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VOORWOORD 
 
Wie een bachelor Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis of Theaterwetenschappen 
aan de UvA heeft gevolgd, kan tegenwoordig terecht bij de research master Artistic 
Research. Dit programma probeert de kloof tussen kunst en wetenschap te overbruggen 
door studenten en kunstenaars te stimuleren om hun kunstobjecten als een 
wetenschappelijk onderzoek te zien. Artistic research is dan ook een nieuwe trend in de 
kunstwereld. Maar is het überhaupt wel mogelijk om de werelden van de kunst en 
wetenschap te verenigen? Is kunst niet heel persoonlijk en op meerdere manieren te 
interpreteren, terwijl wetenschap juist onpersoonlijk en algemeen is? 
 

Ons profielwerkstuk houdt zich niet specifiek bezig met het debat rond kunst en 
wetenschap, maar is qua opzet wel een poging tot vereniging van deze twee werelden. Na 
ons bezig gehouden te hebben met een (pseudo-)wetenschappelijk onderzoek naar de 
totstandkoming van het Rijksmuseum te Amsterdam, zijn we namelijk de uitdaging 
aangegaan om onze resultaten in een documentairevorm te gieten. Voor meer informatie 
verwijzen we door naar de inleiding. 
 

Voor ons persoonlijk, Anouk en Jonas, heeft het Rijksmuseum in de loop der jaren steeds 
meer betekenis gekregen. Samen konden en kunnen we, struinend langs de collecties, hele 
middagen in het museum doorbrengen. Niet alleen de nationale hoogtepunten uit Gouden 
Eeuw wekken onze interesse, maar ook de minder bekende vertrekken als de 
negentiende-eeuwse schilderijen die bovendien goed ter illustratie van de geschiedenis 
dienen, of de met het christendom doorweven werken uit de middeleeuwen. Het 
Rijksmuseum treft ons keer op keer weer met verwondering, ook de architectuur van het 
gebouw, en voelt voor ons als een vertrouwde plek van een opbloeiende vriendschap. Dit 
is dan ook de reden dat we meer te weten wilden komen over dit museum met haar 
gotische uitstraling. Nederland was toch een protestants land? We wilden ook meer te 
weten komen over het fenomeen ‘nationale musea’. Hoe werd daar in de negentiende 
eeuw bijvoorbeeld over nagedacht? Kortom: waarom en hoe ontstond het Rijksmuseum 
in de periode 1798-1885? In de inleiding zullen de precieze hoofd- en deelvragen worden 
beschreven en toegelicht. 
 
We willen ten slotte graag nog een aantal personen in het bijzonder bedanken, want mede 
dankzij hen heeft dit onderzoek vorm gekregen en zijn wij in staat geweest het überhaupt 
uit te voeren. Daarnaast hebben zij een grote rol gespeeld in onze documentaire en in het 
tot stand brengen daarvan. Daarom gaat ons dankwoord vooral uit naar Ellinoor Bergvelt, 
Frans Grijzenhout, Gijs van der Ham, maar ook naar Liesbeth Sparks, Alex Tromp, Marieke 
Knoben en andere betrokkenen. 
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INLEIDING 
 
Ons Rijks-Museum wordt een Tempel, // Nu ‘t Zulke beelden samengroept, // Nu ‘t heel een 
Natie op zijn drempel // Tot Kunstgenot te zamen roept, // Maar ook door grootsche 
herinneringen // Veel duizenden Nakomelingen // Den spiegel der Historie biedt, // O zoet 
aanschouwen! vruchtbare wenken! // ‘t Volk, dat zijn gistren blijft gedenken, // Verloor de 
hoop op ‘t Morgen niet!1 
 

Bovenstaand idealistisch gedicht is geschreven door dominee J. J. L. ten Kate ter 
gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum in 1885. Na veel politiek debat en 
kritiek op zowel de architect als de architectuur van het gebouw zelf was het dan eindelijk 
zover: er kwam geld beschikbaar voor een nieuw gebouw. In een periode van 
technologische vooruitgang lijkt dit gotische gebouw echter eerder een conservatief 
verlangen naar de Middeleeuwen uit te stralen. Kritiek verzekerd. Hoe zat het precies met 
deze paradoxale, publieke controverse? En is het museum altijd zoveel waard geweest 
voor de overheid?2 
 
Volgens de schrijver van dit gedicht had het Rijksmuseum als doel het volk te verheffen. 
Valt deze lofzang dan te beschouwen als een uiting van cultureel nationalisme? Wanneer 
stak dit verschijnsel eigenlijk de kop op? En welke rol speelde zij als het aankomt op 
nationale musea als het Rijksmuseum? 
 

Naar aanleiding van dit soort kwesties besloten wij onderzoek te doen naar de woelige 
geschiedenis van het Rijksmuseum in de periode 1800-1885. Onze hoofdvraag luidt dan 
ook als volgt: Welke nationalistische, politieke, culturele en economische invloeden uit de 
negentiende eeuw speelden een rol in het bijeenbrengen van een nationale kunstcollectie in 
het Rijksmuseum te Amsterdam? We beschouwen hierbij de opening in 1885 als een 
eindpunt van ons onderzoek.  
 

Op de achtergrond hebben zich tot die tijd namelijk veel ontwikkelingen voorgedaan in 
de samenleving die uitwerking hebben gehad op de gedachtes over de rol van musea en 
over kunstbeleid zelf. Ook ontstond er een zeker nationalisme in Europa. Had dat iets te 
maken met de oprichting van het Rijks? De eerste deelvraag luidt: Hoe ontstond het 
cultureel nationalisme in ‘Nederland’ en welke rol speelde dit verschijnsel bij de 
ontwikkeling van een nationaal museum als het Rijks? Nederland staat hierbij voor het 
gebied dat nu Nederland genoemd wordt. 
 

Zoals gezegd is er door de jaren heen verschillend gedacht over kunstbeleid in het 
algemeen en over de (nationale) functie van het Rijksmuseum zelf. Vandaar de volgende 
deelvraag: Hoe had het kunstbeleid in Nederland in de periode 1815-1872 haar uitwerking 
op het Rijksmuseum en hoe werd er gedacht over de invloed van de overheid ten aanzien van 
het Rijksmuseum? 
 

Verder vragen we ons af of de economische situatie in Amsterdam van belang is geweest 
bij de mogelijkheid tot het openen van een museum als het Rijks, dus: Hoe heeft de 
economische situatie van Amsterdam invloed gehad op de komst van het Rijksmuseum? 

                                                           
1 A, Van der Woud. De nieuwe mens; de culturele revolutie in Nederland rond 1900. (Amsterdam, Prometheus 

2015). p. 84-88 
2 Ibidem 
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Tenslotte beantwoorden we de vraag die onszelf eerder al stelden: Hoe luidde de publieke 
controverse rondom (de architectuur van) het Rijksmuseum? 
 

Onze hypothese is dat het Rijksmuseum diende als een symbool van nationalisme. 
Vaderlandse topstukken werden al vrij vroeg uitgestald en de 19e eeuw stond volgens ons 
dan ook sterk in het teken van verheerlijking van vaderlandse historie. Daarom denken 
we dat nationalisme goed te herkennen is in de vroege ontwikkeling van het 
Rijksmuseum. Verder is onze verwachting dat veel achtergrondprocessen die de 
samenleving veranderen, zoals de stichting van een constitutionele monarchie, de 
Industriële Revolutie en nieuw ontstane ideeën over kunst, cultuur en maatschappij hun 
invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van het Rijksmuseum. Dat is dan ook de 
reden dat we dit museum als context representatief beschouwen voor de tijdgeest van de 
19e eeuw. 
 
In ons onderzoek hebben we ons eerst georiënteerd op het onderwerp en de eerste 
onderzoeksvraag geformuleerd. We zijn begonnen met het boek 200 jaar Rijksmuseum 
van Gijs van der Ham omdat hierin uitgebreid de héle geschiedenis van het Rijksmuseum 
uiteengezet staat. Na de zomervakantie hebben we verschillende e-mails gestuurd naar 
wetenschappers en instanties die ons konden helpen bij het maken van de documentaire. 
Zo benaderden wij Ellinoor Bergvelt, Frans Grijzenhout en Gijs van der Ham. We hebben 
gefilmd in het Rijksmuseum en het Trippenhuis, maar het was helaas niet toegestaan te 
filmen in het Paleis op de Dam. Tijdens ons filmproces zijn we verder gegaan met 
schriftelijk onderzoek, waarbij we ook bronnen uit de Rijksmuseum Library hebben 
geraadpleegd. Voor de kerstvakantie was ons schriftelijk deel min of meer af en konden 
we ons richten op de montage van de documentaire. Jonas heeft de interviews met Frans 
Grijzenhout en Ellinoor Bergvelt gemonteerd; Anouk het interview met Gijs van der Ham. 
 
Een laatste opmerking, voordat het onderzoek uiteengezet zal worden: de documentaire 
waarvan de weblink als bijlage is bijgevoegd op bladzijde 37 is bedoeld als onmisbare 
toevoeging op het onderzoek. Wij raden het dan ook aan eerst het schriftelijk onderzoek 
te lezen en dan de documentaire te bekijken. De wetenschappers die we geïnterviewd 
hebben over het Rijksmuseum in de negentiende eeuw hebben wij ieder vragen gesteld 
die waren toegespitst op zijn/haar vakgebied. Hier en daar verschillen zij ook van mening 
over bepaalde zaken. De informatie uit de documentaire komt daardoor niet exact 
overeen met de informatie uit het schriftelijk onderzoek; ook omdat dit schriftelijk 
werkstuk (vooral de eerste helft) meer draait om de invloeden en achtergrondprocessen 
rondom de ontwikkeling van het vroege Rijksmuseum en de documentaire meer draait 
om de ontwikkeling van het Rijks zelf.  
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EEN ODE AAN HET VADERLAND? 

 
Allons enfants de la Patrie, 
le jour de gloire est arrivé! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé. 

 
Bovenstaande tekst is afkomstig uit 
de Marseillaise, het Franse volkslied 
dat bedacht is tijdens de Franse 
Revolutie. Uit de tekst blijkt dat het 
draait om enfants de la Patrie 
(kinderen van het vaderland) die zich 
dienen te verenigen. Het roept op tot 
nationale gevoelens en dat is precies 
de reden waarom het nationalisme als 
ideologie die de negentiende eeuw 
zou gaan bepalen, zijn wortels heeft in 
de Franse Revolutie: het hoogtepunt 
van de Verlichting. In dit hoofdstuk is 
zorgvuldig uiteengezet wat 
nationalisme is, hoe het beleid kan  
beïnvloeden en hoe het werd geuit  in 

de ‘natiestaat in ontwikkeling’: de 
Bataafse Republiek en de Nederlanden 

in de Franse tijd. Kortom: hoe ontstond het cultureel nationalisme in Nederland en welke 
rol speelde dit verschijnsel bij de ontwikkeling van een nationaal museum als ‘t Rijks?’ 

 
 

Nationalisme en natie 
 
Allereerst is het belangrijk om een definitie op te stellen van het verschijnsel 
'nationalisme'. Zeker is dat het gaat om een ideologie die stelt dat een individu zich zou 
moeten laten leiden door zijn/haar natie. De natie is een begrip dat niet kan bestaan 
zonder het algemene geloof dat zij ook daadwerkelijk bestaat; anders dan een familie is 
een natie namelijk niet waar te nemen (een ‘imagined community’). Dat wil zeggen dat 
een natie een grote groep mensen is wiens leden zichzelf beschouwen als leden van de natie; 
de zaak van één volk. Daarmee wordt bedoeld dat er sprake is van een groep mensen die 
zich verbonden voelen (een subjectieve indicator), omdat ze in eenzelfde staat wonen en 
een gemeenschappelijke cultuur kennen, zoals eenzelfde taal en geschiedenis (een 
objectieve indicator). Natievorming ontstaat ten gevolge van een bepaald 
groepsbewustzijn door een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Dat wordt 
vervolgens gekoppeld aan een politieke gemeenschap of een bepaald territorium. Het 
gevoel van verbondenheid en de manier waarop het wordt geuit (namelijk ‘een politieke 
eenheid congruent met een sociaal-culturele eenheid’), wordt ook wel nationalisme 
genoemd.3 

                                                           
3 E, Gellner. Nations and nationalism. (Oxford 1983). p. 1, 4, 55 

De vrijheid die het volk leidt - Eugène Delacroix, 1830. 
Olieverf op doek, 259 x 325 cm. Louvre, Parijs 
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We kunnen een aantal vormen van nationalisme onderscheiden, waarvan de belangrijkste 
vormen het cultureel nationalisme en politiek nationalisme zijn. Deze twee kunnen echter 
moeilijk los van elkaar worden gezien, omdat een gevoel van culturele eenheid leidt tot 
het streven naar een politieke eenheid. Modernisten als Hobsbawn en Gellner gaan er 
daarbij vanuit dat nationalisme een natiestaat creëert en niet andersom. Er dient daarbij 
een samensmelting plaats te vinden van het volk met de staat en op die manier hadden zij 
een nogal politiek georiënteerde visie op het nationalisme. Volgens hen is de natie bedacht 
door een politieke elite als een strategie om de bevolking aan de staat te binden. Gellner 
definieert nationalisme dan ook als volgt: ‘in eerste instantie een politiek principe dat 
verwijst naar de congruentie van de politieke en nationale eenheid’ (althans, idealiter 
gezien). 
 
Naast een moderne opvatting bestaat er ook een traditionele visie op natievorming. De 
Duitse filosoof Herder stelde onder invloed van het individualisme - dat een rol ging 
spelen tijdens de Romantiek - dat elk volk zijn eigen unieke kwaliteiten heeft, net zoals 
elk individu (de volksgeist). Die komen onder andere tot uiting in de gewoonten, de taal 
en in het volkskarakter. De natie wordt zo bekeken vanuit een gemeenschappelijke 
cultuur. Taal speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het volgens Herder de bindende 
kracht vormt tussen de leden van een natie.  
 
Zo zijn er nog andere, uiteenlopende visies op het verschijnsel nationalisme en 
natievorming. Een ander opmerkelijk, noemenswaardig aspect van deze stroming, is dat 
het in feite geen politieke stroming is, maar een politieke houding. Socialisten, liberalen, 
conservatieven en feministen ontwikkelden zich aan de hand van ideeën wat betreft - 
bijvoorbeeld - sociale organisatie. Nationalisme gaat meer over de kijk op het eigen volk 
tegenover andere volkeren. 4 
 
Blijkbaar bestaat er geen eenduidige visie op wat het nationalisme precies inhoudt, maar 
het draait hoe dan ook om een volk dat zich verbonden voelt met het land en met elkaar. 

 
 

Lodewijk stimuleert 
 

De basis van het cultureel nationalisme is te vinden in de Verlichting en in de Romantiek. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw bereikte de Verlichting langzaamaan haar 
hoogtepunt. De samenleving diende beschaafder gestructureerd te worden, volgens 
verscheidene verlichte filosofen. Het ‘volk’, mensen die lid waren van een gemeenschap, 
zou bewijzen dat het zichzelf kon regeren aan de hand van de idee van volkssoevereiniteit, 
een filosofisch inzicht van Rousseau. De idee van absolute macht die door God aan de 
koning werd geschonken (het droit divin) werd vervangen door deze moderne versie. In 
plaats van dat de macht bij slechts één ‘goddelijke’ persoon lag, kwam de macht nu bij een 
grote groep burgers te liggen. Zo ontstonden geheel nieuwe politieke organen zoals 
ministeries, maar ook de grondwet van de Bataafse Republiek was geboren in 1798. 

                                                           
4 E. J. Hobsbawn. Natie en nationalisme sedert 1780: Streven, mythe en werkelijkheid. (Cambridge 1990). p. 17, 

18, 19 
A, Labrie. ‘La religion civile’: nationalisme, nationale staat en modernisering in Europa. p. 4-11 

Nationalisme. http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19055.html. Geraadpleegd op 2 

september 2015. 

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19055.html
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Daarnaast ontstond een eerste nationale kunstinstelling, het prille begin van het 
Rijksmuseum: de Nationale Konst-Gallerij. Meer informatie over de oprichting van deze 
nationale kunstverzameling volgt later en is ook te vinden in de documentaire. Eerst 
besteden we namelijk aandacht aan het veel imposantere Koninklijk Museum van 
Lodewijk Napoleon, dat grotendeels dezelfde collectie omvatte als de Nationale Kont-
Gallerij. Alhoewel, de Italiaanse schilderkunst was veel minder vertegenwoordigd en de 
collectie blonk vooral uit in de Hollandse school. Onder Lodewijks bewind lijkt een zeker 
cultureel nationalisme dan ook het best tot uiting te komen, als het aankomt op een 
nationaal museum.  
 
De Bataafse Republiek bestond niet heel lang. In 1801 werd het bestuur drastisch anders 
ingericht en kwam de Bataafse Republiek onder Franse invloedssferen. Toen in 1806 
Lodewijk Napoleon ‘konijn’ van Holland werd trof hij een kil en koud land aan. Niet alleen 
de treurnis van het koude weer, maar ook de kille bevolking viel Lodewijk op. Na de 
Franse Revolutie in 1789 stond de vaderlandse trots in Frankrijk hoog in het vaandel. 
Burgers hadden zich daar ingezet voor de derde stand onder invloed van een zeker 
politiek nationalisme. En Lodewijk was niet anders gewend dan een volk dat opkwam 
voor haar eigen rechten. Daarom probeerde hij in 1806 het Nederlandse volk een hart te 
geven. Mensen waren ‘hun geschiedenis vergeten’ en hij wilde deze weer nieuw leven in 
blazen. Zijn hoofddoel was dan ook om de voorheen verdeelde Republiek tot een nieuwe 
eenheid te smeden en de verbondenheid onder het volk te versterken.  De wetenschappen 
en de kunsten konden daaraan een flinke bijdrage leveren. Op die manier moedigde 
Lodewijk dus een zeker cultureel nationalisme aan en een voordelig bijeffect was dat het 
hem ook persoonlijk meer aanzien opleverde.5 

 
De Nationale Konst-Gallerij die tijdens de Bataafse 
Republiek gevestigd was in Huis ten Bosch werd door 
Lodewijk Napoleon naar het Koninklijk Paleis op de Dam 
verplaatst. De collectie bestond voornamelijk uit 
kunstwerken van de vroegere Oranje stadhouders en kreeg 
de naam Koninklijk Museum. Kunst en wetenschap 
beschouwde de Koning immers als graadmeters voor 
beschaving en welvaart, dus wilde hij daar zelf ook graag 
mee geassocieerd worden. Ook de welbekende Nachtwacht 
van Rembrandt werd tentoongesteld in de vertrekken van 
Lodewijk. Tijdens zijn regeerperiode liet Lodewijk de 
directeur van het museum, Cornelis Apostool, de collectie 
verder uitbreiden met historiestukken om de nationale 
trots te symboliseren. Toen Apostool directeur werd in 
1808 bevatte de collectie nauwelijks klassieke oudheden. 
In het begin van zijn carrière (hij zou directeur blijven tot 
aan zijn dood in 1844) lag zijn interesse dan ook vooral bij 

Hollandse en Vlaamse schilderkunst. Uit een analyse van de verdeling van schilderijen 
over de genres blijkt ook dat de vaderlandse geschiedenis belangrijk was. Van het gehele 
museumbezit waren 199 schilderijen historiestukken, 130 schilderijen 
landschapsstukken en de overige 70 schilderijen verwezen naar Bijbelse verhalen of 

                                                           
5 F, Grijzenhout. Een Koninklijk museum. (Waanders Uitgevers, 1999). p. 9-25. 

Cornelis Apostool (1762-

1844). Tweede directeur van 

het Rijksmuseum. 
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klassieke mythologie. Er werden bovendien aparte ruimten gereserveerd voor de 
nationale geschiedenis en moderne meesters, in opdracht van de koning.6 
Lodewijk richtte naast een Koninklijk Museum ook de Academie voor Beeldende Kunst 
op en het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Het 

Koninklijk Museum werd bovendien verbonden aan een kunstacademie met onder 
andere buitenlandse docenten, opdat de musea ook de functie kregen van leerschool. 
Daarnaast stelde hij meerdere prijzen in om kunstenaars en wetenschappers aan te 
moedigen, zoals de Prix de Rome en voerde hij zijn eigen naamdag in als nationale 
feestdag.  Door gebrek aan geld en tijd kwam de uitbreiding van het Koninklijk Museum 
echter tot stilstand en bleek het Paleis op de Dam niet geschikt voor de collectie. ‘s Winters 
was het er ijskoud, de ramen lekten bij regen en zo droop het vocht van de schilderijen. In 
de zomer krompen de schilderijen en barstte de verf als gevolg van een brandende zon in 
combinatie met een stevige tocht. Soms sprong de verf zelfs van de doeken.7  
 
Helaas voor Napoleon was Lodewijk  dus voornamelijk bezig met het bevorderen van de 
nationale trots - wat net uitvoerig is beschreven - en de Nederlandse (binnenlandse) 
handel. Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Lodewijk werd in eerste instantie naar 
Nederland gestuurd door zijn broer om dat kleine kikkerlandje een beetje onder controle 
te houden. Napoleon Bonaparte schatte zijn broer niet al te capabel in en hoopte dat het 
vertegenwoordigen van Frankrijk in Nederland nog wel moest lukken.  Nederland moest 
geld opleveren en geen geld kosten. Lodewijk werd daarom in 1810 door zijn broer 
teruggeroepen, waarna Nederland werd ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk. En vanwege 
de ongeschikte ruimtes voor de kunstcollectie in het Paleis op de Dam werd de collectie 

                                                           
6 DWDD Summerschool: Het Rijksmuseum, door Wim Pijbes. http://www.npo.nl/dwdd-summerschool/18-06-

2015/VARA_101374857 
F, Grijzenhout. Een Koninklijk museum. (Waanders Uitgevers, 1999). p. 50-54. 
7 Geschreven voor redactie 'Oneindig Noord-Holland. Het Trippenhuis: krap behuisde voorloper van het 

Rijksmuseum. http://onh.nl/nl-NL/verhaal/9304/het-trippenhuis-krap-behuisde-voorloper-van-het-
rijksmuseum. Geraadpleegd op 12 september. 

Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Münster in 1648, Bartholemeus van der Helst 
(1613-1670), 1648, doek. Rijksmuseum, Amsterdam. In 1808 schenkt Amsterdam dit schilderij 
samen met de Nachtwacht aan het Koninklijk Museum. Apostool beschouwde het als een 
nationaal historisch hoogstandje. 

http://www.npo.nl/dwdd-summerschool/18-06-2015/VARA_101374857
http://www.npo.nl/dwdd-summerschool/18-06-2015/VARA_101374857
http://onh.nl/nl-NL/verhaal/9304/het-trippenhuis-krap-behuisde-voorloper-van-het-rijksmuseum
http://onh.nl/nl-NL/verhaal/9304/het-trippenhuis-krap-behuisde-voorloper-van-het-rijksmuseum
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al snel weer verplaatst. Voor verdere informatie over de verplaatsing van de collectie 
verwijzen we door naar Kunstbeleid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot 1872 
(deelvraag 2). 

 
Besef van een culturele identiteit 

 
Deel zijn van het Keizerrijk Frankrijk deed het Nederlandse volk paradoxaal genoeg juist 
beseffen dat het een eigen geschiedenis had, een eigen taal en eigen belangen. Andere 
belangen dan die van Napoleon Bonaparte. Steeds meer namen de nationale gevoelens 
toe, ook door bijvoorbeeld de invoering van de dienstplicht. Toen Bonaparte was 
uitgespeeld, verlangden veel vorsten terug naar de tijd van voor de Verlichting. Er 
ontstond een behoefte aan 
Restauratie van oude normen, 
waarden en wetten. Op het 
Congres van Wenen werd 
daarom overgegaan tot een 
staatkundige herordening van 
Europa. Er werden landsgrenzen 
getrokken, maar er werd geen 
rekening gehouden met 
nationalisme. Op die manier 
bleven bijvoorbeeld Duitstalige 
mensen verdeeld over 
verschillende staatjes, 
waarbinnen ook weer andere 
volken leefden. Zo bevonden 
verschillende volken zich naast 
elkaar in één staat onder een 
vreemde overheerser en streefde 
men naar autonomie.8 In de Zuidelijke Nederlanden leidde het (politieke) nationalisme in 
1830 echter juist tot de stichting van een eigen staat. Van een natiestaat was alleen nog 
geen sprake. Er leefden namelijk meerdere naties in het territorium; Nederlands, Frans 
en Duits sprekende volkeren (‘een gevangenis der volkeren’). Of de afscheiding 
daadwerkelijk een gevolg was van nationalisme valt ook in twijfel te trekken. Wellicht lag 
het eerder aan het beleid van Willem I, die de Zuidelijke Nederlanden min of meer 
verwaarloosde, waar we later (in deelvraag 2) nog verder op terug zullen komen.9 
 
Na 1815 was dus in heel Europa het besef ontstaan van een eigen culturele identiteit die 
leidde tot een hernieuwde belangstelling voor de nationale taal en cultuur. Het is daarbij 
van belang aandacht te geven aan het feit dat een culturele identiteit niet per se leidde tot 
het stimuleren van nationale musea of literatuur in de Nederlanden, maar hier zal later 
dieper op in worden gegaan. 
 
Van traditioneel naar modern  
 
                                                           
8 H, Buskop e.a. Training voor het nieuwe examen met historische contexten. Examenkatern geschiedenis vwo. 

(Zutphen, Walburg Pers Educatief 2014). p. 165-167 
9 S, Van de Ven. (scriptie). Cultureel nationalisme en identiteitsvorming in Nederland in de negentiende eeuw. 

(2009). p. 4-5. 

Congres van Wenen - tekening door Jean Baptiste 
Isabey, 1815.  Het Congres vormde een indirecte 
oorzaak van nationalisme 
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De latere ontwikkeling van het nationalisme ging daarnaast, heel algemeen en abstract 
gesproken, gepaard met de overgang van een traditionele samenleving naar een moderne 
samenleving. De overgangsfase vond plaats in het laatste kwart van de negentiende eeuw, 
toen ook het imperialisme zijn intrede deed. Kenmerkend daarvoor was de relatie tussen 
politiek en cultuur die een steeds belangrijkere rol ging spelen. Er ontstond een zekere 
politieke en culturele homogeniteit. Aan het begin van de Industriële Revolutie werden 
sociale verschillen tussen sociale lagen cultureel gerechtvaardigd. Het was destijds nu 
eenmaal gewoonte dat je als arbeider minder aanzien kende dan als fabrikant. De sociale 
samenhang tussen lagen was nihil. Toen de sociale verschillen in de 19e eeuw steeds 
groter werden was deze rechtvaardiging niet meer voldoende. De Industriële Revolutie is 
een tijd van snelle veranderingen en door de enorme groei van steden werd integratie van 
sociale lagen noodzakelijk. Men woonde met elkaar in dezelfde stad. Er ontstond een 
steeds sterker gevoel van sociaal-culturele eenheid.  
 
Door deze ontwikkeling diende de maatschappij sociaal gezien namelijk compleet anders 
georganiseerd te worden. Men ging zich specialiseren, er was sprake van meer sociale 
mobiliteit en ook arbeidsdeling droeg een steentje bij aan de opbouw van één 
massacultuur. Allerlei zaken die voorheen privileges voor een zekere elite waren, 
kwamen nu ook beschikbaar voor het lagere volk; denk aan vrije tijd voor arbeiders in 
fabrieken. Bovendien is onderlinge communicatie in een moderne samenleving erg 
belangrijk om alle sociale lagen een gevoel van gelijkwaardigheid te geven. Op die manier 
standaardiseerde ook de taal en was de samenleving toe aan culturele homogeniteit. 
Sterke veranderingen leiden blijkbaar tot de behoefte aan het bewaren van het eigen 
verleden. Dat is dan ook terug te zien in een opleving van de interesse in nationale musea 
na 1872. De invloed van sociaaleconomische factoren bij de ontwikkeling van het 
Rijksmuseum zelf zal worden besproken in deelvraag 3.10 

 
 De uiting van cultureel nationalisme 

 
Zoals gezegd vielen traditionele bindingsfactoren (zoals stand in Frankrijk) weg 
gedurende de negentiende eeuw. Toch ontstond er een nieuw saamhorigheidsgevoel 
onder het hele volk door cultureel nationalisme, maar hoe? Welk middel had men om dat 
nationale enthousiasme en die culturele identiteit, nu er sprake was van een 
eenheidsstaat, te uiten? Het antwoord is: verheerlijking van het culturele verleden door 
middel van standbeelden, literatuur, muziek, zoals onder het kopje ‘Lodewijk stimuleert’ 
al is beschreven.  Elke socialist, liberaal, katholiek of gereformeerde, Zwollenaar, Zeeuw 
of Fries kon zichzelf daar persoonlijk maar ook nationaal in vinden. Daarvoor nam tot 
1870 vooral de burgerij initiatieven om het verleden weer tot leven te wekken (behalve 
tijdens het bewind van Lodewijk). Er werden ook veel debatten gevoerd om nationale 
feestdagen, waarbij verschillende stromingen pleitten voor ‘hun’ dag.11 De verheerlijking 

                                                           
10 A, Labrie. ‘La religion civile’: nationalisme, nationale staat en modernisering in Europa   

https://www.ou.nl/Docs/Opener/CW/Veranderende%20grenzen/leereenheid_3.pdf.   blz. 8. Geraadpleegd op 
2 september. 
E, Gellner.  Nations and nationalism (Oxford 1983). p. 48. 
http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2015/april/Nationale-Feestdag-in-1806--de-naamdag-van-koning-

Lodewijk-Napoleon.html. Geraadpleegd op 10 oktober 2015. 

 
11 J, Bank. Het roemrijk vaderland: cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw. (Sdu, 1990). p. 
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http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2015/april/Nationale-Feestdag-in-1806--de-naamdag-van-koning-Lodewijk-Napoleon.html
http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2015/april/Nationale-Feestdag-in-1806--de-naamdag-van-koning-Lodewijk-Napoleon.html
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van de natie had echter vooral zijn uitwerking op bovenstaande aspecten van de 
kunstwerelden op de geschiedenis van het volk en minder op de aankoop van 
kunstobjecten voor nationale musea.  
 
Als het aankomt op nationale musea was er van een zeker nationalisme niet echt sprake 
in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot 1872. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is gelegen in het feit dat de steden en provincies nog steeds een grote rol speelden in de 
voormalige Republiek. Die dominantie ging ten koste van een nationale eenheid. De 
collectie van het Rijksmuseum behelsde bijvoorbeeld geruime tijd naast een afdeling van 
nationale geschiedenis, ook werken van klassieke meesters. Daarnaast hing de 
kunstwereld  tot 1870 vooral af van de museumdirecteuren zelf en van particuliere 
initiatieven, wat uit een volgend hoofdstuk zal blijken. Er werden in de periode met 
Willem I en Willem II als koning geen grote aankopen gedaan voor nationale musea, wat 
een groot verschil is met de periodes vóór hun aantreden.12  
 
In de tijd van de Bataafse Republiek en de Franse tijd was het namelijk wel vooral de 
overheid - in plaats van de burgerij - die het nationaal besef stimuleerde met de kunsten. 
Isaac Gogel, de eerste minister van financiën (agent) dacht dat bij het ontwikkelen van 
een nationale houding een historisch besef van verbondenheid door het lot onmisbaar 
was. Hij was dan ook de 
allereerste, nog voor de ‘Koning 
van Holland’, die zorgde voor een 
nationale kunstcollectie, samen 
met de eerste directeur C. S. Roos. 
Nadat de patriotten door de 
Fransen waren geholpen en de 
stadhouder Willem V was 
verjaagd naar Engeland, werden 
veel kunstwerken van de Oranjes 
naar Parijs vervoerd. Het zou 
tentoongesteld worden in het 
Louvre. De overige collectie werd 
simpelweg geveild aan 
gegadigden, maar Gogel stopte 
deze handel in kunstschatten en 
bracht de kunst op een plek 
bijeen. Er werden ook  objecten 
uit overheidsgebouwen gehaald, 
zoals een portret van Michiel de 
Ruyter, of gekocht op veilingen, 
zoals De bedreigde zwaan. Laatst 
genoemd schilderij staat symbool 
voor Johan de Witt, die Holland beschermt tegen haar vijanden.13 Met deze zwaan was het 
eerste object aangekocht voor de Nationale Konst-Galerij, die Gogel in Huis ten Bosch haar 
deuren liet openen in 1800. Daar begon de geschiedenis van het Rijksmuseum. De werken 
                                                           
12 Bron: e-mailcorrespondentie met Ellinoor Bergvelt (kunsthistorica, verbonden aan de UvA). Zie bijlage 1 voor 

de desbetreffende mails.  
13 Stiphout, R. Het Rijks (speciale editie van Elsevier): Een Louvre de la Hollande. (2013). Het gehele artikel is 

geraadpleegd. 

 

De bedreigde zwaan - Jan Asselijn, ca. 1640, doek, 
144 x 171 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. 
Voor 95 gulden gekocht op een veiling van het 
kabinet van Jan Gildemeester Jansz in 1800. 
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dienden puur Nederlands historische waarde te hebben en daarom domineerde vooral de 
zeventiende-eeuwse kunst deze allereerste collectie, al stelde de allereerste verzameling 
schilderijen nog niet erg veel voor.  

 
Concluderend kunnen we dus stellen dat er ten tijde van de Nationale Konst-Galerij en het 
bewind van Lodewijk sprake was van een cultureel nationalisme dat onder andere 
waarneembaar was door de stimulering van de nationale trots in kunstcollecties door de 
overheid. We moeten voor het verdere verloop van de negentiende eeuw echter 
concluderen dat de overheid weinig aandacht besteedde aan nationale musea en dat er 
wat dat betreft, ondanks het besef van een culturele identiteit, veel minder sprake was 
van cultureel nationalisme in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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KUNST EN KONINGEN, OVERHEID VERSUS BURGERIJ 

 
De afgelopen jaren heeft onze overheid flink bezuinigd op kunst en cultuur. De provincies 
besteden in 2015 23 procent minder geld aan kunst, erfgoed en letteren dan in 2011.14 Deze 
trend is nu al een aantal jaren aan de gang. Hoe zat dat precies zo’n 200 jaar geleden? In dit 
hoofdstuk volgt een uiteenzetting van het algemeen landelijk kunstbeleid in de negentiende 
eeuw tot ‘de grote ommekeer’ in de jaren ‘70.  
 
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat van nationalisme weinig sprake was als het 
aankwam op nationale musea in de negentiende eeuw. Lodewijk Napoleon en Isaac Gogel 
waren de enigen die met hun kunstbeleid probeerden om een Nederlandse identiteit te 
laten ontstaan onder het volk. Latere invloedrijke ambtenaren hadden hier weinig 
concrete ideeën over als het aankomt op kunstcollecties. In deze paragraaf zoomen we 
verder in op dat kunstbeleid in de negentiende eeuw. Subsidies, koningen en kunstideeën. 
Overheid of burgerij? 
 
Tot de stichting van de Bataafse Republiek nam vooral een zekere culturele elite, die 
privileges kende door geld of geboorte, actief deel aan het culturele leven. Op die manier 
was er slechts een kleine groep mensen die de toon en richting van de cultuur bepaalde. 
Door onder andere ‘straatcultuur’ en onderwijs probeerde de overheid cultuurspreiding 
onder het volk te bevorderen en aan te geven wat de norm was. Die werd vervolgens 
aangehouden door het lagere volk. Er heerste destijds een rationele en classicistische 
kunst- en cultuurvisie, die zich vooral uitte in de literatuur. In de Republiek bestond 
daarnaast al een vrije markt voor de schilderkunst, waarin de opdrachtgevers 
overheersten in hun ideeën. Gedurende de negentiende eeuw kwamen ideeën van de 
kunstenaar zelf meer centraal te staan.15 
 
Bovendien was sinds de Bataafse Revolutie ook het verlichte denken op het niveau van de 
staat goed doorgedrongen. De idee van rationalisme en volkssoevereiniteit ging ook 
gepaard met de gedachte dat het volk moest worden opgevoed. Hoe kan immers een 
irrationeel volk zichzelf besturen? Zo kreeg de staat steeds meer een opvoedende rol, niet 
alleen om het individu te beschaven, maar ook om een nationaal karakter te vormen. Een 
sterke onderwijspolitiek en bevordering van de kunsten vielen daarom onder de 
verantwoordelijkheid van de overheid. Uit plichtsbesef diende de natie verbonden te 
worden door een proces van musealisering, waarbij culturele betekenis werd toegekend 
aan objecten. 

 
Het kunstbeleid van Willem I 

 
Ten gevolge van meer politieke stabiliteit na het uitroepen van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden in 1815 veranderde er het een en ander op cultureel gebied. Koning 
Willem I zette toch, ondanks de crisis, het kunstmoraal bevorderende beleid van Lodewijk 
Napoleon voort. Het Koninklijke Instituut bleef voortbestaan en ook de academie in Den 
Haag werd gesteund. Een groot verschil met het beleid van Lodewijk was echter dat 

                                                           
14C. Van der Veen. Provincies bezuinigen fors op kunst en cultuur. 

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/13/provincies-bezuinigen-fors-op-kunst-en-cultuur. (13 maart 2015). 
Geraadpleegd op 9 september 2015. 
15 S. Pennington de Jongh.  Overheidssteun in de negentiende eeuw. Kunstlicht 34, nr ½ (2013). p 72-80 

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/13/provincies-bezuinigen-fors-op-kunst-en-cultuur
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particulier initiatief volop werd aangemoedigd. Op die manier kreeg de burgerij een 
steeds groter wordende vinger in de culturele pap.  
 
Uit de tentoonstellingen die sinds Lodewijk Napoleon werden gehouden, blijkt dat de 
vaderlandse historie een afdeling was die vertegenwoordigers van de nieuwe 
romantiserende stijl het meeste aantrok. Ook de overheid zag historiestukken wel zitten, 
omdat zij een nationalistische uitwerking konden hebben op de bevolking. Willem I had 
namelijk het streven om het katholieke Zuiden meer te verbinden met het protestantse 
Noorden. In het huidige België lagen immers winstgevende mijnen en de handelsstad 
Antwerpen bracht veel geld in de kas van Willem I. Die eenheid wilde Willem I bereiken 
door op een autoritaire manier een centralisatiebeleid te voeren. Onder Willem I begon 
Nederland dan ook steeds meer te lijken op een staat als Frankrijk, omdat het politieke 
besluitvormingsproces van de Republiek waarin ieder gewest een stem had, volledig was 
verdwenen. De gezamenlijke geschiedenis van het Noorden en Zuiden werd gebruikt als 
propagandamateriaal van de eenheidsstaat, ook om de economieën van het Noorden en 
het Zuiden te integreren. 
 
Willem I was dan wel autoritair, maar ook besluiteloos. Hij had geen duidelijke visie op 
zijn kunst- en cultuurbeleid en zette simpelweg de instellingen die Lodewijk had 
opgericht voort. Om een culturele eenheid te bewerkstelligen had hij de verschillende 
nationale musea in Den Haag, Amsterdam en Brussel tot één museum kunnen verenigen, 
maar zo’n idee is nooit bij hem opgekomen. Wel richtte hij de Nederlandsche Bank op en 
de Nederlandsche Handelsmaatschappij om zijn financiële beleid voor het parlement 
geheim te houden. Uiteindelijk liep de staatsschuld dan ook hoog op. 
 
De koning besloot in het kader van een op het beleid van Lodewijk gebaseerde 
cultuurpolitiek enkele kunstenaars te begunstigen door bijvoorbeeld bestellingen te 
plaatsen bij hen, door betrekkingen met de staat aan te bieden, door hun werk te 
bekronen of door hen in de adelstand op te nemen. 16 Een goed voorbeeld van dit gunstige 
klimaat voor kunstenaars (en níét per se een nationalistisch klimaat) was de zogenaamde 
Prix de Rome, ingesteld door Lodewijk Napoleon (‘De oudste en meest genereuze prijs 
voor talentvolle kunstenaars en architecten in Nederland’). Deze koninklijke subsidie 
moedigde jonge kunstenaars en architecten aan in hun artistieke ontwikkeling. De winst 
(de ‘Groote Prijs’) ging namelijk gepaard met een reis naar Rome en Parijs, waar zij vier 
jaar lang de klassieke kunsten mochten bestuderen. Bij terugkomst hadden zij de fijne 
kneepjes van het vak geleerd en waren zij internationaal georiënteerd. Zo valt te bezien 
of de koning daadwerkelijk de nadruk wilde leggen op de vaderlandse geschiedenis (de 
Gouden Eeuw). Met internationaal georiënteerde kunstenaars probeerde Cornelis 
Apostool immers ook de collecties een internationaler karakter te geven, ondanks de 
aanwezige zeventiende-eeuwse kunst uit de Republiek die toch bleef domineren. 17 
 
Cornelis Apostool bepaalde echter wel samen met Johan Steengracht van Oostcapelle - de 
directeur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis - dat 
kunstcollecties  minstens één werk moesten hebben van iedere vooraanstaande 
Nederlandse schilder en dat er van iedere bekende kunsthistorische stroming minstens 
één schilder moest zijn vertegenwoordigd. Dit was eigenlijk een bepaling die 

                                                           
16 D. P. Blok e.a. (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden. (Haarlem 1977-1983). Deel 11, p. 151-155. 
17M. Tuijn (red.), Prix de Rome MDCCCVIII – MMVIII. (Amsterdam 2008).. Geraadpleegd op 9 september. 
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noodgedwongen voortvloeide uit geldgebrek. Apostool wilde namelijk dolgraag meer 
Italiaanse en Franse schilderkunst, maar daar waren geen financiële middelen voor. 
 
Willem I bracht in 1817 de door Apostool uit het Louvre teruggehaalde Nederlandse kunst 
onder in het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in Den Haag. Het was een hele opgave 
geweest de voormalige stadhouderlijke collectie terug te krijgen, omdat de Fransen niet 
mee wilden werken. Apostool werd op 6 januari 1816 dan ook geëerd in de grote zaal van 
de Doelen met een feestelijk diner. Ook de Amsterdamsche Courant sprak lovend over 
Apostools werkzaamheden. Een ander doel van dit diner was het vieren van de 
overwinning op de Slag bij Waterloo en daarmee de verering van de nieuwe vorst: Willem 
I, die nu in bezit was van de verworven kunstcollectie, maar deze schonk aan de staat. De 
Amsterdamse kunstwereld hoopte dat dit nieuwe staatshoofd de uit Parijs teruggehaalde 
Nederlandse kunt (van o.a. Rembrandt) ten toon zou stellen in Amsterdam, maar de 
collectie was al voorbestemd voor Den Haag. 18 
 
Tijdens de regeerperiode van Willem I (1814-1840) werd er in totaal 500.000,- gulden als 
subsidie beschikbaar gesteld voor onder andere het Rijksmuseum (voorheen het 
Koninklijk Museum), dat in 1816 was verhuisd naar het Trippenhuis, en ook voor het 
Koninklijk Kabinet, dat in 1820 werd ondergebracht in het Mauritshuis. Ook andere 
kunstinstellingen werden in laatst genoemd pand ondergebracht en daarmee werd het 
aanbod van publieke kunst flink uitgebreid. Het zwaartepunt van toegankelijk kunstbezit 
verschoof van Amsterdam naar de hofstad Den Haag, omdat de koning zijn koningschap 
zo extra kon benadrukken en omdat Nederlandse kunst volgens hem in de hofstad 
thuishoorde. Om nog terug te komen op de 500.000,- gulden: dit betekent een gemiddelde 
subsidie van 19.230,77 gulden per jaar, wat aanzienlijk minder is vergeleken met de 
35.400 gulden die voor de rijksmusea ter beschikking kwamen in 1870.19  
 
In de politieke wereld vond tegelijkertijd een andere ontwikkeling plaats. Door het 
verlangen van de koning naar centralisatie en stimulering van zowel de Nederlandse taal 
als de Noord-Nederlandse cultuur en religie (calvinisme) voelde het katholieke Zuiden 
zich ondergewaardeerd. Willems plan was mislukt; in plaats van verbondenheid te 
creëren tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden had hij een scheiding 
veroorzaakt in 1830. De geldkraan voor de kunsten werd onmiddellijk dichtgedraaid en 
alle zeilen werden bijgezet om een afscheiding van België te voorkomen. De Belgische 
Opstand zorgde daardoor voor een staking van het publieke kunstbeleid. Kosten noch 
moeite gespaard leidde Willems autocratische beleid tot een noodgedwongen 
vredesverdrag en erkenning van België in 1839. Er was door de financiële gevolgen in de 
loop van de jaren vrij weinig overgebleven voor de kunstinstellingen. Het duurde tot 1839 
totdat Willem I weer aankopen toestond. 

                                                           
18 Van der Ham, G. 200 jaar Rijksmuseum. (Amsterdam, 2000). p. 61, 63, 65. 
19 Ibidem 18. 

S. H. M, Knottnerus (onderzoeksseminar). Het Rijksmuseum van Oudheden in de Negentiende Eeuw.  
De ontwikkeling van een museum in het licht van het cultureel nationalisme. 
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/251863/Scriptie%2025%20juni%20OZSIII%20Menno%20Kn
ottnerus%20definitief.doc?sequence=1. (25 juni 2012). p. 5-12. Geraadpleegd op 10 oktober 2015.  
O, Keun. Het Rijksmuseum als nationaal symbool. (24 maart 2013). Afkomstig uit het tijdschrift: 
G/geschiedenis. http://g-geschiedenis.eu/2013/03/24/het-rijksmuseum-als-nationaal-symbool/. Geraadpleegd 
op 10 oktober 2015. 
 

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/251863/Scriptie%2025%20juni%20OZSIII%20Menno%20Knottnerus%20definitief.doc?sequence=1
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/251863/Scriptie%2025%20juni%20OZSIII%20Menno%20Knottnerus%20definitief.doc?sequence=1
http://g-geschiedenis.eu/2013/03/24/het-rijksmuseum-als-nationaal-symbool/


Van kunstgalerij tot kunstkathedraal 
 

 
16 

 
Uit het beleid van Willem I kan de conclusie getrokken worden dat de kunstbevordering 
simpelweg een voortzetting was van de initiatieven van Lodewijk Napoleon. Willem I had 
grote plannen met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, namelijk het verenigen van 
Noord met Zuid, maar had van de uitvoering op cultureel gebied, vooral wegens de 
Belgische Opstand, weinig kaas gegeten.20 

 
Het kunstbeleid van Willem II 

 
In twee opzichten verschilde koning Willem II sterk van zijn voorganger. Ten eerste was 
hij zelf een groot liefhebber van kunst, in tegenstelling tot Willem I. Ten tweede besteedde 
hij veel minder aandacht aan kunstbevordering door de staat dan zijn vader, wat eigenlijk 
nogal paradoxaal is. Willem I had kunst verzameld voor de publieke zaak en deed een 
poging tot het stimuleren van cultuurinstellingen in navolging van Lodewijk, maar met 
het idee van een centrale staat in zijn achterhoofd. Willem II verzamelde in eerste 
instantie voor zichzelf. Op het moment dat hij koning werd op 28 november 1840 heeft 
hij het Mauritshuis en het toenmalige Rijksmuseum een verbod op kunstaankopen 
opgelegd, omdat hij geen concurrentie van de musea wilde hebben. Waar Willem I het 
economische en nationale belang van het stimuleren van kunstenaars en het aankopen 
van kunst zag, vond Willem II het in zijn koninklijke positie een plicht puur zelf aankopen 
te doen en deze voor zichzelf te houden.21 
 
Deze lakse houding tegenover publiek kunstbezit leidde ertoe dat de burgerij zich weer 
met de cultuur begon te bemoeien. Zij nam initiatieven tot het oprichten van verschillende 
kunstinstellingen, zoals de Maatschappij Arti et Amicitae in 1839 of de Maatschappij tot 
het bevorderen van de Bouwkunst in 1842. Al deze verenigingen hadden het doel een 
betere sociale en economische positie te verwerven voor kunstenaars. Zeker in de tijd van 
Willem II was dit wel nodig, aangezien de subsidiekraan volledig werd dichtgedraaid.22 
 
Toen de liberale minister Thorbecke in 1848 de grondwet doorvoerde, werd de macht 
van de koning behoorlijk ingeperkt. Zijn gezondheid was ook sterk achteruitgegaan, 
alsmede zijn financieel vermogen. Noodgedwongen sloot de koning een lening af bij zijn 
zwager tsaar Nicolaas I, met zijn schilderijen als onderpand. Na het overlijden van de 
koning op 17 maart 1849 werd voor zijn kinderen, waaronder kroonprins Willem, pijnlijk 
duidelijk hoe hoog zijn schulden waren. De enige mogelijkheid tot aflossing was gelegen 
in Frederik van Oranje, de broer van Willem II. Hij was bereid de schulden op zich te 
nemen op voorwaarde dat de kunstcollectie zou worden geveild. En dat gebeurde.23 
 
In 1850 vond de veiling plaats, maar deze verliep stroef. Er waren weinig gegadigden, 
behalve uiteraard de nationale musea, waaronder het Rijksmuseum. De overheid stelde 

                                                           
20 G. Van der Ham. 200 jaar Rijksmuseum. (Amsterdam, 2000). p. 73-90 

S. Van de Ven. (scriptie). Cultureel nationalisme en identiteitsvorming in Nederland in de negentiende eeuw. 
(2009). p. 20-30. 
21 A. Levèn. Tentoonstelling Willem II - kunstkoning. Uit: Historisch Nieuwsblad. 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/40747/tentoonstelling-willem-ii-kunstkoning.html. 
Geraadpleegd op 11 oktober 2015.  
22 dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=477207. Geraadpleegd op 10 oktober 2015. p 20-40 
23Auteur onbekend. Willem II. Kunstkoning. http://wii-kunstkoning.nl/kunstkoning/. Geraadpleegd op 11 

oktober 2015. 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/40747/tentoonstelling-willem-ii-kunstkoning.html
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=477207
http://wii-kunstkoning.nl/kunstkoning/
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echter geen geld beschikbaar voor het Rijks om de overwegend vaderlandse collectie op 
te kopen. Dit was niet geheel onlogisch, aangezien er geen geld was. De veiling moest juist 
geld opleveren en dat zou niet lukken als schilderijen van Hobbema en van Teniers, die 
het Rijksmuseum graag wilde hebben, ten deel vielen aan het museum. Met de dood van 
koning Willem II kwam dus tot nog toe geen verandering in het kunstbeleid. De meeste 
schilderijen werden overigens verkocht aan belangrijke verzamelaars en een ander deel 
aan het buitenland. Zo viel de grootste Nederlandse kunstcollectie van die tijd in één klap 
uiteen.24 
 
‘Kunst is geen regeringszaak’ (1849-1872) 
 

In de nieuwe grondwet stond geschreven 
dat er voortaan sprake was van 
ministeriële verantwoordelijkheid. De 
ministers maakten voortaan het beleid en 
waren daar ook verantwoordelijk voor, in 
plaats van de koning. Thorbecke voerde 
een modern liberaal beleid, wat 
resulteerde in veel minder 
overheidsbemoeienis. Dat betekende dus 
ook minder aanleg van infrastructuur en 
een beperkte rol voor de overheid op 
economisch gebied. Maar ook op cultureel 
gebied. Thorbecke vond ‘dat voor kunsten 
en wetenschap de ondersteuning door 
individuen en vereenigingen genoeg moest 
zijn’. In 1851 besloot Thorbecke 
bijvoorbeeld de financiering voor de Prix 
de Rome, de door Lodewijk ingestelde 
koninklijke subsidie, een halt toe te 
roepen. Ook het Rijksmuseum kreeg vanaf 
1853 ongeveer 600 gulden minder per jaar 
voor salarissen van werknemers. Enig 
protest van bijvoorbeeld de 
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae 
had geen invloed.25 

 
In andere landen als Duitsland en Frankrijk doemden wel duidelijk door de overheid 
gesubsidieerde, nationale musea op, wat de interesse van een aantal particulieren wekte. 
Een aantal leden van laatstgenoemde kunstenaarsvereniging richtte in 1854 bijvoorbeeld 
een tentoonstelling op met als doel het verheffen van de geschiedenis van het land en de 
bevolking.  Maar in ons land, precies volgens het plan van Thorbecke, berustten alle 
nationale kunstinitiatieven in de jaren ‘50 op burgerlijk initiatief. Daar zou in de jaren ‘60 
verandering in komen.26 
 

                                                           
24 G. Van der Ham. 200 jaar Rijksmuseum. (Amsterdam, 2000). p. 107, 108  
25 Ibidem, p. 109. 
26 Ibidem, p. 114. 

Thorbecke (1796 - 1872), minister van 

Binnenlandse Zaken. Geschilderd door 

Johan Heinrich Neuman (1852). 
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De overheid ondervond steeds meer kritiek op haar afzijdigheid in het culturele leven. 
Zelfs koning Willem III  liet merken dat zulk soort beleid hem niet aanstond door 
geschenken te geven aan tentoonstellingen. Veel meer kon de koning niet doen, aangezien 
zijn macht door de grondwet van 1848 sterk was ingeperkt. Maar het bleek niet nodig. 
Het parlement liet in 1862 aan Thorbecke weten dat zijn culturele beleid niet langer was 
vol te houden. In tegenstelling tot het buitenland, werden vaderlandse topstukken als 
‘Rembrandts en Van der Helsten’ als het ware opgeborgen in kleine kamers. Het 
Trippenhuis bood inderdaad weinig ruimte voor de schilderijen en deze waren daardoor 
moeilijk te bezichtigen voor bezoekers. Bovendien huisvestte de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen ook in hetzelfde pand en in dezelfde zalen. Met het toenemende 
aantal belangstellenden zag de museumleiding maar één oplossing voor dit probleem: een 
nieuw gebouw, een nieuw museum. En Thorbecke stemde daar mee in.27 
 
In onderstaand citaat uit het tijdschrift De Gids uit 1854 wordt door J. K. W. Quarles van 
Ufford (een doctor Rechten, destijds verbonden aan de Universiteit te Leiden) duidelijk 
kritiek geuit op de ontoegankelijkheid van bibliotheken en openbare collecties in 
kunstmusea. ‘Wij bedoelen het te weinig voor het publiek toegankelijke van vele onzer 
Musea, Bibliotheken en andere Verzamelingen, die openbaar heeten, maar dikwerf slechts 
als ‘t ware bestemd schijnen voor de bestuurders en de enkelen die deze er van tijd tot tijd 
wel willen toelaten. [...] Op de aanmerking door mij eenmaal in eene der grootste 
bibliotheken van ons land gemaakt, dat het jammer was dat zulk eene inrigting niet op 
meerder dagen en voor veen beter geschikte uren voor het publiek toegankelijk was, [...] 
werd mij door een der hoofdbeambten geantwoord met de vraag: Of ik dan dacht dat de 
beambten niet te doen hadden, dan de bezoekers ten dienste te staan?’28 Het Trippenhuis 
vormde vooral in de maand september echter wel een uitzondering op de 
ontoegankelijkheid van musea. In deze maand was er namelijk een jaarlijkse kermis op 
de Nieuwmarkt, zodat na afloop het lagere volk zich massaal stortte op het bezichtigen 
van het Rijksmuseum. 
 
Naar aanleiding van dit soort kritiek en een oproep van koning Willem III werd er een 
commissie samengesteld die een nieuw gebouw, een officieel nationaal museum zou 
moeten realiseren. Dat bedacht zij te doen door zelf geld bijeen te zamelen van rijke 
burgers en door geld van de inmiddels toegeeflijkere overheid te vragen. Daarnaast had 
zij het plan om een prijsvraag uit te schrijven onder architecten, zodat een mooi, nieuw, 
nationaal gebouw zou herrijzen, waar in de vierde deelvraag op terug zal worden 
gekomen. 
 
Thorbecke sloot eventuele financiële steun niet uit, maar beloofde niets. Later bleek dat 
hij geen gelde wilde geven, omdat de commissie haar plannen niet duidelijk voor ogen 
had. Bovendien was 100.000 gulden van de overheid niet genoeg, omdat particuliere 
investeringen in het museum te weinig bleken te zijn. De commissie eiste daarom 
uiteindelijk 600.000 gulden van de overheid. De deal ging niet door en in 1866 viel de 
commissie uiteen. Missie mislukt. Een nieuwe commissie in 1868 zou een nieuwe poging 
wagen. En met de dood van Thorbecke in 1872 was ook een nieuwe regering geboren. Met 
een nieuw beleid. En met nieuwe kansen. 
 

                                                           
27 G. Van der Ham. 200 jaar Rijksmuseum. (Amsterdam, 2000). p. 115-120. 
28 J. K. W. Quarles van Ufford. Uit het tijdschrift: De Gids (1854), p. 472-473 
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Het algemene idee dat de overheid zich niet langer afzijdig mocht houden bij nieuwe 
ontwikkelingen, dat zij invloed moest hebben op de beroerde sociale omstandigheden en 
de groeiende economie, wat uit de volgende deelvraag zal blijken, zorgden er dan ook 
voor dat in 1875 werd besloten nu eindelijk écht geld apart te leggen voor een nieuw 
Rijksmuseum. Althans, een nieuw gebouw. Het tij was gekeerd, maar nu nog de 
realisatie.29 

                                                           
29 J. Ramaer. Staatvan de markt: Rijksmuseum. Uit het tijdschrift: De Groene Amsterdammer (4 april 2013). 
http://www.groene.nl/artikel/144182. Geraadpleegd op 29 januari 2016. 
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EEN KATER VAN DE GOUDEN EEUW 

 

Een museum kost geld. Geld dat er lang niet was. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw stelde Amsterdam nauwelijks wat voor. De ooit 
zo bloeiende handelsstad uit de 17e eeuw was nu vies, vuil en vervallen. Met de hygiëne was 
het slecht gesteld, de stad had te lijden onder grote epidemieën. De hoofdstad was nu de 
vierde stad van het land en had haar trots verloren. Landen als Engeland en België gingen 
voorop in de Industriële Revolutie maar van vooruitgang in Nederland was nog lang geen 
sprake. Hoe was het mogelijk dat Amsterdam zo op haar gat lag? En hoe lukte het 
uiteindelijk toch om genoeg geld bij elkaar te krijgen zodat er in de jaren ’70 een nieuw 
gebouw gerealiseerd kon worden. 30 
 
In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen lezen dat nationalisme niet zozeer bijdroeg 
aan de mogelijkheid om een nieuw museum te bouwen. Het veranderde beleid ten 
opzichte van cultuurontwikkeling en investeringen in de samenleving zorgde ervoor dat 
er genoeg geld en ruimte beschikbaar kwam om de plannen te realiseren. Maar ook de 
economische situatie veranderde en om uit te leggen hoe dit van invloed was op de 
negentiende eeuw en het Rijksmuseum gaan we 200 jaar terug in de tijd. Hoe was de 
economische situatie van Amsterdam in de negentiende eeuw van invloed op de komst 
van het Rijksmuseum? 
 

Economische stagnatie in de achttiende eeuw 
 

1672. Het rampjaar voor de Republiek. De Republiek raakte in oorlog met Engeland, 
Frankrijk en delen van het huidige Duitsland. Raadspensionaris Johan de Witt en zijn 
broer Cornelis worden gelyncht (publiekelijk afgeslacht zonder voorafgaand proces). En 
bovendien was de economische situatie na 1672 niet echt gunstig voor de inwoners van 
de Republiek. Ze groeide wel maar veel minder sterk dan Engeland en Frankrijk. Er zijn 
drie externe oorzaken aan te wijzen voor de achterblijvende economie. 
 
Ten eerste bestond er een groot verschil in politieke stabiliteit in Europa. Waar de 
Republiek sinds lange tijd weer politiek instabiel was en in veel onzekerheden verkeerde, 
beleefden Engeland en Frankrijk juist een glorietijd. Door deze stabiliteit kon de bevolking 
groeien en zo groeide ook de economie.  
 

Daarnaast speelde de kolonisatie ook een belangrijke rol in de groeimogelijkheden voor 
Frankrijk en Engeland. Lange tijd bleef Engeland een beetje achter op de kolonisatie ten 
opzichte van De Republiek, Spanje en Frankrijk. De Republiek kon zich na 1672 geen 
gevaarlijke zeeoorlogen meer veroorloven en zo kwam er ruimte op de markt voor 
Engeland en Frankrijk en konden zij hun koloniale macht uitbreiden. Uit de koloniën 
konden grondstoffen en goedkope arbeid gehaald worden om de economie te voeden. 
 

                                                           
30 J.L. Van Zanden. De Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse model. Tijdschrift voor 

Geschiedenis. pagina 50-66. (1995)  https://pure.knaw.nl/portal/files/487084/18716_291_zanden.pdf 
I.J Brugmans. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) p 20-40. (Den Haag, Martinus 
Nijhoff  1929). http://www.dbnl.org/tekst/brug035arbe01_01/brug035arbe01_01_0003.php 
 

https://pure.knaw.nl/portal/files/487084/18716_291_zanden.pdf
http://www.dbnl.org/tekst/brug035arbe01_01/brug035arbe01_01_0003.php
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Ten slotte kwam het mercantilisme op gang in de 18e eeuw. Engeland en Frankrijk 
voerden marktprotectiemaatregelen in om zo de eigen economie te stimuleren. In 1651 
werd de eerste ‘Act of Navigation’ ingevoerd, welke later steeds verder uitgebreid werd. 
Alleen Engelse schepen mochten voortaan niet-Europese producten vervoeren en 
importeren. Frankrijk zette invoerrechten in om de eigen economie te beschermen. 
Voortaan werden alle buitenlandse producten een stuk duurder en was het 
aantrekkelijker om binnenlandse producten te kopen. Zo groeide de eigen markt van 
beide landen en ook de eigen economie. 
Door de aanpak van Engeland en Frankrijk verloor de Republiek haar positie als rijkste 
handelsland van Europa. De snelle ontwikkelingen van deze landen waren niet meer bij 
te houden door enkele interne oorzaken. 

 
Allereerst was de Republiek in veel verschillende oorlogen verwikkeld. Ze werd in 1672 
aangevallen vanuit Frankrijk, Engeland en delen van Duitsland. In het begin van de 18e 
eeuw kwam daar nog de Spaanse Successie oorlog bij. De kosten en risico’s waren zo hoog 
dat de overzeese handel stukken moeilijker werd. Van alle kanten liep de Republiek 
gevaar en waar het land eerst zo’n gunstige positie bezat als doorvoermarkt voor de 
handel in Europa werd ze nu erg beklemd door de oorlogen.  
 
Een ander probleem dat de overzeese handel vanuit Amsterdam sterk belemmerde was 
de verzanding van vaargeulen en havens. ‘Voor Pampus liggen’ is een bekend voorbeeld. 
De belangrijkste vaargeul vanuit de Zuiderzee naar het IJ slibde dicht. Zwaar bepakte 
schepen kwamen daardoor moeilijk door het smalste en ondiepste stuk en moesten soms 
dagen of weken wachten voor ze langs Pampus konden, een zandbank, om Amsterdam te 
bereiken. Zo werd de stad steeds moeilijker bereikbaar en ook steeds minder geschikt als 
handelsstad. 
 
Ten derde werd Amsterdam steeds minder als stapelmarkt gebruikt. In de 18e eeuw 
kwam de voorbijlandvaart op. Amsterdam in de Gouden Eeuw verdiende goud geld als 
stapelmarkt. Producten van de Oostzee en Azië werden opgeslagen in Amsterdamse 
pakhuizen en daarna doorverkocht aan de rest van Europa. Zo kon je een product 
verkopen als de prijs het hoogst was en veel winst maken. Kooplieden zagen in de 18e 
eeuw veel meer in voorbijlandvaart. De lading ging direct naar het einddoel in het 
buitenland en zo kreeg Amsterdam een steeds minder centrale rol in de Europese handel. 
 

Tot slot nam de Oostzeehandel en de visserij sterk af. Europa wilde nieuwe smaken en 
nieuwe soorten. In de eerste helft van de achttiende eeuw was de walvisvaart erg populair 
maar ook kapitaalintensief en onvoorspelbaar. Later kromp ook deze bron van inkomsten 
door overbevissing.31 
 
De economie in Nederland in de achttiende eeuw groeide dus veel minder sterk ten 
opzichte van de rest van Europa. Amsterdam verloor haar functie als handelsstad en door 
het dreigende gevaar van het water (door paalworm in de dijken) in het westen 
verplaatste de kern van de Nederlandse landbouw en nijverheid zich naar het oosten.  
 

                                                           
31 Syllabus Geschiedenis 2008 https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-

geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf 

Vakkenweb. Ppt handel in de zilvereneeuw. http://www.vakkenweb.nl/vak/gs/xtra/mee/mee.htm 
 

https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf
http://www.vakkenweb.nl/vak/gs/xtra/mee/mee.htm
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De landbouw en nijverheid in Amsterdam groeide minder dan voorheen, maar 
daartegenover stond wel een groei van Amsterdam als kapitaalmarkt. Waar ooit de VOC 
was begonnen met het uitgeven van aandelen, werd deze al oude traditie voortgezet en 
uitgebreid.  
 
Achter deze stagnerende economie lag natuurlijk een slecht functionerend bestuur ten 
grondslag. Het idee van handel als basis van welvaart was niet vergeten maar de 
uitwerking van het juiste beleid wel. 
 
In de uitvoering van het beleid waren veel gewesten en steden meer met zichzelf bezig 
dan de totale welvaart. De gewesten zaten elkaar ernstig in de weg door tol te heffen, niet 
samen te werken in de infrastructuur en indirecte belastingen te treffen. De Republiek 
bleef hangen in een ingewikkeld bestuurssysteem met veel vriendjespolitiek. Amsterdam 
bleef het centrum van de Republiek maar hoe lang dit nog zou duren was niet zeker. Door 
de Spaanse Successie Oorlog bleef Holland hoge schulden dragen en een herziening van 
het belastingstelsel schoot niet op. De belastingdruk per hoofd bleef zo hoog oplopen dat 
dit in 1747 en 1748 leidde tot de Pachtersoproeren. Het volk was ontevreden en hierna 
werd dan ook eindelijk gezocht naar oplossingen.32   
  

 
De Industriële Revolutie 
 
In 1782 ontwierp James Watt een nieuw soort stoommachine en luidde zo het begin van 
een nieuw tijdperk in. De Industriële Revolutie was begonnen. Engeland ging voorop in 
deze golf van vooruitgang. De landbouwopbrengsten stegen enorm door 
wetenschappelijke innovaties en door het overschot aan voedsel groeide ook de 
bevolking. De kolonies zorgden voor goedkope grondstoffen en deze werden verwerkt in 
de fabrieken waar de stoommachines van Watt draaiden. 33 
 
Nederland bleef achter in deze Industriële Revolutie, maar waarom? De handel die 
bestond in de 17e eeuw in Nederland bleef wel deels bestaan. Om in de economisch 
mindere situatie in hun onderhoud te kunnen voorzien, gingen kooplieden echter over op 
commissiehandel. Na 1750 groeide ook de wisselhandel en groeide Amsterdam als 
kapitaalmarkt. Er werden veel buitenlandse investeringen gedaan en leningen verstrekt 
aan andere staten. De stroom inkomsten uit dividend en rente werd alleen niet volledig 
gedekt door de onzekerheid van buitenlandse crises. 
 
We kunnen dus stellen dat de levensstandaarden in Engeland en Frankrijk omhoog gingen 
in de 18e eeuw maar niet boven die van Nederland uitstegen, al was in de rest van Europa 
de situatie nog beroerder. Hoewel de achttiende eeuw geen grote bloeiperiode betekende 
voor Nederland profiteerde het nog altijd van bloei die het land gekend had in de Gouden 
Eeuw en hoefde de Republiek van veel minder ver te komen om het niveau van een zekere 
welvaart te bereiken. Van een echte revolutie was dus veel minder snel sprake. 34 

                                                           
32 Syllabus Geschiedenis 2008 https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-
geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf 
33 E. Beukers, en S. Klein (2011). Memo: geschiedenis voor de bovenbouw. ’s-Hertogenbosch: Malmberg. P 207, 
208 
34 Vries, P. http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/waarom_begon_het_in_het_westen/ (geraadpleegd 
op 12 oktober) 

https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/definitieve-syllabus-geschiedenis/2009/f=/syl_geschiedenis_hv2009def.pdf
http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/waarom_begon_het_in_het_westen/
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In de Franse Tijd had Nederland belangrijke koloniën verloren, waardoor zij een 
achterstand opliep ten opzichte van Engeland en Frankrijk in het verkrijgen van goedkope 
grondstoffen. In Nederland zelf was niet veel te halen en de landbouw was voornamelijk 
verplaatst naar het oosten van het land. Ook ging er, zoals in deelvraag 2 is gebleken, veel 
tijd en geld zitten in de oorlog met België tussen 1830 en 1839, wat een negatieve invloed 
uitoefende op de kunsten. Maar een wellicht nog belangrijker gevolg van deze oorlog: de 
toevoer van grondstoffen uit dat gebied stopte volledig. België beschikte over 
kolenmijnen die Nederland niet had en kon daar volledig haar stoommachines op laten 
draaien. Tijdens de oorlog werden die grondstoffen niet naar het noorden geëxporteerd 
en moest Nederland haar grondstoffen voor het draaiend houden van de stoommachines 
duur importeren.  
 
Daarbij zag Willem I geen noodzaak in het innoveren van de infrastructuur en pas in 1839 
reed de eerste stoomtrein die snel goederenvervoer mogelijk maakte. De haven in 
Amsterdam leed nog steeds onder verzanding en Nederland werd volledig ingesneeuwd 
door het economische succes van Engeland en België.  
 

Toen in 1848 in heel Europa liberale 
revoluties uitbraken en onder leiding 
van Thorbecke de grondwet werd 
veranderd, kwam er meer geld 
beschikbaar voor investeringen en 
werd de infrastructuur uitgebreid. De 

opening van het Noordzeekanaal in 
1876 zorgde voor een enorme impuls 
van de Amsterdamse economie. Om de 
werkloosheid terug te dringen besloot 
koning Willem III dat het tijd werd voor 

een breder kanaal dan het Noordhollandsch Kanaal, dat dienst deed sinds 1824. Door de 
komst van het nieuwe kanaal konden niet alleen veel Amsterdammers aan het werk maar 
kreeg ook de handel een enorme impuls. Amsterdam groeide en heroverde langzaamaan 
haar positie als hoofdstad van Nederland, en dus belangrijkste stad van Nederland.35   
 
De opdracht 

 
Na de grondwetswijziging en  de veranderingen in het beleid zoals beschreven in 
deelvraag 2 stond Amsterdam in het teken van vernieuwing. De stad moest  volgens 
particulieren, maar ook volgens de overheid met recht in het rijtje van Europese 
hoofdsteden passen. Er werd alles aan gedaan om het charme van Parijs en het succes van 
Londen te evenaren, maar Amsterdam moest ook haar eigen identiteit behouden. Rijke 
particulieren hielden inzamelingsacties en zo kwam er een universiteit en een 
kunstacademie. Ook de plannen voor een Rijksmuseum zijn gemaakt op particulier 
initiatief.  
 

                                                           
35 S. Van Leur. (1 november 2014) Noordzeekanaal wordt officieel geopend geraadpleegd op 12 oktober 2015. 

http://www.isgeschiedenis.nl/toen/november/noordzeekanaal-wordt-officieel-geopend/ 
 

Het Noordzeekanaal in 1876 

http://www.isgeschiedenis.nl/toen/november/noordzeekanaal-wordt-officieel-geopend/
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Zoals beschreven in deelvraag 2 
was de collectie na Lodewijk 
Napoleon gehuisvest in het 
Trippenhuis. Dit werd erg krap 
voor de uitdijende collectie, was 
niet brandveilig en de verf zou 
van de schilderijen af bladderen. 
Directeur Apostool deelde dit in 
1837 mee aan het ministerie. De 
achterliggende onvrede ging 
echter vooral over het feit dat de 
collectie samen met het Instituut 
gehuisvest was. Dit was een 

schande voor het aanzien van de 
‘nationale trots’. Met toestemming 

van de landelijke overheid mocht ook de gemeentelijke collectie in het nieuwe museum 
gehuisvest worden.  
 
Een zo’n rijke particulier die wel iets zag in een investering in de stad was J.A. Alberdingck-
Thijm, een katholiek koopman uit Amsterdam. Later werd hij uitgever en oriënteerde hij 
zich in zijn werk vooral op de middeleeuwen en het katholieke Nederland. Zodoende 
kwam hij al snel in contact met Pierre Cuypers, de architect van het nieuwe gebouw. 36 
 
Cuypers werd op 16 mei 1827 geboren, iets boven Roermond. Als zoon van een 
kerkschilder was hij altijd omringd met het katholieke geloof en kunst. Hij volgde in 
Antwerpen een opleiding in de architectuur en rondde deze als excellente leerling af, 
waarna hij in 1851 op 24-jarige leeftijd werd benoemd tot stadsarchitect van Roermond. 
In zijn werkplaatsen stonden beelden en ornamenten uitgestald waar geestelijken uit 
konden kiezen voor het ontwerp van hun kerk. Cuypers heeft in zijn leven 70 
daadwerkelijk gebouwde kerken ontworpen, waaronder de Vondelkerk in Amsterdam. 
De kerk werd neergezet als middelpunt van de stad, omringd door woningen. Ook bouwde 
hij hier zijn eigen villa.37 
 
In 1863 schreef Alberdingck-Thijm samen met andere rijke particulieren in het kader van 
ontwikkeling en culturele vernieuwing een prijsvraag uit om het nieuwe gebouw te 
ontwerpen. De 21 inzendingen werden afgekeurd maar er werden wel prijzen uitgereikt, 
met een tweede prijs voor Pierre Cuypers, die in 1859 de zwager werd van Thijm. Er was 
simpelweg niet genoeg geld om de plannen uit te voeren en onder het bewind van 
Thorbecke was er weinig ruimte voor culturele investeringen, pas na zijn dood in 1872 
kwam er schot in de zaak.  
 
In 1873 verspreidde katholiek kunstkenner en –ambtenaar Victor de Stuers een pamflet 
tegen de aflatende bescherming van de regering van het cultureel erfgoed. Het Rijk stelde 

                                                           
36 G. Van der Ham. 200 jaar Rijksmuseum. (Amsterdam, 2000).  
 http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/22-05-2015/VPWON_1226677  
37Nissen, P. (1986). De akkoorden van het gemoed. 
http://www.dbnl.org/tekst/niss003akko01_01/niss003akko01_01_0005.php 
    http://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-qr/oud-west/vondelkerk geraadpleegd op 22 november 
 

Pierre Cuypers (1827-1921) 

http://www.dbnl.org/tekst/niss003akko01_01/niss003akko01_01_0005.php
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onder leiding van minister van binnenlandse zaken Jan Heemskerk een som van 100.000 
gulden (nu €1 miljoen) beschikbaar. In 1875 werd een nieuwe commissie (zoals viel te 
lezen deelvraag 2) samengesteld en uit de ontwerpen van drie architecten werd dat van 
Cuypers als winnend ontwerp gekozen. Hij ging echter met een totaal ander ontwerp aan 
de slag en baseerde zijn gevel in eerste instantie op de 17e eeuw maar later op de 
middeleeuwen, waar het katholicisme de enige vorm van Christendom was. In zijn 
decoraties wilde hij de hoogtepunten van de natie weergeven welke volgens hem 
voortkwamen uit de ontwikkelingen in de katholieke middeleeuwen.38 
 
Om een kunstcollectie te huisvesten in een gezonde staat is uiteraard geld nodig. Plannen 
om een nieuw museum te bouwen mislukten in eerste instantie, omdat er te weinig geld 
beschikbaar was. De kunstwerken verhuisden van hot naar her tot er een tijd van 
economische groei aanbrak. Het idee voor een nieuw gebouw kwam, zoals al is gebleken, 
vanuit particulier initiatief, maar had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder steun van 
de overheid. Goddank dat de grondwet werd herschreven, dat het Noordzeekanaal 
gegraven werd en dat Jan Heemskerk bereid was die 100.000 gulden beschikbaar te 
stellen.  
 
2013 
 
In de komst van het Rijksmuseum zien we een opvallende gelijkenis met de strubbelingen 
die het Rijksmuseum kende in de verbouwing van 2003 tot 2013. Het nieuwe museum 
zou in 2006 opgeleverd worden, allerlei factoren zaten dit in de weg. Aannemers 
presenteerden begrotingen die miljoenen boven het budget van de overheid lagen. 
Materialen werden te duur en denk aan de kosten van de arbeid voor een verbouwing die 
3 keer langer dan gepland duurt.39 
 
Naast de kosten die in de renovatie zelf zaten liep de stad Amsterdam ook inkomsten uit 
het toerisme mis, de belangrijkste bezienswaardigheid stond tien jaar in de stijgers. Jaren 
lang was slechts een klein deel van de collectie te bezichtigen en dat vanwege de grote 
economische tegenslagen, die nog grotere economische tegenslagen uitlokten. Kunst, en 
dan zeker de toegankelijkheid van kunst, leed 130 jaar na de opening van het 
Rijksmuseum nog steeds onder de beschikbaarheid van geld en het overheidsbeleid. 

                                                           
38 P.J. Knegtmans, (2011) Amsterdam een geschiedenis. (Amsterdam: Boom) 

Stiphout, R. Het Rijks (speciale editie van Elsevier): Een Louvre de la Hollande. (2013). Het gehele artikel is 
geraadpleegd. 
39 R. De Meijeren. P. Steenhoff. (12-06-2010). Vertraging bouw Rijksmuseum kost miljoenen. 
http://nos.nl/artikel/163143-vertraging-bouw-rijksmuseum-kost-miljoenen.html Geraadpleegd op 24 januari 

http://nos.nl/artikel/163143-vertraging-bouw-rijksmuseum-kost-miljoenen.html
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MEER DAN EEN GROOT PROBLEEM 

  
Onderstaande strip is gemaakt naar de publieke controverse rondom de fietspassage onder 
het Rijksmuseum van 2003 tot 2013. Toen het Rijksmuseum in 2003 sloot, werd ook de 
verkeerspassage afgesloten. 10 jaar lang moesten Amsterdammers veel om fietsen om aan 
de andere kant van de stad te komen en later in de discussie was directeur Wim Pijbes het 
zo zat dat hij uit ‘veiligheidsoverwegingen’ niet van plan was de passage in 2013 te openen 
voor fietsers. De fietsersbond kreeg toch gelijk en er werden aan beide kanten van de passage 
twee ingangen gemaakt waardoor de passage, ook nu, gewoon gebruikt kon worden.  
 

 
Deze kwestie is er één in een lange geschiedenis van controverse rondom het 
Rijksmuseum. Al voor de opening in 1885 was het gebouw niet onbesproken. De 
architectuur zou veel te katholiek zijn, maar ook over de opstelling van de werken viel te 
discussiëren.  Wat hield het volk, de elite maar vooral de kunstkenners zo bezig met het 
Rijksmuseum van Cuypers? 
 

Katholiek Nederland 
 
Na de Opstand in de 16e eeuw was katholicisme niet meer gewenst in Nederland, de 
verschrikkingen van Karel V en zijn zoon Filips II zweefden nog lang in de achterhoofden 
van Nederlandse protestanten. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was 
gewetensvrijheid. Katholieken mochten geloven, maar hadden bijvoorbeeld geen recht op 
belangrijke bestuurlijke functies. Katholieken werden daarna nog eeuwen lang 
achtergesteld.  
 
Zoals eerder viel te lezen in deelvraag 2, werd onder leiding van de liberaal Thorbecke in 
1848 de Nederlandse Grondwet drastisch aangepast. Op politiek gebied werd de 
staatsinrichting volledig veranderd en zo staat deze grondwetswijziging aan de wieg van 
onze parlementaire democratie. Ook op godsdienstig gebied veranderde de wet het een 
en ander in de maatschappij. Zo luidt Artikel 164 van Van Den Godsdienst: Ieder belijdt 
zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming der 
maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet. En Art. 167 Alle openbare 
godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de 
noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust. 
 
Katholieken mochten hun geloof dus belijden mits binnen de muren van de kerk. Het was 
niet de bedoeling dat een voorganger in een park de gelovigen toesprak. Heel liberaal 
werd ook besloten dat de staat niet veel meer in had te brengen tegen de organisatie van 
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kerkgenootschappen en ook werd niet meer staatsrechtelijk geoordeeld over kerkelijke 
geschillen. Voor de katholieken vormden deze wetten een bevrijding. In 1853 werd 
daarom de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. De protestanten zagen de vrijheden van 
de katholieken echter als een bedreiging voor hun eigen geloofsgemeenschap en kwamen 
in opstand, de Aprilbeweging. Om de gemoederen te sussen werd in 1853 de wet 
aangepast en mochten katholieken zich volgens de wet officieel vrij organiseren.40 

 
 
Neogotisch 
  
Neogotiek is een term die veel in verband wordt gebracht met het ontwerp van het 
Rijksmuseum. ‘Gotico’ slaat op de stijlperiode tussen 1150 en 1500 en was een negatieve 
benaming van de Italianen uit Renaissance voor de bouwstijl van ‘boven de Alpen’ waar 
vroeger de Goten woonden, de barbaren. Kenmerken van de gotische stijl zijn onder 
andere hoge spitsen torens (om dicht bij God te staan), ribgewelven en luchtbogen die 
open wanden en gangen mogelijk maakten, spitsboogvensters en glas-in-lood. 41 

In de negentiende eeuw werd deze bouwstijl weer hip en Pierre Cuypers was een groot 
fan van de katholieke tierelantijntjes. Het deel ‘neo’ slaat dus terug op de herleving van de 
bouwstijl.  
 
De gevel van het Rijksmuseum is 
dus zeer neogotisch van aard. 
Met de grote gewelven waar de 
bezoekers onderdoor liepen, de 
katholieke ornamenten en de 
punttorens deden veel te veel 
denken aan het door 
protestanten verderfelijk geachte 
katholieke geloof. Dat geloof dat 
was bestreden in de Opstand, het 
begin van de nationale rijkdom in 
de 17e eeuw.  
 

Maar de kritiek ging zelfs nog verder. Sommigen dachten dat het katholieke ontwerp een 
product was van een samenzwering tussen De Stuers en Cuypers, katholieke Limburgers. 
Immers, Cuypers had bij de eerste prijsvraag niet gewonnen en bij de tweede plotseling 
wel, zoals te lezen viel in deelvraag 3. 

 

De koning 
 

Ook de koning was niet tevreden met het nieuwe Rijksmuseum. Cuypers had aan de 
binnenkant van het museum de initialen van koning Willem III en zijn vrouw Emma 
rijkelijk aangebracht. Willem voelde zich echter niet bepaald gevleid door deze manier 
van eerbetoon. De koning had namelijk te klagen over de katholieke stijl waarin het 
museum ontworpen was. Hij zou in het Frans hebben gezegd: ‘Ik zet geen voet in dat 
klooster’. 

                                                           
40 S. T. Buwalda (2000) Voor godsdienst, vaderland en Oranje. 
dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/.../jout_2000-01_3.pdf?...1 
41 https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/stijlen/gotiek Bekeken op 19 oktober 2015 

Het Rijksmuseum (2014, John Lewis Marshall) 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/stijlen/gotiek
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Een ander probleem van Willem III was dat de opdracht niet aan hofarchitect Lucas 
Hermanus Eberson gegeven was. De koning dacht dat er sprake was van een katholieke 
samenzwering tussen Alberdingck-Thijm en Cuypers. Koning Willem III weigerde daarom 
het museum te openen ondanks hevig aandringen van minister Jan Heemskerk.  

 
De Nachtwacht 
 
De plaats van De Nachtwacht van Rembrandt is vanaf de opening al een punt van discussie 
geweest. Cuypers ontwierp een eregalerij waar aan het einde de Nachtwacht zou komen 
te hangen als groot meesterwerk. Frans dichter Paul Verlaine sprak in 1885 vol lof over 
de plaatsing van De Nachtwacht met de eregalerij als ‘het groot schip van een kathedraal’. 
De Nachtwacht was ‘met iets discreets verlicht’. Maar de bezoekers vonden dit ‘discrete 
licht’ verschrikkelijk, ze konden het schilderij niet goed bekijken. In het Trippenhuis hing 
het veel mooier in de huidige ‘Rembrandtzaal’ tegenover De Schuttersmaaltijd. Een 
oplossing werd gevonden. Voor het schilderij werd een fluwelen velum opgehangen zodat 
de bezoekers in een soort tent naar De Nachtwacht konden kijken. Omdat de bezoekers 
in het donker stonden en De Nachtwacht in het licht, verbeterde dit de ervaring, maar een 
blijvende oplossing was dit natuurlijk niet. Toen bleek dat een andere lichtinval zo’n 
andere blik op het schilderij gaf, werd besloten dat De Nachtwacht op een andere plek 
moest komen te hangen. Met het geld van o.a. de bekende schilder Josef Israëls werd een 
uitbouw áchter de oorspronkelijke plek gebouwd. 
 
Dit achterkamertje deed voor veel mensen onder aan de grootsheid van het schilderij en 
dus werd het weer aan de kop van de eregalerij gehangen, nu aan een zijwand mét zijlicht. 
Tot grote woede van Israëls die deze uitbouw gefinancierd had.42 

 
N.B. vanuit het venster in de uitbouw kun je Pierre Cuypers in de gevel zien, die alles goed 
in de gaten houdt. 
 
Een rommeltje 
 

Waar latere museumdirecteuren vooral over te klagen hadden was de onrust van het 
museum. Uit tijdsnood was de collectie uit het Trippenhuis direct overgehangen in het 
nieuwe gebouw en natuurlijk werden ook de nieuwe aanwinsten opgehangen. Daarnaast 
had Cuypers genoeg ornamenten en schilderingen aangebracht die ook veel te veel af 
zouden leiden van de kunst. Daarom werden de muren al snel gewit om het museum  een 
rustigere uitstraling te geven. Bij de heropening in 2013 zijn alle originele versieringen 
echter weer teruggetoverd. 
 

                                                           
42 P. Van Os. Nachtwacht wordt weer nationaal altaar. Uit: NRC  
http://www.nrcreader.nl/artikel/659/nachtwacht-wordt-weer-nationaal-altaar 
G. G. Schmidt. (2003) The Art and Artists of the Fifth Zionist Congress, 1901: Heralds of a New Age. Syracuse 
University Press. 
https://books.google.nl/books?id=LwRouKYzapsC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=jozef+israels+de+nachtwacht&sou
rce=bl&ots=km5lxrY8SM&sig=_jeXCNwyk7QHNWlhFD0bR5u9lhs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjpnZCM-
djJAhXDGQ8KHf5tAbEQ6AEITjAK#v=onepage&q=jozef%20israels%20de%20nachtwacht&f=false 
 

http://www.nrcreader.nl/artikel/659/nachtwacht-wordt-weer-nationaal-altaar
https://books.google.nl/books?id=LwRouKYzapsC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=jozef+israels+de+nachtwacht&source=bl&ots=km5lxrY8SM&sig=_jeXCNwyk7QHNWlhFD0bR5u9lhs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjpnZCM-djJAhXDGQ8KHf5tAbEQ6AEITjAK#v=onepage&q=jozef%20israels%20de%20nachtwacht&f=false
https://books.google.nl/books?id=LwRouKYzapsC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=jozef+israels+de+nachtwacht&source=bl&ots=km5lxrY8SM&sig=_jeXCNwyk7QHNWlhFD0bR5u9lhs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjpnZCM-djJAhXDGQ8KHf5tAbEQ6AEITjAK#v=onepage&q=jozef%20israels%20de%20nachtwacht&f=false
https://books.google.nl/books?id=LwRouKYzapsC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=jozef+israels+de+nachtwacht&source=bl&ots=km5lxrY8SM&sig=_jeXCNwyk7QHNWlhFD0bR5u9lhs&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjpnZCM-djJAhXDGQ8KHf5tAbEQ6AEITjAK#v=onepage&q=jozef%20israels%20de%20nachtwacht&f=false
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Kunst vs. geschiedenis 
 

Een ander punt van controverse was dat veel kunstkenners  uit Europa vonden dat het 
nieuwe Rijksmuseum veel te cultuurhistorisch was opgezet. De Stuers had de werken 
geselecteerd op historische waarde en veel minder op de esthetische kant van de kunst. 
Het Rijksmuseum zou een verzamelplek zijn voor bijna elk dakloos schilderobject. In 1918 
werd een rapport gepubliceerd waarin het Rijksmuseum volledig afgebrand werd. Kunst 
en historie zouden gescheiden moeten worden en zijn niet verenigbaar onder één dak. De 
kwaliteit van de werken zou lijden onder de wens om een geschiedenis te weergeven. Er 
werd voorgesteld om een Algemeen Kunstmuseum direct achter 't Rijks te bouwen, wat 
voortaan enkel nog een historische functie zou hebben. Door de slechte economische 
omstandigheden na de Eerste Wereldoorlog ontbrak het geld om dit plan te realiseren. 
 
Opening 
 
De collectie die nu in het Rijksmuseum hing was in het Trippenhuis altijd opengesteld 
geweest voor het gewone volk. Na de septemberkermis, zoals bleek uit deelvraag 2, 
stroomde het museum vol met geïnteresseerd gepeupel. Het Rijksmuseum werd 
vanzelfsprekend ook gebouwd met het idee om de nationale kunstcollectie tentoon te 
stellen aan het volk.  
 
Bij de opening van het Rijksmuseum op 13 juli 1885 was echter geen sprake van een 
groots volksfeest. De geplande ‘historische optocht’ ging niet door waardoor weinig 
mensen zich bewust waren van de opening van het nieuwe gebouw. De rijkste en 
machtigste figuren binnen de Nederlandse samenleving waren opgetrommeld om de 

Het Rijksmuseum in de 20e eeuw 
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opening bij te wonen. Het Wilhelmus werd gezongen, Daniël de Lange componeerde een 
lied met de tekst van Ten Kate en 50 man schoof aan bij een diner. De heerlijkste 
lekkernijen werden weggespoeld met grote hoeveelheden drank. Na dit elitaire feestje 
was er nog een vuurwerkshow met muziek voor de rest van Amsterdam. Maar al met al 
vormde de opening een behoorlijk elitaire bedoening voor een rijksmuseum, dat nu juist 
altijd ‘voor de hele natie’ was bedoeld. 43 
 
De Nieuwe Amsterdamsche Courant: Algemeen Handelsblad beschreef op 12 juli 1885, een 
dag voor de opening, zeer precies de planning, waaruit duidelijk blijkt dat dit evenement 
enkel toegankelijk was voor genodigden. 

‘De volgende feestelijke plechtigheden zullen volgens Het Dagbl. Plaats hebben bij de 
opening van het nieuwe Rijksmuseum. 
 De genoodigden, voor zoover zij van rijtuigen gebruik maken, zullen het 
Rijksmuseum binnenkomen door den grooten doorrit. Allen vereenigen zich op de ruime 
oostelijke binnenplaat, waar een estrade is opgericht voor een kapel van 65 muziekanten en 
voor een koor van 250 zangers en zangeressen, die een inwijdingscantate zullen doen 
hooran. 
 Tegenover die estrade zijn hoefijzervormig de zetels voor de genoodigden geschikt, 
iets hooger de plaatsen voor de autoriteiten. De plechtigheid begint precies te 1 uur met de 
uitvoering van het eerste gedeelte der cantate, muziek van Daniël de Lange, woorden van J. 
J. L. Ten Kate’ (zie voor deze woorden van J. J. L. Ten Kate het eerste stukje tekst van de 
inleiding).44 
 
Controverse in contrast 
 
Het Rijksmuseum kent een lange geschiedenis van controverse. De architectuur was te 
katholiek. De koning weigerde het museum te openen, omdat zijn hofarchitect het gebouw 
niet had ontworpen. Het topstuk uit de collectie werd slecht belicht en het museum was 
veel te rommelig in gedeeld. De combinatie van kunst en historie zou nooit verenigd 
kunnen worden in een museum als Het Rijks. En tot slot was de opening van het museum 
voor het volk een elitair feestje. 
 
In 2013 blijken veel problemen van toen geen problemen meer van nu. Nederland is trots 
op haar Rijksmuseum en ziet het katholieke gebouw nu wel als afspiegeling van de glorie 
van Nederland. De koningin opent met liefde, vuurwerk en oranje confetti het vernieuwde 
gebouw. De Nachtwacht pronkt aan het einde van de eregalerij met LED-lampen van 
Philips die volgens kenners het perfecte licht op het schilderij werpen. De decoraties van 
Cuypers werden onder de kalk vandaan gehaald en Het Rijksmuseum is nu nog steeds een 
kunsthistorisch museum. Historici wensen meer geschiedenis, kunstkenners meer 
esthetiek, maar veel mensen zien Het Rijksmuseum van 2013 als gulden middenweg, mét 
fietspassage.  
 
Interessant is om te zien dat critici het Rijksmuseum in 2015 vergelijken met een 
pretpark, als simpel vermaak voor de gewone mens in negatieve zin. Met campagnes zou 

                                                           
43 Stiphout, R. Het Rijks (speciale editie van Elsevier): Een Louvre de la Hollande. (2013). Het gehele artikel is 
geraadpleegd. 
44 Auteur onbekend. Opening van het Rijksmuseum. Nieuwe Amsterdamsche Courant: Algemeen Handelsblad. 
12 juli 1885. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010143364:mpeg21:a0008 
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het museum haar eigenwaarde naar beneden halen. Maar rijst dan niet de vraag of het 
Rijks niet altijd een museum voor de gewone mens  is geweest en zou moeten zijn? 
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CONCLUSIE 
 
Welke nationalistische, politieke, culturele en economische invloeden uit de negentiende 
eeuw speelden een rol in het bijeenbrengen van een nationale kunstcollectie in het 
Rijksmuseum te Amsterdam? Kort gezegd: Hoe verliep het ontstaan van Het 
Rijksmuseum? In deze conclusie is steeds per alinea aangegeven om welke soort 
invloeden het precies gaat. 

Nationalistisch 

Nationalisme is een ideologie waarbij een individu zich zou moeten leiden door zijn/haar 
natie. Dat is evident slechts mogelijk als de leden zichzelf ook beschouwen als leden van 
een natie. Nationalisme kan op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden en 
hier zien we ook in terug wat de verhouding was tussen volk en staat volgens verlichte 
denkers. De vraag is of deze typisch negentiende-eeuwse stroming ook van invloed was 
op het ontstaan van het Rijksmuseum.                      

Isaac Gogel, de eerste minister van financiën, staat aan de wieg van het Rijksmuseum en 
verzamelde een nationale kunstcollectie, waarbij hij zich liet leiden door een vroege vorm 
van cultureel nationalisme. De overheid hielp dus actief mee met het bijeenhalen van een 
nationale (stadhouderlijke) kunstcollectie in de Nationale Konst-Gallerij, waarin de 
Gouden Eeuw domineerde. Lodewijk Napoleon en de bezetting van de Fransen brachten 
het besef van een culturele identiteit naar Nederland. Het vroeger zo verdeelde Nederland 
moest één worden in de Franse Tijd. Muziek, literatuur, standbeelden werden gebruikt 
om het glorierijke verleden van Nederland te benadrukken. Kunst werd gebruikt om een 
gevoel van eenheid te creëren.   

Na Lodewijk verdween dit beleid langzaamaan en Willem I focuste zich niet bepaald op 
de aankoop van nieuwe objecten. Waarom liet de overheid zich niet meer leiden door het 
cultureel nationalisme?  Hier spelen politieke oorzaken in Nederland een belangrijke 
rol.  

Politiek en cultureel 

Aan het begin van de negentiende eeuw werd de kunst vanuit het opvoedingsideaal ook 
lagere delen van de bevolking bijgebracht door middel van onderwijs. Onderwijs was een 
zaak van de overheid, zo ook kunst. Willem I liet het gevestigde beleid van Lodewijk 
Napoleon voortbestaan maar moedigde particulier initiatief ten zeerste aan. 
Historiestukken voerden de boventoon in tentoonstellingen en musea, omdat Willem I de 
politieke doelstelling had om België bij Nederland te houden. Met het beleid van Lodewijk 
werd echter niets meer gedaan dan het voortzetten. 

Toen België in 1830 zich afscheidde van Nederland zette Willem I zijn troepen in om daar 
9 jaar lang te vechten om België bij Nederland te houden. Hier ging zo veel geld in zitten 
dat er simpelweg niet genoeg over was om aan kunst uit te geven. We kunnen stellen dat 
de jaren ˙30-˙39 crisisjaren zijn geweest voor cultureel Nederland.              Toen Willem II 
in 1840 aan de macht kwam veranderde er het een en ander in het kunstbeleid. Willem II 
verzamelde kunst in eerste instantie voor zichzelf en niet langer voor het volk. 
Noodzakelijkerwijs inspireerde dit de particulieren om hun eigen kunstinstellingen op te 
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richten. Toen Willem II vervolgens overleed in 1849 werd duidelijk dat Nederland in 
diepe schulden verkeerde. Frederik van Oranje, de broer van Willem II, was bereid te 
helpen op voorwaarde dat de kunstcollectie zou worden geveild. De grootste Nederlandse 
kunstcollectie viel uiteen.                                                                                                                                                              

Later, toen in 1848 de grondwet werd gewijzigd, was er weinig geld in de kas. Thorbecke 
vond in eerste instantie dat de overheid kunst niet langer hoefde te subsidiëren en 
sowieso geen esthetisch oordeel mocht geven. Het buitenland bouwde in tegenstelling tot 
Nederland juist wel nationale musea. Hierdoor werd duidelijk dat het beleid van de 
overheid ook anders uitgevoerd kon worden en kwam er meer en meer kritiek op het 
beleid van de overheid. 

Er werd met instemming van Thorbecke een commissie bijeengezocht die een nationaal 
museum voor Nederland moest gaan bouwen.  Maar was er wel geld voor zo’n museum? 

Economisch 

Nederland kende een lange tijd van economische bloei en grote welvaart. Tot 1672, het 
jaar waarin alles mis ging. In de 18e eeuw kreeg Nederland te maken met een groter 
wordende concurrentie van Engeland en Frankrijk. De politieke onrust in Nederland 
zorgde voor een onzeker economisch klimaat. Engeland en Frankrijk gingen voorop in de 
kolonisatie en konden uit hun kolonies goedkope grondstoffen halen. Ook zorgde het 
mercantilisme voor een onzuivere afzetmarkt en had Nederland geen eerlijke kansen 
meer in de rest van Europa. Door de vele oorlogen waar Nederland in verwikkeld was 
geraakt, verviel de stabiele handelspositie die Nederland altijd had gekend. Maar het 
belangrijkste probleem voor Amsterdam zelf vormde de verzanding van de haven.  

In de achttiende eeuw ging het niet alleen maar slecht met de Republiek, maar vond er 
ook een grote verschuiving plaats van handelsland in goederen naar handelsland in geld. 
De kapitaalmarkt groeide. Toch bleef Nederland achterop in de Industriële Revolutie in 
vergelijking met de rest van Europa. België distantieerde zich van Nederland en daarmee 
verloor Nederland belangrijke grondstoffenbronnen.  Na 1848 werd er dan wel geld 
bespaard op kunst, maar geïnvesteerd in infrastructuur. In 1876 werd het 
Noordzeekanaal geopend waarmee het probleem met de haven van Amsterdam ook was 
opgelost. Het ging eindelijk beter met de economie en de overheid was in staat om een 
som geld beschikbaar te stellen voor een nieuw gebouw voor het Rijksmuseum. Het 
gebouw in het Trippenhuis was zo oud dat de verf van de schilderijen af zou bladderen. 

(sociaal)cultureel 

Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor het beste ontwerp en in 1875 werd Pierre 
Cuypers tot winnaar uitgeroepen. Hij mocht een nieuw gebouw voor het Rijksmuseum 
ontwerpen. Dit nieuwe museum is altijd omstreden geweest. Het gebouw was te 
katholiek, de koning was boos dat zijn hofarchitect het gebouw niet had ontworpen, de 
Nachtwacht was slecht belicht, er was teveel aandacht besteed aan de historie en bij de 
opening was enkel elite aanwezig. 
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TERUGKOPPELING OP HYPOTHESE  

In onze inleiding hebben we een hypothese opgesteld, waar we nu een stuk kritischer 
tegenaan kijken. Allereerst even een herhaling van de hypothese: 

Onze hypothese is dat het Rijksmuseum diende als een symbool van nationalisme. 
Vaderlandse topstukken werden al vrij vroeg uitgestald en de 19e eeuw stond volgens ons 
dan ook sterk in het teken van verheerlijking van vaderlandse historie. Daarom denken we 
dat nationalisme goed te herkennen is in de vroege ontwikkeling van het Rijksmuseum. 
Verder is onze verwachting dat veel achtergrondprocessen die de samenleving veranderen, 
zoals de stichting van een constitutionele monarchie, de Industriële Revolutie en nieuw 
ontstane ideeën over kunst, cultuur en maatschappij hun invloed hebben uitgeoefend op de 
ontwikkeling van het Rijksmuseum. Dat is dan ook de reden dat we dit museum als context 
representatief beschouwen voor de tijdgeest van de 19e eeuw. 

Eén ding dat zeker is: de zoektocht naar een nationale kunstcollectie en een nieuw 
gebouw is allesbehalve soepel verlopen. Cultureel nationalisme zorgde er enkel in de 
Bataafse en Franse Tijd voor dat er een actief beleid werd gevoerd ten opzichte van een 
culturele eenwording van Nederland. In dat opzicht is cultureel nationalisme zeker te 
‘herkennen’ in de ontwikkeling van de Nationale Konst-Gallerij en de collectie in het 
Trippenhuis, ook omdat de Gouden Eeuw domineerde. Toch is de verwachting die we 
hadden van het nationalisme als groteske invloed op het cultuurbeleid in de negentiende 
eeuw niet uitgekomen, want Willem I, Willem II en de liberalen zorgden allen voor 
meerdere culturele crises. Onder invloed van de politieke instabiliteit en de waarde die 
werd gehecht aan kunst viel de opgebouwde collectie later dan ook uiteen. Toen de vraag 
rees naar een openbaar museum voor het hele volk waar kunst bekeken kon worden was 
er in eerste instantie niet genoeg geld om dit te realiseren. Later toen het economisch wat 
beter ging werd dan eindelijk een architect aangesteld die de omstreden ‘kathedraal’ van 
Willem III mocht gaan ontwerpen.  

Van een Industriële Revolutie, die toch in veel landen gezien wordt als ‘typisch 
negentiende-eeuws’, was zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw niet bepaald 
sprake in Nederland. Het achterlopen op de economische vooruitgang ten opzichte van de 
rest van Europa was dan ook wel van invloed op de juist  daardoor trage ontwikkeling van 
het Rijksmuseum als bloeiend nationaal symbool. Particulieren zagen het in de tweede 
helft van de negentiende eeuw wel zitten om te investeren in kunst en het Rijksmuseum, 
om zo Amsterdam een nieuwe uitstraling te geven. Dit idee om een stad mooier, groter en 
belangrijker te maken door middel van kunst is zeker iets dat opkwam en mogelijk werd 
in de negentiende eeuw. Daarom kunnen wij zeggen dat het Rijksmuseum in haar begin, 
tegenslagen en groei representatief is voor de ‘tijdgeest van de 19e eeuw’. Al is ‘tijdgeest’ 
achteraf gezien een veel te abstract begrip om wetenschappelijke uitspraken op te 
baseren en dus onjuist gekozen. 
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EVALUATIE 
 

Hoe ontstond het Rijksmuseum? 

Deze vraag heeft ons het afgelopen half jaar beziggehouden in ons onderzoek naar het 
Rijksmuseum. We hebben veel boeken, artikelen en onzin gelezen en kwamen tot onze 
eigen conclusies. Toen we Ellinoor Bergvelt, Gijs van der Ham en Frans Grijzenhout 
interviewden bleek de manier waarop je geschiedenis interpreteert zeer uiteen kan lopen. 
Welke bron geeft de juiste informatie, wie geloof je en wat zegt een primaire bron nu 
eigenlijk? Geschiedenis is standplaats gebonden en zo ook  die van Het Rijksmuseum. Wij, 
zeker 50 jaar later geboren dan de geïnterviewden, hebben het nodige aan ons onderzoek 
bij moeten stellen, maar ook de visies van Mw. Bergvelt, Dhr. Van der Ham en van Dhr. 
Grijzehout bleken onderling zeer te verschillen. Wij hebben alle kanten aangehoord en zo 
onze eigen conclusies kunnen trekken. 
 
Na de zomervakantie zijn we gaan mailen naar wetenschappers en instellingen die ons 
konden helpen, we hadden van tevoren meer tegenslagen verwacht maar we kregen 
verassend snel genoeg positieve reacties en konden gaan interviewen! Maar wat vraag je 
aan een kunsthistorica of conservator, en van wie willen we wat horen? We hadden van 
tevoren vragen bedacht maar niet heel uitgebreid uitgewerkt of gescript, eigenlijk lieten 
we het gesprek een beetje ontstaan en vroegen we simpelweg wat in ons opkwam en 
toegespitst was op het vakgebied van de geïnterviewde, wat we van te voren wel duidelijk 
voor ogen hadden. Zo overlapten enkele stukken van interviews elkaar wel, wat weer een 
duidelijk beeld gaf van de uiteenlopende interpretaties van de geschiedenis die mensen 
kunnen hebben. In de montage kwamen we erachter dat we van dit (in eerste instantie) 
nadeel een voordeel konden maken en hebben we de visies naast elkaar gezet. 
 
Ellinoor Bergvelt heeft bij ons interview ons werkstuk gecorrigeerd, ze verwierp zoveel 
van onze vooronderstellingen dat we daar in eerste instantie een beetje van schrokken. 
Mevrouw Knoben had namelijk vlak daarvoor gezegd dat we goed op weg waren en dat 
de inhoud er ook goed uit zag. Gelukkig konden we alle aanpassingen toch doorvoeren en 
keken we weer op een andere manier naar ons onderzoek. Op die manier konden we de 
draad weer oppakken. Toen we alle informatie en al het beeldmateriaal verzameld 
hadden, kregen we ook duidelijker voor ogen wat we wilden vertellen in ons onderzoek 
en in onze documentaire. 
 
Camera’s en statieven konden we lenen van school, iets waar we heel dankbaar voor zijn, 
anders hadden we nooit zo’n kwaliteit neer kunnen zetten. Op de eerste draaidag wilden 
we het centraal station filmen met een zeer professionele CANON. Jonas liep rond met 
koptelefoontje en al en er kwam gelijk politie op af: of we geen beelden van het station 
wilden schieten, dat was namelijk verboden. We hebben onszelf vaak genoeg uitgelachen 
toen we stonden te stuntelen met het inklappen van een statief of het witbalansen van de 
camera, maar ook hier hebben we veel van geleerd. 
 
De taakverdeling was vrij duidelijk. Jonas deed de eerste twee deelvragen en Anouk de 
laatste twee. Natuurlijk hebben we elkaar uitgebreid aangevuld en gecorrigeerd. We 
hadden allebei vrij helder voor ogen wat er nog moest gebeuren om tot een goed einde te 
komen en hoelang dat zou duren. We hielden er wel allebei een andere planning op na. 
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Jonas had in november zijn deel af, wat bij Anouk nog tot in december duurde. De montage 
kende echter grotere tegenslagen. Jonas heeft het grootste deel van de documentaire 
gemonteerd op zijn computer in Pinnacle studios 19 en Anouk een kleiner deel op een 
laptop van school in iMovie. iMovie werkt meer dan prima om een documentaire op te 
monteren, alleen kon de processor het niet helemaal aan waardoor het monteren 
ongeveer vijf keer langer duurde dan normaal. 
 
Alle inhoud was ruim op tijd af, maar de deadline van 1 februari kwam na de kerstvakantie 
toch wel heel dichtbij. Nu nog de titel.  
Werkelijk alle denkbare titels zijn de revue gepasseerd, van ‘het Rijks’ tot ‘De culturele 
pap’ en van ‘Verwondering is het juiste woord’ tot ‘De kathedraal als nationaal symbool’ 
met als uiteindelijk resultaat: ‘Van kunstgalerij tot kunstkathedraal’. 
 
We hebben veel gestunteld, veel gelachen, veel geschreven en vooral heel veel geleerd 
over het Rijksmuseum, de negentiende eeuw en van elkaar. En dat allemaal met 
verwondering: ondanks de bakken kritiek die het museum in de jaren over haar heen 
heeft gekregen, schittert het in 2015 namelijk nog steeds in al haar glorie. Al 130 jaar een 
kathedraal als nationaal symbool. 
 

Op 2 juli 2015 toen Jonas en Anouk de enige leerlingen in de school waren om aan het 

profielwerkstuk te werken. Mevrouw Knoben schoot twee polaroids. 
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BIJLAGE 1 

Hierbij de weblink naar de documentaire: Het tweede deel van ons onderzoek: 

https://www.youtube.com/watch?v=yI6QXLgQJsQ 

BIJLAGE 2 

De rode tekst heeft Ellinoor Bergvelt geschreven. 

Van: Jonas van Kappel [jonas.vankappel@bonhoeffer.nl] 
Verzonden: zaterdag 17 oktober 2015 14:49 

Aan: Bergvelt, E.S. 

Onderwerp: RE: Achtergrondonderzoek bij het Rijksmuseum in de negentiende eeuw 

Beste mevrouw Bergvelt, 
  
U beschrijft dat Willem I in tegenstelling tot Lodewijk Napoleon geen welomschreven ideeën had over 
het cultuurbeleid. Was het dan niet zo dat hij het Zuiden met het Noorden probeerde te verenigen 

(hoewel dat uiteindelijk mislukte)? Ja zeker probeerde hij het Noorden en het Zuiden te verenigen, 

maar juist niet op het terrein van de musea: er waren er 2 in het Zuiden (de collecties van de 
Academie in Antwerpen en een in Brussel, en 2 in het Noorden (het Rijksmuseum en het Mauritshuis). 

Niemand in Den Haag heeft ooit de gedachte geopperd dat deze 4 collecties één gebouw 
ondergebracht moesten worden. Dat had ook tot veel protest geleid onder kunstenaars. Aanvankelijk 

waren musea  namelijk vooral leerscholen voor kunstenaars pas later werd het publiek hier 
belangrijk.En dat hij daarom probeerde een gunstig klimaat te scheppen voor kunstenaars door 

bijvoorbeeld de Prix de Rome voort te zetten? Ook dat is natuurlijk interessant: ze werden naar het 

Zuiden gestuurd, om te leren van de Klassieke Oudheid en de Renaissance. De eigen Gouden Eeuw 
was niet genoeg. Dat kun je in verband brengen met het kopen van die camee - hij wilde zich 

profileren met de klassieke oudheid (als ie wat wilde), niet zozeer met de Gouden Eeuw (in 
tegenstelling tot wat iedereen denkt).  
En even terugkomend op de kunst die vooral internationaal en classicistisch georiënteerd zou zijn. 

Was het niet zo dat in de eerste collecties de nadruk lag op zeventiende-eeuwse vaderlandse kunst 
('onze' bloeiperiode)? Ja maar dat kwam doordat er niet echt is verzameld - het was er al sinds de 

17de eeuw. Andere landen gingen internationaal verzamelen (of die collecties waren er al, zoals in 
Parijs en in verschillende Duitse landen). Hier als je naar Amsterdam kijkt waren het portretten van 

regenten van liefdadigheidsinstellingen of portretten van schutters die gemaakt waren in de 16de en 
17de eeuw voor de bestuurders van die colleges. Ze waren bij het opheffen van de gilden en 

schutterijen in stadsbezit overgegaan. Als ze in die tijd geld hadden (ik bedoel eind 18de eeuw), 

gingen ze naar het Zuiden, zo gingen mensen van Teylers stichting met een grote zak geld naar Rome 
om de tekeningen uit de collectie van Christina van Zweden te kopen, daarom hebben we hier in 

Haarlem tekeningen van Michelangelo. 
 

Uw bevindingen over het nationalisme waarvan iedereen aanneemt dat het zijn invloed had op 

nationale musea in de Nederlanden, zijn erg interessant. Wij waren daar namelijk in eerste instantie 
ook vanuit gegaan, anders hadden we onze eerste deelvraag vast anders geformuleerd. In onze 

uitwerking van die deelvraag hebben we (misschien bewust, misschien onbewust) echter niet heel erg 
de nadruk op deze aanname gelegd naar onze mening. 
  
Over de bezoekersaantallen: wij hebben een stukje tekst gevonden (wat leuk!) uit de De Gids uit 1854 

waarin J. K. W. Quarles van Ufford,  spreekt over de ontoegankelijkheid van veel musea en 

bibliotheken, dat het voor het grote publiek niet echt opengesteld was. Gold dit dan niet voor het 
Rijksmuseum in het Trippenhuis? Nee in september kon iedereen erin. dat gold ook voor het 

Mauritshuis in alle maanden kon iedereen erin - wel op een beperkt aantal dagen 
''Wij bedoelen het te weinig voor het publiek toegankelijke van vele onzer Musea, Bibliotheken en andere 

Verzamelingen, die openbaar heeten, maar dikwerf slechts als 't ware bestemd schijnen voor de bestuurders en 

de enkelen die deze er van tijd tot tijd wel willen toelaten. Sommige dier openbare, voor het algemeen bestemde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yI6QXLgQJsQ
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inrigtingen zijn gewoonlijk slechts twee of driemalen in de week gedurende weinige uren toegankelijk, en dan 

moet men zich soms nog vooraf de moeite getroosten, zich van toegangs- 
[p. 473]  
kaarten te voorzien, of wel den toegang schriftelijk van de bestuurders verzoeken. [in de rijksmusea was de 

toegang gratis en waren er dus geen toegangsbewijzen]In sommige verzamelingen liggen schatten sedert lange 

jaren voor elks oogen verborgen en ontoegankelijk, omdat een directeur steeds voor heeft, die zelf te schikken of 

te bewerken en daartoe tijd noch gelegenheid heeft kunnen vinden, of het hem daartoe mogelijk aan geschiktheid 

ontbrak. Gebrek aan het noodige toezigt, of wel aan belangstelling bij de hoogere autoriteiten, liet hem soms toe 

de aan zijne zorgen toevertrouwde verzameling jaren lang als 't ware als de zijne te beschouwen, waaraan hij 

kon werken wanneer hij zulks goed vond, en waarvan hij aan het publiek toonde wat hem goed dacht. Op de 

aanmerking, door mij eenmaal in eene der grootste bibliotheken van ons land gemaakt, dat het jammer was dat 

zulk eene inrigting niet op meerder dagen en voor velen beter geschikte uren, voor het publiek, toegankelijk was, 

daar zulks allerwaarschijnlijkst het bezoeken der bibliotheek zeer zou doen toenemen, en haar dus aan haar doel 

als openbare, ten dienste van het publiek tot algemeen nut bestemde inrigting, beter zou doen beantwoorden, 

werd mij door een der hoofdbeambten geantwoord met de vraag: Of ik dan dacht dat de beambten niets te doen 

hadden, dan de bezoekers ten dienste te staan?''' Dit gold vooral voor de Leidse universitaire musea. en 

misschien wilden de directeuren van het Rijksmuseum en het Mauritshuis ook niet echt bezoekers en waren ze 

liever met hun collectie bezig, maar het feit is dat de politie eraan te pas moest komen als iedereen tegelijk in 

september naar binnen wilde. Zie hierover het speciale nummer van De negentiende eeuw34 (2010), nr 3. Druk 

bekeken: collecties en hun publiek in de 19e eeuw 
  
Heeft u ons onderzoek eigenlijk ook gelezen sorry dat heb ik inderdaad niet gezien, en ook niet geprint 

kennelijk. Ik dacht dat ik alles had geprint gisteren op de universiteit; hier thuis heb ik geen printer die werkt] of 

alleen tijd gehad voor de vragen? {ja sorry )Wij herkennen namelijk best een deel van uw bevindingen terug uit 

wat wij ook hebben geconcludeerd, vooral de desinteresse in de periode van 1830 (na de Belgische opstand, toen 

de subsidiekraan sterk werd dichtgedraaid) tot 1872 (na de dood van Thorbecke, na de komst van een nieuwe 

regering met een nieuw beleid, met economische vooruitgang en met het idee dat de overheid zich meer met 

sociale omstandigheden moest bemoeien, wat allemaal wel invloed heeft gehad op de subsidiëring van het 

nieuwe Rijksmuseumgebouw, niet waar?). ja zeker dat klopt. Ja maar wel het gebouw en dan niet de inhoud. 

Ook de opstelling in 1885 en 1887 was bijzonder ouderwets; er was niet over nagedacht. Of liever: de directeur 

werd geen tijd gegund. Het moest in 6 weken klaar zijn. De collectie van het Trippenhuis was zeer vergelijkbaar 

maar nu met iets meer ruimte opgehangen. De historische collectie vertelde geen verhaal; het waren losse 

objecten. Het historische verhaal kwam pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw. En een moderne opstelling 

van de schilderijen pas onder Schmidt-Degener. 
  
Wat wij nu voor ons zien als leidende vragen door het Trippenhuis: 
    - Waarom stopte Willem I een collectie waar hij trots op kon zijn (hij kreeg immers nadat de Fransen 

waren vertrokken de kunst in bezit) weg in het Trippenhuis? Waarom startte hij niet gelijk met de aanbouw van 

een imponerend gebouw om het volk te binden en zichzelf status te geven? tsja  (zie ook boven bij die 4 

collecties) kunst had zijn belangstelling niet; hij gaf er de voorkeur aan naast het Rijksmuseum het Mauritshuis 

te stichten en de collectie daarvan vooral te vergroten. UIt zijn privé financiële administraties (hij heeft een 

Franse en een Duitse administrateur) blijkt dat er niet een aparte post voor kunst is - wel voor kanalen. af en toe 

springt hij bij als de musea te kort komen - hij stelde zich als een vaderlijke vorst op in 18de-eeuwse 

autocratische zin. 
    - Hoe konden de schilderijen hier zo slecht worden onderhouden? Dat viel eigenlijk wel mee, men was erg 

voorzichtig, gelukkig maar anders was er veel meer misgegaan. zoals in andere landen. Af en toe is het juist 

goed als er geen geld is dan kan er ook niet verkeerd gerestaureerd worden. Maar inderdaad tegen het einde van 

de eeuw, was de toestand onhoudbaar geworden. 
    - Wat waren de verschillen in cultuurbeleid tussen Willem I, Willem II en de liberalen? (wat u in uw  vorige 

mail ook al noemde) Willem I reageert op wat de museumdirecteuren voorstellen (met het ministerie ertussen); 

die directeuren hebben een klassiek/classicistisch denkraam (net als de leden van de Vierde Klasse trouwens); 

interesse heeft Willem I vooral voor de natuur zeker die in Indië en wat de flora en fauna in Indië (of Japan) aan 

economisch nut kunnen opleveren; Willem I koopt soms privé schilderijen: als cadeaus voor familieleden, en 

ook om de betreffende verkoper te steunen - hij heeft meer sociale dan ideologische overwegingen bij het kopen 

van kunst (zo koopt hij privé portretten van de gebroeders De Witt - verklaarde tegenstanders van Oranje, zonder 

een kik te geven - het ging om het steunen van de eigenaar; Willem II vond dat hij zelf wel een museum kon 

regelen en de liberalen vinden het geen regeringszaak. Er wordt zowaar in Den Haag bedacht (zo omstreeks 

1850) dat er portretten van beroemde mannen verzameld zouden moeten worden - een historisch uitgangspunt 

wat je nationalistisch zou kunnen duiden, maar geld wordt niet beschikbaar gesteld. 
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    - Hoe konden de protesten in de jaren '50 tegen de verlagingen van rijkssubsidies (? wie protesteert tegen 

welke subsidie? waren die er dan?) en tegen het samengaan van het museum en de KNAW niets uithalen? (? hoe 

bedoel je samengaan? Die 2 instellingen zaten sinds 1817 in het Trippenhuis bij elkaar) 
    - Was er sprake van cultureel nationalisme als het aankomt op het Rijksmuseum in het Trippenhuis (wat we 

natuurlijk al uitvoerig hebben behandeld) nee lijkt me dus 
we hebben het nog niet over De Stuers gehad - die gaf af en toe een verkeerde voorstelling van zaken in Holland 

op zijn smalst (om zijn punt te maken). 
De heer Tromp heeft aangegeven dat we een aantal stijlkamers mogen bezichtigen, waaronder de Rembrandtzaal 

en (als deze beschikbaar is) ook de voormalige Staalmeesterkamer. Bevindt zich daar ook de buste van Rubens 

waar u het over had? Die 4 bustes bevinden (althans bevonden, zich in de bibliotheek). De documentaire moet 

alleen ook voor leken te begrijpen zijn en ongeveer 20/25 minuten duren. We moeten het daarom allemaal een 

beetje kort maar krachtig houden. [dat lijkt me tamelijk ingewikkeld als je zowel het Paleis, het Trippenhuis als 

het gebouw van Cuypers wilt laten zien] Moeilijk, maar vast wel mogelijk. We gaan vandaag en maandag zoveel 

mogelijk aan ons script werken, maar vergeef ons als het dinsdag nog niet helemaal af is. In ieder geval hebben 

we er zin in. ik ook! ik zal maandag jullie onderzoek printen en lezen. 
  
PS: ik besteed hier zoveel aandacht aan omdat ik het gedurfd en interessant vind wat jullie willen en doen. Mijn 

complimenten! 
Met vriendelijke groet, 
  
Anouk van Amsterdam 
Jonas van Kappel 
Bonhoeffercollege Castricum 
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LOGBOEK 
  
10 juni 2015 

2 uur. Anouk ging naar de profielwerkstukdag van het Rijksmuseum. Het was heel 
interessant en ik heb veel geleerd over hoe we het best een film kunnen maken van ons 
profielwerkstuk. Daarnaast heb ik gespeeddate met Taco Dibbits (directeur collecties van 
Het Rijksmuseum), de mediadirecteur van NTR en Bart (van Het Klokhuis). Mnr. Dibbits 
kwam met het idee om ons profielwerkstuk te houden over de nationalistische sferen in 
de 19e eeuw en een vergelijking met landen als China of Qatar die vandaag de dag bezig 
zijn kunstcollecties te vergaren. Bart was heel enthousiast en stelde voor om een 
interview te regelen. 
  
29 juni 2015 

4 uur. Na de toetsweek hebben we nu de eerste van de drie profielwerkstukdagen. We 
hebben een concrete onderzoeksvraag en deelvragen bedacht en ons verder georiënteerd 
op literatuur. 
  
30 juni 2015 

4 uur. Vandaag hebben we onze vragen verder uitgewerkt en op internet naar bronnen 
gezocht. ´s Middags zijn we met mevrouw Knoben naar de OBA gegaan en hebben we een 
boekenlijst samengesteld. We verwachten dat deze nog wel uitgebreid gaat worden. We 
hebben alvast twee boeken geleend over het nationalisme in de 19e eeuw. 
  
1 juli 2015 

3 uur. Het boek ‘Natie en nationalisme sedert 1780’, ‘200 Jaar Rijksmuseum’ en ‘De tijd 
van burgers en stoommachines (1800-1900)’ hebben wij nu ook in ons bezit. De vorm van 
ons werkstuk is volledig veranderd. Ons doel is nu om aan de hand van een 
achtergrondonderzoek over het Rijksmuseum in de 19e eeuw en de kenmerkende 
aspecten die zijn invloed daarop hebben gehad, een documentaire te maken.  
 

Juli 

5 uur. Veel gelezen en informatie verzameld.  
 

13 augustus 

4 uur. Bezoek aan het Rijksmuseum (Research Library) 
 

24 augustus 

Jonas heeft 1,5 uur gewerkt aan de deelvraag ‘Hoe ontwikkelde het West-Europees 
nationalisme zich in de negentiende eeuw’. Daarbij heeft hij de volgende bronnen 
geraadpleegd: 
https://www.ou.nl/Docs/Opener/CW/Veranderende%20grenzen/leereenheid_3.pdf 

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19055.html 
Training voor het nieuwe examen met historische contexten - Examenkatern 
Geschiedenis vwo - Walburg Pers Educatief 
 

Week 34 

Anouk leest ‘Het nieuwe Rijksmuseum’ van Pallas Publications, Cees. W. De jong & Patrick 
Spijkerman + Elsevier ‘Het Rijks’ + ‘De tijd van burgers en stoommachines’ van Ben Spleet 
+ Documentaire De Ijzeren Eeuw afl .  
 

https://www.ou.nl/Docs/Opener/CW/Veranderende%20grenzen/leereenheid_3.pdf
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19055.html
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31 augustus 

Gewerkt aan de eerste deelvraag. Informatie over de Franse tijd opgezocht. 
 

1 september 

Jonas heeft verder gewerkt aan het kopje ‘Naties en nationalisme’ in de eerste deelvraag. 
Het is erg lastig om duidelijk wetenschappelijke informatie te vinden over dit onderwerp, 
omdat wetenschappers het vaak niet met elkaar eens zijn over wat nationalisme precies 
inhoudt. Scripties scheppen wel duidelijkheid. 
 
2 september 

Anouk heeft het stukje over katholiek Nederland geschreven 
 

6 september 

1 uur. Jonas heeft a.d.h.v. ‘het Rijks’ van Elsevier het stukje Lodewijk stimuleert  en De 
uitingen van cultuurnationalisme aangepast. Daarin staat namelijk heel beknopt de 
geschiedenis van het Rijksmuseum beschreven. Ook heeft hij deelvraag 1 en 2 aangepast.  
Anouk heeft het stuk over katholicisme uitgebreid en info over de prijsvraag toegevoegd. 
 

7 september 

2 uur. Mails gestuurd naar Gijs van der Ham, Rijksmuseum. 
 

8 september 

Het is moeilijk om gericht te interviewen als je zelf al veel van het onderwerp af weet en 
je jouw verhaal toch duidelijk over wilt brengen aan de kijker. We hebben een mail 
verstuurd naar de wethouder Kunst en Cultuur in Amsterdam. 
 

9 september 

2 uur. Jonas is verder gevorderd met de tweede deelvraag over het kunst- en cultuurbeleid 
van Willem I.  
 

18 september 

Anouk heeft het stuk tot nu toe kritisch gelezen en dingen verbeterd, opmerkingen 
geplaatst. Daarnaast het boek van Gijs van der Ham deels gelezen. 
 
23 september 

1 uur. Jonas heeft een klein primair bronnenonderzoek uitgevoerd naar artikelen over de 
Opening van het Rijksmuseum (Algemeen Handelsblad) en heeft hoofdstuk 10 van het 
boek ‘De nieuwe mens’ van Auke van der Woud gelezen. Daarnaast heeft hij aandacht 
besteed aan de tweede deelvraag en het kunstbeleid van Willem I tegenover dat van 
Willem II geplaatst. 
 
 

2 oktober 

Samen e-mails verstuurd, onderzoeksplan bijgeschaafd, aan voorlopig storyboard 
gewerkt. 
 
 
 

10, 11, 12 oktober 
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E-mails verstuurd, afspraken gemaakt. Verder gewerkt aan hoofdstuk 2, kunstbeleid 
Willem II.  
 
13 oktober 

Anouk heeft de economische deelvraag vormgegeven, bronnenonderzoek gedaan en de 
eerste alinea’s getypt. Jonas heeft de tweede deelvraag afgemaakt en aangepast. Het 
kunstbeleid wordt nu beschreven tot de jaren ‘70 van de negentiende eeuw, omdat in deze 
periode zich zo’n grote breuk/ommekeer voordoet, en omdat het kunstbeleid van de jaren 
‘70/’80 al naar voren komt in de derde deelvraag onder ‘Pierre Cuypers’. 
 

16 oktober 

Na een week vol mailwisselingen, hebben we eindelijk wat duidelijke afspraken staan. We 
gaan ons komend weekend richten op het script en de documentaire. Dit 
literatuuronderzoek staat voor mijn gevoel (Jonas) meer in het teken van de achtergrond 
van het Rijksmuseum, maar voor Anouk meer in het teken van het museum zelf. Lastig. 
 

19 oktober 

Bladzijde aan de publieke controverse toegevoegd door Anouk 
 

Eind oktober 

Anouk heeft bij haar baas aangegeven minder te gaan werken om dus meer tijd over te 
houden voor school en profielwerkstuk, moet even een inhaalslag maken. 
 

24 november 

Laatste draaidag (ongeveer 8 uur), inclusief het interview met professor Grijzenhout. 
 

28 november 

Afbeeldingen gezocht en bijschrift toegevoegd. 
 

December 
De gehele maand december hebben wij tenminste 8 uur per persoon per week besteed 
aan het monteren van de documentaire. In de kerstvakantie is dat zelfs opgelopen tot 10 
uur per week. 
 
Januari 
In januari hebben wij, nadat we de nagekeken kladversie hadden ontvangen, zeker 20 uur 
per persoon besteed aan het schriftelijk onderzoek en 20 aan de montage van de 
documentaire. 
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