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We zijn er aan gewend dat de overheid een van de belangrijkste finan

ciers van kunst en cultuur is. Alleen al de gemeente Utrecht begroot 

voor het jaar tweeduizend netto ongeveer 45 miljoen gulden voor cul

tuur. De grote rol die de gemeente tegenwoordig in het culturele leven 

speelt, was vroeger niet voor haar weggelegd. Hoewel het steeds gebrui

kelijker werd om bij de overheid aan te kloppen voor financiële onder-
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Economisch Historische Studies. Zij is momenteel k e n d d a t d e o v e r h e i d cultuur steun-

werkzaam bij het Onderzoekinstituut voor 
de 
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waar zij als junioronderzoeker onderzoejk verricht naar j ^ a d e o o r l o g veranderde dit lang
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haar afstudeerscriptie Geld voor de muzen. w e r d v o o r t g e z e t , maar ook uitge

breid en vernieuwd. 

Deze ontwikkelingen vonden ook in Utrecht plaats. Het gemeentebe

stuur nam meer verantwoordelijkheid op zich voor het culturele leven 

in Utrecht, en trachtte dit ook meer te sturen. In dit artikel wordt 

bekeken hoe het Utrechtse cultuurbeleid zich ontwikkelde tussen 1945 

en 1965 - het jaar waarin het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk van start ging en cultuur niet langer bij Onder

wijs en Wetenschappen op de begroting stond. 
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Cultuurbeleid tot aan de Tweede Wereldoorlog 

Saai, grauw en levenloos; dit zijn contemporaine beschrijvingen van Utrecht in de 

negentiende eeuw. Godsvrucht en stijfheid zouden de sfeer in de stad weinig aantrek

kelijk gemaakt hebben, is het oordeel dat ook nu nog geveld wordt in publicaties over 

Utrecht in de vorige eeuw. ' In Jaarboek Oud-Utrecht 1995 toonde een aantal auteurs 

aan dat het wel meeviel met de levenloosheid. Vooral in de tweede helft van de negen

tiende eeuw kregen de Utrechters steeds meer mogelijkheden om uit te gaan. Er ont

wikkelde zich een kleine vermaaksindustrie die in de toegenomen vraag naar vertier 

voorzag." De nieuwe evenementen werden deels commercieel en deels door niet op 

winst gerichte verenigingen georganiseerd. De gemeente steunde de ontwikkeling van 

het culturele leven financieel en materieel, bijvoorbeeld door gratis huisvesting. 

Uiteen artikel van Monique Dirven in het genoemde jaarboek blijkt dat de gemeentelij

ke bemoeienis met cultuur in deze periode passief en niet planmatig was, maar dat het 

College van B&W in elk geval regelmatig over cultuur sprak.' Het gemeentebestuur 

reageerde vaak positief op subsidieverzoeken van particuliere verenigingen die 'hoger' 

vermaak verzorgden. Commerciële bedrijven die populair vermaak boden, kregen ech

ter geen steun. Hierbij speelde de beschavingsgedachte een rol - het idee dat kunst een 

beschavende werking uitoefent op degenen die er mee in aanraking komen. Maar het 

streven om 'het zedelijk peil' van de bevolking te verhogen, was niet het enige motief 

van de gemeente. Zij wilde ook door middel van voldoende culturele voorzieningen de 

welgestelden - die veel belasting betaalden - meer aan de stad binden. ' In de eerste 

helft van de eeuw telde dit laatste argument het zwaarst en werden vooral culturele 

activiteiten voorde elite ondersteund. Later in de eeuw werd de verheffing van het volk 

een belangrijker argument en steunde de gemeente vooral activiteiten die voor ieder

een toegankelijk waren. Het waren dus zowel eigenbelang als algemeen belang die de 

grondslag vormden voor de gemeentelijke bemoeienis met cultuur in de negentiende 

eeuw. Dit zou in de twintigste eeuw zo blijven. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog toonde het gemeentebestuur zelden eigen initiatief 

en reageerde het slechts op subsidieverzoeken - vaak afwijzend. De grootste subsidies 

werden verleend aan de openbare leeszalen en het Utrechts Stedelijk Orkest (USO). 

Indien noodzakelijk verhoogde de gemeente deze subsidies, maar met tegenzin. Toch 

breidde de gemeentelijke bemoeienis met cultuur zich langzaamaan uit. Gemeentear

chivaris Muller kreeg in 1918 toestemming het gemeentelijke Museum van de Oudhe

den om te vormen tot het Centraal Museum en de activiteiten van het museum uit te 

breiden. Om de bevolking meer bij de kunsten te betrekken, ging de gemeente in de 

jaren negentientien en -twintig over tot het organiseren van goedkope toneelvoorstel

lingen en gratis, openbare parkconcerten. Daarnaast nam de gemeente na 1935 deel 

aan het Voorzieningsfonds voor de Kunstenaars, om de kunstenaars te steunen. Deze 

ontwikkeling naar meer gemeentelijke zorg voor cultuur zette na de oorlog versneld 

door. 
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• Oud-Utrecht 

Cultuurbeleid na de Tweede Wereldoorlog 

De Tweede Wereldoorlog vormde in meerdere opzichten een keerpunt in het cultuur

beleid in Nederland, zowel op rijks- als gemeentelijk niveau. Tijdens de bezetting werd 

veel dieper ingegrepen in het culturele leven in Nederland dan men tot dan toe gewend 

was. Dit gold zowel in organisatorisch opzicht - bijvoorbeeld door vergaande censuur 

en de instelling van de Kultuurkamers -, als in financieel opzicht. De overheid gaf meer 

en grotere subsidies, en bovendien aan takken van kunst die tot dan toe niet of nauwe

lijks gesteund werden, zoals ballet. Een aantal van de positieve maatregelen werd na 

de oorlog gehandhaafd. 

De oorlog bleek ook een keerpunt in die zin, dat de bereidheid van de Nederlandse over

heid om de kunsten te steunen, toegenomen was. De bezetting leidde tot een versterkt 

besef van de waarde van de eigen cultuur en nieuwe ideeën over de rol die de overheid 

kon spelen bij het bevorderen van cultuur. Hoewel de overheid telkens weer haar voor

keur uitsprak voor het particulier initiatief, was zij in de praktijk bereid steeds meer ver

antwoordelijkheid op zich te nemen voor de organisatie van het culturele leven. Dit 

gold ook voor Utrecht. 

De veranderde houding van de gemeente is af te lezen aan de bedragen die Utrecht aan 

1948 1949 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 

Aandeel van cultuur op de begroting van de gemeente Ut rech t. 

cultuur besteedde. In 1946 begrootte de gemeente slechts 135.000 gulden voor cultuur, 

in 1965 al 3,7 miljoen (zie bijlage). Gecorrigeerd voor inflatie is dat nog steeds een stij

ging van meer dan 450%.5 In de grafiek is duidelijk te zien dat de bestedingen aan cul

tuur ook ten opzichte van de begroting als totaal toegenomen zijn: in 1946 besteedde 

de gemeente nog geen half procent van de totale uitgaven aan cultuur, in 1965 bijna 

twee procent. 
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Het is opmerkelijk dat Utrecht het budget voor cultuur uitbreidde in een periode dat de 

stad er financieel niet altijd even goed voor stond. Tot 1952 lukte het de gemeente 

meestal niet om de begroting sluitend te krijgen. De uitgaven aan cultuur namen des

ondanks elkjaartoe - hoewel niet zo snel als de inflatie. Tussen 1952 en 1956 vertoonde 

de rekening overschotten, maar vanaf 1956 kampte de gemeente met een structureel 

tekort. Dit weerhield het gemeentebestuur er echter niet van het aandeel van cultuur 

op de begroting uit te breiden, niet alleen door er niet op te bezuinigen, maar ook door 

er daadwerkelijk meer geld aan te besteden. 

De stijging van de uitgaven ging gepaard met enkele belangrijke organisatorische ver

anderingen. Zo werd in 1954 voor het eerst een wethouder van cultuur aangesteld in 

Utrecht, en kwam datzelfde jaar een Culturele Commissie tot stand. Dit betekende dat 

het cultuurbeleid niet langer afhankelijk was van de persoonlijke (des)interesse van de 

burgemeester, tot wiens portefeuille cultuur tot dan toe hoorde. Burgemeester De 

Ranitz, die bekend stond als cultuurliefhebber, had er naar verluidt moeite mee om zijn 

verantwoordelijkheid op het gebied van cultuur los te laten. Achter de schermen bleef 

hij zich met het cultuurbeleid bemoeien, soms tot irritatie van de wethouder. ' De 

Culturele Commissie had weinig macht, maar fungeerde prima als waakhond en denk

tank. Ze hield zowel het gemeentebestuur als de subsidieontvangende organisaties in 

de gaten en deed regelmatig suggesties voor het bevorderen van cultuur. Hoewel het 

gemeentebestuur vooral zijn eigen gang ging, heeft de Culturele Commissie zeker haar 

sporen in het beleid achtergelaten. 

Continuïteit 

Utrecht stond er in de eerste jaren na de oorlog financieel niet best voor, net als de 

meeste andere Nederlandse gemeenten. Cultuur had geen prioriteit op de begroting. 

De gemeente deed in de eerste naoorlogse jaren niet veel meer dan de bestaande sub

sidies voor het Centraal Museum, de leeszalen en het USO voortzetten. 

Bibliotheken 

De bibliotheken hadden veel schade geleden tijdens de bezetting. Veel boeken waren 

verdwenen (bijvoorbeeld omdat zij als brandstof gebruikt waren) en de boeken die er 

nog waren, waren vaak letterlijk stukgelezen." Herstel van de boekenvoorraad was 

hard nodig, maar in eerste instantie onmogelijk door de papierschaarste die in Neder

land heerste. Toen deze opgelost was, kreeg de bibliotheek te maken met een door de 

regering afgekondigde verplichte loonstijging. Tussen 1945 en 1947 kostten de loonstij

gingen de bibliotheek 12.000 gulden, terwijl de gezamenlijke subsidies van rijk, provin

cie en gemeente maar met 7.750 gulden stegen. De leeszaal moest dus ruim 4.000 gul

den zelf zien te bekostigen, wat ten koste van het herstel van de collectie ging.8 Het 

duurde tot 1948 voordat de gemeente extra bijsprong. Met het oog op 'de belangrijke 
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culturele taak' van de bibliotheken kende het gemeentebestuur de bibliotheken een 

incidentele subsidie toe voor de aanschaf van nieuwe boeken. De openbare en katholie

ke bibliotheek ontvingen respectievelijk 10.000 en 5.000 gulden extra, en in 1949 nog 

eens 6.200 en 2.000 gulden. ' De gemeente probeerde het rijk en de provincie te laten 

delen in de extra lasten, maar zonder succes. Het rijk vond dat bibliotheken van plaat

selijk belang waren en daarom voornamelijk een zaak voor de gemeente. Waarschijn

lijk heeft ook de provincie zich op dit argument beroepen. Het lukte wel om een aantal 

randgemeenten van Utrecht tot een financiële bijdrage te bewegen, wier bewoners 

ook van de bibliotheken gebruik maakten. Deze bijdragen stopten in 1954, toen door 

een gemeentelijke herindeling de betreffende randgemeenten een deel van Utrecht 

werden. 

De bibliotheken zaten in een moeilijke positie. Zij konden hun inkomsten nauwelijks 

vergroten. De Openbare Bibliotheek had dit in 1947 geprobeerd, maar de verhoging van 

het leesgeld van f. 2,50 naar f. 3,50 had een daling van het aantal leden met 850 veroor

zaakt. Op die manier werd het kind met het badwater weggegooid. Bezuinigen was 

voor de bibliotheken ook niet mogelijk zonder het voorzieningenniveau aan te tasten. 

De gemeente voerde daarom in 1952 een nieuwe subsidieregeling in, die de grootste 

nood van de bibliotheken moest verlichten. "' Voortaan hoefden de bibliotheken nog 

maar een kwart van hun uitgaven zelf te bekostigen. De gemeente zou het overige 

driekwart voor haar rekening nemen, met aftrek van de subsidies van provincie en rijk. 

Wel eiste de gemeente voortaan inzage in de rekeningen, om toezicht te houden op 

een doelmatige besteding van de gelden. In latere jaren zou de gemeente zelfs meer 

dan driekwart van de kosten op zich gaan nemen, wat volgens B&W 'volkomen verant

woord' was, ook vergeleken met de bijdragen die andere gemeenten aan hun bibliothe

ken verleenden. Op de bibliotheken met hun belangrijke opvoedende functie mocht 

niet beknibbeld worden. 

uso 
De gemeente zette ook de subsidie aan het USO onverminderd voort. In welke vorm 

was aanvankelijk nog niet duidelijk, want twee dagen na de bevrijding verzocht het 

opnieuw ingestelde ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) aan 

de gemeenten om geen contracten aan te gaan met orkesten, toneelgezelschappen en 

andere kunstorganisaties, totdat er een nationale steunregeling ontworpen zou zijn. 

Het tot stand komen van die regeling kostte echter tijd, en de gemeente deelde de mi

nister nog diezelfde maand mee dat in afwachting van de nieuwe regeling over 1945 

een subsidie van 51.000 aan het USO toegekend was. 

De rijksregeling voor de orkesten die uiteindelijk tot stand kwam, betekende voor 

Utrecht een financiële aderlating. Om deel te nemen aan de regeling moest ze haar bij

drage aan het USO verhogen tot 120.000 gulden, wat meer dan een verdubbeling was -

en meer dan de helft van het in dat jaar in totaal begrote bedrag voor cultuur. De pro-
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Concert van het Utrechts Stedelijk Orkest met burgemeester jhr CJ.A. de Ranitz als solist aan de vleugel (1954) Pentekening door 

Chris Schut. Foto HUA, Hist.Atlas V54.9.29. 

vincie weigerde bij te springen, omdat het USO overwegend plaatselijk belang zou heb

ben. Om dezelfde reden weigerde de provincie te bemiddelen bij andere gemeenten 

voor een bijdrage aan het USO. Het orkest protesteerde hiertegen, omdat 26,5% van de 

abonnementen verkocht werd aan niet-stadsgenoten. Zo woonden in De Bilt, Zeist en 

Maartensdijk respectievelijk negen, zeven en zes procent van de abonnees. Het USO 

vroeg deze gemeenten daarom 10.800, 8.400 en 7.200 gulden subsidie. De Bilt weiger

de wegens gebrek aan financiële armslag - de gemeente was dankzij bezuinigingen net 

uit de steunregeling voor noodlijdende gemeenten getreden. Zeist weigerde 'om ver

schillende redenen', maar overwoog in 1948 subsidie te verlenen als het USO ook ter 

plaatse zou optreden. Maartensdijk besloot wel subsidie toe te kennen, maar slechts 

2.000 gulden. Utrecht kon wat extra steun voor het USO goed gebruiken, want net als 

bij de bibliotheken drukten de loonstijgingen zwaar op het budget van het orkest. 

Bovendien ging de gemeente steeds meer bijdragen in andere kosten van het orkest, 

zoals de pensioenlasten. Dit zal onder het kopje 'uitbreiding' aan de orde komen. De 

subsidie aan het USO steeg in totaal van ruim 50.000 gulden in 1946 naar bijna 

950.000 gulden in 1965. " 

Het gemeentebestuur liet het USO wel werken voor het geld. Al voor de oorlog hoorde 

het tot de subsidievoorwaarden dat het orkest een bepaald aantal openbare uitvoerin-
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gen per jaar moest geven op een door B&W aan te wijzen plaats. De uitvoeringen 

moesten in de regel minimaal 1,5 uur duren. Als het orkest niet kon op een bepaalde 

datum moest het op eigen kosten voor vervanging zorgen.,: Op deze manier kon de 

gemeente het USO inzetten voor het geven van jeugd-, volks- en vakbondsconcerten. 

Hoewel deze concerten goed bezocht werden, waren ze voor het orkest niet altijd een 

prettige verplichting. Ze beïnvloedden het speelschema, en ook de keuzevrijheid bij het 

bepalen welke werken er in een jaar gespeeld werden. 

Centraal Museum 

Ook het Centraal Museum kreeg te maken met de verplichte loonstijgingen. Aangezien 

de gemeente de eigenaar van het museum was, moest zij vanzelfsprekend deze verho

ging van de kosten dragen. De gemeente was daarnaast verantwoordelijk voor de huis

vesting van het museum dat sinds 1921 samen met het Aartsbisschoppelijk Museum 

was gevestigd in het voormalige Agnietenklooster aan de Agnietenstraat. Vreemd ge

noeg was er in het gebouw geen rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbrei

ding van de verschillende collecties. Er waren geen depots en bovendien nauwelijks 

ruimtes voor het personeel. Het nijpende ruimtegebrek leidde meermalen tot grote 

onenigheid tussen het Centraal Museum en het Aartsbisschoppelijk Museum. Na de 

oorlog bood de gemeente het Centraal Museum ruimtelijke uitbreiding aan, in de vorm 

van het voormalige Sint Catharijneconvent. Het rijk, de provincie en de gemeente 

Utrecht betaalden gezamenlijk de restauratie van het pand. Het museum hoefde geen 

huur te betalen, het moest slechts de exploitatielasten dragen. Omdat in het Catharij

neconvent echter nog een gymnastiekzaal en enkele andere musea gevestigd waren, 

was de extra ruimte waarover het museum kon beschikken, beperkt. In 1948 diende het 

dan ook al een uitbreidingsplan in bij de gemeente. Het wilde de cavaleriestallen die 

achter het museum lagen in gebruik nemen als ruimte voor tijdelijke tentoonstellin

gen. De vaste collectie kon dan permanent opgesteld worden. De gemeente steunde 

het plan en kende een verbouwingskrediet van 89.000 gulden toe. De verbouwing 

werd echter in 1951 al weer uitgesteld omdat de gemeente de plannen te duur vond. Als 

tijdelijke oplossing besloot het gemeentebestuur daarna Maliebaan 42, het Fentener 

Van Vlissingen-huis voor het Centraal Museum in te richten. Het museum kon dit pand 

in 1956 in gebruik nemen. 

Het Centraal Museum hield veel tentoonstellingen, die vaak een groot succes waren. Er 

kwamen meestal in totaal meer bezoekers op af dan op de vaste collectie. Voor de 

gemeente was 'het grote culturele belang van dergelijke manifestaties voor onze stad' 

een reden om het tentoonstellingsbudget van het museum in 1954 te verhogen van 

15.000 tot 25.000 gulden. De batige saldi van tentoonstellingen werden gestort in het 

Museumfonds. Dit was het aankoopfonds van het museum, waarin de gemeente ook 

af en toe wat extra's stortte als de gemeentelijke rekening een overschot vertoonde. 

De financiële betrokkenheid van de gemeente bij het Centraal Museum omvatte alle 
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kosten, van het aankoopbudget tot en met de verwarmingskosten. Deze betrokkenheid 

had echter ook nadelen. De directrice, mevrouw Houtzager, moest bijna al haar plan

nen eerst voorleggen aan het gemeentebestuur, of het nu ging om wijziging van de 

toegangsprijs en openingstijden of de aankoop van dure nieuwe stukken. Het gemeen

tebestuur keurde meerdere malen plannen niet goed, of oefende druk uit om ze te 

laten wijzigen. Zo verboden B&W in 1958 het museum een tentoonstelling te houden 

van de werken van Erich Wichmann. Deze Utrechtse kunstenaar had zich in 1924 na een 

reis door Italië tot het fascisme bekeerd, en had enige jaren meegewerkt aan het 

Nederlandse fascistische tijdschrift De Bezem. Het College vond politieke overwegingen 

zwaarder wegen dan artistieke en liet de tentoonstelling afgelasten - tegen het advies 

van de Culturele Commissie in. '3 

Een terugkerend punt van onenigheid tussen de directrice en de gemeente was het 

aankoopbeleid van het museum. De gemeentelijke Museumcommissie boog zich in 

1952 over het aankoopbeleid als geheel, en in 1955 kwam het ook in de Culturele Com

missie aan de orde. Die concludeerde dat er teveel aandacht was voor oude kunst in 

vergelijking met moderne, en vroeg zich af of het museum de jeugd nog wel aansprak. 

De commissie wilde graag dat de collectie eigen kunst van het museum uitgebreid zou 

worden, hoewel 'hypermoderne kunst' hiervan uitgesloten mocht worden.]' Mevrouw 

Houtzager was echter fel tegen moderne kunst gekant en wilde het aankoopbudget 

van het museum hier niet aan besteden. In 1962 klaagde de Culturele Commissie op

nieuw dat het Centraal Museum slechts incidenteel eigentijdse kunst aankocht. Wet

houder Van der Vlist verdedigde het museum en stelde dat oude kunst nu eenmaal in 

de belangstelling stond en toeristen trok. Er zou pas extra aandacht voor eigentijdse 

kunst komen als er meer geld en meer ruimte voor het museum beschikbaar kwamen. 

Vanaf 1963 verhoogde de gemeente de bijdrage aan het Museumfonds met 25.000 gul

den, bedoeld om in de toekomst een collectie eigentijdse kunst te realiseren. In 1965 

werd hier een begin mee gemaakt, buiten de directrice om. 

Uitbreiding 

De gemeentelijke zorg voor cultuur breidde zich langzaamaan uit. Naarmate er meer 

culturele instellingen bij de gemeente aanklopten om financiële steun, werden ook 

meer aanvragen toegekend. Soms liep de uitbreiding via het rijk, dat van de gemeente 

een bijdrage voor het een of ander wenste - zoals bij de hierboven besproken koppel

subsidies voor orkesten. Soms ook nam de gemeente zelf initiatief. Hier komt eerst de 

uitbreiding van de cultuurzorg in de sectoren waar de gemeente al bij betrokken was 

aan de orde. 

Toneel 

De eerste uitbreiding kwam al snel na de oorlog en betrof het toneel. Voor de oorlog 
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steunde de gemeente het toneel door het organiseren van volksvoorstellingen. Zij zorg

de ervoor dat af en toe 'leerrijke en kunstzinnige' toneelstukken tegen gereduceerde 

prijzen toegankelijk waren, en droeg soms het financiële risico van abonnementsvoor

stellingen in de stadsschouwburg. Het ging hierbij om bedragen van enkele honderden 

guldens per jaar. Tijdens de bezetting steeg het voor toneel begrote bedrag enorm, 

zelfs zoveel dat Gedeputeerde Staten de gemeentelijke begroting niet wilden goedkeu

ren omdat zij de post van 25.000 gulden voor toneel te hoog vonden.I5 Na de oorlog 

bracht de gemeente de begrotingspost voor toneel terug tot 2.000 gulden. Het rijk 

gooide echter roet in het gemeentelijke eten. 

De regering wilde een subsidiestelsel tot stand brengen waarin rijk, provincie en 

gemeenten gezamenlijk de grote toneelgezelschappen steunden. Een koppelsubsidie 

dus, net als bij de bibliotheken en orkesten. Utrecht wilde hier niet aan meewerken. 

B&W verklaarden dat zij er de voorkeur aan gaven om bijzondere en goedkope voor

stellingen te subsidiëren in plaats van bepaalde gezelschappen. Het ministerie had ech

ter een sterke troef in handen om Utrecht te bewegen deel te nemen aan het stelsel 

van koppelsubsidies. Een roulatiesysteem verplichtte de gesubsidieerde gezelschappen 

om een aantal voorstellingen te geven in de steden die deelnamen aan het subsidie

stelsel. Als Utrecht besloot er buiten te blijven, kon het wel eens zijn dat de stad niet 

meer in het speelprogramma van de gezelschappen opgenomen zou worden. Na inten

sief overleg met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen besloten 

B&W eieren voor hun geld te kiezen. Ondanks eerdere ferme woorden stelden zij de 

gemeenteraad voorom voortaan een jaarlijkse subsidie van 20.000 gulden aan toneel

groep Comedia te verlenen. "' Utrecht werd met Haarlem de gedeelde standplaats van 

het gezelschap. 

De regeling werd echter geen succes. De gemeenteraad klaagde dat het niveau van de 

voorstellingen van Comedia te laag was, en B&W vonden dat de andere gezelschappen 

te weinig naar Utrecht kwamen. Bovendien speelde Comedia veel vaker in Haarlem dan 

in Utrecht, terwijl de steden evenveel subsidie verleenden. Tot overmaat van ramp liep 

het exploitatietekort van Comedia snel op door dalende bezoekersaantallen en stijgen

de personeelkosten. In 1952 werd het gezelschap opgeheven en ging de inmiddels tot 

30.000 gulden gestegen subsidie geruisloos over op de Nederlandse Comédie. Dit 

gezelschap beloofde om premières zoveel mogelijk in Utrecht en Haarlem te doen 

plaatsvinden. Een jaar later werd het echter de vaste bespeler van de Amsterdamsche 

Schouwburg, en besloot Utrecht niet langer een bepaald gezelschap te subsidiëren. 

Voortaan kende de gemeente de hele subsidie toe aan het landelijke coördinatiebureau 

voor toneel. Dit zou de subsidie dan onder verscheidene gezelschappen verdelen. Toen 

het coördinatiebureau (vanaf 1959 Toneelfonds geheten) in 1963 zijn werkzaamheden 

stopte, ging Utrecht weer over tot het rechtstreeks subsidiëren van gezelschappen. In 

verband met de hoge kosten van toneelvoorstellingen verhoogde de gemeente de sub

sidie tot 54.000 gulden per jaar. 
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Musea 

Wat betreft de musea hield de gemeente zolang mogelijk vast aan steun in de vorm 

van gratis huisvesting, en niet meer dan dat. Het kleine Oud-katholiek Museum kreeg 

op zijn verzoek in 1954 voor het eerst incidenteel 1.000 gulden subsidie van de gemeen

te, als bijdrage in de verwarmingskosten. Tot dan toe kreeg het museum alleen een gra

tis suppoost. 

Het in het Catharijneconvent gehuisveste Goud- en Zilvermuseum vroeg datzelfde jaar 

een vaste subsidie aan, om zijn activiteiten te kunnen uitbreiden. De eigen inkomsten 

van 4.500 gulden per jaar waren slechts voldoende voor het beheer van de collectie, en 

het museum wilde meer dan dat. Het kostte zes jaar overleg met het gemeentebestuur 

voordat het museum vanaf i960 een vaste jaarlijkse bijdrage kreeg, van 12.000 gulden. 

De gemeente bracht toen voortaan wel huur, verlichtings- en verwarmingskosten aan 

het museum in rekening, een bedrag van zo'n 7.000 gulden per jaar. Dit betekende dat 

het museum slechts 5.000 gulden extra per jaar te besteden had. Van dit bedrag moest 

het zowel een zaalwachter als een kunsthistorisch geschoolde museumassistent beta

len. Het College van B&W hoopte dat het museum voortaan 'een meer duidelijke en 

uitgesproken functie zal vervullen in het culturele leven van stad en land'. " De ambi

ties van het gemeentebestuur overstegen dus de stadsgrenzen. 

Na enkele jaren rezen er problemen met het museum, toen in 1964 een lid van de 

Culturele Commissie het betichtte van wanbeheer. Dit lid, mevrouw Beyaert, stelde dat 

de bestuursleden van het museum laks waren en vooral in hun eigenbelang handelden, 

en bovendien nagelaten hadden subsidie aan te vragen bij andere instanties dan de 

gemeente. De commissie vroeg B&W om in te grijpen: om opheldering vragen en even

tueel dreigen de subsidie stop te zetten. Er volgden meerdere gesprekken tussen het 

museum en de burgemeester, waarbij de laatste de subsidie inderdaad als pressiemid

del gebruikte. Het resultaat van de besprekingen was dat het bestuur van het museum 

uitgebreid zou worden met een vertegenwoordiger van de gemeente. De Culturele 

Commissie droeg hiervoor mevrouw Beyaert voor, tot ongenoegen van de burgemees

ter. In een informele notitie noemde hij haar betrokkenheid 'een soort psychose' en 

stelde hij dat haar benoeming de verhouding met het museum niet ten goede zou 

komen.IS Desondanks werd zij in 1965 door het gemeentebestuur tot bestuurslid van 

het Goud- en Zilvermuseum benoemd. Het museum was niet blij met deze uitbreiding 

van de gemeentelijke controle, maar stemde er onder financiële druk mee in. 

Het Museum van Speelklok tot Pierement had een betere relatie met de gemeente. De 

oprichting ervan vloeide voort uit een tentoonstelling die de nauw met de gemeente 

samenwerkende Stichting Stadsontspanning in 1956 georganiseerd had, 'Van speel

doos tot pierement'. De tentoonstelling was een gigantisch succes, ze trok in twee 

weken meer dan 13.750 bezoekers. Naar aanleiding van het succes overwogen de orga

nisatoren een particulier nationaal museum van draaiorgels en speeldozen op te zet

ten. Het College van B&W was enthousiast over dit idee. Een museum van draaiorgels 
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en dergelijke paste volgens hen goed bij de stedelijke muziekcultuur en zou ook diege

nen trekken die niet deelnamen aan het 'officiële muziekleven'. " De gemeente kende 

de aangevraagde subsidie voor de aankoop van enkele objecten van de tentoonstelling 

welwillend aan de organisatoren toe, maar op voorwaarde dat de instrumenten aan de 

gemeente zouden toevallen als het museum zich buiten Utrecht zou vestigen of de 

oprichting ervan niet door zou gaan. Ze stelde haar investering dus veilig: het geld was 

bedoeld om de oprichting van een nieuw Utrechts museum te stimuleren en kon op 

deze manier ook alleen daarvoor gebruikt worden. Als de instrumenten inderdaad aan 

de gemeente zouden toevallen, wilde deze ze verkopen. Ze had, alvorens de subsidie 

toe te kennen, zelfs laten controleren of de instrumenten makkelijk en zonder verlies 

van de hand zouden zijn te doen. '" 

Het museum kreeg onderdak in het overvolle Catharijneconvent. Het trok meer bezoe

kers dan alle andere musea. Vanaf 1965 kreeg het een vaste bijdrage van 500 gulden 

per jaar, om een verruiming van de openingstijden mogelijk te maken. Het wilde behal

ve op donderdagavonden en zaterdagmiddagen ook op woensdagmiddagen geopend 

zijn. De gemeente kende de subsidie toe 'op grond van het cultureel belang van het 

museum voor de stad'. : l 

Zo goed als de relatie van het Museum van Speelklok tot Pierement en de gemeente 

was, zo slecht was die van het Aartsbisschoppelijk Museum en de gemeente. De 

Rijkscommissie voor de Musea stelde er in 1952 zelfs een onderzoek naar in, naar aanlei

ding van de vele ruzies tussen het Aartsbisschoppelijk en het Centraal Museum over de 

verdeling van de beschikbare ruimte in het Agnietenklooster. Pas toen het Aartsbis

schoppelijk Museum in 1959 naar Amersfoort dreigde te verhuizen, greep de gemeente 

in. Na onderhandelingen met het museumbestuur besloot de gemeente voortaan de 

personeelskosten van het museum op zich te nemen en een jaarlijkse garantie van 

20.000 gulden te geven voor te houden tentoonstellingen. (Het Centraal Museum 

kreeg op dat moment jaarlijks zo'n 55.000 gulden voor tentoonstellingen.) De gemeen

te weigerde bij te dragen aan het aankoopfonds of mogelijke exploitatietekorten van 

het museum, hoewel ze volgens een lid van de Culturele Commissie misschien best 'af 

en toe een gebaar kon maken'.:; Hoewel de financiële positie van het museum moeilijk 

bleef, lukte het om het voor de stad te behouden. 

Muziek 

De uitbreiding van de gemeentelijke bemoeienis met het muziekleven in Utrecht ging 

wat meer van harte. Zo continueerde de gemeente de subsidie van het USO niet alleen, 

ze breidde deze ook nog uit. Hoewel de koppelsubsidieregeling de gemeente er niet toe 

verplichtte, besloot ze om ook het salaris van de dirigent en van administratief en hulp

personeel te financieren. Daarnaast nam zij vanaf 1951 de kosten voor een betere pen

sioenregeling voor een groot deel op zich. De gemeente had sinds de totstandkoming 

van de oorspronkelijke regeling in 1917 haar bijdrage van 2.600 gulden aan de pensioe-
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Uitvoering van de Mattheus Passion in de Buurkerk door het Toonkunstkoor en het Utrechts Stedelijk Orkest 

o.I.V. Willem van Otterloo (1949). Foto HUA, Hist.Atlas V49.4.15. 

nen niet meer verhoogd. Het kostte 27.500 gulden om het orkest onder de Pensioenwet 

van 1922 te brengen. Omdat het niet lukte om het rijk tot een bijdrage in de pensioenen 

te bewegen, vroeg de gemeente het orkest om zelf daarvoor 5.000 gulden op te bren

gen. 

De gemeentelijke zorg voor muziek beperkte zich niet tot het USO. In 1946 bracht de 
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gemeente verschillende muzikale initiatieven onder in een overkoepelende stichting, 

het Collegium Musicum Ultrajectinum (CMU). De stichting bestond aanvankelijk uit 

drie afdelingen: afdeling A voor orkestmuziek (het USO dus), afdeling B voor kamermu

ziek en afdeling C voor academische muziek. Ze werd in 1948 uitgebreid met een afde

ling D voor jeugdconcerten, E voor volks- en vakbondsconcerten, F voor orgelconcerten 

en G voor kooraangelegenheden. De afdeling jeugdconcerten organiseerde vier concer

ten voor de jeugd per jaar, die door het USO gegeven werden. Deze afdeling ontving 

verder geen subsidie. Hetzelfde gold voor de afdeling voor volks- en vakbondsconcer

ten. De koorafdeling kreeg een subsidie van 3.000 gulden per jaar, onder andere om elk 

jaar de Mattheus Passion en de Johannes Passion van Bach uitte voeren.21 

Hoewel niet duidelijk is waarom, staat vast dat Utrecht veel subsidie verleende aan 

muzikale activiteiten. Kwam het door de lange traditie in het steunen van muziekgezel

schappen? De eerste subsidie aan muziek, verleend aan het toenmalige Collegium Mu

sicum Ultrajectinum (waarnaar het CMU vernoemd is), stamde al uit 1661. Of was het 

de persoonlijke voorkeur van Burgemeester De Ranitz - die een verdienstelijk pianist 

was - die meespeelde in de vorming van het beleid? Het kan ook zijn dat negentiende-

eeuwse ideeën over muziek als kunst die het meest direct op mensen inwerkte, een rol 

speelden. De archiefstukken van de gemeente geven hier helaas geen uitsluitsel over. 

Zij documenteren slechts de uitbreiding van de gemeentelijke zorg die vanaf de tweede 

helft van de jaren vijftig intensiever werd. 

Vanaf 1956 ontving de Utrechtse Kring jaarlijks 4.000 gulden subsidie voor het organi

seren van een serie kamermuziekconcerten. De in 1950 opgerichte kunstkring had zich 

ten doel gesteld kunst meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Zij beperkte 

zich niet tot muziek, maar hield zich ook bezig met de beeldende kunsten en de lette

ren. Op het gebied van muziek slaagde zij in elk geval in haar doelstellingen: de concer

ten trokken elk jaar meer bezoekers.2'1 

Een ander initiatief dat de gemeente steunde, was een serie orgelconcerten in de zo

mermaanden. In 1956 had een lid van het CMU op eigen kosten zo'n serie georgani

seerd. Eenjaar later achtten B&W 'een dergelijke traditie voor onze stad met haar rijke 

orgelbezit van een dusdanige culturele betekenis' dat zij een garantie van 2.200 gulden 

voor de concerten verleenden en ze lieten organiseren door de afdeling orgelconcerten 

van het CMU.25 Een 'garantie' hield in dat de gemeente de subsidie alleen zou verlenen 

als er sprake was van een exploitatietekort - een veel voorkomende subsidievorm in de 

culturele sector. 

De gemeente koos deze vorm ook toen zij in 1959 besloot een concertserie van heden

daagse muziek te steunen, waarbij ook lezingen gegeven werden. Volgens B&W was de 

concertenserie 'pedagogische arbeid op het gebied van de toonkunst'. Zij benadrukten 

dat 'op het gebied van contemporaine muziek hier te lande een achterstand bestaat 

vergeleken met andere landen', en verwezen naar enkele passages in de cultuurnota 

waarin gesproken werd over het belang van de stimulering van eigentijdse kunstuitin-
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gen.2'1 Uit de hoeveelheid argumenten waarmee B&Wde voordracht aan de gemeente

raad omkleedden, blijkt dat zij groot belang hechtten aan de toekenning van de subsi

die. 

Muziek was de kunstvorm die de gemeente het breedst steunde. Naast de al genoemde 

subsidies steunde zij na de oorlog ook actief het muziekonderwijs - van conservatorium 

tot wijkmuziekschool -, speciale muziekuitvoeringen voor de jeugd en muziekbeoefe-

ning door amateurs. De steun aan amateurs bestond al voor de oorlog. Sinds de jaren 

twintig liet de gemeente door de Utrechtse harmonie- en fanfarecorpsen openbare 

muziekuitvoeringen verzorgen in parken. De korpsen kregen hiervoor een vergoeding 

van 60 gulden per concert. Omdat de gemeente wel zeker wilde zijn van de kwaliteit 

van de korpsen liet ze hen elk jaar auditie doen. Alleen de korpsen die goed genoeg be

vonden werden, mochten de gemeentelijke 'parkconcerten' geven. 

Na de oorlog zag het er even naar uit dat de gemeente de concerten, die in 1945 afge

last waren, geen nieuw leven in zou blazen. De korpsen deden in 1947 bezorgd een brief 

uitgaan, waarin zij B&W vroegen voortaan weer parkconcerten te organiseren. Harmo

nie- en fanfaremuziek konden dan misschien niet tot de kunsten gerekend worden, 

schreven de korpsen, maar zij waren wel van belangvoorde muzikale ontwikkelingvan 

de mensen. Zelf musiceren leidde volgens hen tot meer waardering voor en inzicht in 

de grote werken. De gemeente liet zich door deze argumenten overtuigen en stelde 

vanaf 1948 jaarlijks 2.500 gulden beschikbaar. Om ook muziekuitvoeringen bij slecht 

weer mogelijk te maken, trok zij bovendien 15.000 gulden uit voor de aankoop van een 

verplaatsbare muziektent. 

Inspecteur der Militaire Muziek Walther de Boer zou de proefspelavonden voorzitten, 

net als hij voor en tijdens de oorlog gedaan had. Hij kreeg hiervoor een vergoeding van 

vijftig gulden per avond; de korpsen kregen niets. Op 19 en 22 maart speelden acht 

korpsen elk een half uur aan de inspecteur voor. De Boer was niet enthousiast over wat 

hij hoorde. Het peil van de korpsen was sterk gedaald, vergeleken met de laatste audi

tie van voor de oorlog. De Boer achtte het Utrechtse PTT Fanfarekorps 'Onder Ons', het 

korps van het Leger des Heils en de Utrechtse Christelijke Muziekvereniging De Bazuin 

in staat om in de zomer twee à drie concerten te geven. De Rooms-katholieke Harmonie 

St. Caecilia en het Verenigd Harmonie Orchest Utrecht zouden één, hoogstens twee 

concerten kunnen geven. Het Koninklijk Utrechts Dilettanten Orkest en het korps 

Forssando mochten wegens zeer zwakke prestaties hoogstens één concert geven. Over 

de Utrechtse Harmonie Vereniging 'Voorwaarts' oordeelde De Boer dat hij ze niet kon 

aanbevelen. Eén korps was verhinderd op de audities en dit bezocht hij achteraf tijdens 

een repetitie. Het was de muziekvereniging van de Utrechtse Melkcentrale, die volgens 

hem op het hoogste niveau speelde. ' 

De gemeente volgde bij het vaststellen van de parkconcerten de raad van De Boer op, 

maar niet helemaal. 'Voorwaarts' kreeg wel een concert toegewezen, ondanks het 

afwijzende oordeel van de inspecteur. Waarschijnlijk vond de gemeente het belangrijk 
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om alle korpsen weer op gang te helpen na de oorlog, ook als ze op dat moment slecht 

presteerden. Het bedrag per concert ging omhoog van 60 naar 70 gulden. Omdat De 

Boer de slechte prestaties van de korpsen deels geweten had aan de kwaliteit van de 

instrumenten, besloot de gemeente in 1948 eenmalig 10.000 ter beschikking te stellen 

voor de verbetering van het instrumentarium.2* Deze gift financierde de gemeente uit 

een meevaller in de inkomsten uit vermakelijkheidsbelasting, de belasting die geheven 

werd op kermissen, toneeluitvoeringen, filmvoorstellingen, et cetera. De korpsen die 

parkconcerten gaven kregen 750 gulden voor de verbetering van hun instrumentarium, 

de andere 300 gulden. Toen de kwaliteit van de korpsen daarna nog steeds te wensen 

overliet, besloot de gemeente in 1950 een bijdrage te bieden in de kosten van een cur

sus bij het conservatorium, voor korpsleden die deze niet zelf konden betalen. "' 

Het systeem van audities was niet populair bij de korpsen. De Federatie van Harmonie-

en Fanfarecorpsen stelde in 1951 voor dat de korpsen voortaan een vergoeding van 50 

gulden zouden krijgen voor hun deelname aan de audities, en dat deze voortaan open

baarzouden zijn en beoordeeld zouden worden dooreen deskundige jury van twee per

sonen. De koren - die ook auditie moesten doen - vonden dat hun kwaliteit inmiddels 

bij de gemeente bekend was door hun jaarlijkse uitvoeringen van de Passionen en vroe

gen om vrijstelling van de audities. De gemeente stemde alleen toe in het openbaar 

maken van de audities. Het Koninklijk Utrechts Mannenkoor'Euterpe'was hier zo onte

vreden over dat het de eerstvolgende auditie niet op opdagen. Dit kostte het koor bijna 

het ene concert dat ze jaarlijks mocht geven, en dus ook bijna het kleine bedrag aan 

subsidie dat het daarvoor kreeg. 

Het enige amateur-muziekgezelschap dat een vaste subsidie kreeg, was de Utrechtse 

Orkest Vereniging. Vanaf 1953 kreeg dit orkest een jaarlijkse bijdrage van 500 gulden, 

wegens de bijzondere positie die het innam. Het was het enige amateur symfonieor

kest in Utrecht, en bood als zodanig amateurs en leerlingen van het conservatorium die 

graag beroepsmusicus wilden worden de kans om ervaring op te doen. Bovendien 

werkte het orkest vaak samen met de koren en gaf het veel liefdadigheidsconcerten.•'" 

Beeldende kunst 

Een laatste gebied waarop de gemeente haar bemoeienis uitbreidde, was de beeldende 

kunst. In 1953 verscheen Genootschap Kunstliefde weer op de begroting. De gemeente 

had dit genootschap in de negentiende eeuw al lange tijd gesteund, met gratis huisves

ting en een subsidie van enkele honderden guldens. Onder druk van de gemeenteraad 

was deze subsidie in 1877 afgeschaft. De raad vond dat de uit belasting betaalde subsi

dies aan grotere groepen van de bevolking ten goede moesten komen dan het elitaire 

tekenclubje dat Kunstliefde op dat moment was. Het genootschap zette zijn activitei

ten, waaronder tentoonstellingen en wekelijkse tekenavonden, zonder steun van de 

gemeente voort. Het kostte echter steeds meer moeite het hoofd boven water te hou

den. Kunstliefde probeerde meerdere malen om opnieuw gemeentelijke steun te ver-
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Een tekenavor 
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werven. Uit de subsidieaanvraag van 1953 blijkt enige irritatie over de houding van de 

gemeente: 'vooral na 1938 heeft het genootschap ook voor het contact tussen het pu

bliek en de moderne kunst veel gedaan, waarvoor het zich grote opofferingen heeft 

moeten getroosten; een taak die het thans nog steeds voortzet, zonder welke inspan

ning er in Utrecht bitter weinig op het gebied van moderne kunst te zien zou zijn, in 

tegenstelling met hetgeen er op dit gebied wordt verricht in andere steden van de 

grootte van Utrecht'.31 De gemeente kende een jaarlijkse subsidie van 3.000 gulden 

toe, op grond van 'het verdienstelijke werk dat het genootschap verrichtte voor haar 

leden en voor de culturele ontwikkeling van de stad'. i2 Met dit laatste werden waar

schijnlijk de kunsttentoonstellingen bedoeld die het genootschap organiseerde. 

B&W stelden voor om ook de Utrechtse Kring voortaan subsidie te verlenen. Een jaar 

eerder hadden B&W dit nog geweigerd omdat zij de Kring niet van voldoende algeme

ne betekenis achtten. Nu stelden zij echter dat het doel van de stichting hun volledige 

sympathie en waardering had. De subsidie was bedoeld om haar werk ('oriëntatie, 

representatie en documentatie op het gebied van muziek, de beeldende kunsten en de 

letteren') in het algemeen mogelijk te maken. Voor specifieke activiteiten zoals de eer

der genoemde kamermuziekconcerten wist de kring later apart subsidie te verwerven. 

Uit de oplopende subsidies voor de Utrechtse Kring na 1953 bleek dat de gemeente al 

snel meer waardering had voor het werk van deze jonge stichting dan voor de activitei

ten van Kunstliefde. 
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De subsidies aan Genootschap Kunstliefde en de Utrechtse Kring maakten deel uit van 

het spreidingsbeleid van de gemeente; zij waren bedoeld om kunst 'aan de man' te 

brengen. De gemeente steunde daarnaast ook de kunstenaars zelf, bijvoorbeeld door 

deelname aan de in 1956 door het rijk ingevoerde Beeldende Kunstenaars Regeling 

(BKR). De regeling hield in dat de gemeente kunstwerken aankocht en elke week een 

deel van de koopsom betaalde, met een maximum van 26 weken. Het rijk nam een deel 

van deze aankoopkosten op zich. Zowel rijk als gemeente boekten deze uitgaven niet 

onder de uitgaven aan cultuur maar onder sociale steun, waaruit blijkt dat inkomens

steun bij deze regeling voorop stond. Zoals gebleken is, verdwenen veel kunstwerken 

na aankoop in depots. 

De door de gemeente in 1954 ingestelde percentageregeling, waarbij een gedeelte van 

de bouwkosten van scholen en overheidsgebouwen besteed mocht worden aan kunst 

(respectievelijk 1 en 1,5%), combineerde spreidingsbeleid en inkomensbeleid. Het nadeel 

van de regeling was dat deze slechts steun voor de kunstenaars opleverde als er 

gebouwd werd. Een bijkomend nadeel voor Utrechtse kunstenaars was dat de gemeen

te niet aarzelde om over de gemeentegrenzen te kijken als er een opdracht te vergeven 

was, en nog wel eens de voorkeur wilde geven aan een gerenommeerde kunstenaar 

boven een minder bekende Utrechtse kunstenaar. 

Intermezzo: De eerste cultuurnota 

Aan de continuering en uitbreiding van de gemeentelijke cultuurzorg lag geen voorop

gesteld pian ten grondslag. De meeste beslissingen over de steun aan cultuur kwamen 

ad hoc tot stand, als reactie op een subsidieaanvraag. Om meer inzicht te krijgen in de 

bestaande situatie en de wenselijkheden op het gebied van cultuurzorg besloot het 

gemeentebestuur in 1952 een cultuurnota op te stellen. Deze eerste nota was klaar in 

1956. " Ze behelsde een inventarisatie van de bestaande gemeentelijke zorg voor cul

tuur en voorstellen over de manier waarop de gemeente deze zorg kon uitbreiden. 

De eerste cultuurnota ademde in alle opzichten de geest van zijn tijd. Er bleek een pa

ternalistische houding tegenover de bevolking uit, en argwaan ten opzichte van nieu

we ontwikkelingen op het gebied van vermaak en consumptie. B&W constateerden dat 

'de hoogtepunten der cultuur nog slechts aan een relatief kleine kring ten goede kwa

men', en stelden dat de gemeente een onmisbare bijdrage te leveren had in het bevor

deren van 'een nieuwe wederzijdse doordringing van kunst en samenleving'. Commer

cialisering, nivellering en massificatie van vrijetijdsbesteding lagen volgens hen op de 

loer. Dit soort geluiden viel ook op rijksniveau en bij andere gemeenten te beluisteren. 

Volgens de nota moest de gemeentelijke zorg voor cultuur gericht zijn op een verster

king van het particulier initiatief. B&W vonden dat 'de taak van de gemeente een be

perkte kan blijven en een onjuiste inmenging van de overheid in culturele aangelegen-
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heden kan worden voorkomen'. Hier spraken zij dus duidelijk hun voorkeur uit voor het 

particulier initiatief. Desondanks stelden B&W vervolgens dat als de gemeente zich zou 

beperken tot een uitbreiding van het vigerende subsidiebeleid, ze zou verzuimen de 

'waarlijke verruiming van het culturele leven' te bevorderen. Het college concludeerde 

nadrukkelijk dat de culturele taak van de overheid 'in het huidige tijdgewricht' bestond 

uit het onderhouden en waar nodig scheppen van de mogelijkheden voor cultuur om te 

groeien en te bloeien. De Utrechtse zorg voor cultuur moest daarvoor systematisch uit

gebreid en herzien worden, gebaseerd op 'documentatie, ampele bezinning en - waar 

nodig - experimenten'. Gezien de tweeslachtigheid van de nota wekt het weinig verba

zing dat de reacties erop in de culturele commissie nogal verschilden. Waar het ene 

commissielid lovend was over de geest van vernieuwing die uit de nota sprak, laakte 

een ander juist 'de tekenen van schuchterheid en aarzeling'. 

Hoewel B&W zich in de nota duidelijk uitspraken over de doelstellingen van het 

gemeentelijke cultuurbeleid en hoe deze bereikt konden worden, werd de cultuurnota 

in praktijk geen mijlpaal in het beleid. Na de bespreking van de nota in de Culturele 

Commissie en de Gemeenteraad ging de gemeente gewoon op de oude voet verder, 

met ad hoc reageren op subsidieaanvragen. De cultuurnota werd slechts van stal ge

haald als B&W een extra argument zochten om een subsidievoorstel bij de raad te 

bepleiten. De Culturele Commissie kwam regelmatig terug op de nota en probeerde 

B&W er toe aan te zetten sommige ideeën uit te voeren. Het College trok zich hier ech

ter niets van aan, en stelde dat de plannen te duur waren of om andere redenen niet 

door konden gaan. De praktische betekenis van de cultuurnota was dus niet groot. 

Nieuwe initiatieven 

De gemeente beperkte zich niet tot continuïteit en uitbreiding van de zorg voor cul

tuur, zij nam ook nieuwe initiatieven. De organisatorische veranderingen bij de ge

meente zelf en de cultuurnota zijn al genoemd. Maar ook buiten de eigen organisatie 

nam zij nieuwe stappen om de kunsten te bevorderen of meer greep te krijgen op het 

culturele leven. Soms waren echter eigen initiatieven van de gemeente, soms ook kwa

men veranderingen tot stand onder invloed van de rijksoverheid, meestal door subsi

dieaanvragen. 

Beeldende kunst 

Een van de eerste naoorlogse eigen initiatieven van het gemeentebestuur was de 

instelling van het Fonds voor de Verrijking van het Stadsbeeld met Kunstvoorwerpen. 

De oprichting ervan kwam indirect voort uit de plaatsing van een monument voor de 

gevallenen in 1946. Het gemeentebestuur was zo tevreden over dit monument, dat het 

besloot het stadsbeeld verder te verfraaien. Het idee dat kunst een beschavende wer

king had, stond hierbij voorop. B&W wilden dat burgers de gelegenheid kregen op 
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Onthulling van het timpaan aan het stadhuis f7957/ f°t0 HUA Hist.Atlas V57.3.75.2. 

openbaar terrein met goede kunstwerken in aanraking te komen en de verheffende 

invloed ervan te ondergaan. Daarnaast vertoonde Utrecht op het gebied van beeldende 

kunst volgens B&W 'een tekort dat weinig in overeenstemming is met de oeroude tra

ditie van de stad als cultureel centrum en met de hoge vlucht die de beeldende kunsten 

in vroeger eeuwen hebben genomen'.34 Bovendien beschouwden zij het fonds als een 

goede mogelijkheid om beeldende kunstenaars door opdrachten te steunen. Het fonds 

werd in 1948 ingesteld en kreeg in dat eerste jaar 10.000 gulden, oplopend tot 40.000 

gulden in 1965. Er werden onder andere het timpaan op het stadhuis en de fontein voor 

de schouwburg op het Lucas Bolwerk uit bekostigd. 
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De gemeente stelde zich ook nog op andere manieren welwillend op tegenover de beel

dende kunsten. De al besproken deelname aan de BKR was geen verplichting, Utrecht 

deed dit vrijwillig. Ook steunde de gemeente beeldende kunstenaars vanaf 194g via de 

begrotingspost 'steun aan beeldend kunstenaars door aankopen'. Deze post liep op van 

2.000 gulden tot 7.500 gulden in 1965. In de eerste jaren maakte de gemeente er niet 

veel gebruik van, maar vanaf 1954 werd jaarlijks het hele bedrag besteed. De aange

kochte kunstvoorwerpen werden in gemeentelijke gebouwen geplaatst. Een andere 

regeling waarmee de gemeente zelf de zorg voor de beeldende kunsten op zich nam, 

was de percentageregeling, die zij in 1954 in navolging van het rijk en op verzoek van de 

Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars invoerde. De regeling hield in dat 1% 

van de bouwkosten van scholen en 1,5% van die van overheidsgebouwen besteed zou 

worden aan 'kunstaankopen ter verfraaiing'. 

Opera 

Een andere vernieuwing in het Utrechtse cultuurbeleid was subsidie aan opera. Tijdens 

de bezetting had Utrecht de Amsterdamsche Opera financieel gesteund, maar deze bij

drage werd na de bevrijding stopgezet. In 1947 besloot de gemeente incidenteel een 

subsidie te verlenen aan de première van een opera tijdens de voorjaarsbeurs, omdat ze 

dit als reclame voor de stad beschouwde. Op verzoek van het rijk besloot de gemeente 

vanaf 1947 bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse Opera. Dit Amster

damse gezelschap gaf regelmatig voorstellingen in Utrecht, die goed bezocht werden 

en een hoog artistiek peil hadden. Om 'van deze voorstellingen te kunnen blijven genie

ten' besloot de gemeente tot een subsidie van 450 gulden per voorstelling, met een 

maximum van 10.000 gulden per jaar. 35 De subsidie was dus aan voorstellingen in de 

stad verbonden. Omdat de opera nooit zoveel voorstellingen per jaar in Utrecht gaf, 

hoefde Utrecht nooit de maximale subsidie uit te keren - tot de regeling in 1952 op ver

zoek van het rijk veranderd werd. Intussen bestond sinds 1951 de Utrechtse Opera, een 

semi-professioneel gezelschap. Het bestond uit studenten en professionele musici. De 

gemeente had aanvankelijk weinig zin om dit jonge gezelschap te steunen, maar naar

mate het meer successen boekte, veranderde deze houding. In 1952 ontving het gezel

schap eenmalig 10.000 gulden subsidie. B&W prezen in hun voordracht aan de ge

meenteraad de opera, die 'door haar artistieke prestaties in betrekkelijk korte tijd alom 

in den lande respect en waardering heeft weten af te dwingen, en waarop onze stad 

derhalve trots mag zijn'. * Zij concludeerden dat de opera 'goodwill kweekte voor de 

naam van de stad op muziek-dramatisch gebied' en dat Utrecht mede daarom, als 

bakermat van het gezelschap, de taak had om een verdere ontplooiing mogelijk te 

maken. Eenjaar later was de financieringsbereidheid van de gemeente nog verder toe

genomen. Toen het gezelschap verder wilde professionaliseren, was Utrecht bereid een 

jaarlijkse subsidie van 70.000 gulden te verlenen, op voorwaarde dat het rijk de verder 

benodigde 230.000 gulden op zou brengen. De regering wees dit voorstel af. Ze steun-
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Tafereel uit Mozarts Die Entführung aus dem Serail, uitgevoerd door de Utrechtse Opera, gefinancierd door de 

gemeente ter gelegenheid van de zestigste Jaarbeurs in 1953. Foto HUA, Hist. Atlas 1/53.3.77.2. 

de de Nederlandse Opera al met 800.000 gulden en stelde dat Nederland zich geen 

tweede volledig zelfstandig operagezelschap kon veroorloven. Deze weigering leidde 

tot een hoog oplopend conflict tussen Utrecht en het rijk, waarbij ook de Utrechtse 

steun aan de Nederlandse Opera betrokken werd. In Utrecht kwam een reddingsactie 

voor de opera op gang. De Utrechtse bioscopen stelden voor hun entreeprijzen te ver

hogen ten bate van de opera. De stadsschouwburg en Tivoli stortten respectievelijk 

1.250 en 250 gulden ten behoeve van het Comité van actie tot instandhouding van de 

Utrechtse Opera. Burgemeester De Ranitz wist 130.000 gulden aan steuntoezeggingen 

van andere gemeenten bij elkaar te krijgen, maar alles mocht niet baten. Minister Cals 

van OKW bleef zijn steun weigeren, en de Utrechtse Opera moest bij gebrek aan finan

ciers opgeheven worden. De gemeente wees een voorstel van minister Cals af om de 

opera na opheffing voort te zetten als reisopera. Het zou dan geen specifiek Utrechts 

kunstbedrijf zijn, dat bovendien veel minder voorstellingen in Utrecht zou kunnen 

geven. In de financiering hiervan waren B&W niet geïnteresseerd.r De gemeente zette 

haar subsidie aan de Nederlandse Opera voort, ondanks kritiek van de gemeenteraad 

datte weinig mensen van deze hoge subsidie profiteerden. 
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Ballet 

De subsidiëring van ballet kwam in Utrecht pas laat op gang. Voorde oorlog beschouw

de de overheid ballet als vertier en niet als kunstvorm, en was ze niet bereid om het 

financieel te steunen. In de oorlog veranderde dit. Zowel klassiek ballet als moderne 

dans kregen overheidssteun. 

Na de oorlog zette de regering de steun aan theaterdans voort, evenals enkele gemeen

ten. Het ging echter meestal om kleine en niet structurele bedragen. Utrecht had hier 

geen interesse in. In 1950 nog reageerde Utrecht afwijzend in een overleg met de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de subsidiëring van ballet. Pas toen in 

1954 het Ballet der Lage Landen steun vroeg om een voorstelling te kunnen opvoeren 

met live-begeleiding van het USO, kende de gemeente voor het eerst een subsidie toe, 

vooreen bedrag van 1.000 gulden. 

Vanaf 1955 stond ballet vast op de begroting voor een bedrag van 3.000 gulden, dat de 

gemeente al snel ophoogde tot 10.000 gulden.38 Het werd aanvankelijk niet vast aan 

een of meerdere gezelschappen toegekend, zoals bij toneel. Het zou elk jaar verdeeld 

worden aan de hand van het aantal voorstellingen dat een gezelschap in Utrecht gaf en 

de artistieke prestaties ervan. De Culturele Commissie mocht hierover oordelen. Ook 

het zakelijk beleid van een gezelschap werd in de overwegingen betrokken. Het 

Nederlands Danstheater kreeg nul op het rekest toen het in 1963, na al driejaar inciden

tele subsidies ontvangen te hebben, een vaste subsidie aanvroeg. Het gemeentebe

stuur was ontevreden over het zakelijk beleid van het Danstheater en twijfelde aan de 

stabiliteit van het gezelschap. Als gevolg van de subsidieweigering trad het Dansthea

ter dat jaar maar één keer in Utrecht op; het durfde het financiële risico van meer voor

stellingen niet aan. Een voorstel van de Culturele Commissie om de totale subsidie voor 

ballet te verhogen om weer subsidie voor het Nederlands Danstheater mogelijk te 

maken, wees wethouder Van der Vlist af omdat er dan volgens hem teveel balletvoor

stellingen in Utrecht zouden komen. Waarschijnlijk wilde hij voorkomen dat de gemid

delde bezoekersaantallen per voorstelling daalden, hoewel deze redenering bij opera 

nooit gevolgd werd. De gemeente zag ballet als kunstvorm nog steeds niet helemaal 

voor vol aan. 

Holland Festival 

Het Holland Festival is een verhaal apart in het cultuurbeleid van Utrecht. Het festival 

was oorspronkelijk een Amsterdamse en Haagse aangelegenheid, bedoeld om meer 

toeristen te trekken. In 1950 breidde het zich eenmalig uit tot Utrecht, met een optre

den van het ballet van Monte Carlo en een uitvoering van Hamlet door het Engelse 

toneelgezelschap The Old Vic. Utrecht was bereid een subsidie te verlenen toen de 

stadsschouwburg hierom verzocht, maar alleen als de schouwburg een aantal plaatsen 

tegen verminderde prijzen beschikbaar zou stellen aan scholieren en vakbondsleden.39 

Het gemeentebestuur probeerde om ook nog twee voorstellingen van Utrechtse gezel-
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schappen in het festival opgenomen te krijgen, maar dit mislukte. Hoewel Utrecht wel 

geïnteresseerd was in een verdere deelname aan het Holland Festival, toonde de orga

nisatie daar de eerstkomende jaren geen interesse in. Pas in 1954 wilde zij het officiële 

programma uitbreiden tot Utrecht, en vroeg ze daarvoor subsidie. De gemeente kende 

een garantie van 4.000 gulden toe voor een opvoering van Lessings toneelstuk Nathan 

der Weise, op voorwaarde dat niet alle kaarten naar toeristen en andere niet-Utrech-

ters zouden gaan. ',! 

De samenwerking met het festival werd de daaropvolgende jaren voortgezet, maar zij 

verliep niet soepel. De gemeente had het idee dat Utrecht de 'restjes' van de voorstel

lingen toegekend kreeg, en dat sommige voorstellingen expres niet gegeven werden 

om de exclusiviteit van Amsterdam en Den Haag (die het festival veel meer subsidie 

verleenden dan Utrecht) te bewaren. In 1955 overwoog het gemeentebestuur zelfs om 

een eigen festival op te richten, een idee dat echter al snel in de prullenbak verdween. 

Utrecht zette de moeizame samenwerking met het Holland Festival voort, en probeer

de keer op keer door overleg, dreigementen of eigenhandige acties het onderste uit de 

kan te halen. Zo probeerde het gemeentebestuur in 1955 achter de rug van de festival

leiding om, het Shakespeare Memorial Theatre naar Utrecht te halen. Dit gezelschap 

speelde op het Holland Festival, maar had volgens de organisatoren geen ruimte in het 

speelschema om ook Utrecht aan te doen. Navraag bij het gezelschap zelf, leerde dat 

het Theatre best in Utrecht kon en wilde optreden. De organisatie van het Holland 

Festival bleef echter bij haar weigering, en Utrecht had het nakijken. Pogingen om via 

de festivalorganisatie andere buitenlandse gezelschappen naar Utrecht te halen, 

strandden op het laatste moment op 'technische moeilijkheden'. B&W overwogen om 

de samenwerking met het Holland Festival af te zeggen, maar lieten het uiteindelijk bij 

een boze brief. Ondanks alle wrijving steeg de gemeentelijke subsidie tot 50.000 gul

den in 1965. 

De gemeente probeerde om via kortingen speciale groepen meer voor het festival te 

interesseren, in het kader van het spreidingsbeleid. Zo schakelde zij in 1955 de vakbon

den in voor de kaartverkoop van de goedkoopste rangen. Om te zorgen dat er zoveel 

mogelijk goedkope plaatsen beschikbaar waren, werden deze uitgesloten van schrifte

lijke voorbespreking. Ook middelbare scholieren kregen korting op voorstellingen. 

Tegenover studenten, die wel veel belangstelling voor het festival toonden, was de 

gemeente minder toeschietelijk. Ze weigerde in 1958 een verzoek tot korting op de 

gewone prijzen van het festival in te willigen, en stelde in plaats daarvan voorom kaar

ten voor de eerste rang beschikbaar te stellen aan studenten tegen de prijs van de 

tweede rang. Verder kregen de leden van de gemeenteraad eens per jaar vrijkaarten 

voor een voorstelling, om 'gezamenlijk kennis te nemen van de prestaties van een 

Nederlands kunstbedrijf. ' 
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Film 

De gemeentelijke bemoeienis met film beperkte zich lange tijd tot het innen van ver-

makelijkheidsbelasting en de kosten van vergunningsrechten die de bioscoopexploi

tanten op grond van de bioscoopwet verschuldigd waren. Toen het rijk de gemeenten 

in 1954 weer hun eigen heffingspercentages liet vaststellen, besloot Utrecht onder

scheid te maken tussen culturele en gewone film. De vermakelijkheidsbelasting op cul

turele films stelde het gemeentebestuur op 20%, die op gewone film op 25%. 

Subsidies verleende de gemeente niet zomaar. De Stichting Utrechtse Filmliga, die cul

turele films vertoonde die niet in normale openbare voorstellingen te zien waren, vroeg 

in 1949 subsidie van 600 gulden ter dekking van een exploitatietekort. B&W weiger

den, omdat zij vonden dat de subsidie aan te weinig mensen ten goede zou komen - de 

stichting had slechts 500 leden.42 Zij waren eventueel bereid om vrijstelling van verma

kelijkheidsbelasting te verlenen, maar de belastingverordening bood hiertoe geen 

mogelijkheden. In 1959 kreeg de stichting na een herhaalde aanvraag alsnog een subsi

die ter grootte van de vermakelijkheidsbelasting over de jaren 1955 tot en met 1957 -

een bedrag van 650 gulden. De gemeente waardeerde de 'smaakbevorderende arbeid' 

die de stichting verrichtte. Hetzelfde gold voor de Stichting Filmcentrum, die op haar 

verzoek vanaf 1963 een jaarlijkse subsidie van 500 gulden kreeg. De werkzaamheden 

van de stichting bestonden onder andere uit voorlichting aan bioscopen en het bevor

deren van een kritische houding bij de kijkers, 'om zodoende de keuze voor de goede 

film te bevorderen en die voorde slechte tegen te gaan'. " Datzelfde jaar werden bij de 

door de gemeente gefinancierde voorstellingen voor de schooljeugd voor het eerst ook 

filmvoorstellingen opgenomen, naast toneel, ballet en opera. De Utrechtse Stichting 

Jeugdfilm kreeg al sinds 1955 een jaarlijkse bijdrage van 250 gulden, ter dekking van het 

exploitatietekort. Deze stichting vertoonde goede jeugdfilms en organiseerde cursus

sen voor jeugdleiders, onderwijzers, et cetera, om hen tot kritische begeleiders op te 

voeden. De stichting ontving deze subsidie driejaar lang 'eenmalig', tot de gemeente 

haar in 1958 vast op de begroting plaatste. 

Muziek 

De vernieuwing in de gemeentelijke zorg voor muziek bestond uit organisatorische ver

anderingen. Omdat de gemeente steeds meer geld besteedde aan het USO en andere 

muzikale initiatieven, wilde ze graag meer greep hebben op de gang van zaken bij de 

ontvangende instellingen. Voor het USO richtte ze daarom in 1957 een gemeentelijke 

stichting op, die het beheer van het orkest op zich zou nemen. De gemeenteraad be

noemde het bestuur van de stichting, en voor de benoeming van de directeur, orkest

en andere personeelsleden was de goedkeuring van B&W nodig. Bovendien stelden 

B&W de bezoldiging, de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel 

vast. In wezen nam de gemeente daarmee een gedeelte van het zakelijk beleid op zich. 

Deze vergaande gemeentelijke bemoeienis is opvallend, omdat Utrecht in 1950 nog 
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veel moeite deed om buiten het bestuur van toneelgroep Comedia te blijven toen deze 

een stichting werd. Het gemeentebestuur wilde geen intensieve bemoeienis, zeker niet 

omdat dit waarschijnlijk tot grotere financiële verplichtingen zou leiden. In het geval 

van het USO had de gemeente de financiële verantwoordelijkheid al grotendeels op 

zich genomen en wilde ze juist graag meer controle. 

De gemeente vormde het eerder beschreven CMU in i960 om tot een adviesorgaan. 

Het moest zowel het gemeentebestuur als particuliere instellingen adviseren. Omdat 

dit een uitbreiding van haartaken betekende, besloot de gemeente in 1961 een deel van 

de secretariaatskosten op zich te nemen, te weten honderd gulden per maand. 

In het amateur-muziekwezen greep de gemeente al vrij vroeg actief in. B&W organi

seerden vanaf 1950 een aantal vergaderingen om de samenwerking tussen de muziek

korpsen te vergroten. Zij wilden graag dat alle corpsen toetraden tot de Federatie van 

Harmonie- en Fanfarecorpsen, een landelijke organisatie die de verhoging van het mu

zikale peil van de aangesloten korpsen ten doel had. Na moeizame onderhandelingen, 

met de gemeente in de rol van bemiddelaar, lukte het om alle korpsen zich bij de fede

ratie te laten aansluiten. De burgemeester ging in 1953 nog een stap verder door te bevor

deren dat de federatie deel ging uitmaken van het CMU. In dit geval vergrootte de 

gemeente haar bestuurlijke bemoeienis nog voor zij haar financiering uitbreidde. Na her

haaldelijk aandringen door de muziekcorpsen en de gemeenteraad kwamen B&W pas in 

1965 meteen voorstel tot regeling van de subsidie voor harmonie- en fanfarecorpsen. " 

De gemeente nam zelf het initiatief tot de oprichting van een muziekbibliotheek. Het 

gemeentebestuur had in 1952 laten onderzoeken of het mogelijk en wenselijk was om 

in Utrecht zo'n bibliotheek op te richten. In een aantal grote steden was er al een, en 

Utrecht kon 'met haar reputatie op muzikaal gebied en als zetel van een bekend orkest 

en een conservatorium' volgens B&W niet achterblijven.'15 In 1955 stemde de gemeen

teraad in met het voorstel om een muziekbibliotheek op te richten en een krediet van 

38.000 gulden te verlenen voor de inrichting. B&W verwachtten dat voor de exploitatie 

een gemeentelijke bijdrage van 6.000 gulden per jaar nodig zou zijn. De verwezenlij

king van het plan liet echter nog even op zich wachten, omdat er huisvesting voor de 

nieuwe bibliotheek gevonden moest worden en omdat de provincie in 1959 weigerde 

de begrotingspost voor de oprichting van de bibliotheek goed te keuren. Zij vond, ge

zien de slechte financiële toestand waarin de gemeente verkeerde, het begrote bedrag 

van 4.000 gulden te hoog. Uiteindelijk werd de bibliotheek in 1962 opgericht. 

Het Utrechtse beleid in vogelvlucht 

Bedragen 

Het valt op dat de musea, de bibliotheken en muziek de meeste financiële steun van de 

gemeente ontvingen. Utrecht subsidieerde de belangrijkste instellingen op deze gebie-
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Jaar Musea Bibliotheken Holland 
Festival 

Film Muziek 3eeldende 
Kunst 

Toneel Ballet Opera Totaal** 

1946 54.218 25.846 53.600 2.000 135.664 
1947 72.664 26.200 125.100 13.400 10.000 247.364 
1948 93.172 35.750 125.100 12.000 20.000 10.000 298.522 
1949 101.152 36.050 125.200 22.000 26.667 10.000 325.569 
1950 91.950 45.000 3.000 127.700 22.000 30.000 10000 337.150 

1951 103.135 50.454 133.700 24.000 30.000 10.000 358.789 
1952 160.920 70.000 151.500 24.000 30.000 25.300 469.220 
1953 178.465 70.000 176.800 28.750 30.000 30.000 522.015 
1954 221.106 100.000 4.000 238.500 30.750 34.500 1.000 55.466 756.822 
1955 286.085 105.000 * 250 257.250 30.750 39.000 3.000 25.000 817.835 

1956 313.362 160.000 • 250 405.550 35.750 39.000 3.000 25.000 1.053.662 
1957 358.566 234.500 34.795 250 501.150 45.125 39.000 10.000 25.000 1.330.136 
1958 455.577 298.500 30.278 250 645.358 46.375 39.000 10.000 35.000 1.622.088 
1959 456.574 304.500 38.000 400 635.370 49.375 39.000 10.000 35.000 1.629.969 
1960 539.868 352.000 38.000 400 652.750 48.750 39.000 10.000 35.000 1.777.518 

1961 667.923 451.106 38.000 900 782.250 51.250 39.000 10.000 35.000 2.142.179 
1962 781.299 643.000 38.000 900 1.006.801 51.250 39.000 10.000 50.000 2.693.000 
1963 865.624 766.500 43.000 1.900 1.096.528 58.500 48.000 10.000 50.000 3.024.802 
1964 993.197 1.008.500 50.000 1.900 1.395.277 72.250 48.000 10.000 50.000 3.713.374 
1965 1.268.212 1.124.809 50.000 1.900 1.663.270 90.000 54.000 12.000 50.000 4.403.441 

Bron: eigen berekeningen aan de hand van de begrotingen van de gemeente Utrecht 

* de gemeente heeft in deze aren wel subsidie verleend, maar er is niet bekend hoeveel 

Gemeentelijke subsidies aan cultuur 

Bedrag in guldens 

den al voor 1940 en zette deze zorg na de oorlog voort. Dit hield in dat de gemeente 

direct weer geld voor deze instellingen beschikbaar stelde, en bovendien relatief grote 

bedragen. 

De organisaties die Utrecht pas na de oorlog steunde, kregen kleinere subsidies. Aange

zien de steun aan de podiumkunsten grotendeels pas na de oorlog tot stand kwam, be

tekende dit dat de steun aan deze kunsten achterbleef bij de bedragen die de gemeen

te aan de musea en bibliotheken besteedde. Hoewel de Utrechtse subsidies aan opera 

en toneel klein waren vergeleken met die van andere grote steden, vond het gemeente

bestuur ze zelf vrij hoog. Als de gemeente niet via een koppelsubsidie aan een bepaald 

bedrag voor Comedia gebonden was geweest, had het toneel waarschijnlijk minder 

steun gekregen dan uiteindelijk het geval was. Dat de uitvoerende kunsten minder geld 

kregen, komt waarschijnlijk ook doordat Utrecht behalve voor het USO geen stand

plaatsgemeente van een gezelschap was. Voor 'eigen' gezelschappen was de gemeente 

al gauw bereid hogere bedragen uit te trekken, wat bleek toen de Utrechtse Opera in 

financiële problemen kwam. 

De verschillen in hoogte tussen de subsidies kunnen niet zomaar uitgelegd worden als 

een verschil in waardering. Aangezien veel subsidiëring plaatsvond op basis van exploi

tatietekorten, kregen in het algemeen de takken van cultuur met het grootste verschil 

tussen kosten en inkomsten de grootste subsidies. Dit geldt in elk geval voorde musea, 

bibliotheken en de (hier niet besproken) kunstopleidingen. Bij de uitvoerende kunsten 

liggen de zaken minder simpel. De opera had in principe met de hoogste kosten te kam

pen, maar dat was een Amsterdams gezelschap dat al veel steun van het rijk en de 

ASGELA VAS SOS GELD VOOR DE MUZEN' 



Oud-Utrecht 

gemeente Amsterdam ontving. Het toneel was minder kostbaar, maar Comedia was 

afhankelijker van de steun van Utrecht. Dat de gemeente ballet minder steunde dan de 

andere podiumkunsten was wel een kwestie van minder waardering. 

Motieven 

Er waren meerdere redenen waarom de uitgaven voor cultuur zo toenamen in de jaren 

1945-1960. Ten eerste was Utrecht gebonden aan een aantal koppelsubsidieregelingen. 

Die voor de bibliotheken stamde al van voor de oorlog, maar door hogere personeels

lasten (lonen en sociale premies) namen de kosten hiervan snel toe. De na de oorlog 

ingestelde koppelsubsidie voor de orkesten liet hetzelfde beeld zien. Utrecht nam ook 

nog deel aan de koppelsubsidieregeling voor het toneel, maar dit was enigszins tegen 

haar zin. Voor de bibliotheken en het USO koos de gemeente zoals gezegd ervoor om 

meer te doen dan de rijksregeling van haar eiste. Een verhoging van de begrotingspost 

voortoneel daarentegen moest telkens met moeite bevochten worden door het rijk of 

door het coördinatiebureau voor toneel dat de subsidies over de gezelschappen ver

deelde. 

Een tweede reden voor de toename van de gemeentelijke uitgaven is het toenemende 

verschil tussen inkomsten en uitgaven van culturele instellingen. De kosten van allerlei 

organisaties, gezelschappen en evenementen liepen op, terwijl hun inkomsten daar 

geen gelijke tred mee hielden. Dit gold in elk geval voor de organisaties in de koppel

subsidieregelingen, maar ook voor bijvoorbeeld het Centraal Museum en alle nieuwe 

instellingen die de gemeente na de oorlog was gaan subsidiëren. De kostenstijging 

werd veroorzaakt door inflatie en de al genoemde stijging van de personeelslasten, 

door uitbreiding van het personeel en stijgende sociale lasten. Het vragen van hogere 

toegangsgelden of lidmaatschapsgelden was meestal onmogelijk, omdat men vreesde 

dat dit ten koste zou gaan van het aantal bezoekers of leden. De gemeente was bereid 

om bij te dragen in het financieren van de stijgende exploitatiekosten, maar wilde wel 

zekerheid dat deze niet veroorzaakt werden door wanbeheer of al te ambitieuze doel

stellingen. Voor de culturele instellingen was de keerzijde van de toenemende financië

le toeschietelijkheid van de gemeente dan ook een toenemende controle. 

Maar de belangrijkste reden voor de toename van de gemeentelijke uitgaven aan cul

tuur is het feit dat de gemeente besloot meer verantwoordelijkheid op zich te nemen 

voor het culturele leven in Utrecht. Zij wilde haar zorg voor cultuur uitbreiden en het 

culturele leven in Utrecht stimuleren. Er waren meerdere motieven hiervoor. Het 

Utrechtse gemeentebestuur deelde in de landelijke vrees voor de opkomst van massa

cultuur en wansmaak, en wilde deze keren door de deelname aan goede vormen van 

cultuur te stimuleren. De beschavingsgedachte, die in de vorige eeuw al een reden was 

geweest om cultuur te subsidiëren, had haar kracht nog niet verloren. Cultuur moest 

aan het volk gebracht worden. Deze gedacht was heel belangrijk voor bijvoorbeeld de 

financiering van de uitbreiding van de werkzaamheden en het aantal filialen van bibli-
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otheken. Evenals het rijk stelde de gemeente dat de zorg voor cultuur hoorde bij de zorg 

voor het welzijn van de bevolking. 

Het was echter niet alleen bezorgdheid om de burgers waardoor Utrecht haar cultuur

beleid uitbreidde. Het prestige van de stad blijkt tussen de regels door ook regelmatig 

een reden te zijn geweest om een subsidie te verlenen. Utrecht wilde graag een plaats 

innemen tussen de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, ook op het 

gebied van cultuur. Daarnaast wilde het gemeentebestuur iets van de grootheid van de 

stad in het verleden terughalen. De verwijzing naar 'de oeroude traditie van de stad als 

cultureel centrum' in de voordracht voor het Fonds ter Verrijking van het Stadsbeeld 

met Kunstwerken spreekt wat dat betreft boekdelen. 

Ook het verband tussen de subsidies en het prestige van een organisatie was evident. 

De gemeentelijke bereidheid om subsidie te verlenen, werd mede bepaald door het 

prestige van een gezelschap. De Utrechtse Kring en de Utrechtse Opera bijvoorbeeld 

ontvingen een gewilliger oor bij de gemeente naarmate hun reputatie buiten Utrecht 

steeg. Hetzelfde gold voor de Stichting Gaudeamus, die volgens de gemeente een 

instelling van internationale betekenis was. Zo'n paradepaardje wilde zij graag binnen

halen. Het is dan ook niet toevallig dat de gemeente de 'eigen' kunstinstellingen meer 

subsidieerde dan andere instellingen. De subsidies voor ballet, toneel en opera zouden 

hoger geweest zijn als Utrecht standplaatsgemeente van de gezelschappen geweest 

was. De perikelen rondom de subsidiëring van de Utrechtse Opera zijn een duidelijke 

aanwijzing hiervoor. Het is waarschijnlijk eveneens aan het prestige van de kunstvorm 

te danken dat de opera eerder en meer steun van de gemeente ontving dan het ballet. 

Natuurlijk waren er ook praktische overwegingen die de toekenning van een subsidie 

bepaalden, bijvoorbeeld het indienen van een deugdelijke begroting, en een goede of 

slechte staat van dienst van een gezelschap. 

Toenemende invloed 

De toename van de subsidies ging gepaard met een grotere greep van de gemeente op 

het cultuurleven. Voor de oorlog beperkte het gemeentebestuur zich tot het stellen van 

een aantal subsidievoorwaarden. Na de oorlog kwam daar bestuurlijke bemoeienis bij. 

De heroprichting, uitbreiding en reorganisatie van het CMU bijvoorbeeld vonden onder 

invloed van het gemeentebestuur plaats. Comedia, het USO en het Goud- en Zilvermu

seum kregen te maken met vertegenwoordigers van de gemeente in hun besturen. 

Door deze bestuurlijke bemoeienis had de gemeente meer controle over het beleid van 

de instellingen. Ze vergrootte haar greep op het cultuurleven verder door zelf meer din

gen te organiseren. De activiteiten bedoeld tot sociale spreiding van de kunsten, zoals 

de volks- en vakbondsconcerten en de schoolvoorstellingen voor de jeugd, en de oprich

ting van Het Fonds voor de Verrijking van het Stadsbeeld met Kunstwerken zijn daar 

goede voorbeelden van. 

De gemeente vergrootte haar invloed op het culturele leven ook indirect. Zo gebruikte 
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ze haar subsidies om het aanbod van cultuur in Utrecht veilig te stellen. B&W bedon

gen bijvoorbeeld een minimumaantal voorstellingen bij Comedia, en koppelde het ver

lenen van een subsidie aan Van Speelklok tot Pierement aan plaatsing van het museum 

in Utrecht. 

De uitbreiding van de gemeentelijke bemoeienis met cultuur leidde meermalen tot 

conflicten met het rijk. De medewerking die het rijk van Utrecht vroeg voor het subsi

diëren van bijvoorbeeld toneelgroep Comedia en de Nederlandse Opera was lang niet 

altijd naar de zin van Utrecht. Om het aanbod van voorstellingen in de Utrechtse 

schouwburg veilig te stellen, moest het gemeentebestuur echter meestal inschikken. 

Andersom verliepen de pogingen van Utrecht om het rijk bij te laten dragen in een aan

tal stijgende kosten minder succesvol. Zo lukte het niet om de rijksbijdragen aan de 

bibliotheken en de Utrechtse Opera verhoogd te krijgen. 

Tot besluit 

De organisatorische veranderingen binnen de gemeente betekenden dat cultuur een 

eigen plek kreeg in het Utrechtse beleid. Ze vormden een basis voor een planmatiger 

beleid, waartoe de cultuurnota een, hoewel ineffectieve, eerste aanzet was. Schoorvoe

tend maar gestaag ging de gemeente meer financiële verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor het culturele leven in Utrecht en er dieper in ingrijpen. 

Hoewel de nadruk in dit artikel ligt op de dingen die wel tot stand kwamen, moet de 

welwillendheid van de gemeente niet te positief geschat worden. Zij kende beduidend 

minder subsidies toe dan aangevraagd werden, en soms ook beduidend lagere bedra

gen. Van de in de nota genoemde mogelijkheden om het beleid uit te breiden, kwam de 

eerstvolgende jaren weinig terecht. Volgens de officiële lezing waren de financiële pro

blemen van de gemeente hier debet aan, maar onwil van het gemeentebestuur speelde 

ook een rol. 

Vergeleken met andere gemeenten liep Utrecht niet voorop. Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam besteedden grotere bedragen aan cultuur. Amsterdam had sinds de jaren 

negentientien een adviescommissie inzake kunst, en sinds 1921 een wethouder van 

Onderwijs en Kunstzaken. Om te kunnen beoordelen in welke mate het Utrechtse be

leid een eigen karakter had vergeleken met andere gemeenten, is meer vergelijkend 

onderzoek nodig. 

Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

SA Stadsarchief 
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