filmvoorraad onmiddellijk in roulatie kon worden gebracht, met
inachtneming van het Filmdistributiebesluit van de bond. Voorts verzocht het hoofdbestuur de minister te willen bevorderen dat de Tijdelijke
Filmkeuringscommissie, als voorzien in het Koninklijk Besluit E 64,
onverwijld werd benoemd, opdat de aanwezige voorraad, voor zover
nodig, aan herkeuring kon worden onderworpen.
De intrekking van Koninklijk Besluit E 84
Vooral de filmverhuurders hadden grote bezwaren tegen Koninklijk
Besluit E 84. Op 29 juni 1945 nam de inmiddels functionerende Bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Bioscoop-Bond met algemene stemmen een motie aan waarin er bij het hoofdbestuur krachtig werd aangedrongen om bij de regering stappen te ondernemen die zouden leiden tot
intrekking van het Koninklijk Besluit E 84. Daarnaast werd unaniem
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besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het vragen van
vergunningen als bedoeld in artikel 2 van het besluit E 84 voordat het
standpunt van de regering ten opzichte van de deviezenpositie en de
gevolgen daarvan aan het hoofdbestuur bekend was gemaakt en ter zake
advies was ingewonnen bij de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders.
Deze motie betekende dat bijna veertig verhuurkantoren, die voor het
merendeel al vier of vijf jaren door de Duitse bezetter gesloten waren
geweest, na de bevrijding gesloten bleven, ondanks het feit dat zij
voldoende films ter beschikking hadden. De filmverhuurders zochten
geen enkel contact met het Bureau van het Filmimport- en Distributie
Orgaan. Dit gebeurde juist in een tijd dat het publiek de bioscopen
bestormde, zodat de verhuurders grote filmhuurinkomsten derfden. Omdat de filmverhuurkantoren gesloten waren, bleven ongeveer tweehonderd bioscopen gedurende een aantal maanden dicht. De SHAEF was niet
in staat deze zaken van films te voorzien.
Begin juli 1945, kort na de motie van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders, werd het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond meegedeeld dat de condities voor de huur van SHAEF-films waren teruggebracht tot 30 en 32 procent, respectievelijk voor hoofdfilms en volledige
programma’s. Dit veranderde echter niets aan de houding van de bond.
Na uitvoerige besprekingen met vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bioscoop-Bond besloot de regering eind augustus het Koninklijk
Besluit E 84 in te trekken (door middel van besluit F170) en met ingang
van 14 september 1945 de normale toestand in het film en bioscoopbedrijf
op grond van het door het hoofdbestuur van de Bioscoop-Bond uitgevaardigde Filmdistributiebesluit te herstellen. Ten einde lacunes te overbruggen zou de filmsectie van de SHAEF, in overleg met het filmbedrijf
en de overheid, nog enige dagen met beperkte leveranties van films
doorgaan.
Het conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de Motion
Picture Export Association
Op het moment dat de normale toestand in het film- en bioscoopbedrijf
op grond van het Filmdistributiebesluit werd hersteld, dienden nieuwe
problemen zich aan. Op 20 september 1945 werd door de NV Netherlands
Fox Film Corporation te Amsterdam het lidmaatschap van de Nederlandsche Bioscoop-Bond opgezegd en spoedig volgden ook de opzeggingen van Warner Bros First National Pictures NV, RKO Radio-Films
NV, Paramount Films NV en Metro Goldwyn Mayer Film Mij. NV.‘^
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Deze Amerikaanse filmleveranciers, verenigd in de Motion Picture
Export Association (MPEA), beheersten al vele jaren grote delen van de
Amerikaanse en internationale filmmarkt. Drie andere maatschappijen,
United Artists Corporation, Columbia Pictures Corporation en Universal
International Films Ine., waren ‘bevriend’ met deze vijf genoemde bedrijven. In plaats van elkaar te beconcurreren, werkten de grote concerns
al voor de Tweede Wereldoorlog in belangrijke mate samen. In de produktiesector ging men over tot een uitwisselingssysteem, waarbij de acht
concerns de artistieke en technische arbeidskrachten die bij de afzonderlijke firma’s onder contract stonden, onderling uitwisselden. De onafhankelijke producenten waren van deze overeenkomst uitgesloten. De
controle van de distributiesector in de Verenigde Staten door de grote
concerns was nagenoeg volledig, en ook op het gebied van de exploitatie
was sprake van een zekere mate van monopolie. Het aantal bioscopen
in Amerika in bezit of onder beheer van de grote concerns was numeriek
niet zo groot, doch van de belangrijke premièretheaters was 8o procent
in handen van de grote maatschappijen.’^ Deze concentratie stuitte bij
de onafhankelijke producenten, distributeurs en bioscoopeigenaren in
de Verenigde Staten op grote tegenstand. In 1938 werd door het Amerikaanse departement van Justitie een omvangrijk gerechtelijk onderzoek
ingesteld tegen de 8 concerns, 24 geassocieerde maatschappijen en 133
personen wegens overtreding van de Sherman-act. Er werd een terugkeer
naar de vrije concurrentie geëist in alle drie sectoren (en daarmee een
scheiding van produktie, distributie en exploitatie van bioscopen), en
tevens een verandering in de handelspraktijken van de concerns, vooral
tegenover de zelfstandige ondernemers in de filmindustrie.’^ Op 20 november 1940, meer dan twee jaar na de indiening van de aanklacht, werd
tussen het Amerikaanse departement van Justitie en de firma’s Loew’s
(een onderdeel van Metro-Goldwyn-Mayer), Paramount, Radio Keith
Orpheum (RKO), 20th Century Fox en Warner Brothers een schikking
getroffen, waarbij deze maatschappijen zich onder meer verplichtten de
bioscoopexploitanten in de toekomst geen korte films, weekjoumaals,
series en wildwestfilms meer op te dringen. Op i september 1941 werd
de verordening van kracht dat onder andere elke film vóór verhuur voorvertoond moest worden aan de exploitant, dat niet meer dan één blok
van vijf films tegelijk verhuurd mocht worden en dat het contracteren
van een blok niet afhankelijk mocht worden gesteld van dat van een
ander. Ondanks deze maatregelen bleef het de vraag of dergelijke juridische en handelstechnische ingrepen ook in de praktijk de monopoliepolitiek van de machtige filmconcems doelmatig konden bestrijden.’*
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Een onmiddellijke aanleiding tot het conflict tussen de Nederlandsche
Bioscoop-Bond en de MPEA was er niet. Beweerd werd wel dat de
invoering van het Koninklijk Besluit E 84 bij de betrokken Amerikaanse
maatschappijen tegenacties opriep. De oorsprong van het geschil lag
echter dieper. Al in 1939 werd door Europese managers van Amerikaanse
filmhuizen besloten dat de grotere maatschappijen voor het lidmaatschap van de Nederlandsche Bioscoop-Bond zouden bedanken. Toen
reeds leverden de bedrijfsreglementering en de leveringscondities voor
de Amerikaanse leveranciers bezwaren op.'’ Een duidelijke waarschuwing van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond over
de consequenties van opzegging van het lidmaatschap was destijds nog
voldoende om een conflict te voorkomen. Na de oorlog dachten de
Amerikaanse leveranciers waarschijnlijk dat, wilden zij in Nederland
iets bereiken, zij tot actie over moesten gaan voordat de Nederlandsche
Bioscoop-Bond weer stevig in de schoenen stond. De Amerikanen waren
van plan buiten de bond om bioscopen te bouwen en individueel met de
exploitanten zaken te doen.“ Al tijdens de periode van de filmvoorziening door de SHAEF ging het gerucht dat de grote Amerikaanse
ondernemingen niet bereid waren het lidmaatschap van de Nederlandsche Bioscoop-Bond te handhaven. Deze ondernemingen hoefden echter niet meteen open kaart te spelen, omdat door het conflict rond het
Koninklijk Besluit E 84 het fdmbedrijf praktisch geheel op de SHAEF was
aangewezen en deze SHAEF de opbrengsten geheel zakelijk had af te
dragen aan de respectieve leveranciers. Toen in september 1945 de vrije
fdmhandel werd hersteld moesten de grote Amerikaanse ondernemingen wel kleur bekennen. De vijf belangrijkste maatschappijen bedankten
voor het lidmaatschap van de Bioscoop-Bond, terwijl United Artists
Corporation, Columbia Pictures Corporation en Universal International
Films Ine., die overigens geen lid waren van de bond maar wel verplichtingen hadden bij de leden, zich solidair verklaarden met de anderen en
zich onttrokken aan hun verplichtingen. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond informeerde in een brief van i oktober 1945
naar de argumenten van de vijf ondernemingen om voor het lidmaatschap te bedanken. Dit schrijven werd echter niet beantwoord. Desalniettemin had men wel enig inzicht in de grieven van de MPEA-leden.
Deze kwamen erop neer dat de Amerikanen vrijheid van vestiging en
vrijheid van conditionering eisten, en splitsing van de organisatie zó dat
een afzonderlijke vereniging van verhuurders ontstond. Voor het eerste
jaar zou men genoegen nemen met 49 procent van de stemmen, doch het
stemrecht diende uiteindelijk geregeld te worden op basis van de omzet.
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Het ging bij de opzegging van het lidmaatschap om een nauwelijks
verholen poging in Nederland de volledige macht over het filmwezen in
handen te krijgen.“ ‘In dezen strijd gaat het niet om een millioen meer
of minder voor de MPEA,’ liet het officieel orgaan van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond op 23 april 1946 weten. ‘Haar revenuen uit het kleine,
deviezenarme Nederland beteekenen een fractie van haar wereldomzet.
(...) Het gaat de in de MPEA vereenigde filmmaatschappijen echter om
veel meer. Het gaat haar om de garantie van haar afzet, om het bezit van
de markt en dit bereiken zij eerst door de macht over het theaterpark.
Hebben zij deze macht in handen, dan is de keten van de trust gesloten.
Dan bepalen zij de condities, de levering, de kwaliteit van het product,
de inzetdata en... de luttele weken, welke voor de films van concurrerende ondernemingen overblijven. Ten leste hebben zij ook deze in haar
greep en voeren zij de onbetwiste heerschappij in de filmwereld.’
In november 1945 kreeg de Nederlandsche Bioscoop-Bond in zeker
opzicht de steun van de Nederlandse overheid. Tijdens een bespreking
tussen M.P.M. Vermin, die C.S. Roem was opgevolgd als voorzitter van
de bond, J.G.J. Bosman, bondsdirecteur, en H.J. Reinink, de secretarisgeneraal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
liet laatstgenoemde weten dat de MPEA-leden per i januari 1946 zouden
beginnen met de distributie via hun centrale bureau in Nederland. Naar
het oordeel van Reinink was de intentie duidelijk; de Amerikanen wilden
het gehele Nederlandse filmbedrijf in handen krijgen. Reinink informeerde naar de hulp die men de bond van regeringswege zou kunnen
bieden als de strijd met de Amerikaanse leveranciers zou ontbranden.
De vertegenwoordigers van de Bioscoop-Bond lieten weten dat het
wenselijk was dat de interne reglementen van de bond ook naar buiten
kracht van wet zouden hebben.
Amerikaanse kritiek op de Nederlandsche Bioscoop-Bond
Van Amerikaanse zijde raakte men geïrriteerd door de tegenwerking van
de kant van Nederland. De filmmagnaat S. Harris ging in een brief aan
de Nederlandse minister-president heftig tekeer tegen de BioscoopBond, die volgens hem zo ondemocratisch was alle leden één stem te
geven, onverschillig of zij een paar duizend of een miljoen bezaten. Hij
betitelde dit als ‘nazi-methoden’, waarmee het principe ‘vrijheid en recht
voor allen’, waarvoor Amerika zich zoveel opoffering had getroost, met
voeten werd getreden. Harris verweet de Nederlanders ondankbaarheid
jegens de bevrijders, en deed in zijn brief een beroep op de minister-president om te voorkomen dat het Nederlandse publiek de Amerikaanse
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films zou moeten missen en de staat de inkomsten die daaruit voortvloeiden. Harris eindigde met een citaat van de woorden van koningin Wilhelmina indertijd gericht tot de geallieerde bevrijders: ‘Wij zullen het
nooit vergeten.’ Een reactie van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond liet niet lang op zich wachten. Gesteld werd dat de
koningin bij deze woorden ongetwijfeld had gedacht aan het bloed van
de geallieerde soldaat, aan de krachtsinspanning der geallieerde volkeren en aan het idealisme van hun staatslieden. ‘Maar’, zo vervolgde de
bond, ‘zeker niet aan hen, die uitrekenen op welke wijze zij uit de
verschrikkelijkste volkerenworsteling van alle tijden de grootst mogelijke winst kunnen slaan.
Naast de brief van Harris waren er meer afwijzende reacties op de
houding van de Bioscoop-Bond. Ik noem in dit verband een artikel in
de Engelse filmpers (ook van de hand van Harris) dat in groten getale in
Nederland werd verspreid, een verklaring in de Motion Picture Herald
van 2 februari 1946 van F. Allport, vertegenwoordiger van de Motion
Picture Association of America (de vroegere Hays Organization) in
Engeland^"*, en daarnaast de mededelingen die H. Kahn als managing
director van de MPEA aan de Nederlandse pers deed.
De Amerikaanse kritiek riep de gezamenlijke bioscoopondememingen
in Nederland in het geweer. Zij besloten de tot dusverre door het hoofdbestuur gevolgde gedragslijn zonder voorbehoud goed te keuren en dit
college iedere steun te geven die het voor de uitvoering van zijn taak
nodig mocht hebben. In de tweede plaats werd met de Amerikaanse
ondernemingen die iedere vorm van samenwerking met de Nederlandsche Bioscoop-Bond afwezen, elk zakelijk contact verbroken. Tenslotte
werd besloten om deze voornemens ter kennis te brengen van het hoofdbestuur en het college te machtigen daaraan de publiciteit te verlenen
welke het nodig achtte. Tot de dag dat het conflict werd beëindigd
hielden alle leden die dit besluit namen zich hieraan.
Lissim-akkoord
De Nederlandse overheid hield zich aanvankelijk geheel buiten het
conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de Motion Picture
Export Association. Aan de ene kant schonk het haar voldoening dat het
Nederlandse fdm- en bioscoopbedrijf voet bij stuk hield, aan de andere
kant paste het conflict niet in het raam van de goede betrekkingen die
Nederland met de Verenigde Staten onderhield.^* Hoewel de Nederlandsche Bioscoop-Bond goed in staat bleek om de strijd te voeren en de
Nederlandse fdmmarkt ook zonder de betrokken Amerikaanse ondeme69

mingen van films kon worden voorzien, werd de breuk door het hoofdbestuur betreurd.Toch wilde men van bondswege geen initiatief nemen om het conflict tot een oplossing te brengen. Het wachten was dus
op de Amerikanen. Eind 1945 kwam de eerdergenoemde F. Allport vanuit
Engeland voor een onderhoud met de Nederlandsche Bioscoop-Bond
naar Nederland. Zijn bemiddelingsvoorstel kwam erop neer dat de MPEA
films zou exploiteren met inachtneming van bepaalde condities van de
Nederlandsche Bioscoop-Bond, evenwel zonder wederom lid te worden.
Dit bemiddelingsvoorstel werd door de Nederlandsche Bioscoop-Bond
zonder meer van de hand gewezen.Het duurde vervolgens ruim een
halfjaar voordat er een nieuw initiatief kwam van Amerikaanse zijde.
Halverwege juni 1946 wendde dr. W. Lissim, Europees manager van het
filmconcem RKO te Parijs, zich op persoonlijke titel tot de voorzitter van
de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Tijdens het gesprek bleek dat de
beide maatschappijen RKO en Warner wel terug wilden in de bond, doch
om tactische redenen was dat op dat moment niet mogelijk.^* Na besprekingen van enkele dagen kwamen enige vertegenwoordigers van de
Nederlandsche Bioscoop-Bond en de heer Lissim op 26 juni 1946 tot een
beginselakkoord dat voorzag in het lidmaatschap van de hele MPEA,
waarin op dat moment de acht grootste Amerikaanse filmleveranciers
waren verenigd. Het lidmaatschap zou vóór 16 september 1946 worden
aangevraagd, terwijl het hoofdbestuur van de Nederlandsche BioscoopBond in dat geval toestemming zou geven en zich sterk zou maken dit
besluit eventueel door de ledenvergadering te doen aanvaarden. Het
hoofdbestuur zegde verder toe dat het bij aanmelding van het lidmaatschap de vorderingen op oude contracten - dat wil zeggen: de eis tot
levering van films die voor de Tweede Wereldoorlog reeds werden
gecontracteerd maar in verband met de oorlog niet waren geleverd - zou
laten vervallen. In het akkoord was opgenomen dat de MPEA tot 31
december 1947 lid zou blijven. Elk van de acht maatschappijen kon
daarna individueel lid worden. Het hoofdbestuur zou proberen om een
redelijke vertegenwoordiging van de betrokken maatschappijen in het
college mogelijk te maken, en verklaarde verder dat het geen bezwaar
zou maken tegen de vestiging van een bioscoop in Amsterdam. Dit
laatste hing samen met het grondbezit van Loew’s Ine. in de hoofdstad
en de van voor de oorlog daterende plannen tot vestiging van een bioscoop. In het algemeen zou het hoofdbestuur geen onderscheid maken
tussen Amerikaanse en Nederlandse maatschappijen voor de bouw of
verwerving van bioscooptheaters.
Het directoraat van de MPEA in New York vroeg op grond van dit begin70

selakkoord, dat bekend staat als Lissim-akkoord, een nadere verklaring.
E.A. Johnston, voorzitter van de MPEA en van de Motion Picture Association (MPA), zond in dat verband F. Harmon (vice-voorzitter van de
MPEA en de MPA) en G.M. Mayer (associate-manager van het International Department van de Amerikaanse bedrijfsorganisatie) naar Nederland
om tot een definitief akkoord te komen. De Nederlandse overheid zou
ook betrokken worden bij de onderhandelingen. Vertegenwoordigers
van de Nederlandsche Bioscoop-Bond werden voor een onderhoud op
het departement uitgenodigd. Daar was juist, naar aanleiding van de
uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 mei 1946, G.
van der Leeuw als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
opgevolgd door de Kvp’er J.J. Gielen.^’ Aan de uitnodiging werd gevolg
gegeven door M.P.M. Vermin, RL.D. Strengholt en J.G.J. Bosman (respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter en directeur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond). Van regeringszijde waren aanwezig H.J. Reinink
en J.H.J. de Jong (hoofd van de afdeling Film van het departement),
terwijl van Amerikaanse zijde, naast Harmon en Mayer, aanwezig waren
dr. S. Hombeck (Amerikaans ambassadeuren belangrijk aandeelhouder
van Fox) en Wickel (vertegenwoordiger van het State Department). Over
dit onderhoud vertelde Strengholt later: ‘Op een goeden dag kregen wij
een telefoontje uit Den Haag, of het driemanschap maar op het Departement wilde komen. Zooals werd afgesproken, waren wij om 8.45 uur ter
plaatse aanwezig. Tot 10 uur werd gewacht en toen kwam de
mededeeling, dat de Minister zich naar den Ministerraad had begeven
en ons dus niet kon ontvangen. De Amerikanen hadden echter wel een
onderhoud van eenige uren gehad. Wij werden vervolgens door den
Secretaris-Generaal, mr. H.J. Reinink ontvangen, terwijl tevens mr. Loudon, Buitengewoon Gezant van H.M. de Koningin in Amerika, aanwezig
was. De heer Reinink deelde ons mede, dat de heeren Harmon en Mayer
in gezelschap van den Amerikaanschen Ambassadeur en den heer Loudon een onderhoud met den Minister hadden gevoerd. Ons werd te
kennen gegeven, dat Zijne Excellentie het ten zeerste op prijs zou stellen,
indien nu eindelijk een accoord met de Amerikanen zou worden bereikt.
Op een gegeven oogenblik werd zelfs te verstaan gegeven, dat het in
verband met de afwikkeling van de Leen- en Pachtwet voor de Regeering
in hooge mate onaangenaam was, dat er een conflict met een aantal
Amerikaansche filmmaatschappijen bestond, waardoor het hun onmogelijk was hier Amerikaansche films ter vertooning te brengen.
Korte tijd na het eerste onderhoud vonden opnieuw besprekingen plaats
tussen de betrokken partijen. Al snel bleek dat Reinink en Hombeck er
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door Harmon en Mayer niet van op de hoogte waren gesteld dat door de
Nederlandsche Bioscoop-Bond en Lissim reeds in juni een overeenkomst tot stand was gebracht.^' De besprekingen verliepen vanaf het
begin uiterst moeilijk, de toon tijdens de bijeenkomsten was zeer onvriendelijk. Men kwam desalniettemin toch tot een nadere explicatie van
het Lissim-akkoord, waaraan uiteindelijk niet veel veranderde. Het oorspronkelijke verzoek van Amerikaanse zijde om in het akkoord te verklaren dat de Nederlandsche Bioscoop-Bond bereid was toestemming
te verlenen tot de vestiging van een groot aantal MPEA-showcases in het
hele land, werd door het hoofdbestuur van de Nederlandsche BioscoopBond geweigerd. Hetzelfde gold voor de els van de Amerikanen om
vrijelijk zaken te doen met niet-leden. De partijen leken het eind augustus toch eens te worden, doch op 27 augustus 1946 raakte men in een
impasse en wendde zich tot Reinink. Deze organiseerde de volgende dag
een bijeenkomst om de zaken die het tekenen van een akkoord nog in
de weg stonden, op te lossen. De kwestie was drieledig: het niet hebben
van een objectieve maatstaf bij het bezien van de vraag of er in Nederland
theaters bij konden komen, de verkoop van twee theaters en de weigering
van het hoofdbestuur om de zes theaters waarmee de MPEA contracten
had gesloten, als lid te accepteren.
Beëindiging van het conflict
De eerste kwestie die een akkoord in de weg stond was de wens van de
Amerikanen om te komen tot de vaststelling van een objectieve maatstaf
bij het beoordelen van de vraag of er in Nederland theaters bij konden
komen. Ter verkrijging van een garantie dat aanvragen voor nieuwe
bioscopen van Amerikaanse zijde objectief zouden worden behandeld,
had de Nederlandsche Bioscoop-Bond zich al eerder (op advies van H.J.
Reinink) bereid verklaard een Commissie Nieuwe Zaken in te stellen
binnen drie maanden na de toetreding van de MPEA als lid van de bond.
De partijen kwamen op 28 augustus 1946 overeen dat een studie zou
worden gemaakt door het ministerie van o, K en w en de Nederlandsche
Bioscoop-Bond naar het totale aantal theaters waar in Nederland behoefte aan was. In de lijn van dit onderzoek, dat binnen twaalf maanden moest
plaatsvinden, zou het hoofdbestuur de bestaande situatie corrigeren zodra daarvoor materiaal beschikbaar zou komen.
Het tweede punt waarover de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de MPEA
van mening verschilden was de (ver)koop van het Asta-theater te Den
Haag en het Luxor-theater te Rotterdam. Vóór de Tweede Wereldoorlog
waren deze theaters zogenaamde UFA-theaters. Omdat de Universum
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Film Aktiengesellschaft (UFA) een Duits concern was, kwamen de theaters na de oorlog als oorlogsbuit in handen van het Beheersinstituut.’^
Op het moment dat F. Harmon en G.M. Mayer naar Nederland kwamen
voor de onderhandelingen hadden ze nog nooit van deze theaters gehoord. Toen zij eenmaal vernamen dat Asta en Luxor te koop waren,
meenden zij dat zich daarmee voor de Nederlandsche Bioscoop-Bond
een goede gelegenheid voordeed om een tastbaar bewijs te leveren van
de non-discriminatie waarvan sprake was in het Lissim-akkoord. Op 28
augustus 1946 kregen de Amerikanen de verzekering dat in het geval zij
Asta en Luxor zouden verkrijgen, deze theaters als lid van de bond
zouden worden geaccepteerd. Binnen het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond was op de voorafgaande dagen al uitgebreid
gedebatteerd over deze kwestie. Als compromis werd de NV Nationale
Bioscoopondememing ontworpen, waarvan de Amerikanen 50 procent
van de eigendom in handen kregen (dus ook 50 procent van de winst).
Dit laatste betekende dat, als de beide theaters in handen zouden komen
van de Nationale Bioscoopondememing en bijvoorbeeld 30 procent
winst werd gemaakt, de Amerikanen hiervan de helft kregen boven 35
procent filmhuur, zodat zij uiteindelijk 50 procent van de totale opbrengst zouden toucheren. In kringen van het bestuur van de BioscoopBond werd gevreesd dat dit een indirecte methode zou zijn om de
filmhuur te verhogen. Uit het bod van de Amerikanen bleek duidelijk
dat het hun niet uitsluitend om een zakelijk belang ging, maar dat de
aankoop van de theaters een principekwestie was. Sommige hoofdbestuursleden waren van mening dat het een schande zou zijn indien de
Nederlandse regering oorlogsbuit zou verkwanselen aan buitenlanders.
De Nederlandsche Bioscoop-Bond kon aan de toewijzing van de theaters
niets toe of afdoen, maar kon de theaters wel als lid weigeren. De
discussie spitste zich vooral toe op het Asta-theater. Men realiseerde zich
dat de toestand voor de andere exploitanten in Den Haag mogelijk veel
slechter zou zijn wanneer de Amerikanen het Asta-theater zouden krijgen zonder dat het conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en
de MPEA was opgelost. ‘Beginnen de Amerikanen eenmaal buiten Bondsverband theaters te krijgen, zullen ze rustig doorgaan en gaan bouwen,
en niemand zal er meer iets aan kunnen doen, ’ aldus W.K.G. van Royen.”
Het voorstel dat, indien aan de MPEA of enige andere bonafide onderneming het Asta-theater door het Beheersinstituut zou worden gegund, het
hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond de betrokken onderneming als lid zou accepteren, werd op 27 augustus 1946 door het
hoofdbestuur (met vijf tegen drie stemmen) aangenomen.’"* Tijdens het
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overleg dat een dag later plaatsvond werd afgesproken dat Reinink
officieel in een brief het hoofdbestuur van de Nederlandsche BioscoopBond zou vragen of de MPEA als lid van de bond geaccepteerd zou worden
indien haar het Asta-theater door het Beheersinstituut zou worden gegund. De bond zou vervolgens de verlangde toezegging doen. Nadat
over twee geschilpunten overeenstemming bereikt was, restte alleen nog
het punt betreffende zes theaters.
Tijdens het conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de MPEA
gebeurde het meermalen dat de MPEA leden van de Bioscoop-Bond
uitnodigde om te komen praten over het afsluiten van filmcontracten.
Op die wijze werd getracht leden bij de bond weg te lokken en zo de
eensgezindheid van de Bioscoop-Bond te ondermijnen. Zo ver kwam
het echter niet. In totaal werden slechts zes afnemers door de Amerikanen gecontracteerd die, behoudens twee gevallen (Den Haag en Hilversum), in een aantal kleinere gemeenten (Enschede, Hellendoom, Steenwijk en Bocholtz) opereerden. Bij de besprekingen in augustus 1946
stelde het hoofdbestuur zich op het standpunt dat niet goedgekeurd kon
worden dat de MPEA deze theaters wilde beschermen bij hun terugkomst
in de bond. De Amerikanen wilden echter de personen met wie zij
contracten hadden niet in de steek laten. Op z8 augustus 1946 werd
duidelijk dat het conflict zich toespitste op twee theaters: Excelsior te
Den Haag en Roxy te Hilversum. De Nederlandsche Bioscoop-Bond
stelde zich op het standpunt dat de beide theaters mochten blijven draaien. De exploitanten dienden echter te worden vervangen. Inmiddels zou
men een juist inzicht moeten krijgen in de door de MPEA aangegane
verplichtingen, en die zouden vervolgens door de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de MPEA op basis van een gelijke verdeling moeten
worden afgekocht. Bonafide exploitanten zouden daarna een aanvraag
voor deze theaters kunnen doen, waarbij de tijdens de oorlog getroffen
exploitanten de voorkeur genoten. Het Amerikaanse voorstel om de
beslissing een jaar uit te stellen en daarna de beide exploitanten uit te
kopen, was voor de Nederlandsche Bioscoop-Bond niet aanvaardbaar;
dit zou immers levering aan een niet-lid betekenen. Een ander Amerikaans voorstel was dat de MPEA, zodra zij lid zou zijn van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, niet meer zou leveren aan de betreffende twee
theaters. Gedurende zes maanden zou de United States Information
Service (usis) deze theaters van films voorzien. Na die periode zouden
de beide exploitanten worden uitgekocht. (De MPEA zou dan geen prijs
meer stellen op hun lidmaatschap van de bond.) De usis zou alleen in
dit geval als filmleverancier optreden. De vier andere theaters hadden
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contracten voor zes films, waarvan mogelijk al enige waren geleverd.
Deze films zouden nog geleverd worden en daarna niets meer. Met dit
laatstgenoemde voorstel kon iedereen zich verenigen. Nadat men het
over de formulering van het akkoord eens was geworden, was ook het
laatste punt dat een overeenkomst in de weg had gestaan opgelost. In
het diepst van de nacht vond de ondertekening van de stukken door beide
partijen plaats. Overigens werd door bepaalde leden van het hoofdbestuur opgemerkt dat dit akkoord in de praktijk de ondergang van de
Nederlandsche Bioscoop-Bond kon betekenen.” Op 13 september 1946
liet A.C. Childhouse (manager van de MPEA te Amsterdam) telefonisch
weten dat de directie van de MPEA in New York het ontwerp-akkoord van
28 augustus had geaccepteerd.’^ De Motion Picture Exf)ort Association
zou zich met inachtneming van statuten en reglementen van de Nederlandsche Bioscoop-Bond aanmelden voor het lidmaat.schap. Op 16 september 1946 verleende de algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Bioscoop-Bond bij acclamatie aan het hoofdbestuur decharge voor
het gevoerde beleid ter zake van het conflict met de betrokken Amerikaanse maatschappijen. Officieel was hiermee een einde gekomen aan
het conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de MPEA.
Het Asta-theater aan de Amerikanen toegekend
Ruim een maand nadat het conflict tussen de Nederlandsche BioscoopBond en de MPEA was opgelost, was nog niet beslist aan wie het Astatheater zou worden toegewezen.’^ Eind oktober 1946 bespraken de directeur en voorzitter van de Bioscoop-Bond deze kwestie met minister
J.J. Gielen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De minister
bleek in geen geval geporteerd te zijn het Asta-theater aan de Amerikanen toe te kennen, maar hij zat met formele moeilijkheden. Het Beheersinstituut had namelijk de veilingcondities vastgesteld en was zonder overleg vooraf gaan veilen. Toen de zaak vastliep had het zich tot de
regering gewend om een definitieve beslissing. De regering had hierop
gevraagd wat de gebruikelijke weg was om een toekenning te doen
plaatsvinden. Dat was aan de hoogste bieder. Men kon dus geen formele
argumenten vinden om het Asta-theater niet aan de hoogste bieder, in
dit geval de NV Nationale Bioscoopondememing - voor de helft eigendom van de Amerikanen - te verkopen.’* Enige tijd later ging de regering, onder druk van de minister van Financiën, mr. P. Lieftinck, op het
aanbod van de Amerikanen in. Die hadden namelijk als onverbrekelijke
voorwaarde voor het verstrekken van grote ontwikkelingskredieten aan
Nederland gesteld dat het Asta-theater aan de Amerikanen zou worden
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toegewezen. Gezien de grote behoefte van Nederland aan deze kredieten
moest de minister het Asta-theater wel opofferen aan de kapitaalkrachtige Amerikanen.’^ Toen begin december 1946 de kwestie-Astater sprake
kwam in de Tweede Kamer, gaf minister Gielen als verklaring dat de
betreffende Amerikaanse maatschappij de hoogste inschrijfster was en
dat er vergaande waarborgen voor de culturele en sociale belangen
waren verstrekt. Het zou niet oorbaar zijn de verkoop van het theater aan
de betrokken maatschappij af te wijzen, alleen omdat er Amerikaanse
belangen mee waren gediend, ‘juist op het ogenblik, dat zoveel vriendschapsbewijzen van de zijde van de Verenigde Staten werden ondervonden’.Over de ware toedracht werd de Kamer niet geïnformeerd.
Nadat het Asta-theater aan haar was toegewezen, maakte de Nationale
Bioscoopondememing duidelijk dat ze op 18 april 1947 in Asta wilde
beginnen te draaien. Op i april 1947 werd de aanvraag om toestemming
tot het ovememen en gaan exploiteren van het Asta-theater in Den Haag
behandeld door het hoofdbestuur van de Nederlandsche BioscoopBond. Mr. W. de Gavere, die een toelichting gaf op de aanvraag van de
Nationale Bioscoopondememing, verklaarde dat A.C. Childhouseen mr.
H.N. Wakkie directeuren van deze NV zouden worden. Het hoofdbestuur
besloot de gevraagde toestemming te verlenen.'’’
De deviezenproblematiek
Het herstel van de normale handel in het filmbedrijf na intrekking van
Koninklijk Besluit E 84 op 14 september 1945, wekte in het film- en
bioscoopbedrijf grote voldoening. Vergeleken met de situatie van voor
de oorlog veranderde echter een aantal essentiële zaken.
Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond ontwierp aanvullende algemene voorwaarden van verhuur en huur van films.'*^ Op 8
januari 1946 werden drie ontwerp-reglementen in de vergadering van de
ledenraad van de bond goedgekeurd.'” In het eerste reglement werd de
verplichting tot het geven van bedrijfsvoorstellingen ingevoerd, ten
tweede werd bepaald dat een vertoningsovereenkomst inzake hoofdfilms ten hoogste zes films mocht betreffen, terwijl een dergelijke overeenkomst geen bepalingen omtrent andere of meerdere films mocht
bevatten (wat inhield dat de verhuurder in het vervolg voor de dag moest
komen met datgene wat hij aan te bieden had). Daarnaast werd vastgesteld dat vertoningsovereenkomsten inzake bijfilms en/of joumaalfilms
geen bepalingen mochten bevatten omtrent het vertoningsrecht van
hoofdfilms. Een vierde bepaling betrof de auteursprijs, die voortaan
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uitsluitend op percentagebasis zou worden vastgesteld - het betalen van
garanties in welke vorm dan ook werd verboden - terwijl mede met het
oog op de deviezenpositie minimum- en maximumauteursprijzen werden vastgesteld. Tenslotte werd een vertoningsplicht voor de exploitant
vastgesteld: films waarvoor deviezen waren uitgegeven, moesten ook
worden vertoond. De klantenbinding, karakteristiek voor de vooroorlogse filmhandel, ging hiermee verloren.
Het tweede bedrijfsreglement betrof de vertoning van films. Dit reglement bepaalde dat niet meer dan één hoofdfilm per theater mocht worden
vertoond of aangekondigd in éénzelfde vertoningsweek, tenzij het een
gemeente betrof waar ten hoogste twee permanente bioscopen waren
gevestigd. In dat laatste geval mochten twee hoofdfilms per week worden vertoond, mits in éénzelfde voorstelling en per dag niet meer dan
één hoofdfilm werd gedraaid. Een uitzondering werd gemaakt voor
kindervoorstellingen en voor ochtendvoorstellingen waarin culturele
films werden vertoond. De totale lengte van een programma werd beperkt tot 3500 meter, exclusief de journaals. In het derde reglement stond
de instelling van een recettecontrole centraal. Deze werd in handen
gelegd van het bondsbureau. De drie bepalingen speelden een rol bij de
totstandkoming van de ongeveer gelijktijdig ingevoerde deviezenregeling.
Betalingscontingenten en deviezenregeling vastgesteld
Op 16 oktober 1945 stelde minister G. van der Leeuw van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voor de import van films en het bijbehorende reclamemateriaal voor de periode van i september 1945 tot i september
1946 de volgende betalingscontingenten vast: 600.000 gulden aan dollars, 700.000 gulden aan ponden, 500.000 gulden aan Franse franken, en
200.000 gulden aan overige valuta. Het geld dat bij eventuele overschrijding aan het buitenland zou moeten worden betaald, zou geblokkeerd
worden. Voor de totale verplichtingen aan het buitenland voor de financiering van de filmimport werd tot i september 1946 een maximumbedrag vastgesteld van 6.800.000 gulden. Het grootste deel van dit bedrag
werd dus in de vorm van geblokkeerd geld beschikbaar gesteld.'’^'* Twee
maanden later, op 20 december 1945, stelde Van der Leeuw voor de
filmimport en voor het beheer en de controle van het daarvoor beschikbaar gestelde contingent een regeling vast. De uitvoering daarvan werd
toevertrouwd aan de Nederlandsche Bioscoop-Bond, die daarmee een
grote verantwoordelijkheid kreeg. De considerans van de door de minister ontworpen regeling verwees naar de mededelingen van het hoofd77

bestuur van de Nederlandsehe Bioscoop-Bond dat de verhuur van films
voortaan op percentagebasis zou geschieden, dat deze percentages aan
maxima gebonden waren en dat bioscopen per voorstelling en per week
één hoofdfilm mochten vertonen, terwijl tevens maatregelen getroffen
waren tegen de zogenaamde block-booking en de koppelverhuur. De
essentie van deze zeer omslachtige regeling was dat ieder die een belichte film wenste te importeren een aanvraag voor een invoervergunning bij het bondsbureau indiende die het formulier vervolgens doorzond naar de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer te Den Haag. Deze
dienst kon een invoervergunning afgeven, waarvan een kopie werd
toegezonden aan de afdeling Film van het ministerie van o, K en w. Het
equivalent van de waarde van de in te voeren goederen - belichte film
en dtiarmee rechtstreeks verband houdende zaken zoals kopieën en
reclamemateriaal - werd gestort op de rekening van de Nederlandsehe
Bioscoop-Bond. Indien kopieën of reclamemateriaal speciaal werden
ingevoerd, moest op de genoemde wijze een aparte vergunning worden
aangevraagd.'** Alle exploitanten dienden binnen acht dagen na afloop
van iedere vertoningsweek aan het bondsbureau een opgave te verstrekken van de titel van elke vertoonde film alsmede land van herkomst,
huurprijs, de gemaakte nettorecette over die week, de namen van de
verhuurders van elke vertoonde film en de verschuldigde filmhuurbedragen voor elke vertoonde film. Binnen veertien dagen na afloop van
iedere periode van vier achtereenvolgende weken zou het bondsbureau
een verzamelopgaaf van de bovengenoemde opgaven indienen bij de
afdeling Film van het ministerie van o, K en w en bij het kantoor
Deviezenvergunningen van De Nederlandsehe Bank. De exploitanten
moesten verder de bedragen die zij voor de vertoning van films van
buitenlandse herkomst in een vertoningsweek schuldig waren geworden, storten op de rekening van de verhuurder of, indien de exploitant
rechtstreeks met de producent had gecontracteerd, op de rekening van
de Nederlandsehe Bioscoop-Bond. Uiterlijk op de donderdag na iedere
vertoningsweek dienden de verhuurders van alle (in duplo) van huurders
ontvangen recettestaten een exemplaar in het bezit van het bondsbureau
te stellen. Deze recettestaten werden vergezeld van een overzicht, waarin
per contract werd becijferd welke bedragen aan de buitenlandse licentiehouders zouden moeten worden betaald. Deze bedragen moesten gelijktijdig worden gestort op de rekening van de Nederlandsehe BioscoopBond. De laatstgenoemde bedragen zouden vervolgens door de
Nederlandsehe Bioscoop-Bond gedeeltelijk worden getransfereerd en
gedeeltelijk ten gunste van de buitenlandse producent op een geblok78

keerde rekening bij een deviezenbank worden gestort overeenkomstig
de door De Nederlandsche Bank te treffen regeling. Indien in de loop
van het jaar waarover het betalingscontingent was vastgesteld, mocht
blijken dat dit contingent niet voldoende was, kon de minister van o, K
en w maatregelen treffen om overschrijding van dit contingent te voorkomen. De uitvoering van de beschikking van 20 december 1945 werd
door het hoofdbestuur geheel in handen gelegd van J.G.J. Bosman. Het
hoofdbestuur wilde zelf geen rechtstreekse bemoeienis hebben met het
cijfermateriaal, dit vanwege het vertrouwelijk karakter van de materie
en met het oog op het feit dat verschillende leden van het hoofdbestuur
belanghebbend waren.
Slechts enkele weken nadat de deviezenregeling tot stand was gekomen,
wilde de minister deze (waarschijnlijk op aandrang van Amerikaanse
zijde) weer veranderen. De bedoeling was te komen tot een wijziging
van de deviezenbeschikking, zo, dat iedereen die een invoervergunning
wenste te verkrijgen bij de minister en niet via de Nederlandsche Bioscoop-Bond daartoe een verzoek kon indienen. De voorgestelde wijziging moet worden begrepen in het licht van het conflict tussen de MPEA
en de Nederlandsche Bioscoop-Bond, dat in die tijd nog (lang) niet was
opgelost. De wijziging was opgezet om het ‘de onderneming van H.W.
Kahn’ (naar alle waarschijnlijkheid betrof het hier het Office of War
Information) mogelijk te maken om films te importeren. Bosman verzette zich ertegen dat op zo korte termijn een conceptwijziging aangebracht zou worden. Na enig beraad werd besloten dat, vanwege de
gerezen moeilijkheden tussen de MPEA en de Nederlandsche BioscoopBond, minister Van der Leeuw de Nederlandsche Bioscoop-Bond zou
ontheffen van de taak ten aanzien van de MPEA. Van der Leeuw zou een
regeling ontwerpen waarbij de controle op de import en het betalingscontingent voor de MPEA over zijn ministerie werd geleid.'*^
De opvolger van minister Van der Leeuw, J.J. Gielen, was begin september 1946 niet tevreden over de naleving van de voorschriften. De brief
waarin hij van zijn ongenoegen blijk gaf, moest volgens bondsdirecteur
Bosman niet worden onderschat. Hij wist dat bij het ministerie van o, K
en w een filmwetgeving in voorbereiding was, die probeerde de filmhandel in een bepaald kader onder te brengen. Die poging kreeg een
serieuze kans nu bleek dat de Nederlandsche Bioscoop-Bond niet in staat
bleek zijn eigen handel te regelen.Minister Gielen deed in zijn brief
het idee aan de hand dat van het totale contingent ten hoogste de helft
aan dollars zou kunnen worden besteed en dat, ten einde dit te waarborgen, van een periode van drie maanden voor Europese films zeven weken
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en voor Amerikaanse films zes weken gereserveerd konden worden.
Hoewel er bezwaren aan dit idee kleefden, was het hoofdbestuur van de
Nederlandsche Bioscoop-Bond in principe wel bereid met de voorgestelde verdeling tussen Europese en Amerikaanse films akkoord te gaan.
Intrede van de screenquotering in Nederland
Halverwege oktober 1946 besprak het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond zijn standpunt ten opzichte van de door minister
J.J. Gielen gestelde condities voor het verstrekken van deviezen voor de
filmimport. De toestand was op dat moment als volgt; de Nederlandse
regering wilde het publiek een aantal Europese films brengen vanwege
de veronderstelde culturele waarden en, in ander verband, met het oog
op de deviezen. De Nederlandsche Bioscoop-Bond wilde ook een aantal
Europese films uitbrengen opdat een dertigtal onafhankelijke filmverhuurders (die lid waren van de bond) bestaansrecht zou hebben. Na de
beëindiging van het conflict tussen de Nederlandsche Bioscoop-Bond
en de Motion Picture Export Association was de piositie van de betreffende verhuurders kritiek vanwege de sterke concurrentiepositie van de
bij de MPEA aangesloten filmmaatschappijen. Na lange discussie werd
besloten dat de bond de minister de zogenaamde screenquotering zou
voorstellen. Bondsdirecteur J.G.J. Bosman verwachtte eigenlijk dat minister Gielen op zijn eigen voorstel zou terugkomen. F. Harmon scheen
in Washington namelijk toezeggingen gekregen te hebben toen hij bezwaar maakte tegen de condities van de minister. Hij beschouwde deze
als een aantasting van het akkoord tussen de MPEA en de Nederlandsche
Bioscoop-Bond. Mocht de minister met de screenquotering akkoord
gaan, dan was er in de ogen van de Bioscoop-Bond niets aan de hand.
Wilde de minister echter op de screenquotering terugkomen, dan zou
van de kant van de bond worden aangevoerd dat in dat geval vele
onafhankelijke filmverhuurders geen bestaansrecht meer zouden hebben. Bovendien moest gerekend worden met een cultuurpolitiek effect;
de volkssmaak zou geheel veramerikaniseren en op termijn zouden films
van een andere cultuur niet meer geapprecieerd worden. Tenslotte was
er nog het deviezenargument.'*^ Indien screenquotering in de praktijk
niet mogelijk zou blijken te zijn, zou nog protectie gevonden kunnen
worden in een kwaliteitsquotering. Tijdens een bespreking tussen vertegenwoordigers van de bond en H.J. Reinink op 16 oktober 1946 bleek
dat het departement zeer te spreken was over een screenquotering. Reinink zou hierover nog besprekingen hebben met de Amerikaanse ambassadeur, S. Hombeck. De Nederlandsche Bioscoop-Bond stelde voor
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het beschikbare bedrag aan deviezen niet te limiteren, doch het aantal
speelweken per land te beperken. De bond wilde niet tegen elke prijs
vasthouden aan een verdeling per kwartaal en stelde voor om tot een
verdeling van 28 Amerikaanse tegen 24 Europese films per jaar komen.
Door allerlei omstandigheden liet de verschijning van de ministeriële
deviezenbeschikking voor de filmimport langer op zich wachten dan
aanvankelijk was voorzien. Op 26 november 1946 was het eindelijk
zover. Droeg de beschikking van 20 december 1945 in hoofdzaak een
administratief karakter en baseerde men zich op de regelingen die de
bedrijfsgenoten onderling hadden getroffen, de nieuwe ministeriële deviezenbeschikking, die het beheer van en de controle op het betalingscontingent voor de periode van september 1946 tot september 1947 regelde, greep veel meer in in de verhoudingen op de filmmarkt. De
minister stelde hierin, naast enige voorwaarden van ondergeschikt belang, drie nieuwe elementaire voorwaarden voor het verkrijgen van
deviezen voor films. In de eerste plaats was bepaald dat in de bioscopen
maximaal gedurende niet meer dan 28 vertoningsweken per jaar hoofdfilms vervaardigd of uitgebracht door in de Verenigde Staten wonende
of gevestigde producenten of verhuurders mochten worden vertoond.
Dit kwam geheel overeen met het voorstel van de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Ook de exploitanten van reizende bioscopen waren gebonden aan het voorschrift van het maximum-aantal Amerikaanse films. Zij
moesten bij hun voorstellingen een verhouding aanhouden van hoogstens zeven Amerikaanse tegen ten minste zes Europese hoofdfilms. Het
vastgestelde maximum van 28 Amerikaanse speelweken was alleen van
kracht bij volledige jaarexploitatie. In de tweede plaats werd voorgeschreven dat de hoofdfilms per stuk moesten worden verhuurd, zó, dat
een overeenkomst tot het in vertoning brengen van hoofdfilms slechts
op één film betrekking mocht hebben. Tenslotte was een verhuurplicht
in het leven geroepen door de bepaling dat de verhuurder verplicht werd
een wat betreft vertoningsmogelijkheden en -condities redelijk bod te
accepteren binnen vier weken nadat het voorstel was gedaan. Bij gebrek
aan overeenstemming stond de redelijkheid van het bod ter beoordeling
van de Nederlandsche Bioscoop-Bond.
Met de bepaling inzake het maximum van 28 Amerikaanse vertoningsweken deed de screenquotering haar intrede in Nederland. Bij de verdeling van het aantal vertoningsweken was de verhouding tussen dollars
en overige valuta in de toegestane deviezenbedragen ongeveer aangehouden, met dit verschil dat het dollarbedrag gefixeerd was en het aantal
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Amerikaanse vertoningsweken niet. Mocht het vastgestelde dollarbedrag gevaar lopen overschreden te worden, dan zou het verbruik op een
of andere manier beperkt moeten worden. Voor het geval het quantum
dollars niet zou worden overschreden of opgemaakt was niet in de
mogelijkheid voorzien het maximum aantal vertoningsweken te verhogen. Met de verplichting tot verhuur per film veranderde in beginsel
weinig aan de in r945 ingevoerde praktijk, met dit verschil dat toen
block-booking tot een maximum van zes mogelijk was. De verhuurplicht
tenslotte maakte achterhouding van een film uit zakelijke overwegingen,
om op deze wijze toch tot een ongeoorloofde koppelverkoop te komen,
onmogelijk. De minister hield zich nadrukkelijk het recht voor om de
filmimport inclusief de kopieën per verhuurder te contingenteren. Ook
behield hij daarnaast de mogelijkheid om met name genoemde condities
te stellen ten aanzien van het buitenlandse journaal en tevens de deviezen, nodig voor joumaalimport, te limiteren.
Screenquotering door de overheid losgelaten en overgenomen door de
Nederlandsche Bioscoop-Bond
Op 11 augustus 1947, nog geen jaar na de instelling van de screenquotering, werden de leden van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond bijeen geroepen. Zij moesten hun standpunt bepalen
naar aanleiding van ‘de sensationele wijze’ waarop de MPEA bij monde
van haar voorzitter E.A. Johnston in de pers had verklaard dat het
Nederlandse ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen besloten had de screenquotering op te heffen.Op i september zou de
desbetreffende ministeriële beschikking aflopen. Het ministerie had laten weten dat voor het komende jaar geen quoteringsbepaling zou worden ingesteld. Tegelijkertijd was meegedeeld dat geen wijziging van
betekenis in het deviezenbedrag voorde import van films werd verwacht
en evenmin een wijziging van betekenis in de verdeling. Een verhoging
van het dollarquotum behoorde niet tot de mogelijkheid.^' Door de
verklaring van Johnston was er onrust ontstaan onder de leden van de
bond. Het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond zocht
naar steekhoudende argumenten om de handhaving van de screenquotering naar buiten toe te kunnen motiveren. Gevreesd werd dat, indien
deze zaak niet aan banden werd gelegd, ook de maximumverhuurprijs
zou verdwijnen. Het maximumpercentage vond immers zijn verdediging in de deviezenregeling. Nu bestond de indruk bij de Nederlandsche
Bioscoop-Bond dat het de regering niet onaangenaam zou zijn wanneer
de bond de screenquotering het volgende jaar voor zijn rekening zou
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nemen. Het dagelijks bestuur besloot mede daarom het besluit van het
hoofdbestuur om een voorstel inzake de screenquotering aan de ledenraad voor te leggen, normaal uit te voeren. Twee weken later, op 25
augustus, keurde de ledenraad dit voorstel goed, zij het dat de looptijd
van het besluit gelimiteerd werd tot 52 vertoningsweken.
Het nieuwe Bedrijfsbesluit Deviezenregeling, dat op 29 augustus 1947
van kracht werd - twee dagen voordat de ministeriële beschikking ten
einde liep - stelde vast dat in geen bioscoop in de vertoningsweken van
29 augustus 1947 tot 27 februari 1948 en de daaraan aansluitende periode
van 26 weken meer dan zestien hoofdfilms vervaardigd of uitgebracht
door in de Verenigde Staten wonende of gevestigde producenten of
verhuurders vertoond mochten worden en daarnaast evenmin meer dan
twaalf weken hoofdfdms, vervaardigd of uitgebracht door elders in het
buitenland wonende of gevestigde producenten of verhuurders. Elke
hoofdfilm moest voor iedere bioscoop afzonderlijk worden verhuurd,
dus het al dan niet aangaan van een vertoningsovereenkomst voor een
hoofdfilm mocht niet afhankelijk zijn van het aangaan van overeenkomsten voor andere films. De verhuurder van een hoofdfilm was verplicht
na de bedrijfsvoorstelling van een film (die kon worden bijgewoond door
bioscoopexploitanten) een wat betreft vertoningsmogelijkheden en condities redelijk bod te accepteren binnen vier weken nadat het bod was
gedaan. Het nieuwe reglement kwam neer op een voorlopige handhaving
van de quotering, met dien verstande dat het Amerikaanse quotum zou
worden verhoogd van 28 tot maximaal 32. Voor de Eurofiese films werd
in tegenstelling tot het jaar tevoren, eveneens een maximumaantal vertoningsweken toegewezen, namelijk 24.
Vanaf 1 september 1947 viel de screenquotering niet meer onder de
verantwoordelijkheid van de overheid maar van de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Dat niet iedereen tevreden was met de gang van zaken
bleek onder andere op 16 september 1947, toen rond de quotering een
conferentie plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, van de ministeries van Economische Zaken, o, K
en w. Financiën, Buitenlandse Zaken alsmede van de Amerikaanse ambassade. Van de kant van de Nederlandsche Bioscoop-Bond werd er op
gewezen dat, gezien het beperkte deviezenbedrag, screenquotering de
enige oplossing was om de distributie goed te regelen. Daar kwam bij
dat de voorschriften voor een bepaalde tijd waren vastgelegd en niet
abrupt konden worden opgeheven. Van Amerikaanse zijde bracht een
zekere Wilkinson naar voren dat screenquotering in strijd was met de
meestbegunstigingsclausule in het Handelsverdrag tussen Nederland en
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Amerika. Op de handelsconferentie in Genève had het ministerie van
Buitenlandse Zaken erin toegestemd de quotering in te trekken, voegde
hij daaraan toe.^^ Vooralsnog bleef de screenquotering echter gehandhaafd. Eind 1947 werd de Nederlandsche Bioscoop-Bond door De Nederlandsche Bank meegedeeld dat gewerkt kon worden op basis van de
deviezen van het vorige Jaar.
Een zorgwekkende dollarpositie
In de eerste week van Jcuiuari 1948 bleek dat de dollarpositie grote zorgen
baarde. Het verbruik van dollardeviezen had in de 18 laatste speelweken
van 1947 ongeveer 136.000 gulden per week bedragen, zodat voor het
tweede deviezenhalfjaar nog slechts 56.000 gulden per week restte. Dat
was slechts 62 procent van het weekgebruik op dat moment, zodat er dus
38 procent bezuinigd moest worden.” Gerekend vanaf i maart betekende
een besparing van 38 procent dat men zes Amerikaanse weken te kort
kwam. Daarom vroeg bondsdirecteur J.G.J. Bosman het hoofdbestuur
om het Deviezeninstituut te machtigen voor de eerstkomende zes weken
een invoerstop uit te vaardigen. Het stopzetten van de import gedurende
deze weken zou niet direct iets besparen, maar zou wel rust geven. In
die periode zou het hoofdbestuur moeten beslissen wat nog geïmporteerd kon en mocht worden. Daarnaast zou men de hele voorziening nog
eens kunnen bezien en nagaan wat van de import was terechtgekomen.
Het hoofdbestuur was evenwel van oordeel dat alles in het werk moest
worden gesteld om in het komende deviezenhalfjaar, ingaande 27 februari 1948, het maximum-aantal van zestien vertoningsweken met Amerikaanse hoofdfilms te behouden zoals dit in het Bedrijfsbesluit Deviezenregeling was voorzien. Besloten werd een circulaire te verzenden
over de hoogst kritieke situatie op deviezengebied.
Tijdens een onderhoud tussen het hoofdbestuur van de Bioscoop-Bond
en A.C. Childhouse (directeur van de Motion Picture Export Association) over de screenquotering van januari 1948 opperde Childhouse de
mogelijkheid om 50 procent in plaats van de gebruikelijke 65 procent
van de filmopbrengsten te transfereren en de rest in Nederland te laten.
De regering zou de garantie moeten geven dat de ontstane schulden over
vijfjaar zouden worden betaald. Wat Childhouse in feite voorstelde was
het vragen van een krediet: indien namelijk met transfer van 50 procent
het dollarcontingent van 4,8 miljoen gulden zou worden opgebruikt,
moest de praktische opbrengst aan dollars worden verhoogd met ruim
1,6 miljoen gulden. Dit betekende dat aan deviezen voor de import van
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films niet 8 miljoen maar 9,6 miljoen gulden nodig zou zijn. Door het
voorstel van Childhouse liepen de onafhankelijke verhuurders direct het
gevaar van de markt verdreven te worden. Aanvaarding van het voorstel
zou voor de MPEA geen importbezwaren opleveren, omdat importeurs en
leveranciers twee handen op één buik waren, maar wél voor de onafhankelijke importeurs, die hun leveranciers met een belofte van 15 procent
over 5 jaar moesten paaien. Het hoofdbestuur zag in dat het voorstel van
Childhouse ook zou leiden tot de opheffing van de screenquotering:
wanneer de minister een ongelimiteerd dollarkrediet zou verstrekken,
verviel de rechtvaardiging voor de quotering. Nu had de regering steeds
laten weten dat voor het filmbedrijf 8 miljoen gulden beschikbaar was
en niet meer. Het hoofdbestuur was er derhalve van overtuigd dat een
verzoek om krediet erg weinig kans van slagen had. Het Deviezeninstituut had eerder ervaren dat banken geen krediet wilden geven. Childhouse wilde het desalniettemin toch proberen.
Op 19 januari 1948 bleek dat de MPEA zich tot De Nederlandsche Bank
had gewend met het verzoek om een aanvullend dollarkrediet op lange
termijn beschikbaar te stellen. De Nederlandsche Bank bleek, tegen de
instructie van o, K en w en elke verwachting in, wel degelijk een mogelijkheid te zien tot het onmiddellijk geven van een dergelijk krediet.’''
Dat was mogelijk in verband met het feit dat volgens de voorlopige
bepalingen van het International Trade Charter (rrc) te Genève de
screenquotering in de landen die Marshallhulp ontvingen moest worden
opgeheven.”
Al in december 1947 had het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond een brief ontvangen van minister J.J. Gielen, waarin deze
het college ervan op de hoogte stelde dat in een bespreking met vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, Economische Zaken
en Buitenlandse Zaken alsmede de directie van De Nederlandsche Bank
naar voren was gebracht dat in het International Trade Charter onder
artikel 19 bepalingen werden opgenomen met betrekking tot het beperken van de invoer van belichte cinematografische films. Uit dit artikel
bleek dat het niet mogelijk was van regeringswege een screenquotering
in te voeren of te handhaven. Het accepteren van deze bepaling impliceerde dat de regering zich garant stelde dat ook niet op een andere
manier aan een dergelijke quotaregeling zou worden vastgehouden. De
minister van o, K en w voegde hieraan toe dat het het hoofdbestuur
duidelijk zou zijn dat de screenquotering zou dienen te vervallen zodra
het genoemde charter in werking trad. Hij verzocht het hoofdbestuur een
voorstel te doen over een regeling om de distributie van dollars op een
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andere wijze dan met een screenquotering te leiden.’^ De screenquotering moest volgens de afdeling Buitenlandse Handel in ieder geval
verdwijnen omdat de opheffing een van de belangrijkste condities was
van het Amerikaanse State Department voor de te verlenen Marshallhulp.’^ De Nederlandsche Bioscoop-Bond was langzaam maar zeker in
een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Had de politieke lijn van de bond
aanvankelijk de steun van de regering, begin 1948 stond de regering
eerder tegenover dan achter de bond. De regering kon niet veel anders:
gezien het grote tekort op de betalingsbalans, dat zonder Marshallhulp
zou leiden tot een bezuiniging veui anderhalf tot twee miljard op de
binnenlandse bestedingen, moest zij, onder druk van de Amerikanen, de
belangen van het filmbedrijf opofferen aan de anderhalf miljard van het
Marshallplan.
Daar het belangrijkste argument voor handhaving van de screenquotering door het aanvullend dollarkrediet weggevallen was, vroeg de Nederlandsche Bioscoop-Bond zich af wat nog gedaan kon worden. Om te
beginnen kon men het aantal kopieën limiteren. Dat zou voor de exploitanten een nadeel zijn, maar er moest toch iéts gedaan worden. Er was
slechts 4,8 miljoen voor transfer beschikbaar, dus al zou slechts 50
procent aan Amerikaanse fdmopbrengsten mogen worden getransfereerd, dan kwam men waarschijnlijk nog tot een hoger bedrag. De
voorzitter van de Nederlandsche Bioscoop-Bond schatte de transferabele opbrengst bij vrije markt onder de bestaande condities op 9,6 miljoen.
Zijns inziens zou men eventueel moeten komen tot vaststelling van een
lager maximumpercentage voor Amerikaanse films, omdat het bedrijf
nog wel de controle over Amerikaanse dollars had. Door verlaging van
de filmhuren zou de kracht van de onafhankelijke filmverhuurders ten
opzichte van de MPEA in de praktijk verloren gaan.
Onduidelijkheid alom
Halverwege februari 1948 lag de filmhandel vrijwel stil. De verhuurders
klaagden dat ze geen afzet meer hadden. Het bedrijf wist niet meer waar
het aan toe was, er werd afgewacht.’* Het hoofdbestuur van de B ioscoopBond was van mening dat zolang de deviezen gelimiteerd bleven, er toch
op een of andere wijze sprake moest zijn van een distributie. Pas wanneer
de deviezen vrij beschikbaar waren kon men de screenquotering opheffen. In ieder geval zou de screenquotering nooit eerder dan per i september 1948 beëindigd worden. In april 1948, toen de eerste vrachtschepen
met goederen die werden gefinancierd met de Marshallhulp Nederland
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bereikten, werd de leden van de Nederlandsche Bioscoop-Bond meegedeeld dat de dollarpositie het noodzakelijk maakte het maximum-aantal
weken, waarin gedurende het tijdvak van 27 februari tot 27 augustus
Amerikaanse hoofdfilms konden worden vertoond, voorlopig te beperken tot acht. Ter verdere uitvoering van het Bedrijfsbesluit Deviezenregeling bepaalde het hoofdbestuur in mei dat van de resterende weken
vier mochten worden gebruikt voor de vertoning van Amerikaanse
hoofdfilms ten aanzien waarvan de verhuurder expliciet verklaarde dat
voor deze vertoning geen dollardeviezen verschuldigd waren. Als bewijs
moest de verhuurder een schriftelijke verklaring aan de exploitanten
verstrekken. Met het oog op de controle op het deviezenverbruik was
het volgens het hoofdbestuur noodzakelijk dat de filmverhuurders die
dergelijke verklaringen aan de exploitanten afgaven, daarvan opgave
deden aan de afdeling Deviezen van het bondsbureau. Het hoofdbestuur
liet de filmverhuurders eenmaal per week aan de Deviezenafdeling een
gespecificeerde lijst zenden van de uitgereikte schriftelijke verklaringen.
Op 9 juni 1948 werden de leden van de Nederlandsche Bioscoop-Bond
ervan in kennis gesteld dat de overheid een voorschot op de toewijzing
van het volgende jaar had toegestaan ter overbrugging van de laatste vier
weken die bestemd waren voor de vertoning van Amerikaanse hoofdfilms, dit in plaats van een verhoging van het lopende deviezencontingent.” Een dag later werd de ledenfilmverhuurders meegedeeld dat de
aan de Amerikaanse rechthebbenden verschuldigde licentiebedragen
(bij vertoning van Amerikaanse films in de laatste vier van de 28 voor
het lopende deviezenjaar beschikbaar gestelde filmweken) niet rechtstreeks aan deze rechthebbenden zouden kunnen worden uitbetaald,
doch op een op hun naam gestelde geblokkeerde rekening moesten
worden geboekt. In de loop van september 1948 zou de tegenwaarde van
de op deze rekeningen gecrediteerde bedragen aan de betreffende rechthebbenden worden getransfereerd. Ruim een maand later, op 23 juli 1948,
liet de bondsdirecteur de filmverhuurders namens de afdeling Deviezen
weten dat de deviezenpositie het niet mogelijk maakte het verstrekken
van invoervergunningen van Amerikaanse films voort te zetten. In afwachting van een nieuwe deviezenregeling voor het komende seizoen
zouden vooralsnog geen invoervergunningen voor de import van in
Amerikaanse dollars te betalen kopieën, voorfilms en reclamemateriaal
worden verstrekt, behoudens in bijzondere gevallen en voor zover de
aanvraag een reeds eerder ingevoerde Amerikaanse film betrof.
Met het oog op de deviezenpositie werd het aantal kopieën waarvoor
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een invoervergunning kon worden verstrekt, in het algemeen tot vier per
film beperkt. Dezelfde regeling zou worden beperkt tot de hoofdfilms
waarvan de kopieën in Nederland werden vervaardigd. Er deden zich
namelijk ook steeds grotere moeilijkheden voor bij de invoer van onbelicht filmmateriaal en ook dat hing samen met het gebrek aan buitenlandse valuta. De genoemde maatregel was derhalve noodzakelijk om
te voorkomen dat op een gegeven moment het maken van kopieën
plotseling wegens gebrek aan materiaal zou moeten worden gestaakt.
Wijziging van het Bedrijfshesluit Deviezenregeling
Eind juli 1948 werd door het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond een voorstel tot wijziging van het Bedrijfshesluit Deviezenregeling aan de leden van de ledenraad gestuurd. Eerder was door een
aantal leden-filmverhuurders aan de ledenraad een voorstel gedaan om,
los van de deviezenkwestie, het aantal Europese vertoningsweken op 20
te handhaven. Het hoofdbestuur lanceerde een voorstel tot prolongatie
van het op 26 augustus 1948 expirerende bedrijfshesluit van 5 augustus
1947, met dien verstande dat het aantal verplichte niet-Amerikaanse
weken werd teruggebracht tot twaalf De op 24 augustus 1948 gehouden
vergadering van de ledenraad besloot het voorstel tot wijziging van het
Bedrijfshesluit Deviezenregeling van het hoofdbestuur goed te keuren,
zij het met een wijziging van artikel i. Als compromis werd aanvaard
het minimum-aantal Europese weken het eerste halfjaar acht en het
tweede halfjaar zes te laten bedragen, met dien verstande dat de weken
waarin Nederlandse hoofdfdms vertoond werden, in mindering op het
totale aantal weken zouden komen en zonder de verhouding Amerikaanse-Europese weken aan te tasten.®'
Het nieuwe Bedrijfshesluit trad in werking op 27 augustus 1948. Vier
dagen eerder liet De Nederlandsche Bank weten dat de Deviezencommissie het deviezencontingent voor de periode van i september tot 31
december 1948 als volgt had vastgesteld: 1.335.000 gulden in dollars,
50.000 gulden voor journaals, i.000.000 gulden Europese valuta, 35.000
gulden voor smalfilm en 15.000 gulden voor reizen in verband met
normaalfilm. Aan dit contingent waren zeven exact omschreven voorwaarden verbonden. Ten eerste moest de screenquotering worden afgeschaft. Ten einde de Europese weken te beschermen dienden per theater
vier weken voor de vertoning van deze films te worden gereserveerd.
Ten tweede werd het maximum-percentage dat van de nettorecettes voor
filmhuur als licentiegelden mocht worden geheven, vastgesteld op 32,5
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procent, inclusief bij werk doch exclusief journaals. Van dit laatste percentage zou wat betreft films te betalen in dollars maximaal 65 procent
toekomen aan de filmproducent en het resterende aan het filmverhuurkantoor. Indien in het verhuurkantoor buitenlandse belangen vertegenwoordigd waren diende hiervan opgaaf te worden gedaan aan De Nederlandsche Bank onder vermelding van volledige bijzonderheden. Ten
vierde zou het aan Amerikaanse producenten toekomende bedrag op een
gezamenlijke rekening bij een nader aan te wijzen deviezenbank worden
gestort. Dit saldo zou zoveel mogelijk na i januari 1949 verdeeld worden
onder de gerechtigden, met de beperking dat slechts een bedrag van
1.335.000 gulden transferabel zou zijn. Het meerdere zou worden gecrediteerd op niet-transferabele rekeningen ten name van de Amerikaanse
crediteuren. Voor iedere crediteur werd een afzonderlijke rekening geopend. Gelden die hierop geboekt waren, mochten worden besteed volgens de regels die door De Nederlandsche Bank werden gesteld. Ten
vijfde bleef de verdeling en het beheer van het contingent voor normaalfilms onder jurisdictie van de Nederlandsche Bioscoop-Bond. Ten zesde
werd de besteding van het contingent voor smalfilms opgedragen aan
De Nederlandsche Bank, die daaromtrent advies ontving van het ministerie van o, K en w. Tenslotte werden de reisdeviezen voor normaalfilms
verstrekt door De Nederlandsche Bank. De urgentieverklaring voor
normaalfilms werd afgegeven door de Nederlandsche Bioscoop-Bond
en die voor smalfilms door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
Op 4 oktober 1948 ontving het hoofdbestuur van de bond een brief van
het ministerie van o, K en w, ondertekend door het hoofd van de afdeling
Kunsten, waarin ‘namens de Nederlandse Regering’ het volgende werd
bericht; ‘Naar aanleiding van het gestelde in artikel i van het Bedrijfsbesluit in zake de uitvoering der deviezenregelingen d.d. 24 Augustus
1948, hetwelk mij op 21 September 1948 werd toegezonden, en waarbij
sprake is van een bescherming van 8 weken hoofdfilms, welke niet zijn
vervaardigd in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en waarvoor
geen dollars betaald worden, respectievelijk geen dollarschuld ontstaat,
gedurende de periode van 27 Augustus 1948 tot 25 Februari 1949 en van
6 weken hoofdfilms gedurende de periode van 25 Februari 1949 tot 26
Augustus 1949, draag ik U op, zulks in verband met het gestelde in het
memorandum van de Nederlandsche Bank van 23 Augustus 1948 no.
188140, sub a, het genoemde artikel in dien zin te wijzigen, dat voor beide
genoemde perioden telkens slechts 6 hoofdfilms als in dat artikel om89

schreven zullen worden beschermd. Ik moge U verzoeken bij de uitvoering van deze opdracht de grootste spoed te betrachten en mij terstond
van de door U getroffen maatregelen in kennis te stellen.’*^ De Nederlandsche Bioscoop-Bond verbaasde zich erover dat het hoofdbestuur
zonder voorafgaand overleg werd gelast een door de algemene ledenvergadering genomen besluit ongedaan te maken, ongeacht het feit of
het college in staat zou zijn aan een dergelijke lastgeving te voldoen. In
het antwoord van het hoofdbestuur vier dagen later, liet men de minister
weten dat de rechtsfiguur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond niet
toeliet dat zijn colleges, die besluiten uitvaardigden of uitvoerden, opdrachten aanvaardden van instanties buiten de organisatie. Toch stond
men open voor wensen en verlangens van de regering en was men bereid
tot overleg.
Op voorstel van het hoofdbestuur wijzigde de ledenraad in zijn vergadering van 23 november 1948 artikel i van het bedrijfsbesluit opnieuw,
met dien verstande dat de leden-exploitanten gehouden werden in het
tijdvak van i september 1948 tot i januari 1950 gedurende tenminste
zestien weken hoofdfilms te vertonen die niet waren vervaardigd in de
Verenigde Staten van Amerika en waarvoor geen dollars werden betaald
respectievelijk geen dollarschuld ontstond. Met name van de kant van
de filmverhuurders werd wel ingezien dat het hoofdbestuur door druk
van hogerhand tot dit voorstel was gedwongen, maar men twijfelde zeer
aan de waarde van een zo magere quotering. Bijna een jaar later, in
oktober 1949, stelde het hoofdbestuur voor dat de leden-bioscoopexploitanten voor het jaar 1950 gehouden zouden zijn ten minste twaalf weken
niet-Amerikaanse hoofdfilms te vertonen. Een nieuw Bedrijfsbesluit
Deviezenregeling zou op i januari 1950 in werking treden.
Conclusie
De Nederlandsche Bioscoop-Bond, de Nederlandse overheid en de
Amerikaanse filmmaatschappijen verenigd in de Motion Picture Export
Association, kwamen na de Tweede Wereldoorlog met hun eigen plannen en opvattingen op het gebied van de filmvoorziening in Nederland.
De Nederlandsche Bioscoop-Bond trachtte zijn centrale positie op filmgebied van voor de oorlog te herstellen en de filmvoorziening te regelen
volgens het Filmdistributiebesluit. De Nederlandse regering wilde een
pluriform filmaanbod garanderen en tegelijkertijd een opeenhoping van
valutaschulden voorkomen. Bij Koninklijk Besluit E 84 van 7 september
1944 houdende vaststelling van het Tijdelijk Bioscoopbesluit, waren al
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voor de bevrijding voorzieningen getroffen met betrekking tot het filmwezen. Dit besluit moest mede voorkomen dat Nederland zou ‘veramerikaniseren’. De belangrijkste Amerikaanse maatschappijen tenslotte,
deden pogingen om hun dominante positie op het terrein van het filmwezen in Europa te versterken.
Het eerste conflict dat zich na de oorlog voordeed had betrekking op het
Koninklijk Besluit E 84. Met name voor de filmverhuurders was dit
besluit onaanvaardbaar. Na een niet mis te verstaan protest van de kant
van de Nederlandsche Bioscoop-Bond - bijna veertig verhuurkantoren
bleven na de bevrijding gesloten - besloot de regering eind augustus
1945 het betrokken Koninklijk Besluit in te trekken. Met ingang van 14
september 1945 werd de normale toestand in het film- en bioscoopbedrijf
op grond van het doorbet hoofdbestuur van de Nederlandsche BioscoopBond uitgevaardigde Filmdistributiebesluit hersteld. De Nederlandsche
Bioscoop-Bond kwam als duidelijke winnaar uit dit eerste conflict naar
voren. Het tweede conflict was vooral een aangelegenheid tussen de
Nederlandsche Bioscoop-Bond en de MPEA. De Amerikanen wilden
volledig naast de bond gaan opereren, iets wat voor de Nederlandsche
Bioscoop-Bond onaanvaardbaar was. Vooral dankzij de trouw van de
leden-exploitanten aan hun organisatie kregen de Amerikanen vrijwel
geen voet aan de grond en keerden zij, na één jaar strijd, terug in de bond.
Toch was de Nederlandsche Bioscoop-Bond niet de grote winnaar in dit
geval. Weliswaar hadden de Amerikanen geen vrijheid van conditionering en splitsing van de organisatie weten te bereiken, maar wel hadden
zij bereikt dat ten aanzien van de gewenste vrijheid van vestiging een
Commissie Nieuwe Zaken zou worden ingesteld, dat een onderzoek zou
worden gedaan naar het totaal aantal theaters waar in Nederland behoefte
aan was, en dat zij in de toekomst dezelfde rechten zouden hebben als
andere leden van de bond inzake het verwerven of bouwen van theaters.
Het derde twistpunt betrof het Asta-theater in Den Haag. Hoewel ook
de Nederlandsche Bioscoop-Bond met de toewijzing van dit theater in
zijn maag zat, ging het hierbij vooral om een strijd tussen de Nederlandse
regering en de MPEA, die zich gesteund wist door de Amerikaanse overheid. Met name minister J.J. Gielen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was er op basis van cultuurpolitieke overwegingen fel op tegen
dat het theater in Amerikaanse handen zou komen. Nadat de Amerikanen
het bezit van het Asta-theater als voorwaarde voor het verstrekken van
grote ontwikkelingskredieten aan Nederland hadden gesteld, moest de
minister zijn verzet opgeven. Bij dit conflict trok de MPEA duidelijk aan
het langste eind.
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Het vierde strijdpunt dat zich in de eerste jaren na de cxrrlog voordeed
was de screenquotering, in Nederland geïntroduceerd in november 1946.
Bij dit conflict stonden de Bioscoop-Bond en Nederlandse overheid
gezamenlijk tegenover de MPEA. De Nederlandsche Bioscoop-Bond wilde een beperking van het aantal Amerikaanse films om zo de onafhankelijke filmverhuurders een bestaansmogelijkheid te garanderen. De
overheid stelde zich achter de screenquotering gezien het feit dat deze
maatregel een grote deviezenschuld aan Amerika voorkwam en ook
aansloot bij het gevoerde cultuurbeleid. Voor de MPEA betekende de
screenquotering een belemmering van de filmafzet die zo snel mogelijk
moest worden opgeheven. Dankzij een samenspel achter de schermen
(het is vrijwel zeker dat de Nederlandsche Bioscoop-Bond mede op
verzoek van de Nederlandse overheid in september 1947 de screenquotering op zich nam) bleef de quotering langer bestaan dan de Amerikanen
lief was. Uiteindelijk wisten zij ook dit conflict in hun voordeel te
beslechten. De opheffing van de screenquotering was een van de belangrijkste condities van het Amerikaanse State Department voor de te verlenen Marshallhulp aan Nederland. Gezien het feit dat de regering deze
hulp broodnodig had, kon zij niet veel anders dan de belangen van het
filmbedrijf opofferen aan de anderhalf miljard gulden van het Marshallplan. Op zijn beurt moest de Nederlandsche Bioscoop-Bond zwichten
voor de druk uit Den Haag.
Vastgesteld kan worden dat geen van de partijen in de jaren vlak na de
Tweede Wereldoorlog zijn plannen zonder meer heeft kunnen realiseren.
De Nederlandsche Bioscoop-Bond wilde zijn centrale positie op filmgebied van voor de oorlog herstellen, maar moest toestaan dat de Amerikanen veel meer te zeggen kregen dan voorheen het geval was. De
Nederlandse regering, die met name ‘veramerikanisering’ wilde voorkomen, moest op wezenlijke punten haar beleid aanpassen aan de Amerikaanse wensen. De belangrijkste Amerikaanse maatschappijen slaagden er niet in het hele film- en bioscoopbedrijf in Nederland naar hun
hand te zetten. Daarvoor was met name de macht en de interne cohesie
van de Nederlandsche Bioscoop-Bond toch te groot. Wel wisten de
Amerikanen zaken af te dwingen die voor de toekomst van groot belang
zouden worden.

Bijlage
Chronologie i mei 1945 - 31 december 1949
^-S-ip4s: bevrijding van Nederland.

15p-iP4p: eerste naoorlogse vergadering van het hoofdbestuur
Nederlandsche Bioscoop-Bond.
22-p-ip4p: introductie van Koninklijk Besluit E 84 in Nederland door B.D.
Ochse.
2p-6-ip4s: motie door Bedrijfsafdeling Filmverhuurders aangenomen:
verhuurkantoren blijven gesloten.
i4-p-ip4S: herstel van de normale toestand in het film- en bioscoopbe-

drijf.

2o-p-ip4p: Amerikaanse concerns zeggen lidmaatschap Nederlandsche
Bioscoop-Bond op.
16io-ip4p: betalingscontingenten vastgesteld door minister G.
Leeuw voor de import films etc. (periode 1-9-1945 tot 1-9-1946).
2o-i2-ip4p: regeling vastgesteld door minister G. van der Leeuw t.a.v.
filmimport alsmede beheer en controle van het beschikbare contingent.
8-1-1P46: drie reglementen door Nederlandsche Bioscoop-Bond ledenraad goedgekeurd.
26-6-1P46: Lissim-akkoord bereikt.
}-y-iP46: opvolging van G. van der Leeuw door J.J. Gielen als mini.ster
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
28-8-1P46: beëindiging conflict MPEA en de Nederlandsche BioscoopBond.
16-P-1P46: terugkeer MPEA-leden in Nederlandsche Bioscoop-Bond.
28-P-1P46: condities gesteld door minister J.J. Gielen voor het verstrekken van deviezen voor de filmimport.
26-11-1P46: ministeriële deviezenbeschikking voor het importeren van

films; intrede van de screenquotering in Nederland.
2p-8-ip4j: inwerkingtreding van een nieuw Bedrijfsbesluit Deviezenregeling.
i-p-iP4j: expirering van ministeriële beschikking van 26 november 1946;
Nederlandsche Bioscoop-Bond neemt screenquotering over van de
overheid.
i-i2-ip4j: Nederlandsche Bioscoop-Bond ontvangt brief van minister
J.J. Gielen over de afschaffing van de screenquotering in verband met
het International Trade Charter.
Januari 1P48: dollarpositie baart grote zorgen.
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ip-i-ip4S: Nederlandsche Bank vanwege het International Trade Charter
bereid dollarkrediet op lange termijn beschikbaar te stellen.
februari 1^48: fdmhandel ligt vrijwel stil.
24-8-1P48: wijzigingsvoorstel van het Bedrijfsbesluit
Deviezenregeling door Nederlandsche Bioscoop-Bond-ledenraad goedgekeurd; prolongatie van expirerend Bedrijfsbesluit van 5 augustus 1947.
2^-11-1948: artikel i van het Bedrijfsbesluit gewijzigd.
oktober 1949: nieuw Bedrijfsbesluit Deviezenregeling (in werking tredend op 1 januari 1950).
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Tineke Pronk

De Unesco-conventie van 1970, illegale
kunsthandel en de bescherming van het
cultureel erfgoed

‘Met bewaren alleen is de rol van de elite vanzelfsprekend niet uitgespeeld.’ Een uitspraak van Jan Blokker tijdens zijn rede op 6 december
1989, ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het Haarlemse Stedelijk Gymnasium.' ‘Bewaren’, gaat hij verder, ‘is een functie van iets heel
anders, primair van verbazing of nieuwsgierigheid.’ Blokker vervolgt
zijn betoog met de constatering dat uit die intellectuele nieuwsgierigheid
de eerbied is ontstaan voor architectonische overblijfselen. Onze musea
geven blijk van dat ontzag voor het culturele erfgoed. Het zijn de plaatsen waar belangrijke voorwerpen van kunst en cultuur worden verzameld en onder zo gunstig mogelijke omstandigheden in stand gehouden.
Maar conservering is niet alleen een kwestie van lucht, licht, water en
kunsthistorici. De bescherming van kunst reikt verder.
In de pers wordt met terugkerende regelmaat melding gemaakt van
musea die het doelwit zijn van dieven en vandalen. De afgelopen jaren
beperkte een aantal museumbezoekers zich niet tot de openingstijden en
voor zover liefhebbers van kunst wel op reguliere wijze het pand betraden, waren ze in enkele gevallen voorzien van Stanley-messen, bijtende
stoffen of ruime boodschappentassen. Deze vaak spectaculaire details
wekken in hoge mate de belangstelling van het publiek voor dit onderwerp. Het aantal aangiften van kunstdiefstallen in Nederland, meest
kostbare schilderijen, stijgt. Dit kan worden vastgesteld op grond van
de cijfers die de Centrale Recherche Informatiedienst in 1988 beschikbaar stelde. Dat 70 procent van de Nederlandse musea onvoldoende is
beveiligd^, om van de beveiliging van particuliere verzamelingen maar
niet te spreken, doet dan ook het ergste vrezen voor het nationale culturele erfgoed. De geruststellende schriftelijke mededeling van minister
Brinkman aan de Tweede Kamer op 9 juni 1988, dat de rijksmusea in elk
geval veilig genoeg zouden zijn, is inmiddels op pijnlijke wijze weerlegd
door de geruchtmakende diefstal van drie schilderijen van Van Gogh uit
het Kröller-Miillermuseum in december 1988. Maar al eerder had de
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bewindsman laten weten, naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rijksmusea, dat op beveiliging en bewaking
van deze musea een extra accent zou komen te liggen. Voor zover nodig
zouden maatregelen worden getroffen.^
Met name diefstallen uit grote musea trekken de aandacht. Maar ook uit
kleinere musea en uit woningen van particulieren verdwijnen jaarlijks
honderden schilderijen, tekeningen, sieraden en andere kunstvoorwerpen.
Nederland staat hierin niet alleen. In Engeland, België, Noorwegen,
Duitsland, Italië en Frankrijk wordt ook voor hoge bedragen aan kunst
gestolen."* Een recent voorbeeld is Spanje, waar kort geleden voor een
geschatte waarde van zeventien miljoen dollar aan schilderijen werd
ontvreemd uit het huis van de kleindochter van Picasso. Een van de
grootste kunstdiefstallen, aldus de Spaanse politie.*
De onrechtmatige handel in culturele goederen floreert en neemt nog
steeds toe. Mondiaal gezien gaat het na de narcoticahandel om de tweede
plaats op de lijst van illegale activiteiten.® Sommige deskundigen zoeken
de verklaring in de toenemende interesse die in narcoticakringen zou
bestaan voor belegging in kunst, anderen menen dat de enorme prijsopdrijving van deze goederen hieraan schuld heeft. Weer anderen zien een
verband tussen beide verschijnselen. Over de precieze omvang van de
bedragen die zijn gemoeid met kunstdiefstal bestaat, behalve dat het om
formidabele geldsommen gaat, nauwelijks inzicht. Wordt soms een bedrag genoemd van zes miljard gulden in de afgelopen decennia,'' een
andere keer lopen de schattingen van vijftig miljoen tot vijf miljard
dollar per jaar.* De oorzaak van deze verschillen is dat lang niet altijd
aangifte wordt gedaan van kunstdiefstal. Zou het in de Verenigde Staten
gaan om een aangiftepercentage van slechts 20 a 30 procent, in Europa
is het zelfs minder dan 15 procent. De International Foundation of Art
Research (IFAR), een particuliere instelling in New York City die zich
bezighoudt met het verspreiden van gegevens over gestolen kunst in de
Verenigde Staten, maakt echter melding van een toename in het aantal
aangiften van diefstallen, hetgeen overigens parallel loopt met een opvallende daling van het aantal opgeloste diefstallen (22 procent in 1982,
tegenover 5 procent in 1985). Dit laatste lijkt te wijzen op de professionalisering van de georganiseerde diefstal en op verruiming van afzetmogelijkheden op de wereldmarkt voor ontvreemde goederen. Een internationaal centraal registratiepunt voor gestolen kunstvoorwerpen
ontbreekt.^ Het beeld dat Europa te zien geeft, is vergelijkbaar met dat
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van de Verenigde Staten. Het aantal diefstallen is, vergeleken met enkele
decennia terug, zó toegenomen dat wordt gesproken van ‘een werkelijke
plaag’.Het gaat hierbij niet uitsluitend om een juridisch probleem, dat
lijkt opgelost als de gestolen goederen weer te voorschijn komen. Belangrijker is dat het voortbestaan van de kunstvoorwerpen ernstig in
gevaar wordt gebracht. Bij ontvreemding, illegale overdracht en clandestien transport worden de goederen meestal onvoldoende beschermd.
De kans op beschadiging en zelfs verlies is daarbij groot.
Bescherming tegen deze illegale handel wint aan effectiviteit als staten
besluiten op dit punt intensief samen te werken. Medewerking van
andere staten is in veel gevallen noodzakelijk voor het handhaven van
nationale regels: een afzonderlijke staat is niet bij machte zijn wetten in
het buitenland geldend te maken en nakoming ervan af te dwingen. En
de regels waar het bij het behoud van het nationale culturele erfgoed om
gaat betreffen juist de uitvoer. Daar komt bij dat illegale export uit het
ene land niet automatisch oru-echtmatigheid met zich meebrengt van de
import in het andere land: exterritoriale werking van buitenlandse wetgeving wordt niet algemeen erkend. Er is dus pas sprake van onrechtmatigheid als de wetgever van het importerende land dat bepaalt. Enkele
landen hebben een dergelijke bepaling in hun wetgeving opgenomen:
de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren zeventig in een wet
betreffende precolumbiaanse kunst" en Canada in de Canadian Cultural
Property Export and Import Act uit 1975." Maar een algemene, over de
hele wereld geldende, verplichting tot teruggave van gestolen of onrechtmatig geëxporteerde culturele goederen bestaat tot op heden niet.’’
In de afgelopen jaren zijn omvangrijke studies over dit probleem verschenen"* en in 1985 is in Genève een omvangrijke internationale conferentie gehouden over de juridische aspecten van de internationale kunsthandel.'*
De door de General Conference van de Unesco in 1970 opgestelde
‘Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property kort gezegd
de Unesco-conventie 1970, is een poging om op internationaal niveau de
onrechtmatige handel in culturele goederen een halt toe te roepen.'^ Als
lidstaat van de Unesco is Nederland betrokken geweest bij de totstandkoming van de Conventie van 1970. Ratificatie ervan verplicht de afzonderlijke lidstaten de doeleinden van deze internationale regeling te verwezenlijken in het nationale recht. Ondanks de aperte noodzaak
maatregelen te nemen voor de instandhouding van het culturele erfgoed,
heeft Nederland tot op heden het verdrag niet geratificeerd. Uitvoering
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van de Conventie, zo wordt in Nederlandse regeringskringen gesteld,
levert zowel in internationaal als in nationaal opzicht problemen op. Wel
is in februari 1984 een nationale regeling ter bescherming van het Nederlandse cultuurbezit, de Wet tot Behoud van Cultuurbezit’*, van kracht
geworden. Met deze wet wordt ten dele uitvoering gegeven aan de
Unesco-conventie 1970. Bij de totstandkoming van de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit is de Conventie in het parlement aan de orde gesteld
en bij die gelegenheid werd van verschillende kanten aangedrongen op
spoedige bekrachtiging. Dit was eens te meer noodzakelijk, omdat in de
wet expliciet wordt verwezen naar de Unesco-conventie 1970.'^ De
bedoelde wettelijke bepaling krijgt pas betekenis na ratificatie van het
Unesco-verdrag. Overigens wordt in de memorie van toelichting op de
wet gesproken over het belang van de Conventie, ratificatie lijkt dus
geboden.
In deze bijdrage staat de geschiedenis, doelstelling en inhoud van de
Unesco-conventie 1970 centraal. In het tweede deel zal worden ingegaan
op de noodzaak van en de problemen met de ratificatie door Nederland.
De door de regering geformuleerde privaatrechtelijke en volkenrechtelijke moeilijkheden komen in dit gedeelte uitgebreid aan de orde. Uitgangspunt daarbij is dat de verdwijning van het nationale cultuurbezit
door roof en smokkel tot onherstelbare verliezen voor het nageslacht
leidt. Bij een effectieve bestrijding is het noodzakelijk dat de belangen
van de kunsthandel zo veel mogelijk worden ontzien. De geschiedenis
van de ratificatie van de Unesco-conventie illustreert dat politiek en
wetgeving nauw met elkaar zijn verweven. Om beleid te kunnen voeren
is wetgeving van belang. Maar daaraan voorafgaand moeten de nodige
hindernissen in de politieke en juridische arena worden genomen. In het
geval van Nederland blijkt slechte afstemming van beleid en wetgeving
een ontoelaatbare vertraging van de ratificatie van de Conventie op te
kunnen leveren van twintig jaar.
De Unesco-conventie 1970
Geschiedenis
De voorbereiding van de Unesco-conventie 1970 begint in 1964, als de
General Conference een aanbeveling aanneemt die de clandestiene handel in culturele goederen aan banden moet leggen: de ‘Recommendation
on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and
transfer of ownership of cultural property.’^ Hoewel al in 1962, op de
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twaalfde zitting, de hoop was uitgesproken dat het niet zou blijven bij
een niet-bindende aanbeveling, komt men pas in 1970 tot een overeenkomst die de ratificerende landen wél bindt: de Unesco-conventie 1970/'
De totstandkoming, zowel van de aanbeveling als van de Conventie,
vindt plaats op verzoek van Mexico, Peru en Brazilië. Het zijn economisch zwakke landen, rijk aan cultuurschatten, die door illegale handel
aanzienlijke culturele verliezen hebben geleden en lijden.De Conventie treedt in werking als minimaal drie landen hebben geratificeerd.^’ Dit
vindt plaats op 24 april 1972, als Bulgarije, Ecuador en Nigeria partij
worden bij het verdrag.
Wordt in nationale wetgeving het accent gelegd op bescherming van
cultuurbezit in het belang van een staat, in internationale regelingen
wordt de betekenis van het behoud van het culturele erfgoed voor de
mensheid in haar geheel benadrukt. De Europese Commissie van de
Europese Gemeenschap heeft daar een derde variant aan toegevoegd:
het ‘communautair kunstbezit’. Dit concept heeft betrekking op kunstwerken binnen de Europese Gemeenschap (EG). Het gaat voorbij aan het
bestaan van een nationaal cultuurbezit van de lidstaten. Van de culturele
goederen die kunnen worden gerekend tot het communautair kunstbezit
wordt ‘hun vertrek naar een ander land van de EG hoe langer hoe minder
als een verarming van het land van oorsprong (...) aangevoeld’.Het
gaat hier om belangrijke kunstwerken die gerekend worden tot het
beschermde nationale cultuurbezit van de verschillende lidstaten. De
vraag is dus actueel of de term ‘nationaal cultureel erfgoed’ de Europese
eenwording zal overleven. Het is niet ondenkbaar dat ook in andere
internationale samenwerkingsverbanden het begrip ‘nationaal’ aan betekenis zal inboeten. Of moet de redenering juist worden omgedraaid,
zoals de PVDA-afgevaardigde Kosto in de Tweede Kamer voorstelde,
door behoud van het nationale culturele erfgoed juist ‘des te meer van
belang (te achten) in een tijd van vervagende grenzen en grotere nationale betrokkenheid’?^’
De legitimatie voor bescherming van cultuurbezit wordt, afhankelijk
van de politieke en/of juridische context, in de regel gezocht in het
nationale, regionale of mondiale belang, of in combinaties daarvan. Bij
de afweging van dergelijke belangen kan zich een zekere spanning
voordoen die samenhangt met het bestaan van uiteenlopende opvattingen over het internationale politieke systeem. Enerzijds het microniveau
van het interstatelijke model waarin de afzonderlijke staten en hun
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relaties centraal staan^^ en waarin de term ‘nationaal cultuurbezit’ een
plaats vindt. Daarnaast is er het macroniveau van de wereldpolitieke
conceptie waarin het bestaan van staten wordt geabstraheerd en men
eerder zal spreken van ‘mondiaal cultuurbezit’. Of zou het grensoverschrijdende karakter van cultuur aan deze spanning debet zijn?
Zien we af van de potentiële controverse tussen nationaal en mondiaal
belang, dan kunnen we nog verschillende vormen en gradaties van
nationaal belang onderscheiden, afhankelijk van de economische en/of
politieke status van een nationale eenheid, van het al dan niet hebben
van een rijk cultuurbezit, en van de vraag of het een importerend of een
exporterend land betreft. Voor een ontwikkelingsland kan het bijvoorbeeld van grote betekenis zijn de culturele identiteit te ontlenen aan
culturele goederen. Dit kan haaks staan op het mondiale belang van de
bevordering van de kwaliteit van het bestaan van de mondiale gemeenschap. Deze laatste, bijna morele, opdracht impliceert dat een zekere
mate van deskundigheid in het beheer van de goederen voorhanden is
en dat er voldoende geld beschikbaar is voor conservering en controle
op de voorgenomen bescherming. Aan deze vereisten kunnen ontwikkelingslanden vaak niet of in geringe mate voldoen. Het bestaan van
tegenstrijdige behoeften van staten, een conflict dat speelt op het hele
terrein van de illegale handel in culturele goederen, en tegelijkertijd de
dringende noodzaak van internationale regelgeving voor met name de
exporterende staten, zou dan ook de verklaring kunnen zijn voor het
compromiskarakter van de Unesco-conventie 1970.^^
Inhoud van de Conventie
De preambule van de Unesco-conventie 1970 laat een grote hoeveelheid
aan overwegingen zien. Niet verwonderlijk, want de tekst moet niet
alleen aanknopen bij de doelstellingen van de Unesco - het bevorderen
van het wederzijdse begrip tussen de volkeren, de wens tot beëindiging
van geschillen en uiteraard de bescherming van het culturele erfgoed maar ook pleiten voor de beschikbaarheid, de uitwisseling en de waardering van culturele goederen. Deze uitgangspunten moeten tot uitdrukking worden gebracht in internationale en nationale maatregelen tegen
onrechtmatige invoer, uitvoeren eigendomsoverdracht. De afzonderlijke staten worden ‘uitgenodigd’ de bescherming tegen diefstal, heimelijke opgraving en onrechtmatige uitvoer van het culturele erfgoed nationaal ter hand te nemen. De omschrijving van het begrip ‘culturele
goederen’ en de betekenis van het ‘cultureel erfgoed van een staat’ zijn
beide bepalend voor de werkingskracht van de Unesco-conventie 1970.
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Het betreft voorwerpen die van belang zijn voor zes vakgebieden: oudheidkunde, prehistorie, geschiedenis, letterkunde, kunst en wetenschap.
Als dergelijke goederen om religieuze of andere redenen door een staat
zijn aangewezen als belangrijk en als ze daarnaast behoren tot een van
de elf eveneens in artikel i van de Unesco-conventie 1970 opgesomde
categorieën,^* is er sprake van ‘culturele goederen’. Willen deze voorwerpen gerekend worden tot het culturele erfgoed van een staat en
daarmee in aanmerking komen voor toepassing van de Unesco-conventie 1970, dan moeten ze voldoen aan een aantal criteria die het noodzakelijke verband aangeven tussen het voorwerp en de staat die dat voorwerp wenst te beschermen.
Nationale verplichtingen
De landen die de Unesco-conventie 1970 ratificeren gaan verplichtingen
aan op het gebied van het eigen nationale culturele erfgoed en dat van
de andere deelnemende staten. Allereerst verbinden de staten die partij
zijn bij de Conventie, zich één of meer ‘nationale diensten’ in te stellen
die de bescherming van culturele goederen tot taak hebben. Wat voor
diensten dat moeten zijn wordt, afgezien van het feit dat ze zich op het
grondgebied van de desbetreffende staat moeten bevinden, niet nader
omschreven. Wel worden in artikel 5 van de Conventie de taken opgesomd die deze diensten dienen te verrichten, zoals het leveren van een
bijdrage aan het opstellen van wetsontwerpen en andere regelingen ter
bescherming van cultuurbezit. Daarnaast wordt gesproken van het opstellen en bijhouden van een lijst van culturele goederen die van nationaal belang worden geacht, en zich zowel in openbaar als in particulier
bezit bevinden; het toezien op archeologische opgravingen; het opstellen
en bewaken van een gedragscode voor verzamelaars, conservatoren en
handelaars; het treffen van educatieve voorzieningen om het respect
voor het cultuurbezit van alle staten te bevorderen en, als laatste, het
bekendmaken van vermissing van culturele goederen.
Een tweede verplichting die staten aangaan is het gebruik van een
exportcertificaat. Zonder een dergelijk bewijs is export van kunstvoorwerpen verboden. Het gebruik van dit bewijs, een procedure die overigens sterk is bekritiseerd, geeft aan dat het rechtmatige uitvoer betreft.^”
Het certificaat maakt een effectieve controle mogelijk. Dit is vooral van
belang voor de bonafide kunsthandel. Met dit internationaal aanvaarde
bewijsstuk kan een handelaar in elk land de rechtmatige herkomst van
zijn bezit bewijzen. Daarnaast dwingt dit voorschrift de staten om initiatieven te ontplooien en primair zelf verantwoordelijkheid te dragen
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voor de bescherming van het nationale cultuurbezit. Voor de inhoud van
het certificaat worden in de Conventie geen nadere regels gesteld. Ook
de redenen voor het toekennen of weigeren ervan kunnen door elke staat
afzonderlijk worden vastgesteld.
Internationale verplichtingen
De tweede reeks verplichtingen die ratificerende staten aangaan, hebben
een internationaal karakter en betreffen primair de bescherming van het
cultuurbezit van andere staten. Artikel 7 van de Unesco-conventie 1970,
de centrale bepaling van dezè Conventie, gaat onder meer over het
uitoefenen van toezicht op het acquisitiebeleid van musea en vergelijkbare instellingen. Er moeten maatregelen worden genomen die, overeenkomstig nationale wetgeving, bewerkstelligen dat deze organisaties
geen culturele goederen verwerven die onrechtmatig zijn geëxporteerd
uit andere staten die aan het verdrag deelnemen. In 1976 wordt in de Nota
naar een nieuw museumbeleid al geanticipeerd op deze verdragsbepaling. Gesteld wordt dat bij het verwervingsbeleid van musea rekening
moet worden gehouden met in het buitenland geldende verboden en
beperkende maatregelen die de verkoop en export betreffen.^’ Op dit
punt is het begrip ‘onrechtmatig’ van grote betekenis. Wanneer is sprake
van ‘onrechtmatige uitvoer’, waarvan artikel 7(a) van de Unesco-conventie 1970 spreekt? Behalve dat in artikel ii de uitvoer en eigendomsoverdracht onder dwang, al dan niet rechtstreeks voortvloeiend uit bezetting van een land door een vreemde mogendheid, als onrechtmatig
wordt bestempeld, wordt de invulling van het begrip ‘onrechtmatige
uitvoer’ overgelaten aan de opvattingen van de verdragsstaten.^^ Daarmee kunnen zij in belangrijke mate zelf invulling geven aan de inhoud
en betekenis van de Conventie en aan de nationale en internationale
bescherming van het culturele erfgoed.
Artikel 7(b)(i) van de Unesco-conventie 1970 gaat veel verder. In dat
artikel verplichten de verdragsstaten zich de invoer van culturele goederen te verbieden als die zijn ontvreemd uit openbaar toegankelijke
plaatsen. Hieronder worden ook de daar in bruikleen aanwezige culturele goederen gerekend. Verduisterde voorwerpen vallen niet onder de
bepaling.^’ Voorwaarde is dat het goed behoort tot de inventaris van een
openbare instelling en als zodanig staat geregistreerd. In aansluiting op
dit importverbod kunnen benadeelde landen stappen ondernemen om
het gestolen goed terug te krijgen.
Artikel 7(b)(ii) verplicht de importerende staat, als de staat van oorsprong daarom vraagt, het bewuste voorwerp in beslag te nemen en tegen
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een passende schadevergoeding terug te geven aan degene die recht heeft
op het goed: de verkrijger te goeder trouw of de bezitter van een geldige
titel. Het sluitstuk op de bescherming wordt gevormd door artikel 8 van
de Unesco-conventie 1970 waarin staten zich verbinden de verbodsbepalingen’"' te effectueren door het opleggen van straffen of bestuursrechtelijke sancties.
Landen die rijk zijn aan archeologische vindplaatsen en de kans lopen
‘leeggeroofd’ te worden, kunnen baat bebben bij de bepaling in artikel
9 die plundering van oudheidkundige of etnologische goederen probeert
tegen te gaan. De verdragsstaat die zijn culturele goederen bedreigd ziet,
kan via dit artikel aanspraak maken op hulp van andere verdragsstaten.
Zo kunnen in dit verband bijvoorbeeld noodvoorzieningen worden getroffen of kan gezamenlijk internationale actie worden ondernomen.
Daarbij valt te denken aan het instellen van een totale import- en exportcontrole of aan het sluiten van bilaterale overeenkomsten of nieuwe
multilaterale verdragen.
Een niet te onderschatten verplichting van de verdragsstaten is het geven
van informatie, zowel over de bestaande regelingen als over illegale
praktijken. Zo hebben de eerdergenoemde ‘nationale diensten’ tot taak
de bepalingen van de Conventie bekend te maken en aan de verdwijning
van culturele voorwerpen ruchtbaarheid te geven. Daarnaast moeten de
verdragsstaten algemeen bekendheid geven aan het uitvoerverbod voor
culturele goederen zonder certificaat” en, daarnaast, de getroffen staat
berichten dat onrechtmatig geëxporteerde culturele goederen worden
aangeboden.’^ Aansluitend op de eis van openbaarmaking moeten de
verdragsstaten antiekhandelaren verplichten een register bij te houden
met gegevens over de oorsprong, aard en prijs van het verkochte voorwerp. Ook dient deze handelaren een informatieplicht te worden opgelegd zodat de koper op de hoogte is van een eventueel uitvoerverbod.
Beide verplichtingen moeten kunnen worden afgedwongen via strafbedreiging of bestuursrechtelijke sancties.’^
Tenslotte moet eigendomsoverdracht van culturele goederen worden
verhinderd als daarmee het gevaar ontstaat van onrechtmatige in- of
uitvoer van deze goederen’*, er moet toezicht zijn op de voorspoedige
samenwerking van de diensten om de goederen zo snel mogelijk naar
de juiste plaats te laten terugkeren’® en de staten moeten, naar vermogen(!), voldoende geld uittrekken voor de nationale diensten.
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Ratificatie
De effectiviteit van de Unesco-conventie 1970 staat of valt met de bereidheid van staten het verdrag te ratificeren en uit te voeren. Daarin
schuilt een fundamentele zwakte van de Conventie: staten worden geacht zelf voorzieningen te trelfen ter voorkoming van onrechtmatige
handel in culturele goederen. Geven zij echter geen uitvoering aan deze
verplichting dan is daar Juridisch niets tegen te doen, het nemen van
maatregelen kan straffeloos worden uit- of afgesteld. Sancties bestaan
niet, men kan zijn heil slechts zoeken in het uitoefenen van politieke
druk door de andere verdragsstaten of ook door de Unesco. Daarnaast
is de effectiviteit van de Conventie mede afhankelijk van de positie van
de aangesloten landen op de kunstmarkt: zijn het importerende of zijn
het exporterende landen?
In beide opzichten is de Conventie opvallend zwak. Op 15 juni 1978
hadden 39 lidstaten het verdrag bekrachtigd''°, op 24 september 1987
waren dat er zestig.'*' Een wat pover resultaat, temeer daar de voor de
kunsthandel belangrijke importerende landen als Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Duitse Bondsrepubliek en
ook Nederland schitteren door afwezigheid.
Ruim 90 procent van de staten die in het najaar van 1987 het verdrag wel
hebben bekrachtigd moet worden gerekend tot de cultuurexporterende
landen."*^ Deze landen zijn bij uitstek slachtoffer van onrechtmatige
handel in culturele goederen en dus het meest gebaat bij bekrachtiging
van het verdrag. Zij verwerven met ratificatie veeleer rechten (namelijk
het recht op hulp van andere verdragsstaten) dan dat zij op internationaal
niveau verplichtingen (het verlenen van rechtshulp) aangaan. Probleem
is dat de exporterende landen die rechten nauwelijks geldend kunnen
maken omdat zo weinig importerende staten het verdrag hebben geratificeerd. Er zijn echter geen alternatieven om de onrechtmatige handel
in cultuurgoederen in vredestijd het hoofd te bieden. Bovendien is de
noodzaak en de politieke wil beschermende maatregelen te treffen voor
de exporterende landen zeer groot en wordt verdragsluiting gezien als
een middel tot versterking van de morele druk.
Het zijn dus juist de kunstrijke maar financieel arme landen die zich
geconfronteerd zien met belemmeringen in de uitvoering van de Conventie. Het ontbreekt hun vaak aan geld en aan administratieve en
technische capaciteit die nodig is om de door het verdrag geëiste nationale inventarisatie van culturele goederen op te stellen.'*^ Het meest
navrante voorbeeld is Peru dat in i960, samen met Mexico, de aanzet
gaf tot de totstandkoming van de Unesco-conventie 1970 en pas in 1980
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tot het verdrag toetrad.
De relatief rijke Europese landen zijn verreweg in de minderheid onder
de ratificerende staten. Aan aanmoediging heeft het hun niet ontbroken.
Al tijdens de conferentie van Helsinki (19-28 juni 1972), de Europese
regionale variant van de Venetiaanse eerste wereldconferentie over cultuurbeleid in 1970, is van verschillende kanten voorgesteld de Unescoconventie te bekrachtigen."'^ Opvallend is dat pas in 1978 de eerste
EG-lidstaat, namelijk Italië, ratificeert. De Europese Commissie heeft de
lidstaten kort daarvoor in een Mededeling aan de Raad van de Europese
Gemeenschappen d.d. 22-11-1977 aanbevolen niet langer te wachten met
ratificatie van de Conventie."" Enig resultaat wordt weliswaar behaald,
maar is toch minder overtuigend dan gehoopt: na de ratificatie door
Italië, bekrachtigen van de EG-partners alleen Griekenland (1981), Portugal (1985) en Spanje (1986) het verdrag. Het onderwerp blijft evenwel
staan op de EG-agenda. Vastgesteld kan dus worden dat de ratificatie van
de Conventie vooralsnog teleurstellend is verlopen.
Argumenten voor het niet-ratificeren
Uiteraard ontgaat deze teleurstellende ontwikkeling de Unesco niet. In
1978,1983 en 1987 staat de Unesco-conventie 1970 op de agenda’s van de
diverse colleges die de aanbevelingen van de General Conference plegen
voor te bereiden. Op basis van schriftelijke rapportages van de lidstaten
tracht men zich een beeld te vormen van de moeilijkheden waarmee de
staten bij de uitvoering van de Conventie te kampen hebben. De juridische problemen blijken te variëren van onverenigbaarheid van sommige
Conventiebepalingen met nationale wetgeving zodanig dat wetswijziging noodzakelijk is (Denemarken, Finland), met constitutionele beginselen (Zwitserland met zijn federale structuur), en met het Verdrag van
Rome voor zover dat het vrije verkeer van goederen binnen de EEG betreft
(Frankrijk). Ook blijken er bezwaren te bestaan tegen de omschrijving
van het begrip ‘culturele goederen’ in verband met de reikwijdte van de
bescherming (Oostenrijk, Finland).
Voorts zijn er problemen van praktische en administratieve aard. Denemarken heeft dit al bij de aanvaarding van de Conventie in 1970 meegedeeld en onthield zich toen om die reden van stemming. Nieuw-Zeeland
noemt als probleem bij de uitvoering van de conventie een tekort aan
menskracht. Ook de vermeende effectiviteit van douanecontrole wordt
in twijfel getrokken. Frankrijk spreekt de vrees uit voor grote vertragingen en belemmeringen bij de grensovergangen. Zwitserland benadrukt
het kostenaspect en acht controle nauwelijks mogelijk in verband met
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de omvang van de handel. Het Verenigd Koninkrijk ziet eveneens een
bezwaar in importcontrole en huldigt de opvatting dat controle veeleer
een taak is van kunstexptorterende landen. Oostenrijk ziet zich voor grote
moeilijkheden geplaatst bij het opstellen van een uitputtende lijst van
nationale culturele goederen en heeft zijn heil gezocht in een, als effectief ervaren, algemeen exjxulverbod van belangrijke culturele goederen.
Alleen met toestemming van de overheid mag worden uitgevoerd.'*^
Australië bestudeert na twintig jiiar nog steeds de mogelijkheden van
uitvoering van de Conventie.'*^
Nederland brengt zijn problemen voor het eerst in 1983 naar voren, samen
met een aantal andere voor de Conventie belangrijke (kunst)importerende landen.'** Het invoerverbod en de daarmee samenhangende importcontrole uit artikel 7(b)(i) van de Unesco-conventie 1970 acht men problematisch. Er wordt getwijfeld aan de praktische uitvoerbaarheid en
ook aan de wenselijkheid van douanecontrole. Alleen als alle import zou
worden gecontroleerd zou een dergelijke regeling effectief zijn. Daarnaast wordt gewezen op de tendens in Europees verband de in-, uit- en
doorvoer te vereenvoudigen en beperkingen zo veel mogelijk op te
heffen. Nederland ziet nog een privaatrechtelijk probleem, namelijk de
onverenigbaarheid van artikel 7(b)(ii) van de Conventie met de regeling
in het Burgerlijk Wetboek betreffende de zogenaamde verkrijger te
goeder trouw, een probleem dat Finland ook kent. Nederland laat de
Unesco weten dat wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nationale wet die een civielrechtelijke uitzondering ten gunste van de Conventie mogelijk maakt.
De argumenten die door de verschillende lidstaten zijn aangedragen,
lijken voldoende aanknopingspunten te bieden voor intensief overleg en
voor de formulering van concrete aanbevelingen, mogelijkerwijze ingegeven door ervaringen van landen die inmiddels wel hebben geratificeerd. Zover komt het echter niet. De vergaderstukken van de verschillende colleges van de Unesco over het onderwerp getuigen van
passiviteit en zelfs van enige zelfgenoegzaamheid. Het overleg kan nog
het beste worden gekarakteriseerd als een ritueel. Ook in de speciale
bijeenkomst in 1983 van individuele experts en vertegenwoordigers van
intergouvernementele en internationale niet-gouvemementele organisaties (de Europese Commissie, de ICOM, de Customs Co-operation Council, het International Institute for the Unification of Private Law en
Interpol) komt men niet tot een oplossing. Deze vergadering was speciaal bijeengeroepen om het ratificatieprobleem te bespreken. Verbazingwekkend is de constatering dat de juridische problemen niet onoverko106

melijk kunnen zijn omdat op dat moment al vijftig landen tot ratificatie
zijn overgegaan. De kwestie wordt hiermee bij voorbaat gereduceerd tot
de politieke wil van de lidstaten. Met name de op handen zijnde ratificatie door de Verenigde Staten, die eind 1983 zal plaatsvinden, lijkt de
deskundigen te sterken in de opvatting dat het met de problemen in de
praktijk wel meevalt. In dit verband wordt ook Canada meerdere malen
genoemd, een land dat in 1978 de Conventie heeft geratificeerd.
In de notulen van de diverse Unesco-vergaderingen is steeds opnieuw
te lezen dat het beperkte aantal ratificaties van met name de kunstimporterende landen wordt betreurd. De weifelmoedige houding van juist
deze landen, die het effect van de Conventie nadelig beïnvloedt, wordt
veelvuldig aan de orde gesteld. Herziening van de Conventie ten einde
de ratificatie te bevorderen wordt echter van de hand gewezen. Het feit
dat de meerderheid van de rapporterende staten wettelijke maatregelen
heeft getroffen tegen diefstal en ongeoorloofde opgravingen en, daarnaast, regels heeft gesteld om onrechtmatige export tegen te gaan, ziet
men als een verworvenheid van de Conventie. Hetzelfde geldt voor het
aan strengere regels gebonden aankoopbeleid van musea als het gaat om
culturele goederen van buitenlandse herkomst. Ook zou de Conventie
van 1970 het besef van het belang van internationale actie hebben doen
toenemen. Dat zou onder meer blijken uit de bereidheid tot samenwerking in de gevallen dat tussen landen onrechtmatige handel plaatsvindt
of dreigt te vinden.
In 1983 pre.senteren twee Australische juristen de resultaten van een
onderzoek in opdracht van de Unesco naar de huidige situatie en de
problemen die zich in de lidstaten - al dan niet partij bij de Conventie voordoen op het gebied van de onrechtmatige handel in culturele goederen. Hoewel een groot aantal praktische aanbevelingen wordt gedaan
op nationaal niveau, menen de onderzoekers dat een internationale aanpak het vruchtbaarst is. De Unesco zou daarbij een belangrijke rol
kunnen vervullen. Prioriteit wordt gegeven aan het inventariseren van
de voor de onrechtmatige handel relevante internationaal privaatrechtelijke rechtsregels en het unificeren van deze regels. Daarnaast zou de
Unesco hulp moeten bieden bij het tot stand brengen van inventarisaties
van nationaal cultuurbezit, bij de opleiding van douanebeambten en bij
het maken van wetsontwerpen."*^ De Unesco neemt het rapport echter
voor kennisgeving aan; in de vergaderverslagen over de Conventie
wordt slechts zijdelings verwezen naar dit onderzoek.
Het aantal ratificaties van de Conventie neemt de laatste jaren toe. Met
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uitzondering van de Verenigde Staten zijn het echter nog steeds voornamelijk de slachtoffers van illegale handel die het verdrag ratificeren. In
1987 zijn zestig landen partij bij de Conventie*” en acht staten (Sovjetunie, Australië, Barbados, Chili, Nieuw-Zeeland, Suriname, Madagascar, Zimbabwe) maken ernst met het bestuderen van de mogelijkheid
om tot ratificatie over te gaan. Het valt daarbij op dat zich landen
aandienen die geen lid zijn van de Unesco maar wel bereid zijn om de
Conventie te bekrachtigen. Op voordracht van het Australische lid van
de Executive Board worden enkele staten in Azië en om de Stille Zuidzee
op 13 mei 1987 uitgenodigd toe te treden, conform de in artikel 20 lid 1
voorziene bepaling.*' Op 18 november 1987 wordt eenzelfde verzoek van
Vaticaanstad in behandeling genomen.*^
De aanpak binnen Unesco-verband is nauwelijks voortvarend te noemen
en moet veeleer worden gekarakteriseerd als schijnbaar actief. De kwestie is in de afgelopen twintig jaar slechts drie maal, zij het in een fors
aantal verschillende colleges, aan de orde gesteld. Men lijkt te verzanden
in cirkelredeneringen. Aanvankelijk wordt geconstateerd dat te weinig
landen hebben geratificeerd om van een werkelijk effectieve Conventie
te kunnen spreken. Maar als de beletselen zijn geïnventariseerd neemt
men het standpunt in dat het aantal ratificaties te groot is om wijziging
van de Conventie te rechtvaardigen. Gerelateerd aan de opvatting dat
specifieke voorstellen voor uitvoering geen zin hebben omdat het vooral
een kwestie is van politieke wil, zijn alle argumenten aanwezig voor de
handhaving van de status quo. Opvallend is ook dat in bijna alle gevallen
waarin wél specifiek wordt ingegaan op het oplossen van ratificatieproblemen van de lidstaten, ófwel verschillende mogelijkheden voor invulling van de verplichtingen uit de Conventie worden opengelaten, ófwel
het bestaan van een verplichting überhaupt wordt ontkend. Geeft het
eerste de inhoudelijke vaagheid van de Conventie al aan, het tweede doet
daar een schepje bovenop door een nog verder gaande inhoudelijke
verzwakking. Het advies te streven naar totstandkoming van regionale
en bilaterale overeenkomsten komt de versterking van de Conventie
evenmin ten goede. Dit is echter minder ernstig, omdat de beoogde
bescherming wel wordt gerealiseerd. Van belang is tenslotte dat de
Unesco de wetteksten van lidstaten over bescherming van cultuurbezit
publiceert.** Het verspreiden van voorbeelden van regelgeving, waarmee in 1974 door de International Council of Museums (ICOM) een begin
was gemaakt*"* kan bijdragen aan de meningsvorming en aan het vinden
van oplossingen.
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De voortvarendheid van een groot aantal van de lidstaten lijkt gering.
De staten waar inderdaad de politieke wil tot ratificatie aanwezig was
en is, zijn merendeels slachtoffer van onrechtmatige uitvoer. Voor het
handjevol importerende landen waarvan de medewerking juist van zo
groot belang is, is ratificatie niet primair gericht op bescherming van het
eigen cultuurbezit, maar op het bestrijden van onrechtmatige handel in
culturele goederen in het belang van de internationale gemeenschap. Wat
betreft de ernst van de ratificatieproblemen lijkt politieke wil inderdaad
een belangrijke factor te zijn. En politieke wil is in de meeste gevallen
onlosmakelijk verbonden met dwingende noodzaak en direct nationaal
belang.
Ratificatie van de Unesco-conventie door Nederland
Bij ratificatie van de Unesco-conventie 1970 moet aan twee voorwaarden
worden voldaan: de Conventie moet daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en er moet voldoende politieke wil en daadkracht aanwezig zijn.
Het eerste betreft de juridische, economische en praktische haalbaarheid
en, in het verlengde daarvan, de vraag of de lidstaten kunnen voldoen
aan de voorschriften die in de Conventie zijn gesteld. De politieke
bereidheid houdt verband met het belang dat wordt gehecht aan bescherming van het culturele erfgoed en met de wens daaraan juridisch vorm
te geven. Het is ook een kwestie van verantwoordelijkheidsbesef en
solidariteit, van partijpolitiek en, niet te vergeten, van individuele betrokkenheid van politici bij het onderwerp.
Het parlement en de Conventie
In de loop der jaren is bekrachtiging van de Conventie in de Tweede
Kamer meermalen onderwerp van overleg geweest. De kwestie komt
onder meer aan de orde tijdens de behandeling van de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit. Dat er samenhang is tussen de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit en de Unesco-conventie 1970 blijkt al in 1977. De motie in
de Tweede Kamer van CPN-afgevaardigde Wolff waarin wordt aangedrongen op de totstandkoming van de wet cultuurbehoud, wordt gevolgd
door een tweede motie. Deze motie beoogt het aan banden leggen van
de handel in en de import en doorvoer van kunstvoorwerpen uit de
derde-wereldlanden. Vooralsnog wordt gepleit voor het doen van onderzoek.” In de kort daarop volgende openbare commissievergadering
meent minister Van Doom van CRM dat toetreding tot de Unesco-conventie 1970 samen met de behandeling van de nationale wettelijke rege109

ling in de Kamer aan de orde moet worden gesteld, gezien het belang en
de nauwe verwantschap tussen beide regelingen.’^ Toch krijgt de Kamer
in i98t alleen het Ontwerp Wet tot Behoud van Cultuurbezit aangeboden.
Vijf jaar na het indienen van de motie stelt de GPV-fractie in de Tweede
Kamer de vraag waarom de totstandkoming en inwerkingtreding van de
Wet tot Behoud van Cultuurbezit voorrang krijgt boven indiening van
een wetsvoorstel ter uitvoering van de Unesco-conventie.’^ Op twee
gronden tracht de regering de keuze voor deze volgorde van wetgeving
aannemelijk te maken. Als eerste reden voert zij aan dat totstandkoming
van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit aan het begin van de jaren
tachtig steeds dringender werd in verband met de inwerkingtreding op
t mei 1981 van de Wet inzake de Financiële Betrekkingen met het Buitenland.’® Hiermee ging vervallenverklaring gepaard van zowel het Deviezenbesluit 1945 als van de daarop steunende Deviezenbeschikking
Uitvoer Kunstschatten 1977. Vanaf dat moment zou de uitvoer van culturele goederen niet meer wettelijk geregeld zijn.”’ Hoewel de praktische
betekenis van de beschikking en het besluit gering was^° voelde de
regering niets voor een ongeregelde en ongelimiteerde internationale
kunsthandel zonder enige vorm van overheidstoezicht. Om lacunes te
voorkomen was snelle totstandkoming van een wettelijke regeling geboden, aldus de regering. De opmerkelijke snelheid waarmee de Wet tot
Behoud van Cultuurbezit min of meer als noodmaatregel tot stand komt,
staat in schrille tegenstelling tot het tempo waarin men werkt aan de
uitvoeringswet voor de Unesco-conventie r97o. Dat ontgaat de kamerleden niet en de PVDA doet in de Tweede Kamer haar beklag over ‘een
zekere gelatenheid over de traagheid van wetgeving’. Bezinning op het
wetgevingstempo is geboden, aldus een woordvoerder van deze partij.®’
Het tweede argument dat de regering aanvoert om de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit voorrang te geven boven ratificatie van het Unescoverdrag 1970 zijn de problemen die zich voordoen bij toetreding tot de
Conventie. Aanvankelijk noemt de regering alleen de ‘bijzondere burgerrechtelijke problemen’.®^ In een later stadium wordt de ratificatie en
de daarmee gepaard gaande indiening van de uitvoeringswet bovendien
afhankelijk gesteld van instemming van de EG-partners met de inhoud
van een dergelijke wet.®’
Tijdens de mondelinge behandeling van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit in december 198a meent het CPN-lid Schreuders dat het ‘beschamend’ is dat Nederland twaalf jaar na aanvaarding van de Unesco-conventie 1970, nog steeds niet tot ratificatie is overgegaan en zelfs het
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wetsvoorstel voor uitvoering nog niet in het parlement aan de orde heeft
gesteld. Hij verlangt indiening van een wetsvoorstel vóór de zomer van
1983 op straffe van een motie als het ‘spoedig’ van de minister te lang
dreigt te gaan duren.*’* Het antwoord van minister Brinkman wekt vertrouwen. Refererend aan het EG-overleg zegt hij ‘er zeer sterk op aan te
zullen dringen dat, zo mogelijk nog voor de komende zomer (het is dan
1983, TP), in ieder geval in dit huis duidelijkheid wordt verschaft. Ik zal
dit zelfs doen, als wij terwille van de duidelijkheid genoopt zijn enige
verschuiving in de termijn te overwegen, maar er is mijns inziens geen
indicatie dat het die kant op zal gaan.’ De geluiden uit de Kamer bieden
in elk geval het vooruitzicht van een vlotte parlementaire behandeling,
aldus de minister bij die gelegenheid.**
In 1984 zegt ook de Eerste Kamer het te betreuren dat er geen schot zit
in de ratificatie. De minister antwoordt opnieuw dat tenuitvoerlegging
een kwestie is van externe (EG-)factoren en niet van de bereidheid van
de regering.** Hoewel de kwestie na 1984 niet meer aan de orde komt,
tonen de kamerstukken over de Wet tot Behoud van Cultuurbezit een
beeld van een op alle fronten op uitvoering en ratificatie van de Conventie aandringend parlement en geven ze blijk van een duidelijke ministeriële bereidheid. Politieke wil lijkt derhalve aanwezig, hoewel niet in
die mate dat het belang van de kwestie wordt onderstreept door het
indienen van een motie.
Mogelijke problemen hij de uitvoering van de Conventie
Voor het uitblijven van een wetsvoorstel ter uitvoering van de Unescoconventie 1970 verwijst de regering naar mogelijke inbreuken van de
Conventie op Nederlandse regels van burgerlijk recht en op eventuele
belemmeringen in EG-verband. Had Nederland zijn bezwaren maar in
1970 naar voren gebracht, dat was het tijdstip waarop de Unesco de
lidstaten de gelegenheid bood commentaar te leveren op de ontwerpConventie. Landen als Frankrijk, Canada, Denemarken, de Duitse
Bondsrepubliek en met name de Verenigde Staten hebben dat indertijd
niet zonder succes gedaan.*^ Met name de privaatrechtelijke problemen
die betrekking hebben op de Nederlandse situatie hadden dan wellicht
voorkomen kunnen worden.
Unesco-conventie en het EEG-verdrag
In 1977 doet de EG-commissie aan de lidstaten de aanbeveling niet langer
te wachten met ratificatie van de Unesco-conventie 1970.** Desondanks
worden in de Tweede Kamer door de minister van wvc argumenten
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aangedragen die vanuit de optiek van de EG ratificatie in de weg staan.
Of zich inderdaad in EG-verband problemen voordoen, hangt af van een
drietal zaken: zijn er juridische belemmeringen in de zin van strijdigheid
van het EEG-verdrag met bepalingen uit de Unesco-conventie 1970; moeten de EG-partners toestemming geven voor de uitvoeringswet; zijn er
praktische problemen die samenhangen met het EG-lidmaatschap?

De Europese Gemeenschap vormt een zelfstandige rechtsorde, met eigen regels en procedures. Bij strijdigheid met het nationale recht gaat
het gemeenschapsrecht voor. Bovendien is het juridisch onmogelijk
geldige nationale wetgeving tot stand te brengen die inhoudelijk onverenigbaar is met het Europese recht of die zich op het terrein begeeft
waarop de Europese Gemeenschap wetgevende bevoegdheden heeft.
Zowel de Wet tot Behoud van Cultuurbezit als de Unesco-conventie 1970
hebben betrekking op grensoverschrijdend goederenverkeer. De eerste
door het instellen van een uitvoerverbod - behoudens toestemming voor die culturele voorwerpen die op de lijst van beschermde goederen
zijn geplaatst. De tweede onder meer door het voorschrijven van een
verbod op invoer van bepaalde categorieën ontvreemde culturele goederen. Dit alles lijkt in eerste instantie op gespannen voet te staan met
het EEG-verdrag. Zo werd het indertijd ook gepresenteerd in de Tweede
Kamer.Het bestaande EEG-verdrag verbiedt kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen^° vanwege de beoogde gemeenschappelijke markt.
Het vrije verkeer van goederen dient dit doel. En in de Unesco-conventie
wordt nu juist een invoerverbod in het leven geroepen. Het EEG-verdrag
geeft zelf overigens de oplossing: artikel 36 van het verdrag biedt een
ontsnappingsclausule als het gaat om nationale 'verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van bescherming van (...) het nationaal artistiek historisch en
archeologisch bezit (...)’. Volgens het verdrag mag een verbod of bepaling niet leiden tot verkapte handelsbelemmeringen of willekeurige discriminatie. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG blijkt
dat de interpretatie van de uitzonderingsclausule problemen met zich
meebrengt. Het behoud van zowel het nationale als het mondiale culturele erfgoed als primaire doelstelling van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit en de Unesco-conventie 1970 staan echter borg voor de juiste
invulling van deze bepaling. Van strijdigheid van nationale uitvoeringswetgeving van de Unesco-conventie 1970 met het EEG-verdrag zal dus
niet snel sprake zijn.
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Ratificatie en de daarmee verband houdende indiening van een uitvoeringswet in het parlement is volgens minister Brinkman ook afhankelijk
van algemene instemming van de EG-partners. De minister laat veel
afhangen van de bespreking in Europees verband: ‘Indien (...) naar in
de lijn der verwachtingen ligt, de opstelling van de EG-partners ten
opzichte van het Nederlandse ontwerp positief blijkt, kan indiening
daarvan spoedig volgen.In de Eerste Kamer laat hij zich in dezelfde
bewoordingen uit: ‘Het gaat erom, dat in EG-verband nog steeds geen
overeenstemming is bereikt over de verschillende uitvoeringsmogelijkheden. Er zijn tal van technische vragen aan de orde en daar zit het op
vast.’^’
Het is uiteraard in het belang van de EG-lidstaten te voorkomen dat de
Unesco-conventie 1970 de openstelling van de binnengrenzen blokkeert.^"^ Maar de EG-partners blijken elk zo hun eigen ideeën te hebben
over de manier waarop dat kan worden tegengegaan en over de wijze
waarop vorm moet worden gegeven aan een uitvoeringswet. Zij wensen
in eigen land opnieuw belanghebbenden, in het bijzonder deskundigen
uit de kunsthandel, te raadplegen.^’ Het gevolg is dat een beslissing over
het Nederlandse ontwerp voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Langer
wachten op toestemming van de EG-partners lijkt echter een overbodige
exercitie. Er bestaat binnen EG-verband geen enkele juridische bepaling
die harmonisatie van door de lidstaten tot stand te brengen wetgeving
vereist, voor zover het een regeling betreft als die van de uitvoeringswet
van de Unesco-conventie 1970. Uiteraard is een gemeenschappelijke
gedragslijn een voorwaarde voor eenheid van wetgeving en beleid tussen de EG-lidstaten. Maar het mag blijven bij wat genoemd wordt: een
loffelijk streven. Het is wel degelijk mogelijk andere prioriteiten te
stellen dan ‘gemeenschappelijkheid’. De vier EG-landen die de Conventie wel hebben geratificeerd hebben hun nationale verplichting die voortvloeit uit ondertekening van een internationale overeenkomst gesteld
boven een EG-vriendelijke gentlemen's agreement. Zo ver blijkt Nederland nog niet te zijn.
Nu het EG-lidmaat.schap juridisch geen problemen lijkt op te leveren,
rest de vraag of er misschien praktische belemmeringen zijn. Is douanecontrole op de import van culturele goederen effectief, wenselijk en
überhaupt mogelijk, mede gelet op de vereenvoudiging of zelfs afschaffing van douaneformaliteiten binnen de EG-lidstaten? Ten behoeve van
de Unesco-bijeenkomst in 1983 stelt Nederland zich op het standpunt dat
controle op de import van culturele goederen onpraktisch, onuitvoerbaar

en onwenselijk is. Om effectief te zijn zou alle import gecontroleerd
moeten worden. Daarmee zou de handel ernstig worden belemmerd.
Ook het streven naar opheffing van douaneformaliteiten binnen EG-verband wordt door Nederland als zwaarwegend argument tegen grenscontroles aangeveerd.^®
Tijdens de Unesco-vergadering in 1983 wordt de kwestie van de douanecontrole op de invoer van culturele goederen, behalve door Nederland,
ook door Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Zwitserland, Japan en
het Verenigd Koninkrijk aan de orde gesteld. Het lijkt daarmee vooral
een probleem van de importerende landen.
In feite is de controleproblematiek een van de weinige door de lidstaten
opgeworpen vraagstukken waarop de Unesco dan een bevredigend antwoord geeft. Daarbij maakt men dankbaar gebruik van de ervaring die
Canada, in 1978 toegetreden, met dit onderwerp heeft opgedaan. Verbod
van invoer van culturele goederen volgens artikel 7(b)(i) Unesco-conventie 1970 blijkt in de Canadian Cultural Property Export and Import
AcF^ niet automatisch te leiden tot versterking en intensivering van
douanecontrole. Douanecontrole is in deze wet van marginaal belang.
Een wettelijk invoerverbod en een daaraan gekoppelde restitutiebepaling blijkt in de praktijk afdoende. Het is de importeur die verantwoordelijk wordt gesteld voor de rechtmatige uitvoer van de goederen die hij
invoert. Als een exportvergunning nodig is, moet hij daarvoor zorgen.
In het verlengde daarvan is dan ook de importeur aansprakelijk voor de
onrechtmatige invoer van culturele goederen.^* De Canadese oplossing
van het probleem van de importcontrole komt op alle punten tegemoet
aan de overwegingen die Nederland liet horen. De douaneformaliteiten
behoeven niet te worden verscherpt en, nauw hiermee verbonden, het
ambtelijke apparaat hoeft niet te worden uitgebreid.
De EG komt zelf in 1977 met een initiatief, in de overtuiging dat er tegen
illegale handel ‘dient te worden opgetreden, zowel met preventieve
middelen als met controlemaatregelen en strafsancties’.^^ Het gaat om
de invoering van een zogenaamde ‘steekkaart’ met het signalement van
het kunstwerk. De eigenaar is niet verplicht de kaart te gebruiken. Snelle
verspreiding van het signalement van een voorwerp na diefstal, zou de
opsporing ervan aanzienlijk kunnen vergemakkelijken en daarmee de
illegale handel onder druk zetten.Dat het met de invoering van deze
kaart ook niet vlot verloopt, is wellicht een pleister op de wonde van de
Unesco. Wordt in 1987, dat wil zeggen tien jaarna lancering van het idee,
door de Europese Commissie meegedeeld dat zij binnenkort een aantal
concrete voorstellen zal doen voor het aanleggen en gebruiken van de

steekkaarten*', in 1989 is de stand van zaken dat de commissie nog steeds
de laatste hand legt aan deze kaart.*^ Maar nog afgezien van de activiteiten die de EG in dit opzicht onderneemt, lijken de in de Kamer en bij
de Unesco opgeworpen problemen met douanecontrole niet een reële en
onoplosbare belemmering voor ratificatie van de Unesco-conventie
1970.
Problemen van privaatrechtelijke aard
Het tweede bezwaar is technisch-juridisch van aard, namelijk de strijdigheid van een bepaling uit de Unesco-conventie 1970 met de Nederlandse wetgeving. Dit probleem deelt Nederland met Finland.*^ Om deze
ingreep te effectueren zullen in de uitvoeringswet, die een regeling zal
bevatten voor teiuggave van uit buitenlandse kerken, musea en andere
openbare gebouwen gestolen voorwerpen, speciale voorzieningen van
burgerrechtelijke aard moeten worden getroffen. ‘Inpassing daarvan in
het Nederlandse burgerlijke recht kost het nodige hoofdbreken en vergt
daarom tijd,’ aldus de minister in de Tweede Kamer.*'*
Het verschil tussen het Burgerlijk Wetboek en de Unesco-conventie 1970
betreft de vraag aan wie bescherming wordt geboden in het geval er
gestolen goederen zijn verhandeld: de koper die niet wist, niet kon en
niet behoorde te weten dat het een gestolen goed betrof? Of de bestolen
eigenaar? De Unesco-conventie 1970 kent een zeer sterke rechtspwsitie
toe aan de oorspronkelijke eigenaar. Dit wordt door sommigen ook
gezien als de enige manier waarop illegale handel in culturele goederen
effectief aangepakt kan worden.*’ In de huidige regeling in het Burgerlijk
Wetboek*^ is daarentegen de positie van de tegenpartij, de zogenaamde
bezitter te goeder trouw, heel sterk. Bekrachtiging van de Conventie
heeft dus tot gevolg dat er voor gestolen roerende culturele goederen die
vallen binnen de reikwijdte van de Unesco-conventie 1970 een ander
rechtsregime zal gaan gelden dan voor de overige roerende goederen.
Deze tweedeling in de zakenrechtelijke rechtsgevolgen van roerende
lichamelijke zaken is wel verdedigbaar: bij culturele voorwerpen staat
immers meestal niet de financiële waarde die het goed heeft voor de
oorspronkelijke eigenaar centraal, maar het goed zelf. De waarde daarvan is in de regel niet uit te drukken in een financiële vergoeding aan de
oorspronkelijke eigenaar, want die is meer gebaat bij teruggave van zijn
eigendom. Daar komt bij dat de huidige regeling in het Burgerlijk
Wetboek duidelijk in het voordeel is van degene die onrechtmatig verkoopt. Zolang deze er in slaagt het goed driejaar uit de markt te houden,
is er geen vuiltje aan de lucht en kan het voorwerp zonder problemen

door een ‘verkrijger te goeder trouw’ in Nederland worden gekocht. De
Conventie betreft echter alleen de in het buitenland uit openbare (wereldlijke of kerkelijke) plaatsen ontvreemde goederen die naar Nederland zijn getransporteerd, en de door het buitenland aangewezen culturele voorwerpen die onrechtmatig zijn geëxporteerd. Het is ongewenst
dat de van het huidige Burgerlijk Wetboek afwijkende regeling alleen
voor die specifieke categorie cultuurgoederen zal gelden. Dit zou bovendien betekenen dat wettelijk een voorziening moet worden getroffen
waardoor de regeling niet alleen geldt voor deze goederen, maar voor
alle buitenlandse en Nederlandse culturele voorwerpen die materieel
gerangschikt kunnen worden onder het begrip ‘culturele goederen’ uit
de Unesco-conventie. Dat zal onder meer het particuliere kunstbezit zijn,
genoemd in de lijst behorend bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit,
en voorwerpen die tot het Nederlandse openbare kunstbezit behoren, het
museumbezit enzovoorts. Van deze laatste goederen zou een overzicht
gemaakt moeten worden, vergelijkbaar met de lijst die behoort bij de
Wet tot Behoud van Cultuurbezit.
Een dergelijke alternatieve regeling voor culturele goederen is een flinke
ingreep in een belangrijk Nederlands juridisch leerstuk dat zo typerend
is voor de zogenaamde civil /aw-landen.*^ Ingrijpend, maar niet onmogelijk. In Nederlandse wetgevingskringen blijkt er al in 1983 zo over te
worden gedacht, als men zich daar bezighoudt met de inventarisatie van
de problemen die de uitvoeringswet met zich meebrengt. De inhoud
van de Nederlandse uitvoeringswet wordt in 1983 onthuld in Delphi, als
daar een schets van de belangrijkste bepalingen van een voorontwerp
wordt gepresenteerd. Men kiest daarin voor een civielrechtelijke benadering*^ en niet voor een strafrechtelijke procedure. Met die keuze wordt
de handel in culturele goederen het minst gehinderd. Het in de Tweede
Kamer en Unesco-vergaderingen zo vaak aangevoerde praktische probleem van de douanecontrole is hiermee uit de weg geruimd. Een ander
belangrijk punt in het voorontwerp is dat de verplichting tot teruggave
niet alleen geldt voor voorweipen die zijn gestolen uit musea en andere
openbare gebouwen, maar ook voor goederen die door de lidstaten zijn
aangewezen als cultureel erfgoed. Daarnaast wordt ook een verplichting
tot teruggave in het leven geroepen voor culturele goederen die in
algemene termen als beschermd zijn bestempeld, zoals nog niet ontdekte
voorwerpen van archeologische betekenis.
Het voorontwerp biedt een beperkt aantal belanghebbenden de moge116

lijkheid een proces aan te spannen. Eisers kunnen zowel particuliere
eigenaars als buitenlandse mogendheden zijn, mits deze laatsten de
Unesco-conventie 1970 hebben geratificeerd. Beide partijen mogen geen
toestemming hebben gegeven of hebben ingestemd met de export van
bet goed. Semi-overheidsinstellingen of particuliere organisaties die
zich de bescherming van het culturele erfgoed ten doel hebben gesteld,
kunnen geen rechtsvordering instellen. Het strafrechtelijk opleggen van
geldboetes bij onrechtmatige import wordt ongewenst geacht; dat zou
slechts leiden tot het verborgen houden van het verkochte goed. De
vordering is ook niet gebonden aan een verjaringstermijn; wel moet de
benadeelde binnen zes maanden na kennisneming een proces aanspannen.
Er bestaat nog geen duidelijkheid over de omvang van de ‘passende
vergoeding’ in geval van teruggave van een ontvreemd voorwerp. Betreft dit alle in verband met het onderhoud, behoud of de aankoop van
het goed gemaakte kosten? Dat de bezitter te goeder trouw, hoewel nu
uitsluitend financieel, bescherming ondervindt als zou worden gekozen
voor een verplichting tot vergoeding van de koopprijs, relativeert enigszins de gesuggereerde radicale breuk met het huidige Nederlandse
rechtsstelsel. Het alternatief voor de procedure in artikel 2014 van het
Burgerlijk Wetboek is weliswaar in het leven geroepen om de bescherming die de bezitter te goeder trouw normaliter in het Nederlandse recht
geniet over te hevelen naar de oorspronkelijke eigenaar, maar die bescherming beperkt zich uitsluitend tot het recht op het goed: de koopprijs
moet worden vergoed.Hoewel de kwestie gecompliceerd is, mogen
we concluderen dat er ook op privaatrechtelijk gebied geen onoverkomelijke problemen zijn die totstandkoming van een uitvoeringswet in
de weg staan. De vraag rijst; wat is dan wél de reden?
Andere beletselen?
In de kamerstukken over de Wet tot Behoud van Cultuurbezit, in de
stapels verslagen van de Unesco-vergaderingen over de Conventie, en
in de beperkte literatuur die over de wet en in iets ruimere mate over de
Conventie voorhanden is, worden de hierboven genoemde bezwaren
successievelijk opgevoerd, al dan niet in combinatie met elkaar, al dan
niet met het accent op een ander aspect. Het zijn de argumenten die in
het formele nationale en internationale circuit worden gehanteerd om
het uitblijven van een uitvoeringswet aannemelijk te maken. Op deze
wijze tracht men het uitstel te rechtvaardigen en duidelijk te maken dat
een bezinningsperiode zelfs na twee decennia nog steeds vanzelfspre-

kend is.
Of er nog andere argumenten voor het uitblijven van de wet bestaan, is
een vraag die ik heb voorgelegd aan de oud-wetgevingsjurist van het
ministerie van Justitie die tot 1988 met het onderwerp was belast.^"
Behalve de privaatrechtelijke problematiek die, zoals gezegd, een niet
zozeer omvangrijke, als wel een ingrijpende wetswijziging vereist, blijkt
het tijdsaspect een belangrijke factor te zijn. In vergelijking met andere
door het departement te ontwikkelen wetgeving en Europese verplichtingen is de belangenafweging steeds in het nadeel van de uitvoeringswet
uitgevallen. Het feit dat de privaatrechtelijke problemen betrekking
hebben op zakenrechtelijke kwesties, een ingewikkelde materie die buiten de dagelijkse departementale orde valt, en dat de versie van artikel
2014 BW in het Nieuw Burgerlijk Wetboek in de jaren tachtig geruime
tijd aan ingrijpende veranderingen onderhevig was, heeft de zaak gecompliceerd en vertraagd. Dit alles versterkt het vermoeden dat het
vooral een kwestie van tijd en het stellen van prioriteiten is. Voor een
aantal vraagstukken moet weliswaar een oplossing worden gezocht,
maar de aard van de meeste van die vraagstukken betreft slechts keuzeproblemen waarvoor een wetgever zich altijd ziet gesteld. In elk geval
staan ze uitvoering van de Conventie niet wezenlijk in de weg: wetstechnisch is de uitvoering van de Conventie ontegenzeglijk mogelijk.
Verhouding van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit tot de
Unesco-conventie ip^o
Merkwaardig genoeg bestaat er in kringen van de overheid onduidelijkheid over de vraag of de Wet tot Behoud van Cultuurbezit beschouwd
kan worden als uitvoering van de Unesco-conventie 1970. Daarmee
hangt samen de vraag of totstandkoming van de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit voorwaarde is voor ratificatie van de Conventie. De essentie van de Conventie is, zoals gesteld, de verplichting dat nationaal
activiteiten ontplooid zullen worden ten dienste van andere verdragstaten. De aangesloten landen moeten daarnaast regelingen opstellen die
het eigen cultuurbezit beschermen. Dit laatste zal in de regel plaatsvinden door wetgeving die verbiedt zonder toestemming te exporteren of
die een exportbeperking oplegt. In Nederland is de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit een voorbeeld van zo’n regeling, die onderscheiden moet
worden van de voor ratificatie van het Unesco-verdrag 1970 vereiste
uitvoeringswet.
Bij twee gelegenheden is de ratificatie van de Conventie gekoppeld aan

de Wet tot Behoud van Cultuurbezit. Tijdens de bijeenkomst van 20
februari 1981, waar het standpunt van deskundigen uit de kunsthandel
over de Wet tot Behoud van Cultuurbezit wordt ingewonnen, merkt de
plaatsvervangend directeur van de Afdeling Musea, Monumenten en
Archieven van CRM, tevens voorzitter van de bijeenkomst, op dat een
van de problemen voor Nederland bij de uitvoering van de Unesco-conventie is geweest het ontbreken van een nationale regeling ter bescherming van het Nederlandse cultuurbezit. Met de inwerkingtreding van de
Wet tot Behoud van Cultuurbezit is, aldus de voorzitter, althans deze
belemmering uit de weg geruimd.^^ Dat dit niet het hoofdmotief zal zijn
geweest voor uitstel van ratificatie van het Unesco-verdrag doen de
kamerstukken vermoeden: geen enkele maal wordt gerefereerd aan deze
omstandigheid, terwijl de regering juist, als het ontbreken van nationale
regelgeving een belemmering was geweest, goede sier had kunnen maken met deze eerste stap in de goede richting en blijk had kunnen geven
van voortvarendheid. De Nota multilaterale culturele betrekkingen sluit
aan bij de opvatting van de CRM-hoofdambtenaar. De Conventie levert
‘nationaal gezien voor Nederland geen probleem op’, zo wordt in de
nota gesteld, ‘noch juridisch, noch beleidsmatig, gezien de aanvaarding
van de Wet op het Behoud van Cultuurbezit door het parlement in
februari 1984’.^^ De tekst van de memorie van antwoord bij de behandeling van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit in de Tweede Kamer luidt
dat, met uitzondering van artikel 6 Wet tot Behoud van Cultuurbezit, het
wetsvoorstel niet is te beschouwen als een uitvoeringsmaatregel ingevolge het Unesco-verdrag. Kennelijk heeft men de uitvoeringswet op
het oog, die voornamelijk een regeling zal bevatten over teruggave door
Nederland van uit buitenlandse kerken, musea en andere openbare gebouwen gestolen voorwerpen.^’* Dit leidt naar de vraag van de formele
en materiële verhouding tussen de Wet tot Behoud van Cultuurbezit en
de Unesco-conventie 1970 en, nauw daarmee verbonden, de effectiviteit
van die koppeling.

Formele en materiële verhouding
Enkele artikelen uit de Wet tot Behoud van Cultuurbezit sluiten rechtstreeks aan op de Unesco-conventie 1970. Ze hebben niet zozeer consequenties voor de feitelijke bescherming van het cultuurbezit, maar betreffen vooral administratieve middelen. Zo geldt de ‘verklaring van
geen bezwaar’ van de minister’* als het in artikel 6 van de Unesco-conventie 1970 vereiste uitvoercertificaat’®, terwijl de plicht van de beschikkingsbevoegde de plaatsing van een cultureel goed op de Wet tot Behoud

van Cultuurbezit-lijst aan potentiële kopers mee te delen^^ moet worden
opgevat als de inkennisstelling van het uitvoerverbod van artikel io(a)
van de Unesco-conventie.^* Het belangrijkste is artikel 6 van de Wet tot
Behoud van Cultuurbezit, waarin een expliciete verbinding wordt gelegd met de Unesco-conventie 1970: plaatsing op de ingevolge de Wet
tot Behoud van Cultuurbezit samengestelde lijst van beschermde voorwerpen geldt als de in artikel i Unesco-conventie genoemde ‘aanwijzing’. Pas na ratificatie van de Conventie zal deze bepaling uit de Wet
tot Behoud van Cultuurbezit in werking treden; het effect in internationaal perspectief blijft vooralsnog nihil. Maarafgezien daarvan is het met
de omvang van deze toekomstige internationale bescherming van de
goederen die zijn geplaatst op de lijst die behoort bij de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit niet best gesteld. Dit is zowel te wijten aan de criteria
voor plaatsing op de lijst als aan de beperkte bescherming die de Conventie biedt.
Wat betreft de werkingssfeer blijken beide regelingen elkaar voor een
groot deel uit te sluiten. Wat is het namelijk het geval? In het Unescoverdrag zijn de verplichtingen van de verdragstaten niet bij elke onrechtmatige export gelijk. Het verdrag onderscheidt twee gevallen: schending
van nationale exportbepalingen in het algemeen, en diefstal van goederen die zich bevinden op openbaar toegankelijke plaatsen. Artikel 7(a)
van het Unesco-verdrag betreft de ruime categorie ‘voorwerpen die
onrechtmatig zijn uitgevoerd’ uit een verdragstaat. In dit geval zijn de
maatregelen die het verdrag eist van de importerende verdragstaat tot
een minimum beperkt: ze moeten ‘voorkomen dat musea en soortgelijke
instellingen binnen hun grondgebied (deze) culturele goederen verwerven’. Dit betekent dat het krachtens de Wet tot Behoud van Cultuurbezit
onrechtmatig uitgevoerde Nederlandse cultuurbezit niet zal worden aangekocht door musea en vergelijkbare instellingen in andere verdragstaten.
In artikel 7(b) gaat de Unesco-conventie 1970 een flinke stap verder. Het
artikel verplicht de aangesloten staten invoer te verbieden of, als invoer
al heeft plaatsgevonden, het voorwerp in beslag te nemen en onder
bepaalde voorwaarden terug te geven. Deze verplichting betreft echter
uitsluitend culturele goederen die niet alleen zijn gestolen, maar ook nog
zijn gestolen uit een museum, kerk of ander openbaar monument of
vergelijkbare instelling. In de praktijk is het particuliere bezit dus merendeels uitgesloten van deze bescherming. En op de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit-lijst staan nu juist uitsluitend culturele voorwerpen die
in particuliere eigendom zijn, waarvan er nauwelijks één in bruikleen
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berust in een openbaar museum of openbaar toegankelijke kerk!
We kunnen concluderen dat in de gevallen waarin, ingevolge de Unesco-conventie, alle goederen van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit-lijst
in aanmerking komen voor bescherming, sprake is van een zeer marginale bescherming die uitsluitend bestaat uit de verplichting van de verdragstaten hun instellingen te weerhouden van aankoop van een dergelijk voorwerp. Op het punt waarop de Conventie een meer volledige
bescherming biedt, namelijk een invoerverbod van de goederen en restitutieplicht naar het land van oorsprong, komen juist de goederen die
geregistreerd zijn op basis van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit-lijst
niet in aanmerking omdat die in particulier bezit zijn en zich in de regel
niet zullen bevinden in openbare gebouwen.
Samenvatting en conclusies
De illegale kunsthandel floreert. Door de enorme waardestijging van
cultuurgoederen in de afgelopen jaren wordt het voor internationaal
opererende dieven en smokkelaars steeds lucratiever zich te richten op
de kunstmarkt. Voor het behoud van deze voorwerpen is het niet alleen
gewenst het culturele erfgoed op nationaal en mondiaal niveau te beschermen, het is ook noodzakelijk de gevolgen van onrechtmatige praktijken zo veel mogelijk ongedaan te maken.
Het grensoverschrijdende karakter van de handel in cultuurgoederen
vereist intensieve samenwerking van staten. Met de ‘Convention on the
means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property ’ (de Unesco-conventie 1970) wordt
hieraan internationaal vorm gegeven. Het verdrag verplicht de staten
niet alleen het eigen culturele erfgoed veilig te stellen, maar ook maatregelen te nemen in het belang van het culturele erfgoed van andere
staten.
Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd. Wel is de Wet tot
Behoud van Cultuurbezit tot stand gekomen. Met deze wet wordt de
Unesco-conventie 1970 ten dele uitgevoerd voor zover het gaat om de
bescherming van het nationale cultuurbezit. De Conventie is voor Nederland te beschouwen als een wenselijke intemationaal-rechtelijke aanvulling op de Wet tot Behoud van Cultuurbezit. Het op korte termijn tot
stand brengen van een uitvoeringswet en de ratificatie van de Conventie
is alleen al gewenst omdat enkele artikelen uit de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit formeel aansluiten bij de Unesco-conventie 1970. Deze
artikelen zullen pas effect sorteren na ratificatie van het verdrag. Pas dan
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zal een beroep kunnen worden gedaan op de verplichting van de andere
bij de Conventie aangesloten staten. Zo zal een staat een kunstwerk terug
moeten geven als dat is gestolen uit een openbare collectie van de staat
die vraagt om restitutie. Teruggave is echter wel gebonden aan bepaalde
voorwaarden. Op deze wijze worden met succes die buitenlandse privaatrechtelijke rechtsregels geëlimineerd, die de bezitter te goeder trouw
van het culturele goed beschermen ten gunste van de oorspronkelijk
gerechtigde. En in het geval van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit is
dat in het belang van de Nederlandse staat of de particuliere eigenaar.
De effectiviteit van de Conventie is afhankelijk van het aantal staten dat
het verdrag heeft geratificeerd. Daarnaast is de positie van de ratificerende landen op de kunstmarkt van belang: importerende landen zijn
voor het effect van de Conventie belangrijker dan exporterende. De
ratificatie van het verdrag verloopt teleurstellend. Dit mag echter geen
reden zijn toetreding tot het verdrag uit of af te stellen. Integendeel,
misschien kan Nederland, met name in Europees verband, een voorbeeldfunctie vervullen voor andere importerende landen of op z’n minst
de gelederen versterken van de EO-landen die al wel actie hebben ondernomen. De importerende landen dienen zich überhaupt af te vragen of
zij, afgezien van het nut dat zijzelf kunnen ontlenen aan het verdrag, niet
op zijn minst een morele verplichting hebben tegenover de exporterende
landen, vaak ontwikkelingslanden. In elk geval zou de Nederlandse
ratificatie een kleine stap zijn in de richting van versterking van het effect
van het verdrag.
Materieel is de aansluiting tussen de Wet tot Behoud van Cultuurbezit
en de Unesco-conventie 1970 minimaal. Voor zover dat het gevolg is van
de beperkte reikwijdte van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit heeft
Nederland de mogelijkheid daarin verbetering te brengen. Daarbij moet
vooral worden gedacht aan het opstellen van een inventarislijst van
culturele goederen, analoog aan die van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit, die eigendom zijn van overheden of overheidsinstellingen. Die
voorwerpen kunnen dan onder het verdrag worden gebracht. Een andere
mogelijkheid is het instellen van een algemeen exportverbod voor deze
categorie goederen, met mogelijke restricties voor wat betreft ouderdom
en/of de financiële waarde.
De politieke wil lijkt in Nederland aanwezig te zijn, maar de snelheid
waarmee ratificatie van de Unesco-conventie 1970 daadwerkelijk ter
hand wordt genomen (er zijn bijna twintig jaar verstreken sinds de
aanvaarding van de Conventie) getuigt van onverschilligheid. Dat toe122

trading tot het verdrag nog steeds in de bedoeling ligt, blijkt uit de
brieven van de minister van Buitenlandse Zaken.^^ In het in deze brieven
opgenomen overzicht van de langer dan een jaar geleden tot stand
gekomen verdragen, wordt de Unesco-conventie gerangschikt onder ‘de
verdragen die naar verwachting eerst op langere termijn tot parlementaire goedkeuring zullen worden ingediend of ten aanzien waarvan nog
geen besluit is genomen omtrent de wenselijkheid van partijworden.’
Uit dit overzicht blijkt verder dat een kabinetsbeslissing over mogelijke
ratificatie van het verdrag, dat overigens alleen zal gelden in Nederland
en niet op de Nederlandse Antillen of op Aruba, nog niet is genomen.
Belanghebbenden zijn al wel gehoord over een voorontwerp uitvoeringswet.
Wat betreft de te volgen procedure wordt nog steeds melding gemaakt
van noodzakelijke afstemming op het huidige Burgerlijk Wetboek en het
Nieuw Burgerlijk Wetboek, het raadplegen van een adviesorgaan, en het
in EG-verband wenselijk geachte overleg over voorbehouden en verklaringen. Indiening van het ontwerp uitvoeringswet zal in 1990 plaatsvinden, aldus de brief van Buitenlandse Zaken.
Met name in de Tweede Kamer is regelmatig aangedrongen op uitvoering en ratificatie, vooral in de periode dat de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit werd behandeld. Bij die gelegenheid werd ook gedreigd
met het indienen van een motie. Daar is het overigens nooit van gekomen. Hoewel niet de eerst-verantwoordelijke minister - het verantwoordelijke ministerie voor de uitvoeringswet is dat van Justitie - is er van
de kant van het ministerie van wvc (voorheen CRM) op vragen uit de
Kamer altijd positief gereageerd. Niet zozeer de ministeriële bereidheid,
alswel externe factoren, zo stelde de minister bij verschillende gelegenheden, staan ratificatie van de Conventie in de weg. In de loop der tijd
werden zeer uiteenlopende ‘externe factoren’ aangevoerd die ratificatie
zouden verhinderen. De argumentatie verschoof daarbij regelmatig. Er
zou sprake zijn van strijdigheid met bepalingen uit bet EEG-verdrag;
instemming van de EG-partners met de inboud van de Nederlandse
uitvoeringswet zou ontbreken; effectieve douanecontrole zou een probleem zijn; en men zou te kampen hebben met een inbreuk op Nederlandse privaatrechtelijke rechtsregels. Deze bezwaren lijken echter minder zwaarwegend dan de antwoorden van de minister doen vermoeden.
Reële publiekrechtelijke beletselen zijn er niet. Er is geen sprake van
onverenigbaarheid met het EEG-verdrag. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke gedragslijn in EG-verband is wel belangrijk, maar niet
strikt noodzakelijk voor totstandkoming van de uitvoeringswet. Het is

wellicht te prefereren het niet te zoeken in materiële gemeenschappelijkheid van de uitvoeringswetgeving in de verschillende EG-landen,
maar in de gemeenschappelijkheid van de ratificatie van de Conventie
door deze landen, waarbij uiteraard essentiële verschillen moeten worden vermeden. Op dat moment kan van (geharmoniseerd) EG-beleid
worden gesproken en komt men bovendien een stapje dichter bij de zo
gewenste versterking van de effectiviteit van de Unesco-conventie 1970.
Privaatrechtelijke problemen bestaan, maar deze zijn niet onoplosbaar.
Dat Nederland in de jaren zestig bij de totstandkoming van de ontwerpConventie geen poging heeft gedaan het verdrag op de cruciale punten
te wijzigen is te betreuren. Het voeren van cultuurbeleid is niet alleen
een kwestie van politiek of economie: ook juridische kwesties moeten
op de voet worden gevolgd. Dat betekent dat men alert zal moeten
reageren op wetsvoorstellen en dat al in de ontwerpfase de eventuele
juridische en praktische problemen moeten worden onderkend.
Voorwaarde voor ratificatie van de Unesco-conventie 1970 is de totstandkoming van een uitvoeringswet. Deze wet moet voorzien in een uitzondering op enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. De reden waarom deze wet nog steeds niet is gerealiseerd, heeft niet alleen te maken
met wetstechnische complicaties. Met name de politieke verhoudingen,
en in het verlengde daarvan tijd en prioriteit, dicteren in belangrijke mate
de voortvarendheid waarmee (juridische) processen verlopen. De vlotte
procedure bij de totstandkoming van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit, die een lacune in de wetgeving moest overbruggen, bevestigt deze
opvatting.
Tot op heden heeft het aan voortvarendheid bij zowel de ratificatie als
de uitvoering van de Unesco-conventie 1970 ontbroken. Het voornemen
van de Nederlandse regering het verdrag te bekrachtigen bestaat al
twintig jaar. Het voeren van (cultuur)beleid vergt daadkracht, ook bij de
totstandkoming van wettelijke regels die dat beleid mede kunnen vormgeven. De door de minister in de Kamer aangevoerde verontschuldigingen voor de vertraging blijken niet altijd steekhoudend te zijn en rechtvaardigen het uitstel slechts ten dele. Dat men zorgvuldig te werk moet
gaan bij wetgevende activiteiten is vanzelfsprekend, maar in het licht
van de wetgevingsgeschiedenis van het behoud van het culturele erfgoed
bijna een farce. Een periode van twintig jaar biedt ruimschoots gelegenheid alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen en een weloverwogen
regeling tot stand te brengen. Zo’n regeling is zowel in het belang van
Nederland als in het belang van de andere landen in de wereld en draagt
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bij aan de zo noodzakelijke bescherming van het culturele erfgoed. Om
met Jan Blokker te spreken: ‘Met bewaren alleen is de rol van de elite
vanzelfsprekend niet uitgespeeld’.
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Peter Rorink

Sandberg, tussen Stedelijk en Stadhuis*

Inleiding
Jonkheer W.J.H.B. Sandberg is de geschiedenis ingegaan als verzetsman, als typogrtiaf, als voorzitter en initiator van de Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars, als iemand met tientallen dubbelfuncties, maar bovenal als de man die tussen 1945 en 1962 leiding en
richting gaf aan het Stedelijk Museum te Amsterdam. Hoewel in zijn
milieu een carrière als jurist of ambtenaar voor de hand lag, wilde
Sandberg kunstenaar worden.' Hij werd echter museumdirecteur en
daarmee per saldo gemeenteambtenaar. Een ambtelijke status die hem
overigens niet belette zich als directeur van een museum voor contemporaine kunst aan de zijde van het internationaal avantgardisme te scharen. Sandberg moderniseerde het Stedelijk Museum op drastische wijze
en hij organiseerde vele internationale avantgardistische tentoonstellingen waarmee hij het museum wereldwijde bekendheid en aanzien verschafte.^
Op het moment dat Sandberg zijn functie als directeur van het Stedelijk
Museum aanvaardde, waren in het naoorlogse Nederland restauratieve
krachten druk doende om, ook op het gebied van de kunst en de cultuur,
het ‘oude’ te herstellen. De op tal van punten vernieuwende actieve
cultuurpolitiek van de Groningse theoloog en doorbraakaanhanger G.
van der Leeuw, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
het kabinet- Schermerhom-Drees, maakte direct na de eerste naoorlogse
verkiezingen plaats voor de veel behoudender cultuurpolitiek vtm KVPminister J. Gielen.’ De Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars zou uiteindelijk niet uitgroeien tot de eenheidsorganisatie die de
initiatiefnemers zich hadden voorgesteld. De Raad voor de Kunst met
zijn verordenende bevoegdheden, een initiatief uit kringen van het kunstenaarsverzet, resulteerde in 1948 in een Voorlopige Raad met niet meer
dan een adviserende taak."* Ook op artistiek gebied was er direct na de
oorlog nauwelijks ruimte voor nieuwe impulsen. Exemplarisch voor
deze behoudende teneur was de tentoonstelling Kunst in vrijheid, een
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tentoonstelling van kunstwerken uit de oorlog. Het geëxposeerde werk
was Sandberg in zijn hoedanigheid als directeur van het Stedelijk Museum een doom in het oog. Als antwoord op de figuratieve landschappen
en stillevens, exposeerde hij het oorlogswerk van Picasso en van de
groep Reflex, waamit later de Nederlandse tak van Cobra zou ontstaan.^
In dit artikel staat Sandberg als museumdirecteur centraal. Zijn beleid
heeft aanleiding gegeven tot heftige reacties bij kunstenaars, bij de
schrijvende pers en, niet in de laatste plaats, bij de hoofdstedelijke
gemeenteraad. Sandberg was als gemeenteambtenaar in principe
verantwoording verschuldigd aan de rtiad. Het bijzondere in dit geval
wil dat Sandberg direct na de oorlog door het college van B en W tot
directeur van het Stedelijk Museum werd benoemd op een moment dat
de gemeenteraad nog niet was gekozen. In tegenstelling tot zijn voorgangers kreeg hij bij zijn aanstelling van dit interimcollege niet de
gebruikelijke instructie voor zijn ambtsuitvoering mee. Na de verkiezingen van november 1945 stond de gemeenteraad zowel inzake Sandbergs
benoeming, als inzake het ontbreken van een instructie voor een voldongen feit. Men kan zich afvragen of deze bijzondere omstandigheid ertoe
geleid heeft dat Sandberg zich ten opzichte van de raad méér kon veroorloven dan zijn voorgangers. In dit artikel zal geprobeerd worden een
antwoord op bovenstaande vraag te geven.
Sandberg en het Stedelijk
Kunstopvattingen
In 1959, kort voor zijn afscheid als directeur van het Stedelijk Museum,
verscheen het boekje Nu, waarin Sandberg zijn artistieke credo formuleerde:
want wat is de taak van kunstenaar:
het leven te verfraaien en te veraangenamen?
ons te helpen aan mooie gedachten?
ons te vervoeren uit de beroerdigheid van alledag naar het verhevene?
óf
met al zijn voelhorens op de uitkijk staan om als het ware te proeven
wat komen gaat - nog lang voor wij gewone mensen het hebben
ontdekt - te gaan, waar het leven het meest intens is
waar de spanningen het sterkst zijn rond een nieuwe geboorte
te tasten naar de samenleving, die groeiende is
haar vorm, gezicht, te geven.^
128

Sandberg koos voor de laatste optie, want zo stelde hij:
er zijn twee soorten ‘kunstenaars'
de eerste bouwt trouw voort op datgene, wat uitstekende voorgangers
hebben geschapen
zij vormen een school
zij proberen kunst te maken en fabriceren schilderijen, beelden
de tweede groep leent wel de technische middelen van zijn
voorgangers maar vernieuwt ze
tracht te beelden, wat nog niet is
vast te leggen, wat groeit
zij zijn voorhoede, zij praten niet over kunst
zij brengen een boodschap
hun scheppingen openen ogen
de eerste groep kunstenaars kalmeert, verheft, ‘veredelt’
men noemt hun werk meteen mooi.
het publiek is hun dankbaar en vergeet ze
de anderen schokken ons
we worden getroffen, aangegrepen, aangevuurd
of alleen maar afgestoten
volgende generaties spreken pas over hun werk in termen van
‘schoon’ en ‘heerlijk'
de kunstgeschiedenis kent alleen deze groep, na hun dood uiteraard
zij heten dan ‘grote kunstenaars’^

In Nu beleed Sandberg zijn on voorwaardelijke steun voor de avant-garde, een keuze die nauw samenhangt met zijn activiteiten in de jaren
twintig. In die periode werd de basis gelegd voor de opvattingen die hij
als museumdirecteur zou uitdragen en in 1959 in het boek Nu zou formuleren. Sandberg was in zijn jeugd bekend met de inhoud van het tijdschrift De Stijl en maakte kennis met het werk van kunstenaars als Itten,
Gropius, Kandinsky en Moholy-Nagy van het Bauhaus.* Door zijn typografische werkzaamheden kwam hij in contact met de VANK - de
Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst - en de groep rond het
tijdschrift de S en Ophouw? Het predikaat ‘kunstenaar’ viel slechts ten
deel aan die kunstenaars die in staat waren ‘te beelden wat nog niet is
en vast te leggen wat groeit’. De ontwikkeling in het werk van Mondriaan, maar ook bij Klee, Brancusi en Kandinsky stond daarvoor model.
Daar waar de meeste beeldend kunstenaars na een korte Sturm und
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Drang-periode in hun ontwikkeling stagneerden, bleven zij zich tot het
einde van hun leven vernieuwen.'® Het was overigens de confrontatie
met het werk van Mondriaan die Sandberg deed besluiten om van een
carrière als beeldend kunstenaar af te zien. Al zijn aspiraties waren
immers al door Mondriaan gerealiseerd. Wellicht is bij deze beslissing
het contact met Herman Gorter van beslissende invloed geweest. Sandberg leerde Gorter kennen kort na de Russische revolutie. Gorter attendeerde hem op Das Kapital en de libertair marxistische ideeën die
Sandberg hieruit destilleerde hebben zijn denken in belangrijke mate
bepaald. Het woord communisme impliceerde voor hem een ‘gevoel
voor de gemeenschap’." Dit deed hem beseffen dat hij de omgang met
mensen prefereerde boven de eenzame arbeid in het atelier. Als democraat wees Sandberg het sovjetcommunisme af en daarmee was een
lidmaatschap van de communistische partij uitgesloten. Zijn niet partijgebonden, links engagement bleef hij de rest van zijn leven trouw. Dit
openbaarde zich nadrukkelijk tijdens de bezetting toen hij als vooraanstaand lid van het Amsterdams Comité voor de oprichting van een op
corporatistische grondslag gebaseerde kunstenaarsorganisatie pleitte.
Een verandering van de naoorlogse maatschappij in linkse richting was
daarbij uitgangspunt.'^ Uit zijn contacten met avantgardistische kunstenaars werd het Sandberg allengs duidelijk dat men de moderne
kunstuitingen niet meer met traditionele maatstaven kon benaderen;
mooi en lelijk waren als criteria niet langer bruikbaar. Kunst ontstond
altijd in samenhang met de maatschappelijke ontwikkeling en was om
die reden primair de reflectie van maatschappelijke veranderingsprocessen.
Vanaf 1932 was Sandberg, als lid van de VANK, actief binnen de verschillende tentoonstellingscommissies voor het Stedelijk Museum. Piet
Zwart, maar vooral de architect Mart Stam, hielpen hem na 1934 met het
organiseren en inrichten van diverse tentoonstellingen. Toen D.C. Röell
in 1937 de pensioengerechtigde H.P. Baard als directeur van het Stedelijk
Museum opvolgde en de conservator J.Q. van Regteren Altena aan de
Gemeentelijke Universiteit werd benoemd, werd Sandberg aangesteld
als conservator.'^
Na het vertrek van Röell direct na de oorlog naar het Rijksmuseum,
volgde zijn benoeming tot directeur van het Stedelijk Museum.
Museumbeleid
In de optiek van Sandberg moest een directeur van een museum voor
hedendaagse kunst onvoorwaardelijk de zijde van de avant-garde kie130

zen, de kunsthistorie was in eerste instantie de geschiedenis van de
avant-garde. De algemeen aanvaarde smaakopvattingen van de publieke
opinie stonden haaks qp de vernieuwing van de kunst.*'* De onafhankelijkheid van de museumdirecteur was een essentiële voorwaarde voor
de uitoefening van zijn functie; de overheid mocht slechts de voorwaarden scheppen. Sandberg formuleerde dit uitgangspunt aldus: ‘Een museum voor moderne kunst dat op basis van meerderheidsbesluiten moet
worden gerund, maakt geen kans. Ik heb het gevoel dat, wanneer het om
kunst gaat, de meerderheid altijd ongelijk heeft. Je creëert niet in een
team. In een democratische samenleving moet de meerderheid de generositeit kunnen opbrengen om aan creatieve mensen bepaalde taken over
te dragen anders wordt het een dode boel. ’ Als kunstenaar kon Sandberg
geen directe aanspraken maken op een plaats binnen de avant-garde, als
directeur beschouwde hij zich wel degelijk als representant van deze
groep. In het museum bracht hij ‘zijn’ kunst bijeen en deze persoonlijke
selectie kon als een kunstwerk worden beschouwd. Sandbergs benadering moest wel verzet oproepen bij de kunstenaars die op grond van zijn
artistieke credo werden afgewezen en ook bij de overheid - in casu een
groot deel van de Amsterdamse gemeenteraad - die, naar nog zal blijken, er wel degelijk een artistiek oordeel op nahield.
Voordat een kunstenaar werd uitgenodigd om in het Stedelijk Museum
te exposeren, stuurde Sandberg aan op een intensief persoonlijk contact.
Ontstond er tussen beide partijen een vertrouwensrelatie, dan kon de
betreffende kunstenaar rekenen op de inzet en de steun van de directeur
van het Stedelijk Museum.'^ Als directeur van een museum voor hedendaagse kunst zag Sandberg het als zijn taak de kenmerkende werken van
een kunstenaar voor zijn collectie te verwerven. Het ging vooral om die
momenten waarop een kunstenaar zijn bijdrage aan de vernieuwing van
de kunst leverde. Gevestigd werk zou razendsnel tot prijsopdrijving
leiden en dat zou te zwaar op het toch al niet zo ruime aankoopbudget
van het Stedelijk Museum drukken. Daarom deed Sandberg het liefst in
een vroeg stadium zaken, de prijs vormde dan in het algemeen nog geen
beletsel. Het aangekochte en geëxposeerde bleek in de praktijk onmiddellijk in waarde te stijgen.'^ Overigens beschouwde Constant Nieuwenhuis, theoreticus van de Cobra-beweging, deze laatste ontwikkeling als
de nekslag voor de avant-garde. Hij vertolkte daarmee de mening van
een groep kunstenaars die in de situatie verkeerde dat hun werk al
geëxposeerd werd voordat het tot volledige ontwikkeling was gekomen.
De museale erkenning ging veelvuldig gepaard met de commerciële

erkenning, het maatschappijkritische karakter van het werk werd hierdoor, aldus Nieuwenhuis, bij voorbaat krachteloos.’* Sandberg moet zich
van dergelijke effecten bewust zijn geweest en moet beseft hebben dat
een dergelijk mechanisme een gevaar voor de vernieuwing van de desbetreffende kunstenaar kon inhouden. De kritiek weerhield hem er evenwel niet van verder te gaan met zijn speurtocht naar nieuwe ontwikkelingen. Het voornaamste criterium dat hij bij zijn aankoopbeleid
hanteerde was de vraag of een bepaald kunstwerk de ontwikkeling van
de hedendaagse kunst stimuleerde. Conventionele kunst werd afgewezen, want ‘aanpassing aan het verleden = langzame dood / aan de toekomst = leven’, aldus Sandberg.’^ Het revolutionaire karakter van Sandbergs verzamelbeleid was onderdeel van het totale beleid. Hij activeerde
het experiment in de vorm van de abstractie of het primitivisme, daarnaast moderniseerde hij het museum op revolutionaire wijze.“ De Wilde, Sandbergs opvolger, zou naderhand verklaren dat Sandbergs beleid
in de eerste plaats gericht was op de dynamiek van het instituut. Het
Stedelijk Museum was geworden tot een internationaal centrum voor
alles wat zich aan jonge en levende kunst voordeed.
Ooit liet Sandberg op het gazon bij het Stedelijk Museum een houten
stellage bouwen opdat toevallige passanten vanaf die verhoging konden
zien wat er binnen het gebouw gebeurde. De actie was bedoeld om de
drempelvrees bij de mensen weg te nemen. Om dezelfde reden werden
de houten toegangsdeuren vervangen door glazen. Dit geeft aan dat zijn
denken over taak en functie van het museum contrasteerde met de
bestaande opvattingen. Het museum was in de conceptie van Sandberg
een noodzakelijk kwaad; een produkt van een overgangstijd. Ontstaan
aan het eind van de achttiende eeuw als een ‘oord (...) waar je je netjes
donker voor aankleedde en waar je dan deftig inging, al of niet met je
vrouw of kinderen en vooral op zondagOoit zou de kunst de weg
naar de huiskamers terugvinden, het museum zou dan overbodig zijn.
Vijandig aan het museum in de traditionele zin, trachtte hij een ‘antimuseum’ te scheppen, een ‘oord van nu waar de toekomst thuis is’.^^ Van
een gewijde plaats zou het museum getransformeerd worden tot een
gebruiksvoorwerp; direct in dienst van het heden. Een museum moest
niet bewaren, maar activiteiten ontplooien om belangstelling te wekken
voor de toekomstige kunst. De dynamiek in het museum stond centraal,
geen heiligdom maar een laboratorium waar de permanente beweging
in de kunst aanschouwelijk werd gemaakt. Mede om die reden lag de
nadruk bij Sandbergs beleid méér op de wisselende tentoonstellingen
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dan op het aankoopbeleid, waarvoor overigens in de eerste naoorlogse
jaren ook het geld ontbrak/'*
De transformatie van het Stedelijk Museum was een opdracht die Sandberg zichzelf gesteld had, ze was hem zeker niet van gemeentewege
verstrekt/* Hij liet zich daarbij inspireren door het programma van
Alfred Barr, directeur van het Museum of Modem Art in New York. Ook
Barr stelde zich op het standpunt dat een museum voor moderne kunst
geen opslagplaats van het verleden mocht zijn. Het museum was de
plaats waar de bezoeker kennis kon maken met de inspiratiebronnen van
de hedendaagse kunst. Het museum moest een op de actualiteit gericht
programma brengen. Het ging daarbij om een totaalconcept waarin naast
beeldende kunst ook architectuur, industriële vormgeving, film, fotografie, muziek en dans een plaats hebben.^®
Dat het ook Sandberg bij het beheer van het Stedelijk Museum om een
totaalconcept ging werd in 1952 duidelijk toen hij de bouw van een
restaurant, een bibliotheek en de zogeheten Nieuwe Vleugel ter hand
nam. Het activiteitenprogramma werd in datzelfde jaar uitgebreid met
de oprichting van het Nederlands Filmmuseum en de organisatie van
Museumconcerten. Al kort na de oorlog was de reproduktie-afdeling
ontstaan. In 1948 richtte Sandberg de ‘Museumkring voor moderne
kunst’ op. Daarnaast begon hij, in overleg met wethouder De Roos voor
het Onderwijs en de Kunstzaken, met de organisatie van de schoolrondleidingen.^^
In een artikel in De Groene Amsterdammer uit 1952 zette Sandberg uiteen
waaraan een museum voor hedendaagse kunst moest voldoen. Allereerst ^
moest het museum ‘alles met de ogen van het heden bekijken om van
daaruit stap voor stap terug te gaan in het verleden’. Daarnaast had het
museum een voorlichtende taak, voor het publiek toegankelijke documentatie was daarbij onontbeerlijk. Catalogi dienden hooguit om zich
vóór of na het bezoek te informeren. Exposities mochten niet te groot
zijn, dit omdat het bevattings- en uithoudingsvermogen van de gemiddelde bezoeker in de regel beperkt is. De bijschriften naast het kunstwerk
moesten minimaal zijn, omdat anders het ‘zien’ te zeer werd beïnvloed.^
De herkenbaarheid is ook het belangrijkste kenmerk van de 275 catalogi
en affiches die Sandberg in een karakteristieke huisstijl voor het Stedelijk Museum ontwierp. Hij kon dat doen omdat hij bij zijn ambtsaanvaarding had bedongen dat hij als directeur zijn typografische
werkzaamheden kon voortzetten. De sobere stijl, het gebruik van primaire kleuren, de gescheurde letters en het gebruik van beeldequivalen133

ten en beeldstatistieken, duidden op invloeden van het constructivisme
en het Bauhaus en van Mondriaan, Werkman en Neurath. Sandberg
voerde een actief publieksbeleid. Dit laatste deed hij niet alleen door de
verkoop van abonnementen, maar ook door het openstellen van het
museum in de avonduren.Overigens slaagde hij in de vergroting van
het publieksbereik slechts gedeeltelijk. Weliswaar lukte het hem om
tijdens zijn ambtsperiode de bezoekersaantallen méér dan te verdubbelen, doch van een ‘sociale’ cultuurspreiding was geen sprake. Over
het algemeen waren de bezoekers hoog opgeleid, gekoppeld aan een
relatief lage leeftijd met een relatief sterke oververtegenwoordiging bij
de ongehuwde mannen.’°
De financiële middelen voor de aankoop van kunstwerken waren in de
eerste naoorlogse jaren uiterst bescheiden. Van een mecenaat was nauwelijks sprake. Alleen G. van der Wal, directeur van het warenhuisconcern De Bijenkorf stelde enkele jaren een lening ter beschikking waarmee de aankoop van voornamelijk Nederlandse kunst bekostigd kon
worden.
Het merendeel werd verworven via de contra-prestatieregeling, de kwaliteit van dit werk kon Sandberg overigens in het algemeen niet bekoren.^' Niettemin kreeg het Stedelijk Museum door het aankopen van
werk van onder meer Mondriaan en Cézanne een groter internationaal
gewicht, het binnenhalen van de Malevitsj-collectie werd alom beschouwd als een coup de maitre.’^
In de regel werden de aankopen voor het museum beoordeeld door een
wisselende aankoopcommissie die bestond uit vijf personen, van wie er
eigenlijk maar vier actief waren. Sandberg had als voorzitter twee stemmen, de andere commissieleden één. Aangezien één van de leden principieel met Sandberg meestemde, bezat de directeur in de praktijk altijd
de meerderheid.^^ Sandberg stond zichzelf niet toe een particuliere verzameling aan te leggen, omdat hij daarmee het museum concurrentie
zou aandoen. Persoonlijke schenkingen werden alleen dan aanvaard,
wanneer ze voor het Stedelijk Museum bedoeld waren. Als gevolg van
herhaalde pogingen tot beïnvloeding, onderhield Sandberg geen enkele
financiële relatie met kunsthandelaars. De directeur moest onafhankelijk
zijn, alleen op die manier viel een beleid zoals dat Sandberg voor ogen
stond, te verwezenlijken.^"*
Het in 1895 gebouwde Stedelijk Museum is van oorsprong af bedoeld
geweest als museum voor hedendaagse kunst. Toch heeft het museum
een lange periode ook andere collecties geherbergd, een erfenis van
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mevrouw S.A. Lopez Suasso-de Bruyn, de stichtster van het museum.
Het resultaat was een sterk heterogene collectie in een gebouw dat
letterlijk en figuurlijk te klein was voor de niet geringe ambities van
Sandberg. In zijn rapporten aan wethouder A. de Roos, maakte Sandberg
met toenemende regelmaat melding van het nijpende ruimtegebrek.
Afstoting van een bepaald gedeelte van die verzamelingen die deel
uitmaakten van de erfenis-Suasso zou de discrepantie tussen de collecties en het gebrek aan ruimte enigszins opheffen. Een belangrijk deel
van de (bruikleen)collecties werd beheerd door het bestuur van de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagse
kunst, in de wandeling ‘de Vereeniging met de lange naam’; de heer P. A.
Regnault, ir. V.W. van Gogh en de erven Crone en Koenigs.” In een
rapport aan de wethouder in februari 1947 opperde Sandberg zelfs de
bouw van een geheel nieuw museum voor hedendaagse kunst achter het
bestaande gebouw aan de Paulus Potterstraat. Ondertussen kon het college alvast toestemming geven voor de modernisering en uitbreiding van
het Stedelijk Museum, het legaat-Vom Rath diende daarvoor beschikbaar gesteld te worden. Het laatste geschiedde, het eerste niet. Uiteindelijk werden op zijn aandrang de stijlkamers uit het Stedelijk Museum
verwijderd, hetzelfde gebeurde met het Medisch-Pharmaceutisch Museum en het Museum van Tijdmeetkunde.’® De bouw van de nieuwe
vleugel, waarvoor J.W.E. vom Rath een half miljoen had gelegateerd,
begon in november 1952 en werd in de zomer van 1954 voltooid. Het
ontwerp was van J. Leupen, prof. F.A. Eschauzier was verantwoordelijk
voor het interieur. Het idee achter het ontwerp was echter van Sandberg
zelf, hij brak in de nieuwe vleugel met de ‘heilige’ wet van het bovenlicht. Naar zijn overtuiging kwamen de schilderijen het best tot hun recht
wanneer het licht er schuin opviel, het zijlicht kon met jaloezieën geregeld worden. Nieuw was ook het gebruik van verplaatsbare schotten.^^
In tegenstelling tot de traditionele symmetrische rangschikking die op
rust en evenwicht duidde, zag Sandberg in de asymmetrische rangschikking bij uitstek de beweging en dynamiek gereflecteerd die bij het
karakter van de moderne kunst paste.’* De internationale waardering
voor de nieuwbouw was groot. De Braziliaanse bouwmeester Alfons
Reidy realiseerde met de bouw van het museum voor moderne kunst in
Rio de Janeiro in het groot, wat Sandberg in het klein geïnitieerd had.’^
In Nederland dacht men duidelijk anders over de nieuwe vleugel van het
Stedelijk Museum. De Nieuwe Dag sprak van een ‘menagerie’. De
Volkskrant onderstreepte slechts dat het liet zien ‘hoe prachtig het oude
gebouw wel niet was’. De Telegraaf cn De Nieuwe Eeuw spraken van
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een aquarium, Het Parool van een ‘reptielenhuis’ en het Algemeen
Handelsblad typeerde de nieuwbouw als een ‘fantasieloos pakhuis aan
een doodlopende racebaan’.’^® Gemeenteraadslid mevrouw A.M. Luns
(KVP) opperde dat het verstandig zou zijn zoveel mogelijk bomen te laten
staan, opdat het gebouw aan het zicht zou worden onttrokken.’'' Sandberg reageerde slechts door het versturen van een uitnodigingskaart met
het onderschrift: ‘Jan Luycken (1649-1712) voorspelde 250 jaar geleden
de nieuwe vleugel (1954) van het stedelijk; hij was weinig vleiend bij de
uitbeelding van de bezoekers’.''^
Tentoonstellingsbeleid Stedelijk Museum ig4yig62
Het tentoonstellingsbeleid van Sandberg moest reflecteren wat hij in
woord en geschrift pretendeerde te zijn; een museumdirecteur die ‘met
open oog op de uitkijk stond, op zoek naar de nieuwe en vitale ontwikkelingen in de internationale kunstwereld’. Om een helder beeld te
krijgen van de betekenis van Sandberg voor het Stedelijk Museum na
1945, moet op zijn minst een vergelijking met Sandbergs voorganger
Röell worden gemaakt. In de jaren dertig was het Stedelijk Museum niet
uitsluitend op moderne kunst gericht. Conserveren van de collectie was
belangrijker dan het organiseren van wisselende tentoonstellingen. Het
gaat echter te ver om te veronderstellen dat het Stedelijk Müseum zich
in de jaren dertig niet bekommerde om contemporaine kunst. Integendeel, tentoonstellingen als Twee eeuwen Engelse kunst. Rondom Rodin,
100 jaar Franse kunst en tentoonstellingen van Picasso, Matisse, Bonnard, Rouault en Léger, maakten zowel nationaal als internationaal
blijvende indruk.’"
Relevant in dit verband waren de tentoonstellingen van de reeds eerder
genoemde VANK. Al in 1936 was op instigatie van deze organisatie een
expositie van Theo van Doesburg gehouden. Tijdens deze tentoonstelling rees het plan voor de internationale manifestatie Abstracte kunst,
waarmee Sandberg in 1938 zijn visitekaartje als conservator afgaf.
Na de oorlog haalde Sandberg Braque, Picasso en Matisse naar het
Stedelijk Museum. Vooral het werk dat Picasso tijdens de oorlog had
gemaakt, gaf aanleiding tot de nodige opschudding. De critici bestempelden Picasso als een charlatan, een schizofreen en een sadist van de
vorm.’" De overzichtstentoonstelling van Matisse werd in vergelijking
hiermee een verademing genoemd. De serie ‘klassieken’ werd voortgezet met een herdenkingstentoonstelling van de in 1944 overleden Mondriaan waarvoor meer dan honderd werken werden bijeengebracht. In
korte tijd waren er exposities van Bonnard, Chagall, Kandinsky, Klee,
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Kokoschka, Léger en Miró te zien. De nadruk lag echter nog steeds op
het Franse expressionisme, tot op zekere hoogte was dat een voortzetting
van het beleid van Röell.
De eerste grote internationale manifestatie van na de oorlog werd de in
1949 gehouden tentoonstelling Expressionisme van Van Gogh tot Picasso, met bijdragen uit Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen, Italië,
Rusland en Nederland.'*^ Om het publiek beter te informeren over ontwikkelingen in de moderne kunst werd bijnajaarlijks de tentoonstelling
5 generaties gehouden, bedoeld als historisch overzicht van de ontwikkelingslijnen in de kunst van de negentiende eeuw tot heden.'*^ Naast de
‘ouderen’ kwamen de ‘jongeren’ aan bod. Met de expositie Jonge schilders in 1946 kreeg het werk van onder meer Corneille, Appel, Brands en
Rooskens een méér dan royale entree in het Stedelijk Museum. In een
brief aan wethouder De Roos noemde Sandberg de expositie ‘zeer interessant’."** Een andere Amsterdamse groep. Vrij Beelden, genoot met de
tentoonstelling 12 schilders een vergelijkbaar voorrecht. De kennismaking met de Jonge schilders resulteerde in 1949 tot de geruchtmakende
internationale Cobra-tentoonstelling. Naast werk van Appel, Corneille,
Rooskens, Constant, Brands en Wolvekamp waren er bijdragen uit Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Zweden, Zwitserland, Tsjechoslowakije en vooral Denemarken. De reacties waren
vernietigend."*^ Behalve Kasper Niehaus van De Telegraaf, die sprak van
‘veel talent voor kleur, vorm en fantasie’ en ‘het heeft pep en vaart’, had
de vaderlandse pers geen goed woord over voor deze Cobra-tentoonstelling.*”
Koppen als ‘De verf zit jammer genoeg op het doek’*', ‘Geklad, Geklets,
Geklodder’*^, ‘het meeste lawaai komt van de kant van het geringste
talent’**, ‘Liever niets dan deze waardeloze kunst’*"* en ‘Grillen van
directie openen deur voor barbaren’**, spraken boekdelen. Bovenmatig
veel aandacht kreeg daarnaast de voordrachtsavond van de Belg Christian Dotremont die, als gevolg van vermeende communistische uitspraken, op een rel uitliep. Ook dit was koren op de molen van Sandbergs
critici. Zeker toen hij, geheel tegen zijn gewoonte in, de Cobra-leden in
een artikel in het communistische dagblad De Waarheid in bescherming
nam. Hij typeerde hen als ‘de geestelijke beeldenstormers, die in hun
ijver vele heilige huisjes omver lopen en in die zin is hun streven dus
progressief te noemen’.*® Vanaf het moment dat het bewuste artikel in
De Waarheid verscheen werd Sandberg persona non grata en dat beperkte zich niet tot de reacties in de pers. De controverse werd ook ingegeven
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door een fundamenteel verschil in opvatting over de waarde en de
betekenis van de abstracte kunst. De strijd tussen figuratieve en non-figuratieve kunst werd in feite gepresenteerd als een tegenstelling tussen
‘gezonde’ en ‘ongezonde’ kunst. Vooral ten tijde van de Koude Oorlog
beschouwde het overgrote deel van de landelijke pers Sandbergs promotie van de abstracte (lees: ongezonde) kunst als een doelbewuste
jxiging tot ondermijning van de gevestigde orde. Sandberg was een
fellow-traveller die lippiendienst aan Moskou bewees. Politieke verdachtmakingen bleven niet uit. Zo schreef Charles Eyck in Elseviers
Weekblad: ‘Die ivoren-torenbewoners, die bereid zijn jouw politieke
schoenen te likken als jij ze maar met zo en zoveel “knaken”de kop
boven het water houdt.
Sandberg onthield zich van elk commentaar, dat bracht Gerrit Kouwenaar ertoe om in Maatstaf met het artikel ‘Het gehuil der rancuneuzen’
voor hem in de bres te springen. Hij schreef: ‘Het is ongelooflijk wat
een deel van de Nederlandse pers (...) aan giftigheid, kwade trouw en
onbeschoftheid weet op te brengen als zij op een gegeven moment meent
dat een artistieke aangelegenheid een politiek aspect vertoont.’**
Op het artistieke vlak leidde de controverse tot een conflict tussen
enerzijds de Realisten en anderzijds de groep Vrij Beelden en de zogenaamde Experimentele groep (de Nederlandse tak van Cobra). In de
strijd om internationale erkenning trokken de Experimentelen aan het
langste eind, in deze overwinning leverde promotor Sandberg een belangrijk ciandeel. De Realisten wisten in ieder geval in 1951 nog af te
dwingen dat Sandberg het Stedelijk Museum ter beschikking stelde voor
de grote internationale tentoonstelling Realisten uit j landen. Sandberg
beoogde met deze tentoonstelling twee dingen: ten eerste wilde hij de
aanklacht ontzenuwen dat hij één richting zou bevoordelen en ten tweede wilde hij aantonen dat realisme niet per definitie ‘grote’ kunst oplevert.
Achteraf kan worden vastgesteld dat er Sandberg veel aan gelegen was
het tegendraadse een kans te geven. Toen er wederom commotie ontstond, ditmaal rond een expositie van Karei Appel, stelde Sandberg het
werk van Pijke Koch daartegenover, alsof hij wilde zeggen: is dit het
dan wel?” De toon van de pers was inmiddels al zo verbitterd dat Charles
Eyck er in een open brief in Elseviers Weekblad in slaagde om Sandbergs
gevarieerde tentoonstellingsprogramma als een argument tegen hem te
gebruiken. Zo scheef Eyck: ‘Je was politicus genoeg om tussendoor de
schijn te wekken. Om buiten de “toevallige verfsmijterij”, “de infantiele kladververij en het schizofrene smeerboelgedonder” ook een héél
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klein assepoesterhoekje in je duur museumpaleis te reserveren voor
“anderen” die door hun vitale droomwereld, liefde voor het leven, en
eerbied voor de traditie, nog iets trachten te redden uit de failliete
inboedel waarin de experimentelen de Beeldende Kunsten hebben gebracht. Dat konden de experimentelen op eigen houtje niet doen. Daarvoor hadden ze een zwakkeling nodig, bekleed met de volmachten
verbonden aan een positie als de jouwe.
Kwaliteit en karakter waren de enige criteria die Sandberg bij zijn
tentoonstellingsbeleid hanteerde. Dat hij daarmee internationaal in de
roos schoot bewijzen tentoonstellingen als Bewogen beweging (1961) en
Dylaby (1962). Bij laatstgenoemde tentoonstelling kregen Tinguely, Ultvedt, Rauschenberg, Raysse, Spoerri en De Saint-Phalle drie weken lang
zeven zalen ter beschikking om in één team hun eigen expositie te
creëren. Deze vorm van teamwork was exemplarisch voor het experimentele en dynamische karakter van het Stedelijk Museum.*' Met steun
van Dorothy Miller, Alfred Barr en Bartlett Hayes wist hij in 1950
Amerika schildert te organiseren, dat leverde hem in 1951 weer de expositie Surrealisme + abstractie uit de collectie van Peggy Guggenheim
op. Een groot voordeel voor Sandberg was dat de Holland Amerika Lijn
gratis de grote Amerikaanse tentoonstellingen naar Europa vervoerde,
zodat elke Eurofiese expositie in feite in Amsterdam begon.*^
Conflict met de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen
Een voortdurende belemmering van Sandbergs internationale en primair
op experimentele ontwikkelingen georiënteerde tentoonstellingsbeleid,
vormde het historisch verworven expositierecht van de traditionele Amsterdamse kunstenaarsverenigingen. Een probleem dat overigens heden
ten dage nog niet uit de wereld is geholpen. Zowel Sandbergs voorganger
Röell als zijn opvolger De Wilde lieten bij bepaalde tentoonstellingen
bordjes plaatsen met de tekst ‘buiten verantwoording van de directie’
om aan te geven dat de keuze van de geëxposeerde werken niet in de
visie van het Stedelijk Museum paste. Sandberg daarentegen is nooit tot
een dergelijke maatregel overgegaan. Dat nam niet weg dat de tentoonstellingen van de kunstenaarsverenigingen op basis van het expositierecht hem een doom in het oog waren.
Voor buitenlanders die niet op de hoogte waren van dit op traditie
gebaseerde expositierecht, moet dit buitengewoon verwarrend hebben
gewerkt. Reeds in 1938 liet Sandberg in een rapport weten dat hij liever
zag dat de oude verenigingen buiten het Stedelijk Museum zouden
exposeren. Daarvoor kreeg hij toen onvoldoende steun. Na 1945 deed hij
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als directeur een nieuwe poging en dit maal was hij meer succesvol. Op
grond van het argument van ruimtegebrek deed hij het voorstel om de
verenigingen in het vervolg in Museum Fodor te laten exposeren. Maar
de werkelijke reden van de verbanning lag in het feit dat de bewuste
tentoonstellingen niet in de visie van Sandberg pasten. De naoorlogse
kunstenaarszuiveringen speelden Sandberg in zoverre in de kaart dat hij
tot op zekere hoogte zijn eigen selectie kon toepassen. Veel van de
verenigingen van beeldende kunstenaars, zoals Arti et Amicitiae, SintLucas, De Onafhankelijken, De Hollandsche Kunstenaarskring, De
Brug en Pulchri Studio, hadden zich gemeld bij de Kultuurkamer. Voor
Sandberg die tijdens de oorlog een vooraanstaande rol had gespeeld in
het kunstenaarsverzet was dat voldoende reden om in 1945 te zeggen:
‘Over mijn lijk komen ze er in.’®"*
Een weinig diplomatieke opmerking, omdat de discussie zich daarmee
niet langer beperkte tot een artistieke aangelegenheid. De indruk werd
gewekt, en de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen hebben er alles
aan gedaan om die indruk te versterken, dat Sandberg als directeur
gestalte gaf aan de ideeën die binnen de Federatie leefden omtrent de
zuiveringen in de kunstenaarswereld. Alleen degenen die ‘in de afgelopen oorlogsjaren getoond hebben over voldoende beginsel- en karaktervastheid, moed en beleid te beschikken’, kwamen voor een bestuurfunctie bij de Federatie in aanmerking.®^ De Amsterdamse
kunstenaarsverenigingen voelden zich uiteraard bedreigd. Het Stedelijk
Museum was voor hen het prestigieuze platform waar zij het werk van
hun leden konden exposeren. Een verbanning, want zo werd dat ervaren,
naar bet veel minder bezochte Museum Fodor zou hen pijnlijk in hun
portemonnee treffen. De reacties op Sandbergs voornemen waren fel.
De aanwezigheid van twee ‘communisten’, Sandberg als voorzitter en
Bot als vice-voorzitter, in het hoofdbestuur van de Federatie was aanleiding tot tal van politieke verdachtmakingen.
Sandberg en het Stadhuis
Gemeentelijke cultuurpolitiek
Het hoofdstedelijke kunstbeleid zoals dat de eerste decennia na de oorlog
gestalte kreeg, is in belangrijke mate bepaald door de opvattingen van
Emanuel Boekman, SDAP-wethouder van Onderwijs en Kunstzaken in
het vooroorlogse Amsterdam. Zijn dissertatie Overheid en Kunst in
Nederland die in 1939 verscheen laat zich lezen als een pleidooi voor een
actieve overheidstaak op het gebied van kunst en cultuur. In zijn proef140

schrift kwam Boekman niet met een blauwdruk van een socialistische
cultuurpolitiek, op hoofdpunten baseerde hij zich op de Duitse sociaaldemocraat Karl Kautsky, die zijn cultuurpolitieke credo in 1921 als volgt
formuleerde: ‘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 zuganglich zu machen,
ist die Aufgabe der Künstler und Kunstverstandigen, dem Proletariat
gegenüber.’^^ Centraal in Boekmans visie staat de idee van de cultuurspreiding, kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn. De museumpolitiek was dienstbaar aan dat streven, diende actief en dynamisch van
karakter te zijn en gericht op de vergroting van de publieke belangstelling. Actief in die zin dat het museum door middel van persberichten,
catalogi, voordrachten en rondleidingen een consistent publieksbeleid
diende te voeren.Het proefschrift van Boekman werd goed ontvangen,
zijn overlijden in 1940 - kort na de Duitse inval pleegde hij samen met
zijn vrouw zelfmoord - en de oorlog hebben echter een nadere bezinning op de geformuleerde uitgangspunten in de weg gestaan. De landelijke PVDA stelde zich na de oorlog achter de actieve cultuurpolitiek van
Van der Leeuw, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Voor het cultuurbeleid van de landelijke PVDA hebben de opvattingen
van Boekman geen aanwijsbare rol gespeeld.^* In Amsterdam bleef de
invloed van Boekman duidelijk merkbaar, ook na de oorlog. Waar Boekman gold als de theoreticus van een omvangrijk cultureel programma,
werd zijn opvolger Ab de Roos als de uitvoerder van datzelfde programma beschouwd. Bij zijn afscheid als wethouder in 1962 zei De Roos in
een interview met Hel Vrije Volt. ‘Het was een soort nalatenschap van
Boekman. De gedachten die Boekman ontwikkelde, zijn inmiddels gerealiseerd. Op dit moment zijn we al een eind verder.’®^ Het subsidiestelsel, het Holland Festival, de Amsterdamse Kunstmaand en het uitschrijven van culturele prijzen en prijsvragen, werden bewerkstelligd
door de sociaal-democraat Ab de Roos, die overigens als de ‘saaiste’
wethouder werd getypeerd. Saai in die zin dat zijn altijd redelijke en
haalbare voorstellen weinig spectaculair óverkwamen. Behalve de cultuurspreiding zag De Roos het als zijn voornaamste taak het scheppen
en het uitvoeren van kunst te bevorderen. Niet alleen als wethouder, maar
ook als voorzitter van de in 1951 opgerichte Amsterdamse Kunstraad kon
De Roos gestalte geven aan Boekmans ideeën. Het subsidiëringsrapport
voor de kunst dat de Amsterdamse Kunstraad in 1955 publiceerde, ademde nog geheel de geest van Boekman.^®
De Roos zou tot 1962 wethouder van Kunstzaken blijven, in dezelfde

periode was Sandberg directeur van het Stedelijk Museum. Beiden onderschreven het uitgangspunt van de cultuurspreiding. Daarnaast hadden ze identieke gedachten over de rol van het museum en daarmee wist
Sandberg zich zeventien jaar lang verzekerd van de onvoorwaardelijke
steun van De Roos. Er zijn aanwijzingen om te veronderstellen dat de
carrière van Sandberg bij het Stedelijk Museum zonder de steun van De
Roos van korte duur zou zijn geweest.^'
Bij een groot deel van de gemeenteraad lag dat anders. Hoewel men ook
hier het cultuurpolitieke uitgangspunt van cultuurspreiding in grote lijnen onderschreef en men het er tevens over eens was dat de ‘regeering
geen oordeelaar inzake wetenschap en kunst’ diende te zijn, werd bovengenoemde uitspraak van Thorbecke in de praktijk het meest geweld
aangedaan. Wat dat betreft lijkt het beeld dat Jan Kassies van de gemeentelijke cultuurpolitiek schetst overeen te komen met de Amsterdamse
situatie. Op basis van een praktijkervaring van meer dan veertig jaar stelt
hij vast dat het cultuurpolitieke debat op het niveau van de lokale overheid in feite niet veel meer is geweest dan een aaneenschakeling van
incidenten. De consensus was groot, de meeste culturele programma’s
leken sterk op elkaar. Als er al sprake was van hevige botsingen op
politiek niveau, dan betrof het haast altijd de uitzonderlijke aspecten van
bepaalde kunstwerken of ging het om moeilijke mensen. Het bleef bij
‘incidentjes en rellerige toestanden’, aldus Kassies.Hoe juist deze
constatering is, zal nog blijken.
De kw’estie-Fodor
Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven, wilde Sandberg direct
na zijn ambtsaanvaarding de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen uit
het Stedelijk Museum weren en in het aanzienlijk kleinere Museum
Fodor onderbrengen. In essentie ging het daarbij om de vraag of de
kunstenaarsverenigingen nu wél of niet een historisch verworven expositierecht in het Stedelijk Museum hadden. Het zou de eerste krachtmeting tussen Sandberg en de gemeenteraad worden. De tegenaanval van
de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen liet niet lang op zich wachten.
In september 1946 richtten zij zich in een gezamenlijk adres tot de
gemeenteraad. Het adres was afkomstig van de overkoepelende Commissie der Verenigingen, waarin Arti et Amicitiae, De Brug, Sint-Lucas,
De Onafhankelijken en Maatschappij Rembrandt vertegenwoordigd waren. Deze commissie stelde met nadruk dat het recht om te exposeren in
het Stedelijk Museum historisch verankerd lag. Een expositieverbod zou
voor Amsterdam een geducht cultureel verlies betekenen en het voort142

bestaan van de verenigingen ernstig in gevaar brengen. De onvrede
beperkte zich niet tot de dreigende verhuizing naar Museum Fodor: ‘Het
is treurig voor de kunstenaars, aan te moeten zien dat er in het Museum
thans uitsluitend tentoonstellingen worden gehouden van buitenlandse
schilders als Picasso en van Hollandse volgelingen, welke laatsten als
fröbelschoolscholieren aan het Picassoën zijn (waarmede zij den spot
van het publiek en de pers oogsten), terwijl honderden ernstige en
eerlijke werkers in nood verkeeren, op straat gezet en genegeerd worden.Daarnaast werd er een direct verband gelegd tussen het expositieverbod en de zuiveringen onder de kunstenaarsverenigingen die bij
de Kultuurkamer aangesloten waren geweest. ‘In geen geval mag het lot
der vereenigingen afhangen van de persoonlijke zienswijze van een
museumdirekteur en in geen geval mag de richting van de kunst bepaald
worden door de politieke inzichten van een kleine groep kunstenaars,
die het woord cultureele vernieuwing tot leuze koos en deze leuze tracht
te gebruiken om het vereenigingsleven te vernietigen en daardoor het
bestaan van 90% der collega’s onmogelijk te maken.
De overhandiging van het adres, aan de vooravond van de raadszitting
van 26 maart 1947, vormde het startsein voor een reeks verhitte debatten
over de kwestie-Fodor, die tot aan de opening van de Nieuwe Vleugel
in 1954 zou voortduren. De raadszitting liep, tot ergernis van wethouder
De Roos, uit op een voortijdig debat over het beleid van het Stedelijk
Museum.
Als de felste tegenstanders van Sandbergs beleid zouden zich R.Th.J. Ie
Cavelier (VVD) en mevrouw A.M. Luns (KVP) ontpoppen. Het argument
dat er sprake was van ruimtegebrek in het Stedelijk Museum, was naar
de mening van Le Cavelier onzinnig. Het ontbrak de directeur aan goede
wil. Het Stedelijk Museum had als eerste taak de expositie van ‘goede’
nationale kunst, buitenlandse kunstenaars kwamen op de tweede plaats.
Fodor kon die taak niet ovememen, daarvoor was het te klein. Bovendien
had het Stedelijk Museum zijn bloei in niet geringe mate te danken aan
de verenigingstentoonstellingen.^* Le Cavelier achtte het onverteerbaar
dat de nationale kunst moest wijken voor ‘de kunst van de revolutionaire
schreeuw en de deformatie van de vorm’.^^ Het reeds voorbij gewaande
revolutionaire tijdperk uit de jaren twintig, had in Sandberg een gastheer
gevonden. De overheid moest waken voor verdere aantasting van het
Nederlandse cultuurgoed. Het Stedelijk Museum was naar zijn stellige
overtuiging verworden tot een rariteitenkabinet, een witgekalkt sanatorium met een ‘ va-et-vient’ aan schilderijen, waar men slechts zieke kunst
te zien kreeg. Hoe konden B en W vrijheid van handelen geven aan een
143

directeur als dat in de praktijk neerkwam op onvrijheid van richting,
onvrijheid van kunst, ontaardde in dictatuur en in feite neerkwam op de
instandhouding van een ‘kultuurkamerkultuur’. Le Cavalier stond niet
alleen, ook mevrouw Luns vond het zéér bedenkelijk ‘indien bij de
verenigingsexposities een soort kulturkammerpolitiek werd gevolgd in
de vorm van een federatie van kunstenaars met een quasi-almachtige
invloed, beoordelings- en veroordelingsmacht. Zo’n apparaat wordt
vooral bedenkelijk, wanneer zoals in dit geval, de huidige directie van
het Stedelijk Museum als voorzitter van zo’n federatie optreedt.’^
Een geheel ander geluid was afkomstig van de CPN-afgevaardigde Jac.
Bot, die ten tijde van het debat lid was van het Federatiebestuur. Een
museum was naar zijn mening niet van de kunstenaars en ook niet vóór
de kunstenaars. Het museum is van het volk en vóór de kunst. In de eerste
plaats diende de directie van het Stedelijk Museum zich in dienst te
stellen van de ontwikkeling van de kunst en van de opvoeding van het
volk tot de kunst. De belangen van de kunstenaars hoefden niet strijdig
te zijn aan bovengenoemde uitgangspunten. Integendeel, vaak liepen zij
parallel.
In het geval van de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen was er echter
sprake van een kortzichtig eigenbelang, dat zij ook tijdens de oorlog zo
schaamteloos gedemonstreerd hadden.^* Bot vond een medestander in
de partijloze mevrouw H. Heijermans. Ook zij kon niet begrijpen dat de
verenigingen die tijdens de oorlog zo weinig ruggegraat hadden getoond,
juist nu met fluwelen handschoenen aangepakt moesten worden. Op
grond van hun houding tijdens de oorlog hadden zij hun expositierecht
juist verloren.
Wethouder De Roos stelde in tweede termijn vast dat een terugkeer naar
de vooroorlogse situatie niet alleen onmogelijk maar ook onwenselijk
was. Het expositierecht van de verenigingen liet zich niet verenigen met
een eigentijds museumbeleid. De Roos formuleerde zijn steun aan Sandberg als volgt: ‘Er is niet één museumdirekteur in Nederland en misschien ook niet in het buitenland, die een zodanige opvatting heeft van
wat een museum moet zijn als instrument in het sociale leven (...). Er
is niet één museumdirekteur, die zovele frisse ideeën heeft als deze
direkteur op het terrein van voorlichting, esthetische vorming van de
jeugd, het aantrekken van hen, die tot nu toe geen aanraking met de kunst
hadden, enz. Ook voor de indeling van het museum zelf bestaat alle
waardering; deze is beter dan ooit en in het buitenland kijkt men naar
het Stedelijk Museum te Amsterdam.’*°
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De kunstenaarsverenigingen lieten het hier niet bij zitten. In 1948 kregen
de leden van het Sint-Lucasgilde een, namens het bestuur door Albert
Hemelman opgestelde, circulaire toegestuurd die het verloop beschreef
van een gesprek van de Amsterdamse verenigingen met wethouder De
Roos. Op een opmerking van de kant van de kunstenaarsverenigingen
dat Sandberg als een ware dictator over het museum beschikte, had De
Roos geantwoord dat een meerderheid in de gemeenteraad zich achter
het beleid van Sandberg had gesteld. Hemelman stelde in de bewuste
circulaire vast dat in Amsterdam de cultuur door de politiek werd beheerst en dat het voor Sint-Lucas om die reden uitgesloten was om met
Sandberg samen te werken. Hij schreef verder: ‘Wij moeten nu afwachten hoe het politieke spel in de Amsterdamse Gemeenteraad zich verder
ontwikkelt, want “de grootste fractie” die achter de combinatie Wethouder-Sandberg staat, heeft nu een belangrijk meningsverschil, maar dit
proces is nog in het beginstadium.’*' Hij doelde op de communistische
staatsgreep in Praag van eind februari 1948. In de weken na Praag
spreidde de CPN een grote activiteit ten toon. Er verscheen een manifest
van de CPN onder de provocerende titel Praag en (...) Den Haag, waarin
werd opgeroepen tot demonstraties. Verder verscheen een pamflet Oproep aan de Amsterdamse bevolking, dat mede door de twee communistische wethouders B.S. Polak en L. Seegers was ondertekend. Na diverse
moties van wantrouwen werden beide wethouders op 24 maart 1948 door
de gemeenteraad op non-actief gesteld. Beiden weigerden echter hun
wethouderszetel op te geven, de gemeentewet voorzag niet in een tussentijds ontslag van eenmaal benoemde wethouders. Pas na een wijziging van de gemeentewet werden beide wethouders op 22 september van
hun functie ontheven. De zetels werden ingenomen door L. Steinmetz
(KVP) en A. in ’t Veld (ARP).*^ De PVDA had nu drie, de KVP twee en de
ARP één wethouderszetel. Sandberg kon niet meer op een meerderheid
in het college rekenen.
Naar aanleiding van de circulaire van Sint-Lucas verklaarde Le Cavelier:
‘Er is dus sprake van politieke kunst en bijgevolg heeft men hier thans
het systeem van de Duitsers, volgens hetwelk de kunst wordt beheerst
door een bepaalde politieke richting.’*’ De Roos benadrukte in zijn
antwoord dat hij altijd had getracht de politiek en de kunst van elkaar te
scheiden, maar dat hij tot zijn spijt moest erkennen dat hij daar niet in
geslaagd was. Het meest sprekende voorbeeld van een verstrengeling
van kunst en politiek was, in zijn ogen, het optreden van Le Cavelier.
De Roos bestempelde de circulaire van Sint-Lucas als de ‘smerigste’ die
hij als wethouder ooit onder ogen had gekregen.*'* In tweede termijn
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kwam Le Cavelier op de woorden van De Roos terug. Eenwording van
de kunstenaarsorganisaties was op korte termijn geen oplossing. Dat was
in zijn ogen hetzelfde als wanneer men zou eisen dat het NVV en de EVC
het eens zouden worden. De Federatie vergeleek hij met de EVC. Hij was
het niet geweest die de politiek in de kunst had gebracht, maar het waren
mensen als Bot die het lidmaatschap van de gemeenteraad met het
vice-voorzitterschap van de Federatie combineerden. Ook Sandberg directeur van het Stedelijk Museum en voorzitter van de Federatie bleef uiteraard niet buiten schot. Le Cavelier had principiële bezwaren
tegen dergelijke dubbelfuncties.®^
Sandberg bekleedde tussen 1945 en 1962 nog een zestigtal andere bestuursfuncties in de kunstwereld, op grond van dit gegeven was hij goed
op de hoogte van wat er binnen de kunstwereld speelde. Te zamen met
het verhoogde prestige waarmee hij als verzetsman uit de oorlog was
gekomen, kon hij hierdoor zijn machtspositie behoorlijk uitbreiden.
De kritiek van Le Cavelier miste uiteindelijk toch haar uitwerking niet,
want in 1950 trad Bot als vice-voorzitter van de Federatie af, dit om de
verdenking weg te nemen dat de Federatie een communistische mantelorganisatie was.®^
Ondertussen was Museum Fodor op 19 februari 1949 officieel in gebruik
genomen. Voor de verenigingen bleef dit museum een surrogaat. In 1950
bereikte De Roos het verzoek van de verenigingen Sint-Lucas en De
Brug om in het Stedelijk Museum te mogen exposeren. Sandberg bracht
aan De Roos, die al min of meer had toegezegd, een negatief advies uit.
De expositie van De Brug was van een dergelijk kleine omvang (19
leden) dat zij zonder problemen in Museum Fodor kon plaatsvinden.
Principieel anders lag de zaak bij het verzoek van Sint-Lucas. Veel leden
van Sint-Lucas waren ook bij andere verenigingen aangesloten, bovendien had Sint-Lucas haar expositiebeurt in Fodor voorbij laten gaan. Ook
had de vereniging geweigerd om mee te doen aan de tentoonstelling
Amsterdamse schilders van nu. Naar Sandbergs overtuiging was het
Sint-Lucas dan ook minder te doen om de expositieruimte dan om het
behalen van een prestige-overwinning op het gemeentebestuur. Hij
schreef aan De Roos: ‘Ik geloof niet, dat het het Gemeentebestuur - en
mijzelf als uitvoerend orgaan - past, zich door een vereniging met handige manoeuvres te laten chanteren.’®® Op de beeldspraak van Bart
Peizel, voorzitter van Sint-Lucas - hij vergeleek zijn vereniging met een
trotse adelaar en Museum Fodor met een kanariekooi - antwoordde
Sandberg fijnzinnig dat deze adelaar óók in de veel grotere kooi van het
Stedelijk Museum geen goed onderkomen zou vinden. ‘Ik zou deze
146

adelaar willen doen opvliegen, frank en vrij in de natuur.’*^ Sandberg
zou de strijd echter verliezen. Zowel Sint-Lucas als De Onafhankelijken
exposeerden in 1949 en in 1950 in het Stedelijk Museum. Pas in 1954 de opening van de Nieuwe Vleugel - werd het ruimteprobleem opgelost.^
Sandberg handhaafde zijn bezwaren tegen de expositiemogelijkheid van
de verenigingen in het Stedelijk Museum. Op lo april 1947 werd hij
uitgenodigd om in een raadsvergadering zijn beleid nader toe te lichten.
De meeste Europese musea waren bezig zich te vernieuwen, zo hield hij
de gemeenteraad voor. Er bestond een internationale tendens bij de
musea naar een strengere selectie van kunstwerken en, in het verlengde
daarvan, de expositie van minder kunstwerken op prominentere plaatsen
binnen de beschikbare accommodatie. Vandaar dat het Stedelijk Museum moest woekeren met de beschikbare ruimte. Naast het tonen van een
goed chronologisch overzicht van de kunst ‘van 1800 tot heden’, wilde
hij, zowel voor de bezoeker als voor de kunstenaar, de band met het
buitenland, die door de oorlog geheel verbroken was geweest, weer in
ere herstellen. De grote belangstelling van het publiek voor buitenlandse, met name Franse kunst, zag Sandberg als een bewijs van waardering
voor zijn beleid. Wat de Nederlandse tentoonstellingen betrof - de exposities van de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen - was hij van
mening dat dit geen verzamelingen dienden te zijn van willekeurig
bijeengebrachte schilderijen. Een goede expositie moest consistent zijn,
waardoor een juist beeld van de werkwijze van de kunstenaar ontstond.^'
Verder prefereerde hij kunstenaars die zich in hun werk rekenschap
gaven van de veelbewogen oorlogstijd, boven degenen die de realiteit
ontvluchtten in de schone droom. Sandberg doelde hiermee op de tentoonstelling Kunst in vrijheid van kort na de oorlog. Als reactie op deze
expositie die in hoofdzaak bestond uit figuratieve landschappen en stillevens, kwam Sandberg, zoals eerder gememoreerd, kort daarna onder
meer met een tentoonstelling van het werk dat Picasso tijdens de oorlog
had gemaakt.^^
Drie jaar later oordeelde de directeur van het Stedelijk Museum veel
scherper over de verenigingen. In een brief aan De Roos gedateerd 24
mei 1950 schreef hij: ‘Hun werk en activiteit (in Fodor, P.R.) hebben
tegenover de publieke interesse gefaald. Zij zien thans nog slechts één
uitkomst: parasiteren op het Stedelijk Museum. Door in het Stedelijk
Museum te exposeren hoopt men iets van de geregelde stroom bezoekers
(door goede tentoonstellingen en goede propaganda langzamerhand ge147

kweekt) te kunnen opvangen. Wanneer dit door zou gaan, zou hier iets
inzitten van bedrog ten aanzien van het publiek. Tentoonstellingen die
elders (in Fodor, P.R.) geen interesse wekken en genegeerd worden,
verleent men - door ze in het Stedelijk Museum te planten - een cachet
dat ze niet verdienen. (...) De overheid mag (...) in haar streven de
kunstenaars te helpen er zich nooit toe laten verleiden de verantwoordelijkheid geheel over te nemen en de kunst zo in de watten te leggen, dat
ze inslaapt.
Kunst en politiek
De kritiek van de gemeenteraad raakte niet uitsluitend Sandbergs beleid
betreffende de kunstenaarsverenigingen. In debatten in de raad werd
hem, zoals we eerder aangaven, herhaaldelijk verweten ‘politieke’ kunst
te propageren. Exemplarisch voor dit verwijt was de reactie van Le
Cavelier op de tentoonstelling Expressionisme van Van Gogh tot Picasso. Deze zei onder meer: ‘Zo diende de tentoonstelling van het expressionisme (...) alleen om de ontwikkeling te suggereren van het begin
van het socialisme, dat in Van Gogh een “verbeelder” vond, tot het
extremistische communisme van deze dagen; men denke hierbij, dat
Picasso de reclameplaat vervaardigde voor het vredescongres van de
communisten in Parijs. Zo is het op het ogenblik gesteld! Kleingeestigheid van een politieke clan.’^"* En over de eerder gememoreerde Cobratentoonstelling verklaarde de vvD-afgevaardigde: ‘Amsterdamse kunstenaarstentoonstellingen kunnen zogenaamd niet onder “verantwoordelijkheid van de direkteur” worden gehouden, maar wel geschiedt dit
bij een tentoonstelling van experimentele kunst, samengesteld door
amateurs. Waarschijnlijk alleen (...), omdat het een communistische
uiting is.’^^ Genoemde exposities waren in de ogen van Le Cavelier, en
hij wist zich gesteund door andere raadsfracties, uitingen van de ‘nihilisering van de geest’, een fenomeen dat zich altijd na een oorlog manifesteerde omdat er dan mensen waren die baat hadden bij een geestelijke
chaos. Het tentoongestelde werk was niets anders dan het tastbare bewijs
van smaakbederf en smaakvervalsing.’^
In hetzelfde perspectief passen de rellen die uitbraken naar aanleiding
van de Cobra-tentoonstelling. De reacties van de landelijke pers haalden
wij al in het vorige hoofdstuk aan. De bewuste tentoonstelling vormde
voor het katholieke raadslid mevrouw Luns een goede gelegenheid om
nogmaals te benadrukken dat het onverantwoordelijk was dergelijke
manifestaties te houden. Uitbarstingen van een dermate bedenkelijk
politiek gehalte dienden uit het Stedelijk Museum te worden geweerd
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en mochten uiteraard geen steun van B en W ontvangen.^^ Sandberg liet
zich van zijn kant ook niet onbetuigd. In 1956 maakte hij, naar aanleiding
van de toevallige naamsgelijkenis van Roberta Burle Marx en Chris en
Lucila Engels, de geruchtmakende en als provocatie bedoelde affiche
‘Marx en Engels in het Stedelijk’.De Roos, die naar aanleiding van
deze grap weer verschillende vragen moest beantwoorden, verzuchtte
tegen de vrouw van Sandberg; ‘Uw man, daar begrijp ik niets van, die
loopt altijd in de regen en blijft altijd droog.
De ondertoon in al de kritiek die Sandberg in de gemeenteraad gedurende zestien jaar kreeg te verduren, was het expliciete verwijt dat zijn
kunstopvattingen werden bepaald door een communistische levensopvatting. Het raadslid Bot verzette zich overigens met klem tegen de
kwalificatie als zou experimentele kunst synoniem zijn met communistische kunst. Hij deelde mee dat hij en zijn fractiegenoten ook geen
bewonderaars van deze kunstuiting waren.Blijkbaar was ook bij Bot
en de CPN het socialistisch-realisme maatstaf geworden bij de beoordeling van kunst, hetgeen overigens bij Bot niet impliceerde dat Cobra op
grond daarvan niet mocht exposeren in het Stedelijk Museum.'°' Wethouder De Roos verzette zich tegen de houding van de raad. Het feit dat
de overheid subsidie verstrekte, gaf haar nog niet het recht om artistiek
te oordelen. De gemeenteraad was geen kring van kunstcritici, maar een
college dat algemene richtlijnen voor het bestuur bepaalde. De overheid
moest de soevereiniteit van de kunst centraal stellen en daarrhee de
autonomie van de kunstenaar als scheppende geest erkennen. Er waren
echter grenzen, ook voor De Roos. Het geëxposeerde werk mocht nooit
kwetsend zijn voor het werk van andere kunstenaars.’”^ Zo werd de
catalogus van de expositie van de Cobra-groep op instigatie van De Roos
geweigerd op grond van een fotomontage; een ‘obscene’ verminking
van de beroemde Venus van Urhino van Titiaan.'”’
‘Burgemeester en Wethouders delen dan ook geenszins de mening van
hen, die op laatdunkende wijze scheidingen maken tussen kunstenaars,
die min of meer onbegrepen kunst maken en beter kantoorbediende
hadden kunnen worden, en andere kunstenaars, die meer begrepen kunst
maken’, aldus De Roos in 1949.Met deze uitspraak raakte hij aan een
gevoelige kwestie omdat, zoals gezegd, de meerderheid van de VVD, KVP
en ARP-CHU, abstracte kunst niet los wensten te zien van een communistische overtuiging. Telkens wanneer er een expositie van abstracte kunst
te zien was in het Stedelijk Museum, werd dit dan ook uitgelegd als een
bevoordeling van Sandbergs communistische geestverwanten.Sand149

berg, promotor van experimentele kunst en voorzitter van de Federatie,
was in de ogen van genoemde fracties tenminste sympathisant van het
communisme. Hij bevoordeelde de abstracte (lees; communistische)
kunst ten koste van de meer traditionele stromingen, waarbij bovendien
de internationale kunst zich in meer belangstelling mocht verheugen dan
de kunst van eigen bodem. De abstractie, het internationalisme en het
Federatie-lidmaatschap stonden tegenover de figuratieve, nationale
kunst en het lidmaatschap van de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen. Het bleek voor De Roos niet eenvoudig om een groot deel van de
gemeenteraad van het tegendeel te overtuigen. Bij herhaling maakte hij
gebruik van de tentoonstellingslijsten om aan te tonen dat er van eenzijdige bevoordeling geen sprake was.
Instructie
Dankzij de steun van de PVDA, CPN en later de PSP (1958) kon De Roos
zijn Stedelijk Museum-beleid voortzetten, hoewel de relatie tussen de
PVDA en de CPN na de gebeurtenissen in Praag en de daaruit voortgekomen wethouderscrisis in 1948 aanmerkelijk bekoeld was.
De steun voor De Roos bleek uit de woorden van Tas (PVDA) die stelde
dat een museumdirecteur een man van bekwaamheid en persoonlijkheid
moest zijn. In een volwassen democratie moesten dergelijke persoonlijkheden het vertrouwen krijgen. Zij moesten de voorwaarden scheppen
voor de expositie en de erkenning van de nieuwe en experimentele kunst,
aldus de woordvoerder van de PVDA.‘°^ Wel diende Sandberg bij zijn
persoonlijke voorkeuren de allerhoogste kwaliteitsmaatstaven te hanteren. ‘Het allerhoogste niveau verontschuldigde veel, zo niet alles, maar
het achterwege laten van die maatstaf liet weinig verontschuldiging
over,’ zou Tas een jaar later verklaren.'”^ Voor Le Cavelier was het
duidelijk dat die maatstaf ontbrak. Hij bepleitte daarom in 1947 dat er
aan de ‘verordening der gemeentemusea’ een aparte instructie voor de
directeur van het Stedelijk Museum zou worden toegevoegd. Het
Amsterdamse kunstleven kon toch niet zomaar aan de verwezenlijking
van de idealen van een directeur worden opgeofferd.De Roos repliceerde dat een dergelijke verordening reeds bestond, maar dat deze geen
instructie voor de directeur bevatte voor zover deze betrekking had op
de inrichting en organisatie van tentoonstellingen. Het college had ook
nooit de behoefte gehad om deze zaken voor een directeur bindend te
verklaren. Voor zover toezicht nodig was geweest hadden B en W dat
uitgeoefend, echter nooit in die zin dat zij na 1945 het kunstbeleid in een
bepaalde richting hadden gestuurd.'”’ Toen in 1949 het college Sandberg
150

voordroeg als beheerder van de kleine gemeentemusea (Fodor, WilletHolthuysen en het Amsterdams Historisch Museum), brandde de discussie rond het instellen van een instructie opnieuw in alle hevigheid los.
Douqué (KVP) wilde, gezien het tot dan toe door Sandberg gevoerde
tentoonstellingsbeleid, géén verdere uitbreiding van diens bevoegdheden op het terrein van de kleine musea ondersteunen. Zowel van de zijde
van de VVD, KVP als van de CHU-ARP maakte men bezwaar tegen de vele
door Sandberg beklede bestuursfuncties. Le Cavelier achtte het een
principiële vraag of er vooruitlopend op de beslissing niet éérst instructies moesten worden vastgelegd. Per slot van rekening was de benoeming van Sandberg als directeur van het Stedelijk Museum op een
moment geschied dat het college van B en W de functie van de gemeenteraad uitoefende. In feite was de op handen zijnde benoeming formeel
de eerste echte benoeming door de raad. Le Cavelier zag hierin de
mogelijkheid om door middel van de instructie greep te krijgen op het
beleid van Sandberg in het Stedelijk Museum."” Hij wilde de voordracht
van Sandberg niet steunen voordat precies werd omschreven welke
taken onder het beheer van de directeur der gemeentemusea kwamen te
vallen. Het mocht niet baten, de voordracht van B en W werd met
meerderheid van stemmen aangenomen. Le Cavelier gaf zich echter nog
niet gewonnen. Hij wilde bij de vaststelling van de ‘verordening der
gemeentemusea’ uitdrukkelijk vastgelegd zien dat B en W de mogelijkheid kregen exposities te organiseren zelfs als de directeur die bewuste
tentoonstelling niet zou willen houden, of niet voor zijn verantwoording
wenste te nemen. Dat hij daarmee impliciet doelde op het expositierecht
van de kunstenaarsverenigingen, zal duidelijk zijn. De Roos stelde zich
op het standpunt dat dergelijke details niet in een ‘verordening’ thuishoorden, maar veel eerder in een instructie, die sowieso gemakkelijker
te veranderen zou zijn.'"
Op 28 april 1950 werd besloten tot het opstellen van een instructie,
waarbij alleen artikel vier van belang was; ‘De direkteur legt telkenmale
vóór I Oktober een programma betreffende de door hem voor het daaropvolgende jaar ontworpen tentoonstellingen aan Burgemeester en Wethouders ter goedkeuring voor, daarbij rekening houdend met het beschikbaar blijven van voldoende ruimte voor tentoonstellingen van
binnen- en buitenlandse kunst, welke in opdracht van Burgemeester en
Wethouders worden ingericht.’"^ Hoewel dit in theorie een behoorlijke
inperking van Sandbergs bevoegdheden betekende, werd hij er in de
praktijk nauwelijks door gehinderd. De Roos bleef vierkant achter de
tentoonstellingsprogramma’s van de directeur van het Stedelijk Muse-

um staan. Wederom trachtte Le Cavelier het tij te keren. Hij bepleitte de
instelling van een commissie die verantwoordelijk zou zijn voor de
organisatie van tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. Het alleenbeschikkingsrecht van Sandberg, die wel zitting in die commissie zou
hebben, zou hiermee worden opgeheven.Voor de zoveelste keer vond
Sandberg de wethouder aan zijn zijde. Het museumbeleid moest een
duidelijke, ook voor het publiek herkenbare, lijn volgen. Een commissie
kon iets dergelijks nooit bewerkstelligen."'* Hij wenste dan ook niet over
te gaan tot instelling van een dergelijke commissie. Voorlopig waren
hiermee de pogingen om Sandbergs bevoegdheden in te perken van de
baan.
In 1959 diende zich opnieuw een conflict aan. De aanleiding vormde Nu,
een publikatie van Sandberg die in het begin van dit artikel werd gememoreerd. De Kvp’er G. Brinkgreve was de eerste die de aanval opende.
Als gevolg van het ineenstorten van de particuliere kunstmarkt, aldus
Brinkgreve, hadden de museumdirecties een ongekende machtspositie.
Door middel van aankopen, opdrachten en exposities in binnen- en
buitenland, konden zij de carrières van de kunstenaars in sterke mate
bepalen. Zij deden dit echter met overheidsgeld zonder daarbij rekenschap van hun beleid af te leggen. Brinkgreve sprak in dit verband van
‘een diktatoriale machtsmogelijkheid in een tijd dat de ontwikkelingsrichting van de moderne kunst onzekerder is dan ooit’."* De verleiding voor de museumdirecties was erg groot om zich te beschouwen als
dirigent van het kunstleven en hun particuliere voorkeuren daarbij als
partituur te hanteren. Het museum diende de thermometer te zijn die de
temperatuur registreerde en niet, zoals in het geval van Sandberg, de
thermostaat die de temperatuur bepaalde."^
Uitspraken van Sandberg als: ‘De periode van onderdrukking en vervalsing waarin wij leven, vraagt niet om ons antwoord maar schreeuwt om
protest; dat protest (...) breekt vloekend en bruisend los in de schilderkunst,’ waren voor Brinkgreve voldoende aanleiding om te veronderstellen dat slechts een kleine groep kunstenaars door Sandberg werd
gewaardeerd terwille van hun ‘vloekend protest’ tegen ‘de onderdrukking en vervalsing waarin wij leven’Ook voor Brinkgreve - hij stond
wat dit betrof op één lijn met Le Cavelier van de VVD - was het museumbeleid van Sandberg niet anders dan een overtrokken, ideologische
reactie op de Kultuurkamer die was vastgelopen in een starre eenzijdigheid. Hij zag dat geïllustreerd in tentoonstellingen als Cobra, Kunst of
toeval. Vitaliteit in de kunst. Van natuur tot kunst en Bewogen beweging.
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en stelde vast dat voor kunstuitingen die niet binnen dit kader pasten in
het Stedelijk Museum geen plaats meer was."* Op basis van deze overwegingen stelde hij voor een commissie van toezicht op de gemeentemusea te benoemen."^
Met deze opvatting stond hij diametraal tegenover het nieuw gekozen '
pvDA-raadslid, Joop den Uyl. B en W moesten aan elke directeur de
vrijheid laten om in datgene wat hij wilde exposeren, zijn persoonlijke
smaak en overtuiging te laten meespreken, aldus Den Uyl. Een directeur
had rekening te houden met de esthetische waarde van de kunstuitingen,
doch dat betekende niet dat hij als een blanco blad zou moeten openstaan
voor zowel de ene als de andere richting. Van een museumdirecteur
moest geëist worden dat hij er een persoonlijke en artistieke opvatting
op na hield. Eenzijdigheid was geen ramp; de Sandbergs waren vergankelijk, de kunst was eeuwig, tekende hij daarbij aan.
Waar Den Uyl echter nadrukkelijk bezwaar tegen maakte, was dat Brinkgreve zijn opvattingen vergezeld deed gaan van de suggestie dat Sandberg zijn exposities hanteerde als protest tegen de maatschappelijke
orde. Slechts wanneer Brinkgreve kon aantonen dat in het museumbeleid
het protest tegen de maatschappelijke orde primair was en dat de kunstopvatting daaraan ondergeschikt was gemaakt, achtte Den Uyl een ingrijpen van B en W wenselijk.Hij betreurde het dat Brinkgreve had
bedoeld te pleiten voor de vrijheid van de kunstenaar, maar diezelfde
vrijheid op een zeer gevaarlijke en bedenkelijke wijze verdacht had
gemaakt door B en W te beschouwen als de maatstaf van de verdediging
van de bestaande maatschappelijke orde.'^' De Roos legde de opmerkingen van Brinkgreve naast zich neer. Brinkgreve vroeg daarop B en W te
verklaren dat hun standpunt inzake het museumbeleid een ander was dan
dat van Sandberg. Zouden B en W dit bevestigen, dan moest een correctie volgen of desnoods een wijziging in het directoraat."^ De Roos
handhaafde zijn standpunt ‘de regeering is geen oordeelaar inzake
kunst’. Sandberg zou ook de laatste twee jaar van zijn ambtsperiode
zonder een commissie van toezicht volmaken.

Het einde van een tijdperk
Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd liep het
directeurschap van Sandberg op 31 december 1962 ten einde. Bij de
discussies in de raad over zijn opvolging, kwam het tot een evaluatie
van diens beleid. Binnen de gemeenteraad bestonden ruwweg twee
opvattingen. Een conservatieve stroming rond de VVD, de KVP, de CHU
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en de ARP en een progressiever stroming die zich concentreerde rond de
PVDA, de CPN en de PSP. De eersten wilden onder geen beding een
voortzetting van het beleid van Sandberg. Zij hadden niets dan lof voor
de wijze waarop Sandberg als salesmanager en als public-relations-man
de bezoekersaantallen had weten uit te breiden, voor het overige had zijn
beleid een te persoonlijk karakter gehad.'^^ Om die reden was een voortzetting van dit beleid niet wenselijk. Men vroeg zich openlijk af waarom
de overheid niet de instantie mocht zijn die de kunst beoordeelde. ‘Als
de overheid onderscheid kan maken tussen recht en onrecht, waarom
dan niet tussen kunst en kitsch?’ aldus een woordvoerder van de KVP.’^‘'
De linkse fracties in de gemeenteraad daarentegen hadden veel waardering voor Sandbergs beleid, het Stedelijk Museum was een instituut van
internationale betekenis geworden. Het was de niet geringe verdienste
van Sandberg geweest dat, met betrekking tot zijn opvolging, alle ogen
op Amsterdam waren gericht. Bijzondere waardering kreeg Sandbergs
typografische werk dat de herkenbaarheid van het Stedelijk Museum
had vergroot.Hoewel de linkse fracties het beleid wilden voortzetten,
waren zij zich ervan bewust dat men bij de opvolging niet naar een
epigoon moest zoeken. Elke poging in die richting zou een karikatuur
opleveren. Een mening die, uit geheel andere motieven, ook door de
andere partijen in de gemeenteraad ten volle werd onderschreven.
Aan het einde van het tijdperk-Sandberg, viel ook het doek voor de man
die hem zeventien jaar lang door dik en dun had gesteund. De Roos werd
gekarakteriseerd als een man die de kritiek op zijn beleid met een
ongelooflijke soepelheid en buigzaamheid wist te beantwoorden. Hij
was iemand die, bij alle netelige zaken rond het museumbeleid, met een
enorme woordenvloed duidelijk maakte dat datgene wat hij voorstelde
het enig haalbare en redelijke was. De raad dankte De Roos voor het
scheppen van die eigenaardige sfeer.Ook Sandberg dankte in zijn
afscheidsrede het gemeentebestuur en speciaal wethouder De Roos voor
de vrijheid die hij tijdens zijn directeurschap had mogen genieten. Tot
de gemeenteraad zei Sandberg: ‘Uw kudde verscheurende dieren lijkt
langzamerhand ietwat getemd, niet omdat het conflict verdwenen is
maar omdat het zich verplaatst naar een ander gebied.
Epiloog
Willem Sandberg werd nog tijdens zijn leven een legende. De mythevorming rond het revolutionaire karakter van zijn museumbeleid werd
mede veroorzaakt door de constante stroom van artikelen en debatten
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waarin dat beleid ter discussie werd gesteld. De stroom werd door
Sandberg overigens zorgvuldig gecultiveerd en op gang gehouden. Het
maakte voor Sandberg niet uit wat er geschreven werd: als men maar
kwam kijken, controversiële zaken maken tenslotte nieuwsgierig. Sandberg had zelfs de gewoonte zijn kwalijkste criticasters nieuwjaarskaarten te sturen waarop een collage van de kritieken van het laagste allooi
afgedrukt stond, alsof hij hiermee de recensenten wilde uitnodigen om
er toch vooral bij een volgende gelegenheid weer op in te hakken.'^*
Het beleid van de revolutionaire Sandberg behoeft echter wel enige
nuancering. Met de aanvaarding van zijn functie als directeur van het
Stedelijk Museum gaf hij zijn grootste droom op. Wellicht ligt hier een
verklaring voor de enorme gedrevenheid en de actieradius die hij als
museumdirecteur tentoonspreidde. Avantgardistische kunst moest kunnen gedijen en Sandberg stelde zich tot taak daarvoor de voorwaarden
binnen zijn Stedelijk Museum te scheppen. Hij wist precies wat hem met
zijn beleid voor ogen stond. Toen hij eenmaal als directeur was aangesteld, hebben zijn opvattingen en het tempo waarmee hij zijn ideeën in
de praktijk bracht velen overrompeld. In alle beleidsonderdelen zijn de
invloeden van personen of artistieke stromingen te traceren. Alfred Barr,
de directeur van het Museum of Modem Art, Mondriaan, Werkman, het
constructivisme, het Bauhaus etcetera vormen de ingrediënten voor een
beleid dat zeker in de Nederlandse context grensverleggend is geweest.
Naar Nederlandse maatstaven gemeten, ging zijn beleid veel te ver. De
pers, vertegenwoordiger van praktisch alle maatschappelijke stromingen, beschouwde de abstracte kunst als een vorm van moreel verval.
Juist in de tijd van de Koude Oorlog diende dat verval met kracht
bestreden te worden. Ten tijde van de communistische staatsgreep in
Praag en het Russische ingrijpen in Boedapest was er sprake van een
regelrechte hetze. Uiteindelijk kwam het zover dat Sandberg jarenlang
geen visum voor de Verenigde Staten werd verstrekt en dat hij zes jaar
door radio en televisie werd geboycot.'^^ De recensenten schuwden
hierbij niet het gesundes Volksempfinden te mobiliseren door de abstracte kunst belachelijk te maken. Voor een aantal kunstenaars vormde
Sandbergs beleid een serieuze existentiële bedreiging. Voor de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen zou een verbanning naar Fodor een
geducht financieel verlies betekenen, zij verzetten zich fel tegen Sandbergs voornemens. Onder het motto: het doel heiligt de middelen, werden bij voortduring politieke verdachtmakingen aan het adres van Sandberg geuit. Gesuggereerd werd dat de communistische Federatievoorzitter Sandberg de abstracte (lees communistische) kunst van de
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Federatieleden zou voortrekken ten koste van de figuratief werkende
Amsterdamse verenigingen. Met deze suggestie wisten de Verenigingen
ook bepaalde gemeenteraadsfracties aan hun zijde te krijgen. Geheel in
strijd met de geest van Thorbecke spraken de fracties van de VVD, KVP,
CHU en ARP herhaaldelijk politieke oordelen over kunst uit. Sandbergs
directoraat was in hun ogen dictatoriaal en schreeuwde om maatregelen.
Alle tegenstanders concentreerden zich op het instellen van een verordening of instructie die Sandberg aan banden kon leggen. Deze discussies leverden uiteindelijk niet meer op dan de instructie van 1950 die in
de praktijk voor Sandberg echter geen belemmering bleek. Sandberg
heeft zijn beleid kunnen doorzetten, omdat hij op essentiële momenten
altijd voldoende steun in de raad kreeg. Dit was zonder meer de verdienste van wethouder De Roos die Sandberg de nodige beleidsruimte verschafte. In de luwte van de wethouder, die zeventien jaar lang bereid was
hem in de raad door dik en dun te verdedigen, was het voor Sandberg
mogelijk een dergelijk compromisloos beleid te voeren. Zoals vermeld
liet De Roos zich ooit eens tegenover Sandbergs vrouw ontvallen dat hij
niet begreep dat iemand die voortdurend in de regen liep toch altijd droog
kon blijven. Sandbergs vrouw zal zich bij die gelegenheid waarschijnlijk
niet gerealiseerd hebben dat ze met de paraplu stond te praten.
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Otto Volkman

Drachten, een cultureel portret

Inleiding
De dadaïst Kurt Schwitters arriveert in april 1923 per tram in Drachten.
Schwitters kleedt zich altijd uiterst conventioneel en ziet er daardoor uit
als een doorsneeburger. Hij valt niet op. Schwitters reist vierde klas, want
hij is zuinig. Hij haalt zelf zijn bagage per kruiwagen van het station.
Hij sleept steeds twee grote zware tassen mee, tassen vol collages om te
verkopen voor twintig mark per stuk en ‘stukken karton van allerlei
formaat voor kollages die hij op reis wil maken’.' Drachten is de laatste
plaats die hij aandoet met een Dada-programma waarmee hij, samen met
Nellie en Theo van Doesburg, het afgelopen jaar in Nederland is opgetreden. De tournee is begonnen in de Haagse Kunstkring en heeft daar
voor veel opschudding gezorgd. Ook de optredens daarna in Haarlem,
Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Leiden zijn rumoerig verlopen.^
Hoe komt het dat uitgerekend in Drachten nog een Dada-avond wordt
gehouden? Wat heeft een internationale beweging als Dada, te zoeken
in een gemeente met nog geen 15.000 inwoners? In cultureel opzicht
onderscheidt Drachten zich niet van andere gemeenten in het noorden.
Op het moment dat Schwitters de trein uitstapt is Drachten een voormalige veenkolonie, die hardnekkig probeert het handelscentrum van de
zuidoosthoek van Friesland te worden. De Dada-avond heeft met dat
streven niets te maken. Het is simpeler. De Drachtster schoenmaker
Evert Rinsema raakt in zijn diensttijd bevriend met Theo van Doesburg.
De broer van Evert, Thijs, is ook schoenmaker, maar ook kunstschilder.
Van Doesburg komt na zijn verplichte militaire loopbaan regelmatig
naar Drachten om de broers Rinsema op te zoeken. In 1921 neemt hij Kurt
Schwitters voor de eerste keer mee en zij beïnvloeden bij die bezoeken
het werk van Thijs Rinsema. Rinsema geeft het naturalisme op voor het
abstracte en gaat zich naar voorbeeld van Schwitters bezighouden met
de plakkunst.^ Van Doesburg komt via de broers Rinsema in contact met
een plaatselijk architect, C. de Boer, die hij voor zijn Stijl-ideeën weet
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te interesseren. Het resultaat is dat Van Doesburg glas-in-loodramen
ontwerpt voor de Landbouwwinterschool in Drachten en kleuroplossingen bedenkt voor zowel de binnen- als buitenkant van zestien middenstands woningen aan de Torenstraat. Het kleurgebruik van Van Doesburg
bezorgt deze rij woningen de bijnaam ‘papegaaienbuurt’.'* De kleuren
zijn nu verdwenen, maar in 1987 zijn er plannen ontwikkeld om tenminste één van de woningen opnieuw van de Van Doesburg-kleuren te
voorzien.
De broers Rinsema zijn dus de aanleiding dat Schwitters en Van Doesburg hun Dada-toumee in Drachten afsluiten. En het blijkt geen slechte
afsluiting te zijn. Er komen veertig mensen in de bovenzaal van Hotel
De Phoenix, en dat is veel. Aan weerszijde van het toneel zijn door Thijs
Rinsema ‘modernistische’ panelen aangebracht. Schwitters leest bij deze
spteciale gelegenheid ook een gedicht van Evert Rinsema:
Geeft uw bloemen als u bloemen hebt
Geleidelijk en langzaam water.
Maathouden.
Doe het alsof gij ’t niet dóet,
daarbij neuriënd.

De landelijke pers heeft uiterst snierend over de Dada-avonden in het
westen van het land geschreven. De Drachtster Courant wijdt echter een
geïnteresseerde beschouwing aan de Dada-avond. Ze schrijft wel: ‘Als
Kurt Schwitters hier eens weer optreedt, voorspellen wij, dat ’t een even
groot tumult wordt als in de grote steden van Holland.’^ De achtergrond
van deze voorspelling blijft onduidelijk. Hotel De Phoenix is inmiddels
afgebroken, zoals er zoveel in Drachten is afgebroken. De Phoenix
verdween aan het eind van de jaren zestig. Het werd opgekocht door
Vroom & Dreesmann, dat er een vestiging wilde bouwen, het gebouw
bleef jaren leeg staan en uiteindelijk verrees het warenhuis op een andere
plek. Het hotel heeft een centrale rol gespeeld in de gemeenschap van
Drachten. Alle vergaderingen werden er gehouden en alle culturele
bijeenkomsten vonden er plaats. De Vereniging van Handelaren en Industriëlen, een vasthoudende club middenstanders die zich heeft ingespannen voor de groei van Drachten, is er opgericht en heeft er tot de
sloop mogen vergaderen.*
Deze studie gaat over de Friese gemeente Smallingerland en vooral over
Drachten - ooit ‘het vlek Dragten’ - genoemd, maar na de oorlog uitgegroeid tot een gemeente met stedelijke allure, een groeigemeente van
het eerste uur. De naoorlogse geschiedenis van Drachten is vooral eco158

nomische geschiedenis, een verhaal van trage, maar bewust gekozen,
radicale veranderingen in een dorpsgemeenschap, die een definitieve
afrekening betekenen met een armoedig verleden. Deze lokale economische geschiedenis kan niet geschreven worden zonder aandacht te
schenken aan de impulsen van de rijksoverheid voor de naoorlogse
wederopbouw. Drachten heeft daarin een speciale plaats. De economische groei van Drachten heeft verstrekkende culturele gevolgen gehad.
Die gevolgen zijn niet alleen af te leiden uit het feit dat er in Drachten
een uitgebreid net van kunstzinnige voorzieningen is ontstaan, maar ook
door de stedebouwkundige veranderingen en de wijzigingen in het waarden- en normenpatroon van de bevolking. De Drachtster historie die
wordt beschreven heeft onvermijdelijk een wat anekdotisch karakter.
Dat is bewust gedaan, omdat daardoor een levendig beeld ontstaat van
de gemeenschap Drachten. Petite histoire misschien, maar daarnaast een
poging om die ontwikkelingen te plaatsen in een breder verband. Er
wordt in deze studie meer aandacht geschonken aan individuen dan aan
structuren. Dat is een keuze die voortkomt uit de overtuiging dat zeker
binnen een snel groeiende kleine gemeenschap leidinggevende personen
een bepalende rol spelen.
Spreiding van culturele voorzieningen door het land en onder de bevolking is sinds 1945 steeds een van de belangrijkste uitgangspunten van het
overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur. Sinds de oorlog
hebben toneelgezelschappen uit de randstad met nooit aflatende ijver,
maar wel klagend, het gehele land bereisd. Elke regio heeft zijn eigen
symfonieorkest en verzet zich heftig tegen eventuele opheffing ervan.
Koffieconcerten in Sneek, Lochem of Mook zijn niet langer uitzondering maar vormen een geïntegreerd onderdeel van het Nederlandse culturele leven. Deze studie probeert een beeld te geven van de ontwikkeling van de kunst in de provincie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in vele
publikaties cijfermatig laten zien hoe het kunstaanbod en de belangstelling ervoor in alle regio’s van het land is toegenomen. Deze cijfers laten
zien dat er vergeleken met de vooroorlogse situatie veel veranderd is; er
bestaan geen gebieden meer waar men totaal verstoken is van enig
cultureel aanbod. Deze constatering is uitgangspunt van deze studie. Wij
weten dat er kunst is in de provincie en we zijn ook geïnformeerd over
de bezoekers. We kennen de aantallen. We weten zelfs wat de achtergronden van de bezoekers zijn, want vanaf ongeveer 1965 is er een stroom
van publieksonderzoeken beschikbaar en sinds een jaar of tien verschij159

nen de jaarlijkse trendrapporten van het Sociaal-Cultureel Planbureau.
De opleiding van de bezoeker, het milieu van herkomst, het beroep en
de leeftijd zijn belangrijke variabelen die bepalend zijn voor de deelname aan het culturele leven. Dan blijkt dat de randstad en de regio niet
veel van elkaar verschillen als het gaat om de achtergrond van theateren concertbezoekers. Drachten vormt hierop geen uitzondering. Ook
over Drachten zijn veel gegevens beschikbaar, maar daarmee weten we
nog niet wat er werkelijk op cultureel gebied buiten de randstad gebeurt.
Welke inhoud het kunstleven daar heeft en voor welke problemen men
zich geplaatst heeft gezien bij de ontwikkeling van het culturele leven.
De eerste drie hoofdstukken behandelen de periode tot en met 1960: de
eerste sprong voorwaarts van Drachten, met als cultureel hoogtepunt de
opening van het cultureel centrum De Lawei. Het vierde en vijfde hoofdstuk gaan over de tweede fase van de grote groei van Drachten, resulterend in een gemeente met meer dan 50.000 inwoners, een werkloosheidscijfer van 20 procent en een cultureel centrum waar het podium sinds
1986 een toneelopening heeft van 21 meter en daarmee na het Muziektheater in Amsterdam het breedste podium van Nederland is.
Drachten voor de groei
Industrialisatie, van veenkolonie tot industrieplaats
Drachten - ‘drecht’ is vaart - is ontstaan in de zeventiende eeuw uit de
natuurlijke samenvoeging van Noorder- en Zuider-Dragten. Langs het
kanaal tussen deze twee kerkbuurten vestigen zich neringdoenden en
langzamerhand ontwikkelt zich daar het ‘vlek Dragten’. In de negentiende eeuw probeert het gemeentebestuur aansluiting te krijgen bij de
moderne ontwikkelingen. Er ontstaan in 1846 plannen in Friesland voor
een spoorverbinding tussen Leeuwarden en Meppel. Het ontwerp-tracé
loopt over Grouw en Heerenveen, niet over Drachten. Het gemeentebestuur dient hierop een rekest in bij de koning met een alternatief plan:
Leeuwarden-Drachten-Gorredijk-Meppel. Het traject is weliswaar iets
langer, maar daar staat tegenover dat de bouw eenvoudiger zal zijn
doordat een groot deel van de alternatieve lijn over zandgrond zal lof)en.
Men wijst bovendien op de centrale ligging van Drachten ten opzichte
van Leeuwarden en Groningen.^ Het mag niet baten en tot op de dag van
vandaag is er in Drachten geen spoorlijn. Misschien verandert dat in de
toekomst. De lijn Amsterdam-Almere-Lelystad wordt mogelijk in de
jaren negentig doorgetrokken naar Groningen.*
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In Drachten hoopt men dat het einde van de Tweede Wereldoorlog een
periode inluidt van grote veranderingen. De bevolking loopt terug en
economisch gaat het slecht. Friesland loopt in Nederland economisch
achter, maar de zuidoosthoek loopt ver achter bij de rest van Friesland.
De Vereniging van Handelaren en Industriëlen probeert de industrie uit
het westen voor Drachten te interesseren, het effect is echter nihil. De
economische groei blijft in de eerste vijfjaar na de oorlog uit. Er worden
weliswaar zo’n twintig bedrijven gevestigd, maar deze bieden slechts
werkgelegenheid aan iets meer dan driehonderd mensen, te weinig voor
een gemeente die geconfronteerd wordt met een toenemende werkloosheid.^ De industrie die er gevestigd is, is niet alleen kleinschalig, maar
biedt ook nauwelijks perspectief voor verdere ontplooiing. De duimstokkenfabriek is weliswaar de enige in zijn soort in Nederland, maar
het is niet te verwachten dat de omzet van duimstokken expansief zal
groeien. Er bestaat ook nog wel een gebrek aan klompen waardoor de
klompenfabriek volop werk heeft, maar ook dat lijkt een tijdelijke zaak,
vooral doordat de mechanisering van de landbouw zal leiden tot een
sterke vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in die sector.'® Er
moet dus grotere industrie komen, zeker ook met het oog op de toekomst,
want in met name de agrarische streken rond Drachten is er sprake van
een substantiële bevolkingsgroei. Nu al is er grote werkloosheid, met als
gevolg emigratie en vertrek naar de Noordoostpolder, waar de agrarische
sector volop nieuwe werkgelegenheid biedt." Het zijn niet uitsluitend
het Drachtster gemeentebestuur en de industriecommissie van de Vereniging van Handelaren en Industriëlen die de gevaren onderkennen.
Feitelijk is het een probleem voor heel het noorden van het land, dat in
de eerste regeringsplannen voor de wederopbouw vooral als een agrarisch gebied wordt gezien. Het Economisch Technologisch Instituut
Friesland (ETIF) poneert de stelling dat een krachtige aanpak van de
industrialisatie noodzakelijk is, omdat anders dit deel van Friesland tot
de armste gebieden van ons land zal gaan behoren.'^
De oorspronkelijke regeringsplannen voor de wederopbouw worden in
de eerste jaren na de oorlog aangepast. Minister J.R.M. van den Brink
van Economische Zaken presenteert in september 1949 bij de indiening
van zijn begroting de Nota inzake de industrialisatie van Nederland^
De industrialisatie is hard nodig, omdat Nederland geconfronteerd wordt
met een expansieve bevolkingstoename en een herstel van het evenwicht
op de betalingsbalans noodzakelijk is. Er wordt voor de naaste toekomst
geen uitbreiding van de agrarische sector verwacht. Bovendien wordt in

de nota geconstateerd dat het bevolkingsaccres vooral plaats vindt op
het platteland. De minister acht het onverstandig dat mensen van het
platteland verhuizen naar de industriële centra. Ze komen dan los van
hun milieu en dat kan ernstige sociale, maar ook geestelijke en zedelijke
gevolgen hebben. Hij acht het bovendien onwenselijk dat de bestaande
bevolkingscentra verder groeien, stuk voor stuk argumenten om te pleiten voor de regionale spreiding van de industrie. Wederopbouw is het
argument, maar de diepliggende achtergrond van de industrialisatienota
is de paniek om het verlies van Indië: ‘Indië verloren, rampspoed geboren.’ De minister vermeldt niet dat regionale vestigingen voor de industrie extra aantrekkelijk zijn Omdat de lonen er over het algemeen aanmerkelijk lager zijn dan in de bestaande bevolkingscentra. Het eerste
gebied voor industrialisatie dat wordt genoemd is Zuidoost-Drenthe,
waarvan het platteland in die tijd tot de allerarmste streken van Nederland behoort.
Ook Drachten krijgt echter vrij snel de noodzakelijke steun van het
ministerie. Het plaatselijke bedrijfsleven wil een ‘industrieflat’ bouwen,
een groot gebouw waarin verschillende ondernemers hun bedrijf kunnen
starten. Een ‘doorgangshuis’ voor de industrie, want het is de bedoeling
dat succesvolle ondernemers zich op termijn elders in Drachten zullen
vestigen. De minister van Economische Zaken onderstreept zijn regionalisatieplannen nog eens door op 23 april 1949 naar Drachten te komen
om de eerste steen te leggen voor de industrieflat."'^
De grote omslag voor Drachten komt in september 1950. Koningin en
prins brengen een werkbezoek aan Friesland, waarbij Drachten in het
programma is opgenomen. Ter gelegenheid van dit bezoek wordt door
de Vereniging van Handelaren en Industriëlen een grote tentoonstelling
georganiseerd onder de titel Van Veenkolonie tot Industrieplaats. Prins
Bernhard is enthousiast over deze tentoonstelling en suggereert dat
Drachten mogelijk geschikt is voor een vestiging van Philips. Hij zal bij
de directie van deze onderneming aandringen om eens contact met het
gemeentebestuur van Drachten op te nemen. Philips is dan overigens al
van plan een vestiging in Friesland te stichten, dit mede op aandringen
van de Friese commissaris van de koningin, mr. H.P. Linthorst Homan,
die voor de oorlog een hoge functie bij Philips bekleedde. Een regionale
vestiging van de Eindhovense gigant past ook wonderwel in de plannen
van de regering, terwijl het voor Philips extra interessant is dat men
goedkope arbeidskrachten kan werven in Friesland.

Al op 3 oktober 1950 bericht de Drachtster Courant dat Philips een
apparatenfahriek in Drachten wil vestigen die werkgelegenheid biedt
aan 750 personen. In november wordt begonnen met de produktie van
elektrische scheerapparaten. Hiermee is het startsein gegeven voor de
groei van de gemeente Smallingerland, toen met nog geen 20.000 inwoners, bijna veertig jaar later met meer dan 50.000.
De gemeenteraad
De pogingen om de groei van Drachten te bevorderen lijken voor de
gemeenteraad geen hoge prioriteit te hehhen. De burgemeester. Hopperus Buma, denkt daar anders over. Zijn nieuwjaarstoespraken zijn elk
jaar uitvoerige pleidooien voor industrialisatie. Die toespraken worden
welwillend aangehoord door de raadsleden, reacties blijven in regel uit.
Ook wat andere zaken aangaat, blijven scherpe debatten achterwege. De
meeste voorstellen worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen,
ondanks het feit dat de gemeenteraad evenredig verdeeld is in linkse en
rechtse fracties. Zowel in de gemeenteraad als in de lokale pers spreekt
men steeds over ‘rechts’ en ‘links’ in de vooroorlogse betekenis. Rechts
is confessioneel en in Drachten is dat de ARP en de CHU. Links is nietconfessioneel en dus is dat PVDA en CPN, later wordt daar ook de VVD toe
gerekend. De eerste naoorlogse gemeenteraad, die nog niet door verkiezingen is samengesteld, kent 17 zetels, 9 voor links en 8 voor rechts.
Beide blokken leveren een wethouder en alles wijst op een harmonieus
en homogeen dagelijks bestuur. Toch komt het in begin 1946 tot een groot
conflict, dat de onderlinge verhoudingen in de raad nog vele jaren daarna
zal bepalen. Op het oog lijkt het een simpele kwestie: de benoeming van
een nieuwe directeur van de gasfabriek. Nummer één op de voordracht
heeft linkse sympathieën en de als tweede geplaatste is rechts. De AntiRevolutionairen stemmen op nummer twee, terwijl ze medeverantwoordelijk zijn voor de voordracht. Dit conflict is moeilijk te begrijpen. Het
lijkt denkbaar dat de lokale Anti-Revolutionairen zich laten leiden door
de landelijke politieke situatie, waar (doorbraak)socialisten de dienst
uitmaken, terwijl de ARP en de CPN buitenspel staan. De vooroorlogse
tegenstellingen worden weer zichtbaar, en het is opmerkelijk dat dit ook
gebeurt in Drachten, een kleine gemeente, temeer daar de traditie van
samenwerking bestaat. De commotie in de gemeenteraad van Smallingerland is echter totaal. De ‘gasfabriek’kwestie zal de vergaderingen van
de raad maanden achtereen beheersen. Wethouder Douwstra van de ARP
wordt uiteindelijk gedwongen af te treden en zal door een links raadslid
worden opgevolgd.
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Kort daarna vinden de eerste verkiezingen plaats. De PVDA en de ARP
behalen ieder zes zetels, de CPN drie en de CHU twee. De gasfabriek-affaire is voor de PVDA reden een ARP-wethouder in het college te weigeren,
temeer daar de kandidaat van de ARP oud-wethouder Douwstra is. Er
komt een college met één PVDA- en één cPN-wethouder, een meerderheidscollege dus.'^ Toch komt het opnieuw tot een wethouderscrisis. Een
rol speelt daarbij dat de communistische wethouder De Vos kort na deze
kwestie geroyeerd wordt als lid van de CPN. Het royement is geen
politieke, maar een financiële kwestie rond de irming van abonnementsgelden van De Waarheid.'^ De Vos blijft wethouder maar dan als onafhankelijk communist. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1949
treedt hij weer op als lijsttrekker van de CPN. Zijn royement is dan
blijkbaar opgeheven.
We zien in Drachten al in oktober 1946 de eerste contouren van de Koude
Oorlog, anderhalf jaar later is die compleet. Door het aftreden van het
cPN-raadslid J. Veenstra ontstaat er een vacature in de Gascommissie en
in de commissie voor Georganiseerd Overleg. De PVDA verklaart dat,
gezien de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije, geen communisten meer
zitting kunnen nemen in deze gemeentelijke commissies.’^ De Vos is
woedend en blijft zitten als wethouder. De gasfabriekaffaire belet de
PVDA De Vos te laten vallen, omdat ze dan met de onbetrouwbaar gebleken ARP-fractie in zee zal moeten gaan. In juni 1949 vinden er opnieuw
gemeenteraadsverkiezingen plaats. De CPN verliest één zetel, verder
verandert er niets.’* De CPN wordt nu geweerd uit alle raadscommissies
en van een terugkeer van een CPN-wethouder kan al helemaal geen sprake
zijn. Nadat de raadsleden Douwstra en Kooistra (ARP) publiekelijk verklaren dat zij indertijd bij de benoeming van de directeur van de gasfabriek fouten hebben begaan, is de weg vrij voor een college bestaande
uit één PVDA- en één ARP-wethouder. Daarmee is de ‘gasaffaire’ na bijna
vier jaar van de agenda verdwenen. Oud-wethouder Douwstra is weer
wethouder en zal dat vele jaren blijven. Oud-wethouder De Vos kan het
overigens niet laten om te stoken in de nieuwe coalitie. In de raadsvergadering van 12 oktober 1949 spreekt hij ‘zijn waardering uit over de pas
aangebrachte openslaande ramen in de raadszaal: een poging om de
laatste “gaslucht” naar buiten te krijgen?”^
De Culturele Mienskip
Het culturele leven van Drachten komt na 1945 moeizaam op gang. Dat
is niet verwonderlijk, want ook voor de oorlog was het culturele leven
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zeer beperkt. De invloed van de gereformeerde kerk op de gemeenschap
speelt daarbij een rol. De plaatselijke gereformeerde kerk, die voortkomt
uit de afscheiding van 1834, staat traditioneel vijandig tegenover culturele uitingen. Zij is huiverig voor de gevolgen van een kunstleven.
Moderne kunst is het tastbare resultaat van de secularisatie en in strijd
met de christelijke geloofs- en levensovertuiging. De opvatting dat het
volk geacht wordt te leven volgens de goddelijke openbaring veroorzaakt die angst.“ Gereformeerden staan fanatiek voor autonomie in
eigen kring. Toneel was in gereformeerde kring, zeker voor de oorlog,
een bedenkelijk fenomeen. ‘Men stond er principieel en practisch nogal
afwijzend tegenover,’ schrijft Buskes nog redelijk mild in zijn herinneringen.^' Ook met de spreiding van de literatuur heeft de gereformeerde
kerk in Drachten moeite. Voor de oorlog vraagt de christelijke Jongerenvereniging de medewerking van de kerkeraad voor de oprichting van
een christelijke leeszaal. De kerkeraad vindt het een sympathieke gedachte, maar acht het toch niet wenselijk ‘omdat het de uithuizigheid bij
onze jonge mensen zal bevorderen en dies niet in hun belang zal wezen’.^^ En ook het openluchtspel en de declamatie in gereformeerde
kring worden met groot wantrouwen bekeken. De kerkeraad huldigt de
opvatting dat daarmee een terrein wordt betreden dat gevaarlijk is voor
de jeugd en wellicht voert naar het moderne toneel.^’
De Nederlands Hervormde Kerk heeft traditiegetrouw een veel ruimer
oordeel over culturele vraagstukken. Voor de oorlog is het vooral de
Groningse theoloog en latere minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, professor G. van der Leeuw, die aandacht vraagt voor de
cultuurtaak van de kerk.^"* In Drachten wordt dat standpunt verwoord
door dominee D. Bakker, vrijzinnig predikant van de hervormde gemeente. Hij zegt het in 1941 als volgt; ‘De kerk mag ook het gebied der
kunst niet ongemoeid laten. Want kunst wordt geboren uit ontroerde
zielen en de hoogste kunst is voor de christen daarom, wat uit een door
God bewogen ziel opwelt.Bakker belegt al op 16 mei 1945 in Hotel
De Phoenix een vergadering om de Drachtster Culturele Gemeenschap
op te richten.
Dirk Bakker is een jeugdvriend van de onbetwiste inspirator van het
religieus socialisme in Nederland, dr. W. Banning. Zij hebben elkaar
voor de Eerste Wereldoorlog ontmoet ten huize van dominee Tenthoff
in Hoorn. Tenthoff is een van de eerste ‘rode’ dominees in Nederland,
Bakker zal later trouwen met een dochter van Tenthoff. Hij gaat samen
met Banning in Leiden theologie studeren en blijft zijn leven lang met
hem bevriend. Bakker sluit zich in de jaren twintig aan bij de SOAP. Hij
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is lange tijd voorzitter van het Religieus-Socialistisch Verbond en zet in
1937 een nieuw centrum op van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in Kortehemmen. Het klimaat van de Woodbrookers wordt
gekenmerkt ‘door een grote mate van openheid en tolerantie en een
sterke gerichtheid op cultuur en samenleving’.^^ Bakker is socialist en
vrijzinnig-protestant. Van belang is verder dat hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog een jaar lang geïnterneerd is geweest in het gijzelaarskamp van Sint-Michielsgestel. In dit kamp is de oprichting voorbereid
van de Nederlandse Volksbeweging, die aan de wieg zal staan van de
nieuwe Partij van de Arbeid. In beide organisaties heeft Banning dan
grote invloed.^^ De invloed van Banning is met name van belang op het
terrein van decultuurpolitiek. De naoorlogse cultuurpolitieke ideeën van
de PVDA zijn in belangrijke mate zijn ideeën en zijn terug te voeren op
het vooroorlogse gedachtengoed van de vrijzinnig-protestanten en de
religieus-socialisten en op die van de naoorlogse Nederlandse Volksbeweging.^*
Er is grote belangstelling voor de oprichtingsvergadering van de Drachtster Culturele Gemeenschap. De Gemeenschap moet een algemeen coördinerende instelling worden voor het gehele culturele en sociale leven.
Men wil goede concerten en toneelgezelschappen naar Drachten halen,
maar men wil nog meer dtin dat. Bestaande verenigingen zullen moeten
worden ingeschakeld bij het werk van de Mienskip (gemeenschap). Dat
moet gebeuren met zowel de jeugdbeweging, als het jeugdclubwerk, de
heemkunde en de natuurstudie. Zelfs de lichamelijke opvoeding dient
een zorg te zijn van de Mienskip. De viering van de eerstkomende
koninginnedag moet in samenwerking met de oranjeverenigingen worden opgezet. ‘De Drachtster Mienskip wil alle verenigingen die arbeiden
aan de opbouw van het culturele leven in Drachten samenbrengen in één
verband. Er mag verscheidenheid blijven, maar in die verscheidenheid
zoekt de Mienskip het gemeenschappelijke.’^^ Het is duidelijk dat Bakker zich bij de formulering van de doelstelling van de Drachtster Culturele Mienskip laat leiden door het programma van de NVB, waar zijn
vriend Banning zo’n nadrukkelijk stempel op heeft gedrukt. In een
interview in de Drachtster Courant verklaart Bakker; ‘Gemeenschappelijk moeten wij gaan werken aan de opvoeding en ontwikkeling van
elkaar. Van elkaar omdat niet alleen bepaalde groepen van ons volk op
cultureel gebied achteraan komen, maar omdat wij allen samen nieuwe
wegen moeten zoeken.’’° Ook het programma van de NVB benadrukt de
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heid, terwijl gelijkertijd de ‘gerichtheid van denken en doen op het
welzijn der gehele natie boven de belangen van groep, klasse, partij en
enkeling bepleit wordt’.’* De doelstelling van de Mienskip sluit ook aan
bij het programma van het in november 1945 opgerichte Nationaal Instituut. Dit gebeurt op instigatie van professor Van der Leeuw in zijn
hoedanigheid als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Het Nationaal Instituut baseert zich op de personalistische ideeën zoals
die werden geformuleerd in lezingen van de NVB. De eerste nummers
van het tijdschrift van het Nationaal Instituut, Binding, bevat beschrijvingen van de activiteiten van een groot aantal andere ‘gemeenschappen’. In Zwolle, Zaandam, Alphen aan den Rijn, Rotterdam, de Schermer, Amersfoort en de Langstraat zijn ook gemeenschappen opgericht
met doelstellingen die identiek zijn aan die van de Drachtster Mienskip.
De oprichtingsdata van die andere gemeenschappen liggen echter tussen
juli en september 1945. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat
de Drachtster Culturele Mienskip een van de eerste in zijn soort in ons
land is geweest.
Ondanks de grote belangstelling voor de Drachtster Culturele Mienskip,
die onder andere blijkt uit de voortdurende aandacht in de Drachtster
Courant, is de gemeenschap een langzame dood gestorven. In juli 1946
lezen we nog in de krant dat het werk van de Drachtster Mienskip door
onvoorziene tegenslag nog niet is wat ervan verwacht mag worden en
dat is dan meteen het laatste teken van leven.’^ Men kan hoogstens gissen
naar de oorzaken van de vroegtijdige ondergang. Een van de oorzaken
van de voortijdige ondergang kunnen de drukke werkzaamheden van
dominee D. Bakker zijn. Hij is naast zijn predikantenwerk voorzitter van
de plaatselijke afdeling van de NVB, van de PVDA en van het voorlopig
Protestants Zieken- en Rusthuis. Bovendien is hij ook nog beheerder van
het centrum te Kortehemmen van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. Zijn niet aflatende inzet in de Nederlands Hervormde Kerk
van Drachten om de discussie tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen op
gang te brengen vergt veel van zijn tijd en energie, zonder dat dit
overigens veel resultaat oplevert. Hoogstens frustraties omdat echte
samenwerking in Drachten in de praktijk niet mogelijk blijkt. Het lijkt
in dit geval echter niet juist de oorzaak bij één, overigens zeer inspirerende figuur te zoeken. Het normale leven is weer op gang gekomen en
de euforie van de bevrijding is voorbij. En juist in die euforie werd er
met veel overtuiging gesproken over samenwerking; na enige tijd trekt
iedereen zich echter weer terug binnen zijn eigen organisatie, binnen de
eigen zuil. Het herstel van de vooroorlogse verhoudingen voltrekt zich
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veel sneller dan men in die eerste vrolijke bevrijdingsmaanden heeft
verondersteld. De Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1946 hebben
duidelijk gemaakt dat de ‘doorbraak’ van de democratisch-socialistische
PVDA is mislukt en dat de vooroorlogse politieke verhoudingen zijn
hersteld. De particuliere organisaties op confessionele grondslag herwinnen hun invloed. Er is uiteindelijk geen plaats voor utopische doelstellingen als ‘eenheid in verscheidenheid’. Het eerder genoemde Nationaal Instituut, dat zich zelf een coördinerende rol voor de
gemeenschappen heeft toegedacht, verdwijnt eveneens. De personalistische ideeën op nationaal niveau blijken uiteindelijk niet aan te slaan
bij de meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Ondanks het geruisloze einde van de Culturele Mienskip, gebeurt er op
cultureel gebied in Drachten in die eerste vijf jaar na de oorlog wel het
een en ander. Veel is het echter niet en de nadruk ligt op de activiteiten
van amateurgezelschappen. Er zijn jaarlijks wel enkele professionele
toneelopvoeringen in Drachten. Het Nederlands Volkstoneel komt er
onder auspiciën van Het Vrije Volk. Het gezelschap Bouber treedt op met
Op hoop van zegen. Maar de Drachtster Courant constateert in maart
1947: ‘Wie het culturele leven in Drachten deze winter grotendeels heeft
gevolgd, komt tot de opvatting, dat de belangstelling zich voornamelijk
richt op luchtige ontspanning, terwijl voor avonden met een iets zwaarder te verteren cultureel menu de interesse klein is.’” Het zwaardere
menu waar de Drachtster Courant over schrijft, betreft het muziekaanbod, een enkel optreden van het Frysk Orkest en recitals in de Grote
Kerk. De grote toneelgezelschappen uit het westen komen niet naar
Drachten, een geschikte accommodatie ontbreekt. De grote zaal van De
Phoenix is er ook niet geschikt voor. Wel is er in maart 1948 voor het
eerst sinds 1941 weer een tentoonstelling van hedendaagse beeldende
kunst, georganiseerd door de Friesche Kunstkring.
Verschillende organisaties opperen kort voor het verstrijken van de jaren
veertig de gedachte dat er in Drachten een schouwburg moet worden
gebouwd. Zowel het Nutsbestuur als het bestuur van de vvv proberen
hierin tot samenwerking te komen.’'' Tot concrete stappen komen ze
echter niet, wel besluiten ze tot de oprichting van een commissie. Twee
jaar later, in maart 1950, benoemt de Vereniging van Handelaren en
Industriëlen een vertegenwoordiger in de schouwburgcommissie. De
vereniging doet dat echter met enige tegenzin, want ze ziet weinig heil
in de mogelijkheid tot exploitatie van zo’n gebouw; daarnaast vreest ze
dat de schouwburg ook op zondag open zal zijn.” We dienen ons te
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realiseren dat de maatschappelijke invloed van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen na de oorlog tanende is. Een door het Nut opgerichte
commissie heeft dan ook niet meer dié invloed die het in zijn bloeitijd
zou hebben gehad. Het gebouw zal er komen zonder dat het Nut enige
invloed zal hebben op de exploitatie. De laatste taak, het verzorgen van
goede toneelvoorstellingen, wordt overgenomen door de beheerder van
de nieuwe schouwburg. Het Nut is daarna jarenlang een papieren organisatie en heft zich op in 1977.^^
Begin van de groei van Drachten
De komst van Philips
De komst van Philips betekent een belangrijke doorbraak voor Drachten.
De multinational heeft blijkbaar vertrouwen in het ondernemingsklimaat in Drachten. Men laat al snel weten dat de fabriek in Drachten zich
de komende jaren zal ontwikkelen tot een onderneming met meer dan
1500 werknemers. Dit optimisme heeft een aanwijsbaar effect op de
kleine bedrijven in Drachten. Ook die besluiten tot het doen van forse
investeringen.’^ De NV Balata, alsmede de Latexfabriek maken een halfjaar na de vestiging van Philips bekend dat zij hun bedrijven flink willen
uitbreiden.’* De firma Hadewé, een fabriek voor kantoorinrichting, wil
weg uit de industrieflat, omdat ze daar maar de beschikking heeft over
800 vierkante meter. De firma wil een eigen gebouw van meer dan 2000
vierkante meter en zestig extra personeelsleden in dienst nemen, waardoor ze een bedrijf wordt met honderd werknemers.’^ Die groei past
precies in de oorspronkelijke opzet voor de industrieflat: een ‘doorgangshuis’ voor beginnende industrieën. Hadewé is de eerste onderneming die doorstroomt.
De economische groei van Drachten heeft de hoogste prioriteit en daarvoor mag best financieel risico worden gelojjen.'’” Het gemeentebestuur
is in een eerder stadium zelfs Philips tegemoet gekomen door 50.000
gulden te investeren in de bouw van de fabriek.'’' Zo wordt Drachten de
sponsor van een multinational. De gemeente heeft echter nauwelijks
eigen middelen, de kas is vrijwel leeg en men doet veel moeite om extern
geld te vinden. Het college van B en W staat voortdurend op de stoep
bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het provinciaal bestuur houdt
vrijdagochtend spreekuur voor de Friese gemeenten, het Drachtster college komt er zelden met lege handen vandaan.'’^ De gemeente Smallingerland weet ook in Den Haag de weg te vinden in de wirwar van
subsidieregelingen. In de praktijk lukt het B en W steeds opnieuw de
169

middelen te vinden voor het uiteindelijke doel: de ontwikkeling tot een
plaats van een vrij grote stedelijke omvang.**^
De houding van de bevolking
Het merendeel van de bevolking juicht de industriële ontwikkeling van
Drachten toe. Die houding wordt weleens toegeschreven aan een typische karaktertrek van de bevolking, die door de eeuwen heen blijk heeft
gegeven van de bereidheid het nieuwe naar Drachten te halen en te
accepteren."^ De inzet van de bevolking blijkt bijvoorbeeld uit het succes
van de zogenaamde ‘burgerzinleningen’ die het gemeentebestuur in 1952
uitschrijft. De bevolking kan inschrijven voor minimaal twee gulden per
week. Het vergaarde kapitaal gaat in de kas voor de woningbouw, bitter
noodzakelijk, niet alleen vanwege de snelle bevolkingstoename, maar
ook door een grote achterstand in de krotopruiming."*’ Ook Philips heeft
belang bij een sterke impuls van de woningbouw, want het moet het
personeel dagelijks met bussen uit de omliggende dorpen naar Drachten
vervoeren."*^ Overigens investeert Philips in woningen voor het hoger
personeel en bemiddelt bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten,
zodat Smallingerland nog meer geld in de sociale woningbouw kan
steken."*^
De bruisende activiteiten die Drachten tot de belangrijkste industriekern
van Noord-Nederland moeten transformeren worden in beperkte kring
kritisch bekeken. De traditionele dorpsgemeenschap Drachten verandert
in een plaats met een stedelijk karakter en dat baart zorgen. De komst
van bewoners van buiten de gemeente leidt tot een andere sociaal-culturele samenstelling van de bevolking. De verstedelijking vormt ook een
bedreiging voor de Friese taal en cultuur, omdat die van oudsher een
plattelandscultuur is."^® De Duitse bezetting heeft geleid tot een opleving
van die Friese culturele identiteit en dat wordt als zeer positief ervaren.
De afdeling Drachten van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
wijdt in 1950 een speciale avond aan de negatieve effecten van de industriële expansie. Dominee Zeilstra stelt bij die gelegenheid dat verstedelijking ‘verzakelijking, verharding, ontgeestelijking, materialisme en
daarmee gepaard gaande genotzucht en ontkerkelijking’ betekent. Hij
vreest dat de ouders niet in staat zullen zijn te voorkomen dat de jeugd
zich gewent aan ‘roken, bioscoop, snoep, drank en dans’."*® Die gewenning aan genotmiddelen zal de lichtzinnigheid en oppervlakkigheid
bevorderen. Er wordt volgens de ‘bezorgden’ door het gemeentebestuur
te weinig nagedacht over de sociaal-culturele gevolgen van het econo-

mische beleid. Sociale wetenschappers zien tegelijkertijd in Drachten
een dankbaar onderzoeksobject, omdat men verwacht dat de sociaal-culturele veranderingen in deze gemeenschap de komende tijd zeer ingrijpend zullen zijn. Professor Zeegers van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen komt in 1952 met 17 studenten naar Drachten om daar een
uitgebreid bevolkingsonderzoek te doen. Het gemeentebestuur voelt
zich vereerd en nodigt Zeegers en zijn groep voor een ontvangst in het
gemeentehuis, maar daarmee houdt de interesse voor het onderzoek op.^°
Verzuiling en de cultuur
Het gemeentebestuur richt zich primair op industriebevordering en woningbouw, om het sociaal-cultureel beleid lijkt men zich niet te bekommeren. Industriële expansie en volkswoningbouw ontmoeten in de
Drachtster gemeenschap slechts in beperkte kring weerstand, in de gemeenteraad heerst hierover grote consensus. Industrie en woningbouw
zijn in de jaren vijftig nergens in Nederland een politiek strijdpunt, laat
staan een zuilenkwestie. De verzuiling is in Nederland in die tijd, en ook
in Drachten, op zijn hoogtepunt.
Politieke samenwerking daarentegen blijkt heel wel mogelijk. Drachten
vormt daarop geen uitzondering. De PVDA- en de ARP-wethouders werken loyaal en in goede verstandhouding samen. De gemeenschap zelf is
echter hopeloos verdeeld en vele groepen zoeken het isolement. Voor de
Drachtster situatie heeft dat met name betrekking op het onderwijs.^'
In het midden van de jaren vijftig bestaan er in Drachten twee typen van
christelijk lager onderwijs die elkaar op grond van verschillende geloofsovertuigingen bestrijden. In hun strijd tegen het openbaar onderwijs vinden ze echter een trouwe bondgenoot in elkaar. Er wordt in 1956
zelfs een derde type christelijke lagere school gesticht vanuit de kring
van gereformeerden artikel 31.’^ Het aantal katholieken blijkt te gering
in omvang om ook aan deze ‘schoolstrijd’ mee te doen.
Binnen de hervormde gemeente in Drachten laait een conflict op tussen
de rechtzinnigen en de vrijzinnigen. Dit ondanks het feit dat op landelijk
niveau de verhoudingen gepacificeerd zijn. P. van Schaik heeft dan ook
terecht de titel Met vallen en opstaan gegeven aan zijn boekje over de
geschiedenis van de hervormde gemeente te Drachten.
Pogingen om te komen tot de oprichting van een sociaal-cultureel centrum, lopen stuk op de politieke verhoudingen, in casu de tegenstelling
tussen socialisten en protestanten. Er bestaan op een gegeven moment
zelfs twee met elkaar concurrerende commissies die zich met de kwestie

bezighouden. Eén commissie die pleit voor de bouw van een schouwburg en één voor een sociaal-cultureel centrum op christelijke grondslag.” Een initiatief voor de bouw van een openluchttheater achter Hotel
Vreewijk in de wijk Foleren bloedt dood. Er is dan wel een stichting die
bestaat uit vertegenwoordigers van zowel links als rechts, maar tot
overeenstemming komt men niet. Dit ondanks het feit dat iedereen er
mee akkoord is gegaan dat het theater op zondag gesloten zal zijn.
Beammeskaed (letterlijk bomenschaduw), de naam die bedacht is voor
het theater, is nooit van de grond gekomen.’"'
Op het terrein van de cultuur blijken de standpunten in Drachten vooralsnog onverzoenlijk. De plaatselijk afdeling van de ARP houdt in 1955
een culturele discussieavond. Men constateert dat de basis ontbreekt
voor het gezamenlijk opzetten van het sociaal-cultureel werk en het
vormings- en jeugdwerk. Fractievoorzitter Kok acht samenwerking met
andersdenkenden op cultureel terrein praktisch uitgesloten. Een
schouwburgzaal zal, vreest hij, ook gebruikt worden voor uitingen van
cultuur die in gereformeerde kring minder gewaardeerd worden en dat
is voor de plaatselijke ARP onverteerbaar.”
De PVDA pleit in dezelfde periode krachtig voor de bouw van een
schouwburg annex sociaal-cultureel centrum en ziet dat als onderdeel
van een ‘actieve cultuurpolitiek’die de gemeente zal moeten voeren. Zij
laat zich daarbij inspireren door het gedachtengoed van de voormalige
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, professor Van der
Leeuw.De gemeente moet naar de mening van de PVDA de exploitatie
van deze culturele gebouwen zelf ter hand te nemen. De ARP verwerpt
deze opvatting.”’
We zien hier dezelfde tegenstellingen als in de landelijke politiek, de
controverse in Drachten is echter scherper omlijnd. De Tweede-Kamerfractie van de ARP toont in die jaren weliswaar nog enige skepsis over
staatsbemoeienis op het gebied van de kunst, maar zij verzet zich bijvoorbeeld niet tegen de instelling van de Raad voor de Kunst in 1955 als
onderdeel van het kunstbeleid.
De controverse draagt ertoe bij dat het gemeentebestuur op het gebied
van het sociaal-cultureel werk passief toekijkt naar het werk van de
verzuilde particuliere organisaties. Dit contrasteert met de activiteiten
die het ontplooit voor de industriebevordering. De directeur van de
Volkshogeschool te Bakkeveen, dr. H.G.W. van der Wielen wijst op deze
passiviteit als hij in 1951 in Drachten een lezing houdt. Zijn pleidooi
wordt welwillend aangehoord, maar heeft voorlopig geen aanwijsbare
invloed.’*
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Sociaal-cultureel centrum
De opzet van de culturele commissie die in 1955 wordt opgericht, is
weinig ambitieus en staat veraf van de oorspronkelijke naoorlogse
Mienskipgedachte. De commissie richt haar aandacht op vier sectoren:
toneel, zang, muziek en lichamelijke opvoeding.” Het belang van de
commissie is eigenlijk alleen het feit dat zij is geformeerd uit vertegenwoordigers van alle gezindten. De instelling heeft de weg vrijgemaakt
voor samenwerking om op termijn tot een schouwburg annex sociaalcultureel centrum te komen. De opvolger van burgemeester Hopperus
Buma, Thalen, die in juli 1956 in Smallingerland wordt geïnstalleerd,
kost het nauwelijks moeite om een ‘Stichting Sociaal Cultureel Centrum
te Drachten’ te entameren, waarin de verschillende levensbeschouwelijke richtingen zijn vertegenwoordigd.^” Deze stichting lukt het een plan
op tafel te leggen, de nodige financiële middelen te verkrijgen en in mei
i960 gaat de bouw van het sociaal-cultureel centrum De Lawei van start.
We zullen daar later nog uitgebreid op terug komen. De ontwikkeling
van het culturele leven in Drachten kan in feite pas beginnen met de
opening van De Lawei. Het toneelaanbod wordt tot dan verzorgd door
het Nut in samenwerking met de personeelsvereniging van Philips. Het
aantal beroepsvoorstellingen is echter gering en komt nooit boven de
vier per seizoen uit. Het toneel van Hotel De Phoenix is voor veel
voorstellingen te klein en ook de Philips-kantine is maar voor weinig
produkties geschikt.^' De kantine bij de fabriek heeft bovendien zo’n
laag podium dat de helft van het publiek maar moet gissen naar de
handelingen die er verricht worden.
De gesubsidieerde gezelschappen die in de jaren vijftig naar Drachten
komen zijn Puck (de latere Toneelgroep Centrum), Toneelgroep Theater
uit Arnhem en het Zuidelijk Toneel Ensemble (het latere Globe). Drie
gezelschappen die opgericht zijn met de nadrukkelijke bedoeling om
ook in kleine plaatsen te spelen en die de gebrekkige accommodaties
maar voor lief moeten nemen. Ook de regionale gezelschappen beginnen
zich in dezelfde tijd steeds meer te ergeren aan dit soort accommodaties,
omdat zij zich geremd voelen in hun artistieke ontwikkeling. Zij stellen
zich op het standpunt dat toneelspreiding iets anders is dan het romantische denkbeeld uit het eind van de vorige eeuw dat men in een dorp.sherberg met een Wanderschmiere wat dorpelingen vermaakt.Het is
vooral Rob de Vries, de leider van Theater, die zich verzet tegen de lange
reizen naar slecht geoutilleerde zalen; hij pleit voor de bouw van goed
geoutilleerde regionale culturele centra.^’ Die centra kunnen, mede door
de toegenomen mobiliteit van mensen, een groot gebied bedienen. De
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Vries staat in zijn pleidooi niet alleen. Vele zichzelf respecterende gemeenten ontwikkelen plannen voor de bouw van een schouwburg of
cultureel centrum. En vanaf het midden van de jaren vijftig worden er
ook heel wat gebouwd: de Streekschouwburg in Cuyk (1957), Cultureel
Centrum in Sittard (1957), De Nieuwe Stadsschouwburg in Nijmegen
(i960), De Nieuwe Doelen in Gorinchem (1961), de Stadsschouwburg in
Heerlen (1961), de Stadsschouwburg in Tilburg (1961), Orpheus in Apeldoorn (1964), Schouwburg De Kampanje in Den Helder (1965).^'*
Er verrijzen nieuwe accommodaties in de provincie en tegen de achtergrond van het bovenstaande is het heel wel denkbaar dat een verder
uitstel van de bouw van De Lawei betekend zou hebben dat het toneelaanbod in Drachten zou verdwijnen.
Culturele voorzieningen
Het muziekaanbod blijkt minder gevoelig voor de gebrekkige theateraccommodatie in Drachten. Een belangrijk deel van recitals en kooruitvoeringen kunnen goed in een van de kerken worden uitgevoerd. Het
Frysk Orkest is verplicht om enige malen per jaar naar Drachten te
komen en daarvoor functioneert de Philips-kantine redelijk. De gemeente draagt twaalf cent per inwoner bij aan de subsidie van dit orkest. In
1953 komt dat neer op een bedrag van 2350 gulden.^* De gemeente geeft
dat geld overigens niet van harte. De burgemeester stelt zich op het
standpunt dat de gemeentefmanciën een dergelijke uitgave niet toelaten.
Hij stelt bovendien dat de bijdrage van Leeuwarden aan het orkest (38
cent per inwoner) niet in verhouding staat tot de veelvoud van concerten
die in de Friese hoofdstad wordt gegeven.De gemeenteraad is het niet
eens met de burgemeester en de subsidie aan het Frysk Orkest blijft
gehandhaafd. De plaatselijke muziekverenigingen zijn verbolgen over
het feit dat hun professionele broeders financiële steun van de gemeente
ontvangen, steun die zij moeten ontberen. De voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo eist dan ook in de Drachtster Courant dat de twaalf plaatselijke verenigingen te zamen een zelfde bedrag
zullen ontvangen als het Frysk Orkest.^^ Een maand na het bewuste
artikel, stellen B en W voor 2000 gulden uit te trekken voor de muziekverenigingen ‘die een zodanige vooraanstaande plaats innemen in het
plaatselijke leven, dat de overheid ter voorkoming van moeilijkheden in
hun bestaan een bedrag aan subsidie dient uit te keren’.^* Elk korps krijgt
tenminste 100 gulden en dat bedrag kan verhoogd worden naarmate het
een groter aantal spelende leden heeft.
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Drachten heeft sinds 1927 een bioscoop, Cinema Modern.*^ In 1987 is dat
nog niet veranderd, met dien verstande dat binnen de moderne trend de
oorspronkelijke foyer van de bioscoop is omgebouwd tot Cinema Modem II. Het aanbod van films in de jaren vijftig is niet bijzonder. Veel
wild-west- en avonturenfilms. We komen titels tegen als De fidele hoer.
Tumult in de slagersput, De bruid had geen tijd, stuk voor stuk films
bestemd voor een breed publiek. Het gebeurt zelden dat er films ‘met
diepere strekking’ worden vertoond, omdat dit het bioscoopbedrijf in
Drachten economisch onrendabel zou maken.^° Het vijfentwintigjarig
jubileum van Cinema Modem in 1952 wordt opgeluisterd met een ‘betere’ film: de uit 1949 daterende film Domani è troppo tardi7' De bevolking
van Drachten is echter niet geheel afgesloten van de art-film. Er bestaat
sinds 1950 een actieve filmkring, die per jaar een aantal voorstellingen
verzorgt. Het lidmaatschap bedraagt ƒ 7,50 per jaar.
Drachten beschikt sinds 1937 over een oudheidkamer, die gevestigd is in
een lokaal van de voormalige rijks-hbs. De eerste conservator is H.K.
Schippers, die leraar is aan deze school en die zijn leven lang een
prominente rol speelt in de Drachtster gemeenschap. Het leslokaal is
natuurlijk volstrekt ontoereikend om zelfs als bescheiden oudheidkamer
te kunnen voldoen. Men zoekt naarstig naar een andere behuizing. Men
weet in 1951, met financiële steun van de bevolking, de hand te leggen
op het woon- en praktijkhuis van wijlen dokter Bleeker.^^ Het is een fraai
wit gepleisterd achttiende-eeuws pand en inmiddels een van de laatste
monumenten van Drachten. De oudheidkamer kan in deze nieuwe behuizing uitgroeien tot een streekmuseum, waarvan de naam, ook na de
verhuizing naar het oude gemeentehuis aan de overkant, verbonden zal
blijven aan die behuizing: ’t Bleekerhüs.^^

Het begin van De Lawei
Er is in het moderne Drachten weinig dat herinnert aan het verleden als
veenkolonie. De naam van het sociaal-cultureel centmm refereert wel
aan dat verleden. Maar hoeveel mensen in Drachten weten wat een lawei
is? In de hal van het gebouw staat een lawei. Het is een rieten mand die
in de veengebieden in een paal gehesen werd als teken voor de turfstekers
dat het tijd was voor de schaft of dat de werkdag was afgelopen.^'* Zoals
gezegd, het lukt burgemeester Thalen in 1956 een stichting voor een
cultureel centmm in het leven te roepen waarin alle levensbeschouwelijke richtingen zijn vertegenwoordigd, hij is de eerste voorzitter. De
ideologische tegenstellingen tussen de voornaamste politieke partijen
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lijken te zijn opgelost. Er resten nog een aantal praktische problemen.
Het bestuur schrijft een prijsvraag uit en dat levert drie inzendingen op.
De realisatie van het bekroonde ontwerp wordt gecalculeerd op een
bedrag van rond de 1,5 miljoen gulden. Dat geld moet uit Den Haag
komen en daar zetelt het laatste kabinet-Drees dat door middel van een
bestedingsbeperking de inflatie in de hand probeert te houden. Er is
bovendien een beperkte bouwstop afgekondigd, elk gebouw dat meer
dan i.ooo.ooo gulden kost behoeft goedkeuring van het rijk.
Het bekroonde ontwerp van architect Schuurmans zal niet gebouwd
worden, omdat het rijk de benodigde financiën niet beschikbaar stelt.
Het stichtingsbestuur kan opnieuw beginnen. De directeur Gemeentewerken, Blokland, en zijn adjunct. Planting, krijgen de opdracht om
binnen van te voren vastgestelde financiële grenzen een gebouw te
ontwerpen.^* Het lukt ze om beneden de negen ton te blijven. Het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen stelt als aanvullende eis dat er tenminste 80.000 gulden door de eigen bevolking moet
worden opgebracht. Dat blijkt in Drachten geen enkel probleem. De
inzameling is, net als indertijd bij de burgerzinleningen voor de woningbouw, een groot succes. Er zijn slechts drie weken nodig om het bedrag
bij elkaar te krijgen. Bovendien wordt er een aanvullende subsidie van
twee ton in het voomitzicht gesteld door de minister van Maatschappelijk Werk, Marga Klompé. Dat ministerie wil met name in die gebieden
waar geen industriële traditie bestaat, de relatie tussen het economische
en het sociaal-culturele beleid versterken.^^
De financiële problemen zijn daarmee opgelost en in mei 1958 kan de
bouw beginnen. De opening vindt twee jaar later plaats en verloopt niet
zonder incidenten. De openingsspeech van de Friese commissaris van
de koningin, mr. H.P. Linthorst Homan, schiet de vertegenwoordigers
van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de ambtenaren van het ministerie van CRM in het verkeerde keelgat. Zij laten
zich tijdens de openingsplechtigheid van de sprekerslijst schrappen en
woedend verlaten zij Drachten. De receptie na afloop in de foyer krijgt
daardoor een ‘wat kille sfeer’.De Friese commissaris verwijt de regering in Den Haag kortzichtigheid ten aanzien van de provincie. Er is te
weinig geld beschikbaar gesteld voor het centrum, waardoor het al voor
de opening te klein is. Het is de vraag of hij gelijk heeft. Opera Forum
blijkt op de openingsavond zonder problemen een uitvoering van Die
Zauberflöte te kunnen brengen. Feit is wel dat De Lawei inmiddels drie
maal zeer grondig is verbouwd: in 1966,1972 en 1985. Het uiteindelijke
resultaat is dat het oppervlak van het huidige complex ongeveer tien keer
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zo groot is als het eerste gebouw van 1960.^
De moeilijkheden zijn na de opening nog niet meteen voorbij. Het
bestuur heeft uit 186 sollicitanten de heer J. van Zanten, toen assistentdirecteur van de Buitensociëteit in Zwolle, benoemd tot directeur van
De Lawei. Een jaar na zijn indiensttreding besluit het bestuur deze
tijdelijke benoeming niet om te zetten in een vaste aanstelling. Het
bestuur besluit in december 1961 dat men niet opnieuw een open sollicitatieprocedure zal volgen. Men vraagt Roel Oostra, die eerder zijn belangstelling voor de functie heeft getoond, om op korte termijn als
directeur in dienst te treden. Oostra drijft een succesvolle banketbakkerszaak in het centrum van Drachten. Hij is tot zijn benoeming bij de
Lawei de stuwende kracht van het in Friesland gerenommeerde cabaretgezelschap ‘De Spinnekop’.
De expansie van Drachten
De tweede sprong voorwaarts
De Lawei is eigenlijk pas in 1962 echt gaan functioneren. In datzelfde
jaar wordt drs. W.E. baron Van Knobelsdorff benoemd tot burgemeester
van Smallingerland. Hij zal door ‘zijn persoonlijkheid en werkkracht
(...) een stevige stempel’ drukken op de gemeente.^^ Hij is opvolger van
drs. A Blaauboer die nog geen vijf maanden na zijn installatie overlijdt.*”
In dezelfde periode maakt Drachten de tweede grote sprong voorwaarts.
In de zesde Industrialisatienota van het ministerie van Economische
Zaken is het tijdvak 1957-1962 gekozen als de derde periode van industrialisatie, met daarbij veel aandacht voor de industriële expansie in de
regio. Drachten wordt in de nota aangewezen als een van de ontwikkelingskemen voor de industrie.*" De daaropvolgende Industrialisatienota
en de Nota inzake het te voeren industriespreidingsheleid wijzen Drachten opnieuw aan als ontwikkelingskem.*^ De verwachting is dat Drachten daarbij niet alleen het verzorgingscentrum van zuidoost-Friesland
zal zijn, maar zich zal ontwikkelen tot hét centrum voor geheel oostelijk
Friesland. Het zal daarbij in een concurrentieslag verwikkeld raken met
het inmiddels ook snel groeiende Heerenveen.*’
Het optimisme voor de toekomst is gegrond op de wetenschap dat hét
rijk de plannen van Drachten blijvend zal steunen. De conjunctuur van
Nederland ontwikkelt zich gunstig. Het bedrijfsleven floreert en de in
1962 ingevoerde arbeidstijdverkorting heeft nauwelijks invloed gehad
op de winstcijfers. De werkloosheid in Nederland bedraagt slechts 0,7
procent van de beroepsbevolking. Dat geeft weliswaar enige spanning
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op de arbeidsmarkt, maar die spanning is juist in de van oudsher agrarische gebieden afwezig. De agrarische sector krimpt nog steeds in en
daardoor ontstaat een natuurlijk verloop van arbeidskrachten naar de
industrie. Het beste bewijs voor het optimisme in Drachten is misschien
wel de verkoop van de industrieflat aan Philips.*"* Dit gebouw werd in
1949 geopend en is voor Drachten het symbool geweest van industriebevordering. In 1950 werken er in Drachten exact 775 mannen en vrouwen in de industrie, tien jaar later zijn dat er ruim 4000.*^ De vestiging
van Philips heeft dan inmiddels meer dan 2300 werknemers in dienst.*®
Ook andere bedrijven breiden ?ich uit.*^ In 1963 staat Smallingerland
bovenaan de lijst van snelst groeiende gemeenten in Nederland.** Tussen
1950 en 1962 is de bevolking van Drachten verdubbeld. Smallingerland
heeft in 1962 ruim 32.000 inwoners, waarvan er bijna 25.000 in Drachten
wonen. ’
Rooms-katholieken in Drachten
Het ligt voor de hand dat er door de groei in sociaal en politiek opzicht
veel verandert. Dat blijkt toch anders te zijn. P. van Schaik stelt vast dat
de politieke verhoudingen in Smallingerland, ondanks de economische
expansie en de daarmee gepaard gaande immigratie, ongeveer gelijk
blijven.*”
Tweede-Kamerverkiezingen tussen ip4s en ip6}
1946
Confessioneel
PVDA

43%
36%

CPN

15%

VVD

3%
3%

Diversen

t9S2

ipsó

40% 43%
40% 45%
7%
5%

I9S9

196}

43% 44%
43% 39%
5%
7%

6%

6%

9%

6%

7%

1%

-

3%

Bovenstaande tabel geeft een constant beeld, zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de CPN in 1946 als gevolg van haar houding in de
Tweede Wereldoorlog nog een omvangrijke aanhang heeft. Die aanhang
is na 1948 onder invloed van de Koude Oorlog gedecimeerd. De grote
aanhang van de PVDA in 1956 hangt samen met het landelijke verkiezingssucces: de laatste verkiezingen met W. Drees als lijsttrekker. De landelijke politieke stabiliteit manifesteert zich ook in de gemeenteraad. De
verhouding tussen wat wij eerder ‘links’ en ‘rechts’ hebben genoemd,
verandert niet fundamenteel. Toch is er ook op het terrein van de ge178

meentepolitiek in 1962 een opmerkelijk breekpunt. De gemeente Smallingerland heeft altijd een zeer kleine minderheid van rooms-katholieke
inwoners gekend. De groei van de bevolking en de vestiging van Philips
uit het katholieke Brabant hebben dat niet veranderd. De KVP haalt in
Smallingerland in 1946 1 procent van de stemmen en in 1963 2,7 procent.
De steun van de Nederlandse rooms-katholieken voor de KVP is tot het
midden van de jaren zestig nog massaal. Bijna 84 procent van de katholieken stemt in 1963 nog KVP, een percentage dat daarna in snel tempo
daalt, met als absoluut dieptepunt 1972 met 38 procent.^'
De politieke rol van de katholieken in Smallingerland verandert in 1962.
De ARP en de CHU en de KVP besluiten om met één lijst - de Christen-Democratische Groepering - de komende gemeenteraadsverkiezingen in
te gaan. Nummer drie van die lijst, verkiesbaar dus, is een katholiek.^^
Het is in die tijd niet ongebruikelijk dat ARP en CHU bij lokale verkiezingen een gezamenlijke lijst indienen, maar tot dan toe is het nergens
voorgekomen dat daarbij ook de KVP betrokken wordt. In CDA-kringen
beschouwt men 1970 als het officieuze begin van het Christen-Democratisch Appèl, omdat toen bij de provinciale verkiezingen in Friesland
KVP, ARP en CHU met één lijst uitkwamen.^^ De confessionelen in Drachten zijn werkelijk de eersten die een brede christen-democratische samenwerking tot stand brengen. Of zij zich daar toen van bewust zijn
geweest is een andere vraag.
De plaatselijke PVDA bestempelt de Christelijk Democratische Groepering als opportunistisch en spreekt de vrees uit voor een sterke roomse
invloed in Smallingerland.^'* De gezamenlijke Christen-Democratische
Groepering besluit na de gemeenteraadsverkiezingen overigens - de
restzetels zijn dan binnen - om als drie verschillende fracties te opereren.
De moderne stad
De komst van burgemeester Van Knobelsdorff in 1962 is van beslissende
betekenis voor het huidige Drachten. Het blijft niet bij het aantrekken
van werkgelegenheid. De woningbouw wordt gestimuleerd en de beschikbare financieringsbronnen worden efficiënt benut.Van Knobelsdorff komt in 1968 met een vijfjarenplan en dat is in die tijd vrij uniek
voor een gemeente van deze grootte. In het plan worden 212 objecten
genoemd die de komende jaren zullen moeten worden uitgevoerd en
daarvoor is een investering noodzakelijk van 125 miljoen gulden, waarvan 1,6 miljoen gulden in de culturele sector.^^ Buitenlandse ondernemingen worden benaderd met een Engelstalige brochure, waarin het
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gunstige industrieklimaat breed wordt uitgemeten en het stabiele politieke klimaat en de arbeidsmoraal van de jonge en honkvaste Drachtster
bevolking worden geprezen.
De Drachtster Courant verzucht na de demping van de Noorderdwarsvaart dat ‘Drachten zonder Dwars vaart eigenlijk geen Drachten meer
is’.^^ Het is niet gebleven bij het dempen van de Noorderdwarsvaart.
Drachten is een plaats geworden met een gescheiden voetgangers- en
verkeerscirculatie. Het hedendaagse centrum van Drachten oogt als een
winkelcentrum van een nieuwbouwwijk in een grote stad. Twee, gedeeltelijk overdekte, winkelpromenades die elkaar haaks doormidden snijden. Het kruispunt is de plek waar eens de hoofdbrug van Drachten heeft
gestaan. Op loopafstand van het winkelcentrum is een parkeerplaats
gesitueerd met 2500 plaatsen. Het centrum van Drachten kent nauwelijks
monumenten. Slechts kerken en enkele gerestaureerde huizen herinneren eraan dat Drachten niet in één decennium is gebouwd. Er zijn meer
binnensteden in Nederland die een vergelijkbare uitstraling hebben.
Drachten vormt in Friesland echter een uitzondering. De winkelcentra
van Heerenveen, Oosterwolde, Gorredijk of Leeuwarden vertonen niet
zo’n radicale breuk met het verleden. De Lawei ligt aan de zuidzijde van
de winkelpromenade. Aan de voorzijde is een groot plein en aan weerszijden bevindt zich ruime parkeergelegenheid. Een geïsoleerd cultuureiland, zonder verbindingen, zonder ‘handreiking’ naar het dagelijks
leven van Drachten.
Het eigen toneelgezelschap
Roel Oostra is vanaf 1962 verantwoordelijk voor de programmering van
De Lawei. Hij doet dit met verve. Het aantal beroepsvoorstellingen is in
die eerste jaren nog niet zo erg groot, maar Oostra weet in de theaterwereld een naam op te bouwen als de bevlogen schouwburgdirecteur,
waardoor velen er een genoegen in stellen om de verre reis naar het
noorden te maken. Zijn publieksgerichte beleid werpt vruchten af. De
Lawei mag zich verheugen in een goede tot zeer goede zaalbezetting.
Hij heeft elke maand een column in de Drachtster Courant, onder de
titel ‘Ons Aller Lawei’. Die titel geeft zijn intenties weer, De Lawei is
er voor iedereen. In zijn maandelijkse bijdrage wendt hij zich rechtstreeks tot zijn publiek, dat hij steevast de kwalificatie ‘hooggeëerd’
meegeeft. Hij bespreekt niet alleen de komende theatervoorstellingen,
maar vermeldt ook vergaderingen van plattelandsvrouwen of jubilea.
Hij geeft hiermee aan dat De Lawei niet alleen een schouwburg is, maar
180

een gemeenschapsvoorziening voor alle gezindten. Hij ondertekent zijn
column met ‘Uw dienstwillige dienaar’.
Toch blijft het moeilijk de grote westelijke gezelschappen naar Drachten
te halen, ook voor Oostra. Het toneel is te klein voor de in grote schouwburgen gemonteerde voorstellingen. Het zijn dan ook over het algemeen
voorstellingen van de regionale gezelschappen als Theater en het Zuidelijk Toneel Ensemble die naar De Lawei komen. Rob de Vries, de
oprichter van Theater, maar inmiddels verhuisd naar het Nieuw Rotterdams Toneel is van mening dat het noorden van het land evenals het
zuiden en oosten een eigen regionaal gezelschap moet hebben. Het is
van De Vries tot op zekere hoogte een ideëel standpunt, anderzijds speelt
bij hem het argument dat hij met zijn Rotterdams gezelschap niet meer
bereid is om zoveel in de regio te spelen.^* Zijn opvatting wordt gedeeld
door het ministerie van CRM en in 1966 krijgen Jaap Marleveld en Manon
Alving van het ministerie opdracht om de mogelijkheden na te gaan voor
de vestiging van een toneelgezelschap in het noorden van het land.
Vestiging in de stad Groningen ligt voor de hand, maar die gemeente wil
dat niet uit angst dat zij daardoor geheel verstoken zal worden van het
toneel van de westelijke gezelschappen. De Noorder Compagnie wordt
in 1967 officieel opgericht en vestigt zich in eerste instantie in het Friese
Palen, vlakbij het Fries-Gronings-Drents drielandenpunt. De groep verhuist al snel naar Drachten, waar een redelijke accommodatie beschikbaar is. Drachten bouwt in 1971 zelfs een geheel nieuw en eigen gebouw
voor de Noorder Compagnie als onderdeel van de uitbreiding van De
Lawei. De subsidiegrond van het gezelschap is 40 procent van het rijk,
30 procent van de drie provincies en de resterende gelden komen van 19
noordelijke gemeentes.
Het gezelschap poogt een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Men
speelt vooral in de elf redelijk geoutilleerde schouwburgen in de noordelijke provincies, maar ook in dorpshuizen, aula’s van scholen, cafézalen en kantines. Men brengt ‘herkenbaar toneel’. De Noorder Compagnie wil niet concurreren met de westelijke gezelschappen. Het gezelschap kiest duidelijk een andere positie dan de regionale gezelschappen
Theater en Ensemble. Die groepen komen regelmatig in conflict met de
regionale overheden door voorstellingen die te vooruitstrevend of te
buitenissig worden geacht. Jac Heijer constateert bij de opheffing van
het gezelschap in 1979 dat de Noorder Compagnie altijd een uiterst braaf
gezelschap is geweest.^^
De eerste jaren van het bestaan van de Noorder Compagnie zijn succesvol. Moeilijkheden komen pas na het vertrek van Marleveld en Alving,

die in 1976 worden opgevolgd door de Tsjechische regisseur Zdenek
Kraus. Kraus probeert zich wel degelijk in de concurrentieslag te werpen
met de westelijke gezelschappen.'”® Dit streven luidt tevens het roemloos einde in van de Noorder Compagnie. Het begint met een conflict
tussen het bestuur en Kraus over de artistieke koers. Het bestuur wil
terug naar de minder ambitieuze opzet van voorheen, omdat de belangstelling van het publiek spectaculair is teruggelopen. Die terugloop is
overigens een nationale trend. In het begin van de jaren tachtig verandert
dit weer, dan treedt een herstel op van de publieke belangstelling.'”'
Het bestuur manoeuvreert in deze periode uiterst onhandig en autoritair.
Men schrijft een beleidsplan voorde periode 1979-1983 waarin men geen
plaats meer ziet voor Zdenek Kraus. De leden van het gezelschap protesteren heftig tegen deze gang van zaken, waarna het bestuur ertoe
overgaat om voor het gehele gezelschap collectief ontslag aan te vragen.
Wat begint als een artistiek conflict wordt daarna een sociaal conflict
van de eerste orde. Dit sociale conflict leidt de aandacht af van de
artistieke malaise waarin het gezelschap op dat moment verkeert. De
minister van CRM besluit, na een advies van de Raad voor de Kunst, de
Noorder Compagnie per i september 1979 op te heffen en de subsidiegelden voorlopig aan losse produkties in het noorden te besteden. Het
voor het noorden gereserveerde geld wordt later gebruikt voor de financiering van de produktiekem De Voorziening, die wel domicilie kiest in
Groningen.
Beeldende kunst
Het Lawei-complex biedt tegenwoordig onderdak aan de in 1953 opgerichte muziekschool, terwijl ook de plaatselijke kunstuitleen er gevestigd is.'”^ De beeldende kunst heeft geen hoge prioriteit bij het gemeentebestuur. Drachten heeft daarin nauwelijks een traditie of is zich van
die traditie niet bewust. Het duurt heel lang voordat men zich realiseert
dat Thijs Rinsema een kunstenaar van belang is geweest en het is in dit
verband typerend dat de tentoonstelling Dada in Drachten in Franeker
wordt gehouden. Die tentoonstelling blijkt naderhand het begin van een
hernieuwde belangstelling voor het werk van de prominentste kunstenaar van Drachten. Overigens beperkt men zich daarbij niet tot Rinsema.
Ook andere kunstenaars die in het verleden hun domicilie hebben gekozen in Drachten mogen rekenen op een toenemende interesse.
Een van hen is Ids Wiersma. Hij heeft zo’n zes jaar in Drachten gewoond
en in die periode maakte hij etsen en tekeningen van de plaats en de
omgeving. De beeldhouwer Pier Pander is in Drachten geboren, doch
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hij verhuist naar Amsterdam om daar op de Rijksakademie een opleiding
te volgen. Hij wint de Prix de Rome, vertrekt naar Rome en keert nooit
terug in Drachten. De grafisch ontwerper S.H. de Roos is ook geboren
in Drachten, maar verhuist op zesjarige leeftijd al naar het westen. Ook
hij zal nooit meer in Drachten wonen. Er is, los van Rinsema, één echte
Drachtster beeldend kunstenaar, iemand die er zijn hele leven heeft
gewoond. Dat is Jan Planting. Hij is, zoals hij dat zelf noemt, in het
dagelijks leven ‘verver’, die wanneer hij de kans krijgt om kwast, grondverf en plamuurmes terzijde te leggen, het fijne penseel hanteert.
Het zijn Rinsema, Wiersma, Pander, De Roos en Planting, die ieder op
hun eigen wijze deel uitmaken van de geschiedenis van de beeldende
kunst in Drachten. Hun werk heeft een ereplaats in ’t Bleekerhüs, het
streekmuseum van Smallingerland.
In De Lawei is een kunstuitleen, maar daarvoor kan men nauwelijks een
beroep doen op plaatselijke beeldende kunstenaars. De gemeente Smallingerland heeft vele jaren lang één kunstenaar gehad die gebruik maakte
van de Beeldende-Kunstenaarsregeling.
Het hedendaagse Drachten
Veranderingen in de economische structuur
De economische teruggang van het begin van de jaren tachtig heeft ook
in Drachten zijn effecten gehad.
Philips heeft vele banen afgestoten en vormt niet meer die stabiele factor
in het plaatselijke bediijfsleven als voorheen. De werkloosheid is er
groot, bijna 20 procent van de beroepsbevolking, maar in tegenstelling
tot de situatie vlak na de Tweede Wereldoorlog staat Drachten er niet
ongunstiger voor dan de omliggende gemeenten. Het gemeentebestuur
van Smallingerland heeft door de jaren heen een grote nadruk gelegd op
de industriële ontwikkeling. Het wist zich daarin gesteund door het
plaatselijke bedrijfsleven. Door de bevolkingstoename is Drachten, inmiddels de tweede stad van Friesland, het centrum geworden van het
oostelijk deel van deze provincie. De dienstverlenende sector verzorgt
een groeiend deel van de werkgelegenheid, zeker nu de industriële
ontwikkeling stagneert.
De eerder gememoreerde ‘subsidieslimheid’ van het gemeentebestuur
blijft ook in deze periode kenmerkend voor het gemeentebeleid. In 1982
voert de gemeente een landelijke advertentiecampagne waarin men Nederlanders oproept in Drachten te komen wonen. Men probeert vóór i ja183

nuari 1983 50.000 inwoners te hebben. Als men deze grens overschrijdt
wacht een extra uitkering uit het gemeentefonds van vijf miljoen gulden
op jaarbasis. De advertentiecampagne, die twee ton kost, waarvan 1,5 ton
betaald door het plaatselijke bedrijfsleven, is een groot succes. De vijf
miljoen gulden extra die het gemeentebestuur toucheert wordt onder
meer gebruikt voor een zeer ingrijpende verbouwing van De Lawei.‘°^
Cultureel aanbod in Drachten
Roel Oostra kan bij zijn afscheid als directeur van De Lawei met tevredenheid terugkijken op wat er in zijn theater allemaal is gepresenteerd.
Het eerste seizoen onder Oostra kan men acht beroepsvoorstellingen
bezoeken en in het laatste seizoen staan er ruim 130 voorstellingen. Het
naoorlogse idee van geografische kunstspreiding heeft in Drachten tot
resultaten geleid. Er is veel te zien en te horen en de bezoekersaantallen
stemmen ook tot tevredenheid.
Het idee van kunstspreiding is onder meer ontstaan vanuit een rechtvaardigheidsbeginsel dat ook de provincie recht heeft op cultuur. Dat is
vooral een gedachte die bij de rijksoverheid heeft geleefd en eigenlijk
nog leeft. Een hiërarchische manier van denken, waarbij men uitgaat van
de culturele superioriteit van de randstad ten opzichte van de provincie.
De provincie zelf heeft dat denken nooit bestreden, integendeel. Bram
Kempers verwijst naar Tsjechovs Drie zusters: ‘Het verlangen vanuit de
provincie-elite naar het culturele leven in de grote stad is nooit zo
indringend verwoord als in dit drama in vier bedrijven.’”'* Het thema
van dit stuk uit 1901 heeft eigenlijk nog nooit aan actualiteit ingeboet. In
de provincie leeft nog steeds het verlangen naar de grootsteedse cultuur.
De radio is in de jaren vijftig in de provincie voor veel mensen de stem
van die cultuur, het contact met de grote wereld. De omroepverenigingen
hebben dat toen heel goed begrepen. Bekende radioartiesten zoals
VARA’S Max van Praag, reizen de provincie af, de stem krijgt een gezicht.
Televisie heeft hierin verrassenderwijs geen verandering gebracht. De
artiesten die hun populariteit verworven hebben via de beeldbuis, reizen
met theaterprogramma’s het land door en trekken daar volle zalen. Het
verschil met veertig jaar geleden is alleen dat de omroepen met dit circuit
niets meer te maken hebben. Het zijn onafhankelijke producenten die
zowel televisie- als theaterprogramma’s produceren. Het is de cultuur
van de hoge kijkcijfers, die voor de grootsteedse cultuur wordt versleten.
De programmering van De Lawei wordt in belangrijke mate bepaald
door dit vrije circuit van toneel- en cabaretvoorstellingen, musicals en
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programma’s met populaire muziek. Dit vrije circuit speelt in op het gat
in de markt dat ontstaan is doordat het gesubsidieerde toneel het blijspelgenre geheel achter zich heeft gelaten. Er is echter ook een andere
grootsteedse cultuur; die van het huidige gesubsidieerde toneel. Dat
gesubsidieerde toneel kunnen we ruwweg in drie categorieën indelen.
De eerste categorie wordt gevormd door de grote gezelschappen die
ongeveer drie miljoen gulden of meer subsidie per jaar ontvangen en
repertoiregezelschappen genoemd worden. Deze grote gezelschappen
hebben tussen 1950 en 1970 in de provincie gezorgd voor het opvoeren
van blijspelen, een rol die nu door de vrije producenten is overgenomen.
De tweede categorie bestaat uit de kleine, structureel gesubsidieerde
gezelschappen, die meestal zogenaamde ‘kleine-zaalprodukties’ maken.
De derde categorie van het gesubsidieerde toneel beperkt zich tot de
gesubsidieerde ad hoc-produkties, meestal ook gemaakt voor de kleine
zaal.
De gezelschappen in de eerste categorie, zoals de Haagse Comedie en
het Publiekstheater, hebben in de loop der jaren grote bezwaren ontwikkeld tegen De Lawei. De oude theaterzaal heeft een te klein podium voor
de voorstellingen van deze gezelschappen. Immers die voorstellingen
worden ontworpen voor de podia van respectievelijk de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag en de Stadsschouwburg in Amsterdam en
kunnen niet zonder bezwaren in een accommodatie van een beperkter
omvang worden gemonteerd. De in 1986 geopende nieuwe grote zaal
van De Lawei heeft dat probleem opgelost. De Haagse Comedie heeft
in het seizoen 1986/87 drie maal gespeeld in De Lawei en het Publiekstheater één keer. Het regionale gezelschap Theater heeft vier voorstellingen verzorgd. Globe en de noordelijke produktiekem De Voorziening
zijn beide ook één keer geweest. De kleinere gezelschappen komen
nauwelijks in Drachten. De Friestalige toneelgroep Tryater verzorgt een
enkele maal voorstellingen, het Haarlemse Perspect komt één keer in De
Lawei, hetzelfde geldt voor Werk in Uitvoering. Daarnaast zijn er nog
drie voorstellingen in de ad hoc-sfeer: één voorstelling van Studio Hindrik en twee voorstellingen geproduceerd door de Theater Unie. In totaal
negentien gesubsidieerde voorstellingen, dat is 30 procent van het totaal
aantal theatervoorstellingen in De Lawei per seizoen.
Een groot aantal landelijke gezelschappen die structureel subsidie ontvangen, is niet in De Lawei geweest: Baal, Centrum, de Appel, het RO
theater, het Werktheater, Het Vervolg, Fact, Studio’s Onafhankelijk Toneel, Diskus, Maatschappij Discordia, de Salon, Persona, Orkater, Dogtroep en het Ka-theater. In geld uitgedrukt betreft het hier ongeveer 40
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present van het budget voor de Nederlandse toneelgezelschappen dat
door de rijksoverheid en de drie grote gemeenten te zamen wordt opgebracht.'®’
Het vrije circuit blijkt ruim vertegenwoordigd in de programmering van
De Lawei. Zo zijn er twaalf toneelvoorstellingen uit dit circuit en
tweeëntwintig voorstellingen in de categorie cabaret, musical en populaire muziek. Er zijn bovendien nog negen buitenlandse voorstellingen,
waarvan vijf uit Vlaanderen. Het geringe aandeel van de gesubsidieerde
voorstellingen in de programmering van De Lawei is niet te wijten aan
onwil van die gezelschappen. Roel Oostra en zijn opvolger Thom van
der Goot willen niet anders. Ze voeren daar verschillende argumenten
voor aan. Hun redenering is dat Drachten zo is samengesteld dat men er
nauwelijks buitenissige of experimentele voorstellingen kan presenteren. Drachten is een industrieplaats, waar nu eenmaal geen belangstelling is voor de meer ‘moeilijke’ culturele uitingen. Men zou deze belangstelling hoogstens van jongeren kunnen verwachten die een hogere
opleiding volgen. Er bestaat in Drachten slechts één hbo-opleiding,
namelijk een pedagogische academie. Het dichtbij gelegen Leeuwarden
is een belangrijk centrum van hbo-opleidingen en in Groningen is er
bovendien nog een universiteit. Het potentiële jongerenpubliek ontbreekt in Drachten. Wil iemand uit Drachten een voorstelling bezoeken
die buiten de geijkte kaders valt, dan is de reis naar Groningen of
Leeuwarden geen enkel probleem.
Het zijn echter niet alleen deze overwegingen die de programmering van
De Lawei hebben bepaald. De geschetste programmering, waarin het
lichte element overheerst, past geheel in de smaak van Oostra en zijn
visie op de plaats van De Lawei in Drachten. De Lawei is een centrum
voor iedereen en de programmering is aan die opvatting aangepast. De
Lawei is in de ogen van Oostra ‘het gezelligste theater van ’t noord’n’,
de plek waar je je ‘dompelt in een heerlijke avond theater’ met voorstellingen waarin ‘de levensvreugde hoogtij viert’.‘°^ Oostra moet niets
hebben van het moderne toneel, waarvan hij zegt: ‘De taboes zijn weg
en het publiek ook.’'®'' Hij zegt ook; ‘Ik denk dat heel veel gewone
mensen het als normaal beschouwen om op een gewone manier het leven
te beleven. Zowel in hun huisgezin, op hun werk, in ’t onderwijs, in ’t
theater of in de muziek. Zij worden daarom honend als burgerlijk (nog
liever als kleinburgerlijk) nagewezen. Maar die groep kon best eens de
ruggegraat van de maatschappij zijn!’'®*
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Deze woorden van Oostra zijn een voorbeeld van de sterke tegenstelling
die er leeft in kunstminnend Nederland. Men kan het een richtingenstrijd
noemen, die vooral van toepassing is op de theaterwereld. De jaren zestig
geven heftige emoties te zien over hoe het verder moet met ons theateren muziekleven. Die emoties culmineren in de actie-Tomaat en de actie-Notenkraker. De veranderingen die door de discussies hebben plaatsgevonden zijn echter in de muzieksector veel minder ingrijpend geweest
dan in het theater. Het aanbod door de symfonieorkesten is wat teruggelopen door fusies van orkesten, maar daarnaast is er een groot circuit van
kamermuziek ontstaan. De protesterenden in de muziek uit de jaren
zestig hebben een veel minder grote greep gekregen op de muziekpraktijk dan de theatermensen. Het aanbod van moderne hedendaagse muziek in Nederland vormt nog steeds een minimaal gedeelte van het totale
aanbod. Drachten blijft van deze muziek geheel verstoken, maar dat is
niet zo verrassend. Wel zien we in De Lawei, in navolging van de
landelijke trend, een voortdurende groeiende aandacht voor de kamermuziek. Daarnaast komt het Frysk Orkest zo’n tienmaal per jaar met een
gemêleerd programma. Naast werk van de bekende componisten wordt
ook wel een enkele maal een hedendaagse componist gespeeld, zoals in
het seizoen 1986/87 een werk van Peter Schat.
De geleidelijke aanpassing aan bepaalde ontwikkelingen zien we ook in
het enige museum dat Drachten rijk is. ’t Bleekerhüs is begonnen als een
eenvoudige oudheidskamer, eigenlijk een opslag van de gevonden voorwerpen uit de streek. Het heeft zich ontwikkeld tot een klein streekmuseum. Dat museum besteedt niet alleen aandacht aan dc geschiedenis
van de streek, zoals die kan worden afgeleid uit voorwerpen, foto’s of
vaandels. De Dada-beweging en haar relatie tot Drachten is er prominent, misschien mogen we wel zeggen trots, aanwezig. Naast de vaste
collectie worden er regelmatig losse exposities gehouden, soms van
beeldende kunstenaars uit de streek. De vaste collectie wordt begeleid
door schriftelijk informatiemateriaal. Voor scholen is er tevens een aantal diaprogramma’s over de geschiedenis van Smallingerland beschikbaar. Het museum heeft zich, op een begrijpelijk bescheiden manier,
aangepast aan de moderne opvattingen over museumbeleid.
Praten over de kunsten in Drachten betekent vrijwel uitsluitend praten
over De Lawei. Er zijn in 1987 nog maar twee posten op de gemeentebegroting die betrekking hebben op de professionele kunsten. Dat is een
budget van 15.000 gulden bestemd voor opdrachten aan beeldende kunstenaars. Voor De Lawei wordt jaarlijks een bedrag van 1.735.300 gulden
187

uitgetrokken. Daarbij moet worden aangetekend dat de gemeente tot
voor kort ook een financiële bijdrage heeft geleverd aan de exploitatie
van het Frysk Orkest en de theatergroep Tryater. De subsidiëring van die
gezelschappen is in de loop van 1985 gecentraliseerd en wordt nu voor
honderd procent door het rijk betaald. Er staat nu ook nog een klein
bedrag op de begroting voor de Beeldende-Kunstenaarsregeling, maar
die regeling is opgeheven dus dat verdwijnt ook.
Dit betekent dat 1,9 procent van de totale begroting van 1987 van de
gemeente Smallingerland aan kunst wordt besteed. Hieronder volgen de
bedragen in duizenden guldens die de belangrijkste culturele voorzieningen in Smallingerland de afgelopen vijf jaar hebben ontvangen:
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Deze cijfers maken duidelijk dat er slechts twee grote uitgaven op
cultureel terrein zijn in Drachten: De Lawei en de kunstzinnige vorming.
Het bedrag voor kunstzinnige vorming bestaat voornamelijk uit kosten
van de muziekschool De Meldij en van het creativiteitscentrum Het
Karwei.
Epiloog
In dit verhaal staat Drachten centraal, maar de bevindingen hebben niet
uitsluitend betrekking op deze voormalige veenkolonie. Vergeleken met
andere plaatsen zijn er uiteraard verschillen. Er zijn andere hoofdpersonen, andere omstandigheden, andere verhoudingen. In essentie echter
zien we in de petite histoire van Drachten een afspiegeling van de
veranderingen in de provincie die sinds de Tweede Wereldoorlog hebben
plaatsgevonden.
De eerste naoorlogse minister van Cultuur, Van der Leeuw, meende dat
door de kunst te subsidiëren er een dam kon worden opgeworpen tegen
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de opdringende massamedia. Jan Kassies beoordeelt in 1963 de ontwikkeling van de televisie in Nederland positief ondanks het feit dat ‘intellectueel Nederland zich vol minachting van de televisie afwendde zoals
de adel zich van de revolutie afkeert’.Het gevaar van televisie is wel
onderkend als concurrent van de schouwburgen. Niet voorzien is dat de
televisiecultuur steeds nadrukkelijker de programmering van de
schouwburgen in Nederland is gaan bepalen. De publieklustige schouwburgdirecteuren, en De Lawei in Drachten vormt daarop geen uitzondering, zijn hun oorspronkelijke taakstelling vergeten. Het verlangen naar
de grootsteedse cultuur is vertaald met het verlangen natir de cultuur van
de Hilversumse A-omroepen. Grootsteedse cultuur is daarbij niet synoniem met het onverwachte, maar met het voorspelbctfe.
Drachten is in een periode van dertig jaar uitgegroeid van een dorp tot
een plaats met stedelijke allures. De sociale en culturele veranderingen
in Drachten gedurende de laatste decennia zijn groot. Het is echter zeer
de vraag of die uitsluitend zijn toe te schrijven aan de industrialisatie en
de daarmee samenhangende urbanisatie. De nieuwe bewoners in Drachten zijn in hoofdzaak afkomstig van het Friese platteland."” De eerste
periode van groei van de gemeente heeft geen verandering gebracht in
de samenstelling van bevolking wat betreft hun politieke voorkeur, noch
tot verandering in de aanhang van de kerkgenootschappen. Er is alleen
vanaf de jaren zestig, conform de landelijke trend, een groei geweest
van het aantal onkerkelijken en een daling van de Nederlands Hervormden. Het gemiddelde inkomen en vermogenspositie van de inwoners van
Smallingerland heeft zich ontwikkeld conform de rest van Friesland."'
Er blijkt bovendien, alle sombere voorspellingen ten spijt, dat de urbanisatiegraad nauwelijks een verband heeft met de waardenoriëntaties
van mensen. Die waardenoriëntatie blijkt veel meer afhankelijk van het
opleidingsniveau."^ Het gemiddelde opleidingsniveau van de Drachtster
bevolking heeft, ondanks de groei en rekening houdend met de algemene
verhoging van dat niveau in Nederland, geen radicale wijziging ondergaan. Lodewijk Brunt wijst er in zijn onderzoek over een kleine plaats
in de Alblasserwaard op dat de verstedelijking van het platteland grote
sociale veranderingen teweegbrengt."’ Er heeft zich in Nederland een
massale interne migratie afgespeeld die deels is veroorzaakt door de
veranderingen in de economische structuur. In Drachten is het platteland
naar de grote plaats gekomen, die mede daardoor stedelijke allures heeft
gekregen. Er is anderzijds een trek van de steden naar nieuwbouw op
het platteland, waar de doorzonwoning meer beantwoordt aan de woon189

wensen dan de verdieping in de grote stad. Brunt kent in de verklaring
van dit verschijnsel een groot gewicht toe aan de factoren welvaart en
motorisering."'* Deze twee factoren zijn ook in Drachten van wezenlijke
betekenis voor de sociale en culturele veranderingen. Weliswaar is er
hier sprake van een omgekeerde situatie, maar toch is er een parallel met
de bevindingen van Brunt. De doorzonwoning in de nieuwe stad Drachten beantwoordt meer aan de woonwensen dan de arbeiderswoning op
het platteland. Dat maakt het makkelijker de oude vertrouwde omgeving
te verlaten. Door de motorisering is het bovendien zo, dat men niet
geheel en al van contacten met de familie en kennissen verstoken is. De
nieuwe stadsbewoners, maar ook de op het platteland geblevenen verplaatsen zich gemakkelijker dan voorheen. De trek naar Drachten is niet
echt een verplaatsing naar de grote stad. Drachten is verstedelijkt platteland zonder stadsbewoners.
Begin jaren zestig verandert Drachten radicaal van karakter. De eerste
stedebouwkundige ingrepen zijn vooral bedoeld voor een betere doorstroming van het verkeer. Later wordt in het centnim een strikte scheiding aangebracht tussen een winkel-wandelgebied en dat verkeer. De
welvaart en motorisering vergroten de mobiliteit van mensen en veranderen daarmee hun levenspatroon. Drachten is daardoor veel meer dan
voorheen een streekcentrum geworden voor geheel oostelijk Friesland.
De nationale trend van ontzuiling speelt zich in Drachten in een vroeg
stadium af. Het samengaan in de verkiezingen van 1962 van ARP, CHU en
KVP is zo’n teken van de ontzuiling en van de toenadering tussen protestanten en katholieken. Ik geloof echter dat de start van de ontzuiling in
Drachten nog veel eerder ligt, namelijk in de overeenstemming die in
1956 wordt bereikt tussen de verschillende levensbeschouwelijke richtingen over de bouw van een sociaal-cultureel centrum annex schouwburg. Deze overeenstemming is een doorbraak van groot belang omdat
in de periode daarvoor de discussies over culturele vraagstukken gekenmerkt worden door de onverzoenlijke sfeer. De opbouw van De Lawei
blijkt in de praktijk een gezamenlijk karwei van gereformeerden en
socialisten. Gezien de voorgeschiedenis lijkt dit een wankele basis. De
Lawei wordt echter nooit een onderwerp van lokale politieke twisten.
Roel Oostra heeft wat dat betreft een belangrijke rol gespeeld. Hij kent
de Drachtster samenleving en de historische tegenstellingen heel goed.
Hij balanceert en manoeuvreert tussen de latente tegenstellingen en
maakt van De Lawei een voorziening voor iedereen. Hij maakt geen
onderscheid tussen de bijeenkomsten van de Christelijke Plattelands190

vrouwenbond en de theatervoorstellingen die hij programmeert. Het is
alleen jammer dat hij zijn theaterprogrammering steeds meer heeft laten
bepalen door het commerciële circuit.
Ik heb in het voorafgaande gesteld dat het kunstbeleid van de rijksoverheid vanaf 1945 onder meer gericht is geweest op de geografische kunstspreiding. Kwantitatief is dat in Drachten zeker gelukt, er is een groot
aanbod. Er is echter niet die pluriformiteit in het aanbod die zo kenmerkend is voor de randstad. De grootste discrepantie tussen het aanbod in
de randstad en dat in Drachten vinden we bij het theater. Het subsidiëren
van theaters in Nederland kan in drie perioden worden ingedeeld. De
eerste periode na 1945 bestaat uit het subsidiëren van gezelschappen in
het westen van het land, die ook geacht worden de provincie te bedienen.
De tweede jteriode is de uitbreiding van het bestel met regionale gezelschapfien, die vooral een spreidingstaak hebben. De derde periode, na
1970, geeft een enorme verbreding van het toneelaanbod. Naast de grote
westelijke en regionale gezelschappen ontstaat er een groot aantal kleine-zaalgroepen en wordt de mogelijkheid voor ad hoc-produkties uitgebreid. De grote gezelschappen laten bovendien het blijspelgenre vallen;
van die ruimte maken de vrije producenten gebruik. Het Nederlands
toneelbestel is daarmee pluriformer dan ooit. Die pluriformiteit heeft de
geografische spreiding van toneel een ander gezicht gegeven. Het grote
aanbod van gesubsidieerde of vrije voorstellingen geeft theaterdirecteuren in de regio een maximale vrijheid in hun programmering. Die vrijheid is door De Lawei gebruikt om te programmeren in het lichtere
genre, het toneel van de grote namen. Die grote namen zijn niet meer
synoniem met de topacteurs en -actrices van de grote gezelschappen. De
grote namen zijn vooral de bekende televisiepersoonlijkheden.
Er is een grote discrepantie ontstaan tussen het theater dat in de randstad
wordt gebracht, en dat in De Lawei. Theatermakers die optreden in de
Toneelschuur in Haarlem, het Shaffytheater in Amsterdam, ’t Hoogt in
Utrecht, de Lantaren in Rotterdam, het Bistheater in Den Bosch of het
Grandtheater in Groningen zijn nooit in Drachten te zien. Door deze
groepen niet te programmeren ontkent men het bestaan van dit soort
toneel. Men houdt daarbij vast aan het verouderde idee dat het lijsttoneel
superieur is aan het kleine-zaaltoneel, dat zich ooit op de geuzennaam
‘margetheater’ liet voorstaan. Het is echter duidelijk dat er al lang niet
meer van een dergelijke waardenhiërarchie kan worden gesproken. Het
kleine-zaaltoneel is in kwaliteit volstrekt gelijkwaardig aan het grotezaaltoneel. De spreiding van toneel is niet echt gelukt wanneer daarvoor

Drachten als voorbeeld wordt genomen. De bevolking blijft nog steeds
verstoken van dat toneel dat het meest kenmerkende is voor de grootsteedse cultuur: het theater dat op zoek is naar nieuwe vormen, het
onvoorspelbare, het onverwachte, kortom het verkennend theater.
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Noten

Gerard Anderiesen en Arnold Reijndorp
Stadsvernieuwing als overheidskunst*
* Wij danken Evert Bartlema, Léon Deben, Han Meijer, Han Michel, Noud de
Vreeze en Johannes van der Weiden voor hun kritische commentaar op dit artikel.
1. Zie Werkgroep 5x5, Voorbij het gangbare - een pleidooi voor de kwaliteit van
volkshuisvesting en stedebouw. Amsterdam 1989.
2. In een aantal buitenlandse grote steden zijn wel de voorbeelden te vinden van
monumentale stedebouwkundige ingrepen: het plan van Haussmatui voor Parijs
dat voorzag in de aanleg van de boulevards, het uitbreidingsplan van Cerda voor
Barcelona, de aanleg van de Ringstrasse in Wenen. In Amsterdam zijn daarentegen in het laatste kwart van de negentiende eeuw niet de voorwaarden aanwezig
om een samenhangend stedebouwkundig plan op te stellen en te laten uitvoeren.
3. S. Polano, Hendrik Petrus Bertage - het complete werk. Alphen aan den Rijn
1988, p. 165.
4. Berlage, geciteerd in A. van der Valk, Amsterdam in aanleg - planvorming en
dagelijks handelen iS^o-1900. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Planologische Studieën, 1989, p. 405.
5. Idem, p. 372.
6. In de lezingencyclus in Delft (1913/1914) zal hij later letterlijk het begrip
‘aesthetische oeconomie’ gebruiken. Om die reden vindt hij het plan van Rotterdam om drie monumentale gebouwen (stadhuis, hoofdpostkantoor en beurs)
naast elkaar aan de Coolsingel te zetten een verspilling van architectonisch
materiaal, ‘omdat wij in Nederland toch al zo zuinig moeten zijn met onze
architekturale middelen en Rotterdam zeker. Men zou daarvan nuchterweg gezegd, drie maal meer plezier kunnen hebben omdat één gebouw voldoende
materiaal voor een architekturaal centrum oplevert.’ H.P. Berlage,‘Stedenbouw
ii’, in: De Beweging, 1914, no. 2.
7. Zie V. van Rossem,‘Berlage: beschouwingen over stedebouw 1892-1914’, in: S.
Polano, a.w., p. 46.
8. Sitte, geciteerd in V. van Rossem, a.w., p. 47.
9. H.P. Berlage,‘Stedenbouw 1’, in: De Beweging, 1914, no. i.
10. E. Boekman, Overheid en kunst in Nederland. Amsterdam, 1989, p. 82.
11. Idem, p. 99.
12. Idem, p. 82.
13. J. de Heer,‘Stijl en woningtype: Berlages woningbouw’, in: S. Polano, a.w.,
p. 67.
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14. Zie o.a. L. Deben, Van onderkomen tot woning. Amsterdam: Publicatiereeks
Sociologisch Instituut, 1988, en A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Meppel 1984.
15. Zie H. Lintsen, Ingenieur als beroep. ’s-Gravenhage 1985, pp. 47 e.v.
lé. J. Castex, J. Depaule en P. Panerai, De rationele stad - van bouwblok tot
wooneenheid. Nijmegen 1984, p. 94.
17. S. Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd - het Joodse proletariaat van
Amsterdam ipoo-1940. Amsterdam, p. 181.
18. W. van Tijen, J.A. Brinkman, J.H. van den Broek en H.A. Maaskant, Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam. Rotterdam 1941, p. ii.
19. Zie o.a. H. Hellinga en P. de Ruijter, Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam
90Jaar. Amsterdam: Amsterdamse Raad voor de Stedebouw, 1985, p. 31.
20. De Miranda, geciteerd bij H. Hellinga en P. de Ruijter, a.w., p. 32.
21. Keppler geciteerd in H. Hellinga en P. de Ruijter, a.w., p. 42.
22. Hetgeen zeker niet betekent dat deze architecten minder politiek geëngageerd
waren. Een aantal vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid heeft zich
sterk verbonden gevoeld met de internationale socialistische beweging. Sommigen van hen reisden af naar de Sovjetunie om mee te werken aan de opbouw van
‘het socialisme’. Wellicht hangt juist dit internationalisme samen met de keuze
van meer abstracte doelstellingen en het breken met lokale tradities.
23. W. van Tijen e.a., a.w., p. 13.
24. Zie E. Taverne, ‘Tussen meterkast en geiser; bouwen in de jaren van de
schaarste-economie 1945-1955’, in: Bouw, no. 20, 28-9-1985, p. 82.
25. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Dapperbuurt - een bijdrage
tot de meningsvorming. Amsterdam 1972, p. 10,
16. R. Boot en C. Hes, Wonen op het Bickerseiland. ’s-Gravenhage: Ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1977, pp. 29-31.
rj. Door het behoud van het stratenpatroon wordt een gefaseerde uitvoering van
het stadsvemieuwingsproces mogelijk gemaakt. Met name in de Dapperbuurt is
een omvangrijk doorschuifproces op gang gezet, waarbij bewoners van een te
slopen blok verhuizen naar bijvoorbeeld de nieuwbouw aan de overkant. Op deze
wijze is in principe een optimale basis gelegd voor de betrokkenheid van bewoners bij de totstandkoming van hun nieuwe woningen.
28. W.T. Duyff (de stedebouwkundige die in bet begin van de jaren zeventig een
reconstructieplan voor de Dapperbuurt had gemaakt dat na veel strijd niet uitgevoerd is, met uitzondering van het complex de Roomtuintjes op het voormalige
Bodeterrein) en K.W. van der Lee over de resultaten van de stadsvernieuwing in
de Dapperbuurt, in: H. Hellinga en P. de Ruijter, a.w., p. 167.
29. Zie G. Anderiesen en A. Reijndorp, ‘Gescheiden Werelden, oude en nieuwe
stedelingen in negentiende-eeuwse stadswijken’, in: Amsterdams Sociologisch
Tijdschrift, jaargang 15, nr. 4,1989.
30. Zie o.a. R. Bergh en R. van Engelsdorp Gastelaars, ‘Nieuwe huishoudens,
hoogbouw en binnenstad’, in: R. Bergh en J. Rutten, De fascinatie van hoogbouw.
Rotterdam 1985, en G. Anderiesen en A. Reijndorp, a.w.
31. Zie o.a. N. Smith en P. Williams, Gentrification of the City. Boston 1986.
32. Zie onder andere ons artikel op basis van kwalitatief onderzoek G. Anderiesen
en A. Reijndorp, ‘Rondkomen of vooruitkomen - getto’s in Nederland?’, in: F.
Bovenkerk en L. Brunt, De andere stad: achter de facade van de nieuwe stedelijke
vitaliteit. Stedelijke Netwerken, werkstukken nr. 16, Amsterdam/Utrecht, 1989.
Op basis van kwantitatief onderzoek wordt hetzelfde geconcludeerd in R. van
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Kempen en R. Teule, In de klem tussen stedelijke woningmarkt en arbeidsmarkt:
kansarmen in de Randstad. Stedelijke Netwerken, werkstukken nr. i8,
Utrecht/Delft 1989.
33. Zie o.a. J. Habermas, ‘Die neue Unübersichtlichkeit - die Krise des
Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien’, in: Merkur, 39,
1985.
34. Zie het thema-nummer van de Architectural Review over de ontwikkelingen
in de Nederlandse architectuur van Januari 1985.
35. M. Featherstone, ‘Lifestyle and Consumer Culture’, in: Theory, Culture and
Society, vol. 4, no. i, 1987, p. 67.

Dos Elshout
Musealisering van de cultuur: het museum als geheugen
* Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie sociologie Musea in
dubio, vakgroep sociologie en geschiedenis, Universiteit van Amsterdam 1988.
Ik dank Wama Oosterbaan Martinius, Hans van Duiken en Bram Kempers voor
hun verhelderende commentaar bij dit artikel.
1. H. Ganzeboom en F. Haanstra, Museum en publiek. Een onderzoek naar
ontwikkelingen in publiek en publieksbenadering in de Nederlandse musea door
middel van heranalyse van bestaande publieksgegevens en herondervraging van
educatieve medewerkers. Rijswijk, ministerie van wvc, augustus 1989. Tot de
sector niet-kunstmusea behoren musea voor bedrijf en techniek, historische,
archeologische, volkskundige, natuurhistorische, volkenkundige musea.
2. Ganzeboom en Haanstra, a.w. 1989, pp. 15-18. De onderzoekers hebben de
indnik dat de nieuw geopende niet-kunstmusea een onevenredig groot deel van
het publiek voor bun rekening nemen (zie p. 16).
Vgl. ook: CBS, Ontwikkelingen in de museumwereld. Uitkomsten museumenquêtes tot en met 198}. ’s-Gravenhage 1986; CBS, Sociaal-culturele berichten 1988-4.
Musea 1986. ’s-Gravenhage 1988; CBS, Sociaal-culturele berichten 1988-10. Musea
1987. ’s-Gravenhage 1988.
3. In een overzichtsartikel van J. Bruinsma en W. Ellenbroek wordt een balans
opgemaakt van de recente, stormachtige ontwikkelingen in de museumwereld:
‘Het gaat goed met de musea, het gaat slecht met de musea’, in: de Volkskrant,
23 december 1988.
4. Dit plan gaat niet door. Veel museumdirecteuren zijn geen voorstander van een
nieuw museum voor de negentiende eeuw. Zie onder meer R Depondt, ‘Museum
voor 19e eeuw ligt vooralsnog op de tekenplank’, in de Volkskrant, 14 april 1989.
5. H. Overduin, ‘Tussen feit en fictie. Over de toekomst van onze musea’, in: Ons
erfdeel, januari/februari 1987, nr. 30, pp. 83-90. Zie p. 85.
6. De term museum is de Latijnse variant op het Griekse ‘mouseion’ en betekent
oorspronkelijk tempel der muzen, de negen begeleidsters van de god Apollo, die
kunst en wetenschap beschermen. Hun mythologische moeder heet Mnemosyne:
het Griekse woord voor de herinnering, het geheugen. De socioloog en adjunctmuseumdirecteur Henk Overduin schrijft in een essay over Mnemosyne als de
herinnering die structuur geeft aan het leven en de creativiteit: ‘Mnemosyne
verbindt verleden, heden en toekomst.’ H. Overduin, ‘Objecten en ideeën’, in:
Het museum als obsessie. Amsterdam 1988, pp. 9-10.
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7- Er is overigens wel behoefte aan een dergelijke wetgeving toegespitst op de
Nederlandse situatie. Zie hierover onder meer H. Maurits, ‘Het museum ter
discussie’, in: Museumvisie, december 1986, toe Jrg., nr. 4, pp. 149-152. Tijdens de
najaarsmuseumdag 1989 van de Nederlandse Museumvereniging is besloten de
internationale ICOM Code of Professional Ethics als uitgangspunt te nemen bij de
formulering van een Nederlandse Code. Deze Code of Ethics is afgedrukt in een
bijlage van: Professionalising the Muses. The museum profession in motion (red.
P. van Mensch). Amsterdam, AHA Books, 1989, pp. 119-141.
8. J. Elffers en M. Schuyt, Groot Museumboek. Geïllustreerde gids langs So}
musea van Nederland. Amsterdam 1989.
9. Vgl. onder andere J.A.M.F. Vaessen, Musea in een museale cultuur. De problematische legitimering van het kunstmuseum (dissertatie). Zeist 1986, p. 8z. De
icoM is in 1946 opgericht als internationale museumvakorganisatie en is gelieerd
aan de UNESCO.
10. Zie: T. Gubbels, Directies, collecties en commissies. Aankoopbeleid van
vijftien musea en de Rijksdienst Beeldende Kunst. Amsterdam 1989, pp. 78-79.
11. A.M. Bevers, ‘De chronische reflectie. Een sociologische beschouwing over
beeldende kunst en kunstkritiek’, in: Sociologische Gids, 1985, jrg. xxxii, nr. i, pp.
44-61.
12. B. Kempers, ‘Mecenaat en beleid’, in: De status van de kunstenaar (red. M.
de Vreede). ’s-Gravenhage 1982, pp. 47-53.
13. Zie de studie naar smaakverschillen van P. Bourdieu, La distinction. Parijs
1979. Vgl. ook A. de Swaan, Kwaliteit is klasse. De sociale wording en werking
van het cultureel smaakverschil. Amsterdam 1985.
14. K. Hudson, A social history of museums: what the visitors thought. Londen
1975, p. 24.
15. Een goed voorbeeld van een dergelijke presentatie is de tentoonstellingenreeks
onder regie van Rudi Fuchs, Verzameling aan zee in het Haags Gemeentemuseum. Moderne kunst wordt hier geëxposeerd naast en tegenover meubilair en
modem design; in de vitrines staan keramiek, vazen, kommen, schalen en ook
een Iraanse helm uit de middeleeuwen. In deze confrontaties ligt de nadruk op
de esthetiek van de objecten - zowel de kunstwerken als de gebruiksvoorwerpen.
16. C.L. Tellier, ‘What you see and what you get: frame of reference in museum
exhibits’, in: Curator, 1986, nr. 3, pp. 221-226; zie p. 222.
17. Vgl. onder meer Vaessen, a.w. 1986, p.103. Zie ook; Nederlandse Museumvereniging, De verbeelding van het heden. Over de rol van de musea bij het vastleggen van de eigen tijd. Hoorn, mei 1985. Zie ook het themanummer over het
‘nieuwe verzamelen in musea’, in: Museumvisie, december 1981,5e jrg., nr. 4.
18. Idem.
19. Vaessen, a.w. 1986, p. 103.
20. Zie noot 17.
21 F. Walberg, ‘Verzamelen en dan?’, in: Museumvisie, december 1981,5e jrg., nr.
4, pp. 106-108.
22. Er zijn verschillende termen in omloop: musealisering, het nieuwe verzamelen, hedendaags verzamelen, eigentijds verzamelen.
23. Vgl. ook Vaessen, a.w. 1986, p. loi.
24. Een deel van de inventaris is museumbezit, maar het grootste gedeelte moet
komen van verzamelaars die gedurende maximaal drie maanden hun persoonlijke
collectie daar tentoonstellen. Zie: Elffers en Schuyt, a.w. 1989, p. 358.
25. Overduin, a.w. 1987, p. 90.
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26. H. Overduin, ‘Objecten en ideeën’, a.w. 1988, pp. 32-33.
27. Zie over dit onderwerp Vaessen, a.w. 1986, p. iio; T. Pollman, ‘Stof op het
erfgoed. De kelders en zolders van de Rijksmusea’, in: Bijvoegsel Vrij Nederland,
28 maart 1987; Algemene Rekenkamer, Rijksmusea, ’s-Gravenhage 1988, par. 2.5
‘Behoudtaak’; Intomart Qualitatief bv. Onderzoek Cultuurhistorische Collecties.
Hilversum 1988 (tekstrapport en tabellenboek), par. 5.4 ‘Het behoud’; W. Nuijens
en M. Verhulst-Bos, Het behoud van culturele voorwerpen. ivA-Tilburg 1981. Uit
dit laatstgenoemde onderzoek blijkt onder meer dat er wat restauraties betreft in
de cultuurhistorische musea een geschatte werkachterstand is van 3800 arbeidsjaren. Volgens CBS-onderzoek verricht meer dan de helft van de musea geen
restauraties, omdat daarvoor de middelen ontbreken.
28. Dit houdt in allerlei bric-k-brac verzamelen, zonder concept, criterium of
beleid. De afgelopen vijftien jaar is men meer systematisch en thematisch gaan
verzamelen, maar daarvoor verzamelde men als doel op zichzelf. Veel musea
zitten nog met de erfenis van het verleden, de tijd van het ‘wilde verzamelen’.
29. Dit houdt in: onderzoek naar, selectie en registratie van eigentijdse voorwerpen.
30. Tien daarvan zijn gebaseerd op een bestaande classificatie van economische
activiteiten: land- en bosbouw, metaal, hout en papier, voedingsmiddelen, textiel,
bouw, handel, communicatie, particuliere dienstverlening, openbaar bestuur en
openbare dienstverlening. Deze categorieën zijn weer verder onder te verdelen.
Een ‘thuis-pool’ werd als elfde daaraan toegevoegd.
31. Zie ook Samdok, Today for tomorrow. Museum documentation of contemporary society in Sweden by acquisition of objects. Stockholm 1980; Vaessen, a.w.
1986, p. 104.
32. De Nederlandse Museumvereniging werd in 1926 opgericht. Zij heeft zich
ontwikkeld van een informele vereniging waar van tijd tot tijd museumdirecteuren elkaar ontmoetten, tot een formeel gestructureerde organisatie die zich de
behartiging en onderlinge bespreking van de belangen van de Nederlandse musea
ten doel stelt. De Nederlandse Museumvereniging beschikt over een eigen bureau
en sinds 1984 over een eigen beleidsmedewerker. In de kosten wordt door bet
ministerie van wvc bijgedragen. Eind 1988 telde de vereniging 234 musea als lid
(zgn. instellingsleden), 581 individuele leden en 102 buitengewone leden. Sinds
1976 geeft zij een eigen blad uit. Museumvisie.
33. Zie het artikel ‘Eenderde van de cultuurhistorische musea verzamelt eigentijdse objecten’, in: Museumvisie, 1984, 8e jrg., nr. 2, pp. 40-42.
34. Nederlandse Museumvereniging, a.w. 1985, pp. 19-23. 35. Een verslag van de
voorjaarsmuseumdag van de Nederlandse Museumvereniging naar aanleiding
van dit onderzoeksrapport is gepubliceerd in Museumvisie, 1988, 12e jrg., nr. 2,
pp. 82-84: H. Maurits, ‘Grenzen aan de groei’en de rede van J. Jessurun gehouden
bij die gelegenheid: ‘Groei van collecties en musea’ (idem, pp. 84-85).
36. Intomart Qualitatief, Onderzoek Cultuurhistorische Collecties, Hilversum
1988 (tekstrapport en tabellenboek).
37. In de museumwereld spreekt men eufemistisch van ‘weeding’ of ‘deaccessioning’: respectievelijk het wieden van collecties of vervreemden.
38. Maurits, a.w. 1988, p. 84.
39. Geciteerd in het NRC Handelsblad, 27 juni 1989: ‘Fuchs blijft bij voorstel
verkoop museumstukken’. Zie ook het interview van H. Kool en H. Steketee met
Fuchs: ‘Eerst vier jaar plannen maken ligt mij niet, ik begin gewoon’, in: NRC
Handelsblad, ii juli 1989.
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40. Ibidem.
41. F. Haks, ‘Guidelines for the sale of art: Is it permissible to sell museum
collections?’ en W. Beeren, ‘Basement syndrome and storage depot’ in Generators of Culture. The museum as a stage (red. R. van Zoest/d’Arts). Amsterdam,
AHA Books 1989, resp. pp. 63-66 en pp. 55-61.
42. Deze bijeenkomst was op 16 maart 1989, ter gelegenheid van de presentatie
van H. Abbing, Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en
kunstbeleid. Groningen 1989.
43. M.C. Malaro, A legal primer on managing museum collections. Washington
DC 1985, p. 138.
44. S.E. Weil, ‘Deaccession practices in American museums’, in: Museum News,
februari 1987, pp. 44-50.
45. Idem, p. 45.
46. Ibidem.
47. Ibidem.
48. AAM, Museums for a new century. Washington DC 1984.
49. Geciteerd in Weil, a.w. 1987, p. 50.
50. Zie ook noot 7.
51. H. Liibbe, ‘Der Fortschritt und das Museum’, in: Dilthey Jahrbuch, Band i,
Gottingen 1983, pp. 39-56. Zie ook Vaessen, a.w. 1986; pp. 255-257. Vgl. bovendien
de essays B. Kempers, ‘The museum and the market: public and private means’
en J. Vaessen, ‘Opening and closing: On the dialectics of the museum’ in Generators of Culture. The museum as a stage, a.w. 1989; resp. pp. 7-18 en pp. 19-30.
52. Vaessen, a.w. 1986; pp. 255-257.
53. Zie hierover onder meer J. Huisman, ‘Het Fordje heeft nu ock het museum
gehaald. Nieuw Museum für Angewandte Kunst in Keulen breed van opzet’, in
de Volkskrant, 8 Juli 1989.
54. Zie F. van Leeuwen, ‘Jazz als sociale geschiedenis’, in NRC Handelsblad, 27
juli 1989.
55. Zie onder meer het artikel van E. Reitsma in het Bijvoegsel Vrij Nederland, 7
november 1987, met de veelzeggende titel ‘De mooie vorm van het alledaagse’.
56. P. van Mil, ‘Levende geschiedenis. Het succes van de Living Histoty-musea
in Amerika’, in: Museumvisie, december 1988,12e jrg., nr. 4; pp. 149-152.
57. Vaessen, a.w. 1986; pp. 91-92.
58. Lübbe, a.w. 1983, p. 47.
59. Idem, p. 56. Lübbe schrijft overigens in nogal cryptisch Duits. Wat te denken
van: ‘anderungstempobedingten kulturellen Vertrautheitsschwundes’?
60. Een voorbeeld is de opkomst van de compact disc en zijn bedreiging van de
grammofoon.
61. Vaessen, a.w. 1986, pp. 100-103.
62. Intomart Qualitatief, a.w. 1988.
63. W. Oosterbaan Martinius, ‘Zijn wij een volk van kunstminnaars? De explosieve toename van het museumbezoek’, in: Cultureel supplement NRC Handelsblad, 29 april 1988.
64. Ibidem.
65. Toespraak door de minister van wvc, L.C. Brinkman, bij de opening van het
pand van het Werkgeversoverleg Podiumkunsten op maandag 21 november 1988
te Amsterdam. In: Staatscourant, nr. 227, 22 november 1988.
66. De bezoekers krijgen een dag en een tijdblok toegewezen waarop zij mogen
komen. Zij kunnen wel langer dan de aangegeven twee uur in het museum
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vertoeven. Per persoon kunnen acht toegangsbewijzen worden gekocht.
67. Zie M. Vermeijden, ‘VanGogh op afspraak’, in: m.c Handelsblad, i april 1988,
en H. Meijer en M. Vermeijden, ‘De miljardenerfenis van Vincent van Gogh’ in:
Supplement Economie NRC Handelsblad, 13 juli 1989. Men verwacht tussen 31
maart en 29 juli 1990 800.000 a 1.500.000 bezoekers, waarvan vermoedelijk een
derde uit het buitenland. Beide exposities zullen van negen uur ’s ochtends tot
negen uur ’s avonds geopend zijn (zondag en maandag tot zes uur).
68. Wie bijvoorbeeld van plan is het Paul Gettymuseum in Los Angeles te
bezoeken, dient enkele weken van tevoren telefonisch een parkeerplaats te reserveren. Op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen wordt de maximale
hoeveelheid bezoekers bepaald dat dagelijks wordt toegelaten. In het Metropolitan Museum te New York past men een strengere maximering toe. Bij bepaalde
tentoonstellingen dient men toegangskaartjes te reserveren op grond van een
tijdsindicatie. Op die manier wordt gedurende een bepaalde tijd de toegang tot
de expositie gereserveerd. Bron: C. Smithuijsen, ‘Openbaar bestuur en privatisering. De actualiteit van Boekmans proefschrift’, in: Het leven als leerschool.
Portret van Emanuel Boekman (red. H. van Duiken en T. Jansen). Amsterdam
1989, p. 88.
69. Aangehaald in C. Smithuijsen, ‘Musea, expositiebezoekers en sponsors’, in:
Boekmancahier 2, november 1989, pp. 135-137.
70. E. Boekman, Overheid en kunst in Nederland. Amsterdam, 1939. Zie p. 123.
71. E.C. Banfield, The democratie muse; visual arts and the public interest. New
York 1984. Zie 00k de bespreking van dit boek door C. Smithuijsen in de Aanwinstenlijst Boekmanstichting, december 1988, en Smithuijsen, a.w. november
1989, pp. 135-136.
72. Banfield, a.w. 1984, p. 154. Banfield citeert in dit verband ook Thorstein
Veblen: ‘We find things beautiful, somewhat in proportion as they are costly.’
73. W. Benjamin, ‘I’Oeuvre d’art a l’époque de sa réproduction mécanisée’, in:
Zeitschriftfiir Sozialforschung, Jahrgang 5/1936, p. 42.
74. Idem, p. 46.
75. Banfield, a.w. 1984, p. 154.
76. Abbing, a.w. 1989, p. 91.
77. Abbing, a.w. 1989, p. 154.
78. Elffers en Schuyt, a.w. 1989 p. 332.
79. Zie o.a. Intomart Qualitatief, a.w. 1988.
80. Oosterbaan Martinius, a.w. 1988.
81. D.J. Elshout, Particuliere betrokkenheid in twee museumsectoren. Verkennend
onderzoek naar vijf volkenkundige en tien natuurhistorische musea en hun relaties met de particuliere sector, Rijswijk, ministerie van wvc 1986, pp. 9-10.
82. Zie H. Brugman en M. Vemoy, Ware vriendschap is wederzijds, Den Haag,
Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1989.
83. CBS, a.w. 1988-10, p. 8.
84. Op deze ontwikkeling wordt ingegaan in D. Elshout, ‘Museumbeleid nader
belicht‘, in: Boekmancahier 2, november 1989, pp. 105-115.
85. Tevens de titel van een artikel van A. Holtrop en A. Scherphuis, in Vrij
Nederland, 17 januari 1987.
86. Banfield, a.w. 1984; pp. 114-115.
87. W. Benjamin, ‘Zentralpark’, in: llluminationen. Frankfurt am Main 1961, p.
245. Geciteerd in F. Rella, ‘Duizelingwekkend amalgaam. De strijd van de verzamelaar tegen de tijd’, in: Museumjournaal, nr. 5 en 6, jrg. 321987, pp. 231-245.
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88. Het letterlijke citaat luidt: ‘Das “Andenken”ist das Schema der Verwandlung
der Ware ins Objekt des Sammlers.’ Benjamin, a.w. 1961, p. 690.
89. Rella, a.w. 1987; p. 240.
90. Letterlijk: ‘Die alte Welt emeuem - das ist der tiefste Trieb im Wunsch des
Sammlers, Neues zu erwerben (..W. Benjamin, ‘Ich packe meine Bibliothek
aus. EineRede überdas Sammein’, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main,
1980, Bd. vi/i, p. 390 (het artikel is het eerst gepubliceerd in 1931).
91. Daniël Bell bijvoorbeeld, aangehaald in A. M. Bevers, ‘Cultuurspreiding en
publieksbereik. Van volksverheffing tot marktstrategie’, in: In ons diaconale
land. Opstellen over cultuurspreiding. Amsterdam 1988, p. 82.
92. ‘Les êtres sacrés sont, par défmition, des êtres séparés. Ce qui les caractérise,
c’est que, entre eux et les êtres profanes, il y a une solution de continuité.
Normalement, les uns sont en dehors des autres. Tout un ensemble de rites a pour
objet de réaliser eet état de séparation qui est essentiel’. E. Durkheim, Les formes
élémentaires de la vie religieuse. Parijs i960, p. 428 (eerste dmk 1912).
93. Aldus cultureel antropoloog prof.dr. A. de Ruijter tijdens een lezing over
‘Totems en trends’ op de Katholieke Universiteit Brabant. Zie voor een verslag
over deze studiedag J. Trommelen, ‘In nieuwe wereld van life style en trends is
onbestendigheid troef’, in: de Volkskrant, 29 februari 1988: religie, totem, mode
en trend als bindmiddel waaraan volgens cultuurfilosofen zo’n onweerstaanbare
behoefte bestaat in deze tijd van onzekerheid.
94. M. Halbwachs, Das kollektive Gedachtnis. Stuttgart 1967 (oorspronkelijk La
mémoire collective. Parijs 1950).
95. Overduin schreef overigens ook al over kunstverzamelingen als ‘het gematerialiseerde collectieve geheugen van de samenleving’, zie ‘Het museum als
obsessie’, a.w. 1988, p. 10.
96. Het gunstige effect dat een actief tentoonstellingsbeleid heeft op het bezoekersaantal wordt overigens niet bevestigd in het geval van Museum BoymansVan Beuningen. Dit museum voerde het aantal tentoonstellingen in 1988 met 50
procent op, maar het aantal bezoekers steeg slechts een fractie. Het Historisch
Museum te Amsterdam organiseerde evenveel tentoonstellingen als voorheen, en
daar nam het bezoekersaantal af met 40 procent. Bron: Jaarverslag
Dienst
Gemeentelijke Musea Rotterdam.
97. Bron: NRC Handelsblad, 28 oktober 1989.
98. Het bezoek aan vier Rotterdamse musea is in 1988 met een vijfde teruggelopen
in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het Jaarverslag
Dienst
Gemeentelijke Musea Rotterdam. Alleen Museum Boymans-Van Beuningen
wist het bezoekersaantal op peil te houden. Wellicht heeft de hausse van 1987 te
maken gehad met een tijdelijke impuls door de heropening na een grondige
verbouwing en reorganisatie van het Historisch Museum en het Museum voor
Volkenkunde en de opening van het Maritiem Museum Prins Hendrik?
99. Het blijkt dat de actie ‘Nederland Museumland 1988’ vooral de kleinere musea
meer bezoekers bezorgd heeft, maar dat bij enkele grote musea - onder meer het
Amsterdams Historisch Museum en het Haags Gemeentemuseum - de bezoekersaantallen daalden, NRC Handelsblad, 28 oktober 1989.
100. Overduin, ‘Het museum als obsessie’, a.w. 1988, p. 10.
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Jitze de Haan
Filmvoorziening in Nederland 1945-1950*
Gebruikte afkortingen
iTc: International Trade Charter
MPA(A): Motion Picture Association (of America)
MPEA: Motion Picture Export Association
o, K en w: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
RKo: Radio Keith Orpheum
SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces
UFA: Universum Film Aktiengesellschaft
usis: United States Information Service
* Dit artikel is een bewerking van een deel van de scriptie ‘Filmbeleid belicht’
waarmee ik in 1986 afstudeerde bij de faculteit Sociologie van de Rijksuniversiteit
Groningen.
1. Zie: J. van Taalingen, De Nederlandsche Bioscoop-Bond 60 jaar, Amsterdam
1978. De Nederlandsche Bioscoop-Bond, met zijn verscheidenheid van bedrijfsgroeperingen, functioneerde als eenheid en manifesteerde zich ook als zodanig
naar buiten. In dit opzicht was er een situatie die nationaal en internationaal uniek
was.
2. Notulen van de buitengewone ledenvergadering van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders, 15 mei 1945. Tegelijk met het Filmdistributiebesluit werd door het
hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond het zogenaamde Overdrachtsbesluit uitgevaardigd, dat ten doel had een ongelimiteerde overdracht van
rechten door de leden-filmverhuurders te voorkomen. Hierdoor werd een opdrijving van prijzen onmogelijk gemaakt en kreeg het hoofdbestuur controle op de
binnenlandse handel en de filmrechten.
3. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel
loA. ’s-Gravenhage, 1980, pp. 515-518.
4. Interview met G. van der Wiel, 3 juli 1986.
5. Interview met J. Weening, 30 juni 1986.
6. Door Van Duiken (1985) is uitgebreid ingegaan op de cultuurpolitieke opvattingen van profdr. G. van der Leeuw. Zie: H. van Duiken, ‘De cultuurpolitieke
opvattingen van prof.dr. G. van der Leeuw (1890-1950)’, in: H. van Duiken e.a..
Kunst en beleid in Nederland. Amsterdam 1985.
7. Over het medium film had G. van der Leeuw zich in zijn boek Balans van
Nederland, geschreven in de zomer van 1944, niet bepaald positief uitgelaten:
‘Als wij ons dan realiseeren wat hij (de film, JdH) den menschen geeft, is er alle
reden tot ontzetting. Er zijn natuurlijk interessante fdms, er zijn films met artistieke pretentie en zelfs met artistieke beteekenis. Er is de verrukkelijke amerikaansche teekenfilm, het beste wat de filmkunst tot nu toe heeft voortgebracht.
Maar de vooze romantiek, het leege sentimentalisme, de volstrekt traditioneele
moraal, de insipide intrigue, over dat alles kan men zich niet genoeg ergeren. Ons
volk wordt er geestelijk mee naar beneden gehaald.’ Zie: G. van der Leeuw,
Balans van Nederland. Amsterdam 1945.
8. J. Smiers, Cultuur in Nederland ifi4s-ipss- Nijmegen 1977.
9. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 22 mei 1945. Dit bleek achteraf niet het geval te zijn.
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10. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag i^4s I1946, p. 25. Film ressorteerde
voor de oorlog onder het ministerie van Binnenlandse Zaken in plaats van onder
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
11. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 22 mei 1945.
12. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 19 juni 1945 (bijlage).
13. Idem.
14. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag 1944 ! 1946, p. 30. Van de eerste 52
SHAEF-programma’s die werden uitgebracht, waren 40 hoofdfilms afkomstig uit
Amerika en 12 uit Engeland. Terwijl bij de vaststelling van de Engelse films met
de Nederlandse instanties nauw overleg was gepleegd, was op de keuze van de
Amerikaanse films geen enkele invloed.
15. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 25 september 1945 en 2 oktober 1945.
16. P. Bachlin, Ekonomische geschiedenis van de film. Nijmegen 1975, p. 49.
17. Financial Times, Londen, 22 juli 1938.
18. Bachlin, 1975, p. 50.
19. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag 1949/1946, p. 43.
20. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 25 september 1945. De Amerikaanse maatschappijen die hun
lidmaatschap hadden opgezegd of zich solidair hadden verklaard, sloten hun
kantoren en kluizen. Dat leverde uiteraard processtof op omdat de opzegging van
het lidmaatschap niets afdeed aan de contractuele verplichtingen tegenover de
afnemers.
21. Officieel Orgaan 126, 23 april 1946.
22. De bespreking vond plaats op 22 november 1945.
23. Officieel Orgaan 126, 23 april 1946, p. 7.
24. De Hays Organization, genoemd naar Will Hays, was een soort informele
keuringsdienst, opgericht door Amerikaanse producenten. De bedoeling van deze
organisatie was het tevreden stellen van conservatieve groepen in de Verenigde
Staten.
25. Deze gedachte leefde destijds bij de Nederlandsche Bioscoop-Bond en werd
later door G. van der Wiel als juist beoordeeld (interview op 3 juli 1986).
26. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 21 mei 1946.
27. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag 1949/1946, pp. 46-47.
28. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 25 juni 1946. Volgens G. van der Wiel meenden de Amerikaanse
bedrijven dat ze het conflict met de Bioscoop-Bond niet in hun voordeel konden
beslechten, zodat ze noodgedwongen bereid waren tot een compromis (G. van
der Wiel, telefoongesprek 6 juli 1989).
29. De Kvp kwam als winnaar uit de bus en daarmee leed de filosofie van de
doorbraak een nederlaag. In het coalitiekabinet KVP-PVDA moest de PVDA de
departementen van Economische Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de katholieke coalitiepartners laten.
30. Notulen van de buitengewone ledenvergadering van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders, 14 september 1946.
31. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 5 augustus 1946. M.P.M. Vermin uitte daarover zijn verwonde202

ring, waarop S. Hombeck erop wees dat het zaak was zo weinig mogelijk oude
koeien uit de sloot te halen.
32. Interview met W.K.G. van Royen, 26 juni 1986.
33. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 26 augustus 1946.
34. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 27 augustus 1946.
35. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 28 augustus 1946.
36. Circulaire 182 van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, 13 september 1946.
37. De exploitatie van het Luxor-theater werd uiteindelijk overgenomen door de
Rotterdamse Kunst Stichting.
38. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 5 november 1946.
39. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 3 december 1946.
40. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 3 december 1946.
41. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, i april 1947.
42. Voortaan zou het niet meer mogelijk zijn dat de importeur een totaalprodukt
bij de afnemer onderbracht waarbij zich regelmatig de situatie voordeed dat de
ondernemer economisch volledig aan zijn leverancier gebonden was. Voor de
oorlog waren veel afnemers niet alleen afhankelijk van hun leveranciers, maar in
vele gevallen leidde deze afhankelijkheid tot overdracht van bezit. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond streefde er meteen na de bevrijding
naar de exploitant een zelfstandige positie te verzekeren, zonder dat deze daarvoor zijn toevlucht zou moeten nemen tot concernvorming.
43. De besluitvorming in de ledenvergadering van de Nederlandsche BioscoopBond bood het nadeel dat in aangelegenheden die de onderlinge verhoudingen
tussen bioscoopexploitanten en filmverhuurders betroffen, de exploitanten altijd
een numerieke meerderheid hadden. Om in deze situatie verbetering te brengen
werd een ledenraad in het leven geroepen. In deze ledenraad kregen exploitanten
en verhuurders een gelijk aantal zetels.
44. In juli 1946 kreeg de Bioscoop-Bond voor het eerst toegang tot de Prioriteitencommissie via een introductie van het departement van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van een
aantal departementen, waaronder Economische Zaken, Financiën, en Buitenlandse Zaken. Bereikt werd dat het vrije contingent voor het lopende jaar werd
verhoogd, dus dat voor een zeker bedrag terugboeking van geblokkeerde tegoeden plaatsvond.
45. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 18 december 1945.
46. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag 1^4^11946, p. 239.
47. Circulaire 42 van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, 12 maart 1946.
48. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 3 september 1946.
49. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 15 oktober 1946.
50. Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche
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Bioscoop-Bond, ii augustus 1947.
51. Officieel Orgaan 141, iz september 1947, p. 12.
52. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 23 september 1947. De overeenkomst in Genève was nog niet
definitief: er moest nog een slotconferentie in Havana volgen.
53. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 5 januari 1948. Met andere valuta waren er geen moeilijkheden.
54. Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 19 januari 1948. Het krediet kon aan de Nederlandsche BioscoopBond worden verleend.
55. Op 5 juni 1947 stelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken G.C.
Marshall voor de Verenigde Staten een herstelprogramma voor Europa te laten
financieren. Er is echter nooit een concreet ‘Marshallplan’ geweest.
56. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 5 januari 1948. De brief van minister J.J. Gielen was gedateerd
op 10 december 1947. De Nederlandsche Bank stelde zich op het standpunt dat
een controle niet gelegen zou kunnen zijn in een screenquotering, maar gezocht
diende te worden in een beperking van het aantal filmvoorstellingen en een
verlaging van de prijzen. De Nederlandsche Bank bepaalde dat het niet-transferabele deel van de filmhuuropbrengsten in Nederlandse guldens zou mogen
worden gebruikt voor nader aan te geven doeleinden.
57. Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 19 januari 1948, p. 89. De opmerking dat de opheffing van de
screenquotering een van de belangrijkste condities was voor het verlenen van de
Marshallhulp werd gemaakt door J.G.J. Bosman, die ter zake zeer goed geïnformeerd was.
58. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 17 februari 1948.
59. Nederlandsche Bioscoop-Bond Jaarverslag 1948, p. 8.
60. Circulaire 207 van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, 23 juli 1948.
61. Circulaire 2/0 van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, 26 augustus 1948.
62. Brief van het ministerie van o, K en w 2 oktober 1948.
63. Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bioscoop-Bond, 5 oktober 1948.

Tineke Pronk
De Unesco-conventie van 1970, illegale kunsthandel en de bescherming
van het cultureel erfgoed*
* Dit artikel is een bewerking van de doctoraalscriptie Nationale en internationale bescherming van culturele goederen door Nederland: de Wet tot Behoud van
Cultuurbezit en de wtsco-conventie 1970 (Universiteit van Amsterdam, faculteit
der rechtsgeleerdheid, 1989).
Met dank aan mr. E.W. Vierdag van de Universiteit van Amsterdam, die mij attent
maakte op het onderwerp. Voorts wil ik mr. S.C.H. Koning, oud-wetgevingsjurist
van het ministerie van Justitie, danken voor het gesprek dat ik met hem heb
gevoerd, zijn zeer zorgvuldige lezing van de concept-tekst, en zijn kritische en
opbouwende commentaar.
I. ‘Opgroeiende elite kan niet zonder Latijnse school’, in: Haarlems Dagblad, 7
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december 1989.
2. Zo luidt het resultaat van een onderzoek dat in 1988 werd verricht door de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; zie ook: ‘Onderzoek toont aan;
beveiliging meeste musea niet afdoende’, in; NRC Handelsblad, 10 Juni 1988.
3. Rijksmusea. Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20697, nts. 1-2, p. 18.
4. W. Ellenbroek en M. van Lieshout, ‘Vermist’, in: de Volkskrant, 16 december
1988 en J.F. van Wijnen, ‘Zwarte lijst’, in: Vrij Nederland, 27 augustus 1988.
5. ‘Kunstwerken gestolen bij kleindochter van Picasso’, in: NRC Handelsblad, 7
november 1989.
6. J.A.R. Nafziger, ‘The new international framework for the return, restitution
or forfeiture of cultural property’, in: New York University Journal of International Law and Politics, 1983, p. 791.
7. M. Vermeijden, ‘Zes miljard aan kunst nog steeds spoorloos’, in: mtcHandelsblad, 24 mei 1988.
8. W. Lawrence, L. McGavin Bachmann and M. von Stumm, ‘Tracking recent
trends in the international market for art theft’, in: Journal of Cultural Economics,
Jrg. 12, nr. i, June 1988, p. 51.
9. Idem p. 53.
to. G.H. Dumont, De actie van de Europese Gemeenschap in de culturele sector.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1980, p. 18.
11. J.L. Shanaberger, ‘Struggling against the tide’, in: New York Law School
Journal of International and Comparative Law, nr. 4, 1982, p. 174.
12. The Protection of movable cultural property //. Parijs; Unesco, 1984, p. 66.
13. J.A.R. Nafziger, a.w. 1983, p. 824; P.M. Bator, The international trade in art.
Chicago: University of Chicago Press, 1983, p. ii; L.D.Duboff, ‘The protection
of cultural property in time of peace’, in; Annuaire de TA.A.A., nr. 44,1974, p. 49.
14. R. Fraoua, Le trafic illicite des biens culturels et leur restitution. Fribourg:
Editions Universitaires Fribourg Suisse, 1985; B. Walter, Riickfiihrung von Kulturgut im internationalen Recht. Bremen: Uebersee-Museum Bremen, 1988; Q.
Byme-Sutton, Le trafic international des biens culturels sous Tangle de leur
revendication par I’Etat d'origine. Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag,
1988.
15. Aspects Juridiques du commerce international de Tart (Oeuvres d’art et objets
de collection), Université de Genève, 11-13 avril 1985; colloque organisé par le
Departement de droit international privé de la Faculté de Droit de Genève et
1’Institut du droit et des pratiques des affaires intemationales de la Chambre de
Commerce Internationale (C.C.I.). S.I., s.n., 1985.
16. Tractatenblad, 1972, no. 50. De aanvaarding vond plaats op 14 november 1970
tijdens de zestiende zitting van de General Conference te Parijs (12 oktober tot 14
november 1970).
17. Sommigen spreken van deze conventie als van ‘het belangrijkste document’
voor de bescherming van het cultuurbezit in vredestijd; zie: B. de Schutter, ‘De
strafrechtelijke bescherming van het kunstpatrimonium’, in: Liber Amicorum
Frédéric Dumon. Antwerpen, 1983, pp. 1119-1128. Anderen vinden het een ‘mijlpaal’; zie: Sh.A. Williams, The international and national protection of movable
cultural property. Dobbs Ferry, New York: Oceana Publications, 1978, p. 187, of
menen dat het bovendien de meest effectieve internationale regeling is op dit
terrein; zie: J.L. Shanaberger, ‘Struggling against the tide’, in: New York Law
School Journal of International and Comparative Law, nr. 4, 1982, p. 162, of
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noemen het een volkenrechtelijke overeenkomst van de grootste betekenis; zie:
B. Walter, Rückführung von Kulturgut im internationalen Recht. Bremen: Uebersee-Museum Bremen, 1988, p. 49.
18. Wet van i februari 1984, Stb. 49, houdende vaststelling van de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit.
19. Onder meer in artikel 6: plaatsing op de ingevolge de wet op te stellen lijst
van beschermde voorwerpen geldt als aanwijzing in de zin van artikel i van de
conventie.
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