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De overheden in het negentiende-eeuwse Nederland hadden geen enke

le aandacht voor culturele zaken. Het sterkst gold dit voor de stadsbe

sturen; pas na 1900 gingen deze er langzaam toe over kunst en cultuur 

onderdeel te maken van het beleid. 

Dit idee, dat de gemeentebesturen zich volledig afzijdig hielden van de 

kunst, wordt algemeen geaccepteerd. 

Monique Dirven (1969) volgde de specialisaties | o c | , m o e t j e z e m e l l j n g aangepast 

Cultuurgeschiedenis en Cultuureducatie aan de worden. Een onderzoek op het 

Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. In gebied van toneel, beeldende kunst 

1993 rondde zij haar studie af. Momenteel is zij en muziek in het Utrecht van de 

werkzaam bij het bureau Explorama in Utrecht, vorige eeuw leverde verrassende 

als projectmedewerkster voor onder andere heit resultaten op. 

Willibrordiaar Kunst en cultuur vormen tegenwoor

dig een vanzelfsprekend onderdeel 

van het beleid van alle overheden. Op landelijk, provinciaal en gemeen

telijk niveau nemen bestuurders het initiatief tot het tot stand brengen 

of steunen van kunst. Ondanks de bezuinigingen van de laatste jaren 

gaan er nog steeds grote sommen geld naar culturele instellingen en 

activiteiten. 
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In vroeger eeuwen waren het vaak hooggeplaatste personen, die uit interesse kun

stenaars steunden of particuliere collecties aanlegden. Voorbeelden hiervan zijn de 

koningen Lodewijk Napoleon en Willem I, aan het begin van de negentiende eeuw1. 

Zij besteedden veel aandacht en geld aan eigentijdse kunst, en aan het uitbreiden 

van verzamelingen van oude kunst. Emanuel Boekman schreef in zijn dissertatie 

Overheid en Kunst in Nederland uit 1939 dat in deze situatie pas aan het einde van de 

negentiende eeuw verandering kwam-. Na 1870 ging de Nederlandse overheid er 

volgens hem langzaam toe over om kunst en cultuur te steunen. 

In dit artikel richt de aandacht zich op het gemeentelijk cultuurbeleid in de negen

tiende eeuw. Hield ook het gemeentebestuur in de vorige eeuw zich bezig met cul

turele zaken? Maakten kunst en cultuur deel uit van het beleid? Om een antwoord 

op deze vragen te vinden, is onderzoek gedaan naar het gemeentelijk beleid in een 

van de vier grote steden, Utrecht. In dit artikel wordt ingegaan op de houding van 

het gemeentebestuur tegenover muziek, toneel en beeldende kunst. 

Het stadsbestuur van Utrecht in de negentiende eeuw 

Het stadsbestuur van Utrecht bestond uit het college van Burgemeesters en 

Wethouders en de gemeenteraad. De gemeenteraad telde rond 1850 29 leden. 

Vóór de instelling van de gemeentewet in 185 I hadden raadsleden zitting voor het 

leven, daarna kozen de stemgerechtigde burgers hun bestuur voor een periode van 

zes jaar. Alleen mannelijke burgers vanaf 23 jaar, die een bepaald bedrag aan belas

ting betaalden, mochten stemmen. Na 1850 veranderde de samenstelling van de 

raad langzamerhand. Terwijl vóór 1851 voornamelijk renteniers en magistraatsper

sonen zitting hadden, kregen in de tweede helft van de eeuw steeds meer mannen 

met vrije beroepen een plaats, zoals advocaten en artsen. Op het eind van de eeuw 

namen de eerste ondernemers en vertegenwoordigers van de werklieden zitting. 

Moderne politieke partijen waren er nog niet. Vanaf het midden van de eeuw 

bestond wel het recht tot oprichting van eigen kiesverenigingen. De belangrijkste in 

Utrecht waren de liberale Utrechtse Kiezersvereniging (UKV) en de Unie, de con

servatieve kiesvereniging van de oude elite. 

Naast de conservatieve en liberale waren er de christelijke kiesverenigingen. 

Aanvankelijk hadden deze weinig invloed, maar aan het einde van de eeuw lieten ze 

hun stem steeds luider horen. Dit bewerkstelligde een toenadering tussen liberaal en 

conservatief, die samen sterker stonden tegenover de opkomende kerkelijke partij

en3. De verschillen tussen liberaal en conservatief verdwenen hierdoor steeds meer. 

Ondanks het naast elkaar bestaan van verschillende kiesverenigingen was er nauwe

lijks sprake van grote politieke tegenstellingen. Alle bestuurders behoorden tot de 

kleine groep gegoede inwoners in de stad. De adel en de hogere burgerij maakten 

nog steeds de dienst uit4. 
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H.A. van Ëeuningen, één van de eerste ondernemers in de 

Utrechtse gemeenteraad, ca. 1908. GAU, TA, C33.433 

De raadsleden, die over het algemeen weinig 

binding met de kiesvereniging hadden, zaten op 

persoonlijke titel in de raad en brachten hun 

eigen mening naar voren \ Politieke program

ma's bestonden niet en van een omschreven 

beleid was geen sprake. 

Het ontbreken van politieke programma's en 

beleidsnota's maakte het moeilijk de ideeën 

over het steunen van kunst en cultuur te ach

terhalen. Een van de belangrijkste bronnen 

vormden de gemeenteraadsverslagen. Deze 

doen bijvoorbeeld verslag van de besprekingen 

rond het wel of niet toekennen van een subsi

die. Tijdens de jaarlijkse begrotingsbesprekin

gen stonden culturele subsidies regelmatig ter 

discussie. Ik heb systematisch alle Verslagen van 

de zittingen van de gemeenteraad tussen 1853 en 1910 bekeken. Ook de Verslagen 

van de toestand van de gemeente Utrecht van deze jaren heb ik bestudeerd. Daarnaast 

gaven de archieven van verschillende culturele verenigingen en instellingen, en de 

Notulen van Burgemeester en Wethouders soms relevante informatie. 

Muziek 

Het Collegium Musicum Ultrajectinum 

Utrecht had in de negentiende eeuw een bloeiend muziekleven. Talloze muzikale 

gezelschappen en verenigingen waren actief in de stad en genoten soms zelfs natio

nale bekendheid. Beroepsmusici traden op in bijvoorbeeld Tivoli, in de oude Maria-

kerk aan de Mariaplaats en na 1847 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschap

pen. Amateur-verenigingen oefenden in besloten kring en gaven jaarlijks een uitvoe

ring. 

Hechtte het stadsbestuur belang aan de muziek? Al in de zeventiende eeuw steunde 

de Vroedschap een muzikale vereniging, het Collegium Musicum Ultrajectinum 

(CMU). Deze elitaire, besloten vereniging was opgericht in 1631. De leden waren 

afkomstig uit de bourgeoisie6. Onder hen bevond zich een aantal leden van het 

stadsbestuur, wat waarschijnlijk de reden was dat de stad de vereniging steunde. 

Vanaf het begin stelde het stadsbestuur gratis een ruimte ter beschikking en het 
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stemde in 1661 toe in een jaarlijks subsidie van vijftig gulden". 

De financiële steun groeide in de loop der jaren en bedroeg in 1830 duizend gulden. 

In dat jaar werd de band tussen het CMU en het stadsbestuur nog hechter. De 

Utrechtse afdeling van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Toon

kunst wilde in samenwerking met het CMU het niveau van het plaatselijke muziek

leven verhogen. Besprekingen tussen de twee verenigingen en het stadsbestuur lei

den tot de aanstelling van een 'stadsmuziekdirecteur'8, in dienst van de gemeente. 

De keuze viel op Johann Hermann Kufferath uit het Duitse Bielefeld. Hij was vanaf 

januari 1830 werkzaam in Utrecht als dirigent van de stadsconcerten van het CMU 

en directeur van de Toonkunstafdeling. Ook dirigeerde hij het schouwburgorkest 

en leidde het Utrechtse Studenten Orkest, dat net als het CMU iedere winter zes 

of zeven optredens gaf. De stadsmuziekdirecteur ontving een jaarlijks salaris van 

900 gulden van het stadsbestuur. Omdat de stad nu de directeur van het CMU 

betaalde, ging de subsidie aan de vereniging omlaag van duizend naar zevenhonderd

vijftig gulden. 

Een vooruitstrevende ontwikkeling was de instelling van de 'Stedelijke Zangklasse', 

die ook door Kufferath beheerd werd. Talentvolle kinderen uit minder gegoede ge

zinnen kregen op deze school gratis muziekonderwijs. Het stadsbestuur van 

Utrecht was hiermee waarschijnlijk het eerste in Nederland dat georganiseerd mu

ziekonderwijs steunde'. 

Een nieuw cultuurcentrum in Utrecht 

De instelling van een stadsmuziekdirecteur wierp zijn vruchten af. Kufferath be

werkstelligde een opleving van het Utrechtse muziekleven '". De belangstelling voor 

de stadsconcerten groeide, en daardoor voldeed de oude Stadsmuziekzaal in het 

koor van de Mariakerk (gelegen aan de Mariaplaats) niet langer. De bestuursleden 

van Toonkunst en van het CMU voerden besprekingen met het stadsbestuur, die 

leidden tot de oprichting van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 

Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (het huidige conservatorium) werd 

in 1847 geopend, op de plaats van de oude Mariakerk. Allerlei verenigingen en in

stellingen konden er -tegen een laag tarief- zalen huren om er hun bijeenkomsten, 

vergaderingen, tentoonstellingen of concerten te houden. Het stadsbestuur leverde 

een financiële bijdrage aan het nieuwe 'cultuurcentrum'. Jaarlijks stond een bedrag 

op de begroting voor de aflossing van aandelen. In de commissie van beheer van 

Kunsten en Wetenschappen zaten twee leden uit het stadsbestuur". 

Het gebouw was een aanwinst voor de stad, maar financieel functioneerde het niet 

goed. De stad nam daarom in I860 het beheer over. Het stadsbestuur had duidelij

ke ideeën over de wijze waarop het beleid gevoerd moest worden. Het wilde geen 

commerciële instelling van het gebouw maken; het moest voor culturele doelein

den bestemd blijven. 
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Jaren later, in 1885, bespraken B & W de lage tarieven voor huur van de lokalen. Ze 

besloten deze nog steeds niet te verhogen. Bij de oprichting van het gebouw was 

bepaald dat het behalen van zoveel mogelijk winst niet het doel van K. en W. zou 

zijn, maar dat het belangrijk was dat de burgerij voor niet te hoge bedragen geschik

te lokalen kon huren. Zo zou de gemeente 'nuttige en goede zaken' bevorderen. 

Wat in de praktijk van deze ideële doelstellingen terechtkwam, wordt beschreven 

door Christine Weys in dit Jaarboek. 

Het Muziekcorps van de Stedelijke Schutterij 

Een complot tegen de stadsmuziekdirecteur was er de oorzaak van dat in 1862 de 

verhouding tussen het CMU en het stadsbestuur veranderde. Een aantal ontevre

den bestuursleden van het Collegium had een jaar eerder een verzoek ingediend bij 

de raad om Kufferath eervol ontslag te verlenen als stadsmuziekdirecteur. Ze von

den zijn programma's te modern en gaven hem de schuld van de verslechterende 

financiële situatie van de vereniging. De raad weigerde het verzoek in te willigen, 

maar in 1862 nam Kufferath zelf ontslag als gevolg van de intrige tegen hem. De 

nieuwe directeur van het CMU, Richard Hol, was niet in dienst van de stad. Bij 

Kufferath had deze constructie immers problemen opgeleverd. Wel ontving het 

CMU een extra subsidie van 750 gulden per jaar als bijdrage voor zijn salaris12. 

De muzikale interesse van het stadsbestuur verschoof in de loop der jaren van het 

CMU naar het Muziekcorps van de Stedelijke Schutterij. Dit gezelschap bestond 

sinds 1795. In 1828 leidden bezuinigingsmaatregelen tot de opheffing, maar in 1844 

werd het Schutterijkorps opnieuw opgericht. Het gaf harmonieconcerten op ver

schillende plaatsen in de stad en kreeg drie jaar later ook een symfonische afdeling. 

Welke reden had het stadsbestuur om dit korps, dat veel minder 'chique' was dan 

het CMU, te steunen? Aan de financiële steun die het Schutterij korps ontving 

waren enkele voorwaarden verbonden. Het moest regelmatig ter beschikking staan 

van het stadsbestuur en in de zomermaanden openbare, gratis toegankelijke 'volks

concerten' geven op de Maliebaan. Het stadsbestuur vond het belangrijk ook de 

'lagere klassen' muzikaal genot te verschaffen; dat zou hen opvoeden tot goede bur

gers. 

De subsidie voor het muziekkorps kwam uit de post 'openbare vermakelijkheden' 

op de begroting en bedroeg aanvankelijk tweeduizend gulden. In 1862 maakte het 

raadslid Pabst bezwaar tegen de steun: hij vond dat het muziekkorps te weinig in 

het openbaar optrad om de subsidie te rechtvaardigen '•'. Andere raadsleden waren 

het hiermee eens. Maar de reden van het beperkte aantal optredens was volgens 

velen dat de stad geen geschikt podium bezat. Het korps stond op de Maliebaan op 

een te kleine verhoging, zonder beschutting. De raad besloot daarom tot oprichting 

van een vaste muziektent. 

Over de noodzaak daarvan was iedereen het eens, maar er heerste grote onenig-
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heid over de plaats waar deze moest staan. De mogelijkheden waren de Maliebaan, 

de Nieuwe Baan en het Lepelenburg. Alle drie deze plaatsen riepen hevige bezwa

ren op. De Maliebaan zou ontsierd worden, de Nieuwe Baan lag te ver buiten de 

stad, en het Lepelenburg had te weinig ruimte. Een compromis bracht in 1865 

voorlopig uitkomst. De raad besloot een verplaatsbare tent te laten maken, die ging 

circuleren tussen de drie locaties. Op de plaats die het best voldeed, zou de defini

tieve tent komen ". Waarschijnlijk is deze verplaatsbare tent veel langer blijven 

functioneren dan aanvankelijk gepland was. Pas in 1890 sprak de raad opnieuw over 

een muziektent. Uit deze besprekingen blijkt dat er al geruime tijd een tent op het 

Lucas Bolwerk stond, die echter nog steeds verplaatsbaar was ' \ 

Het Muziekkorps van de Stedelijke Schutterij kwam in steeds grotere financiële 

problemen. De salarissen van de vele musici drukten zwaar op de begroting, hoe

wel ze niet erg hoog waren. Om aan de muzikale smaak van de tijd tegemoet te 

komen, moesten voortdurend nieuwe musici aangenomen worden en muziekin

strumenten aangeschaft. Het korps diende in de loop der jaren vele verzoeken in 

tot verhoging van de subsidie. Dit lokte telkens hevige discussies uit in de raad. 

Tegenstanders vonden dat de stad al genoeg bijdroeg aan de muziek. De financiële 

toestand van de gemeente was niet rooskleurig en voortdurend werden de belas

tingen verhoogd. Dit geld kon beter besteed worden dan aan de muziek. Een beter 

uitgerust korps was volgens deze raadsleden niet nodig: 'Het publiek is licht tevre

den, als het maar krachtige muziek hoort, waarbij de Turksche trom zich goed laat 

horen. Het apprecieert toch geen stukken van 

Beethoven en dergelijke'16. Daarnaast wezen ze 

erop dat het korps niet genoeg in het openbaar 

optrad om een verhoging van de bijdrage te 

rechtvaardigen. 

Voorstanders betoogden dat de hele bevolking 

profiteerde van uitvoeringen. De armen konden 

de openbare concerten beluisteren en zij die het 

zich konden permitteren gingen bijvoorbeeld 

naar Tivoli. Ook andere instellingen, zoals het 

CMU en verschillende zangverenigingen, maak

ten gebruik van de diensten van de musici van 

het korps. Zoals raadslid P.Q. Brondgeest in 

1893 uitdrukte: 'Is dit niet een voordeel, dat 

men instellingen heeft, die in bloei verkeeren, en 

aan zoo velen een genot geven, dat gerekend 

kan worden tot de meest zuivere, de meest 

Dr P.Q. Brondgeest GAU. TA, C 28.945 
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beschavende te behooren, een instelling, die ook aan zoo velen een bestaan verze

kert?' '". 

De voorstanders bleven in de meerderheid, zodat de subsidie voortdurend steeg. 

Op het eind van de eeuw was het bedrag opgelopen tot 10.000 gulden, wat in die 

tijd een gigantisch bedrag was. Het stadsbestuur ging zich ook bemoeien met het 

bestuur van het muziekkorps. Vanaf 1895 voerde de Vereniging 'Het Utrechtsch 

Stedelijk Orkest' (USO) het beheer. Het korps kwam daarmee los te staan van de 

schutterij l8. In het bestuur van deze vereniging zaten twee afgevaardigden uit de 

gemeenteraad. 

Een eeuwenoude band verbroken 

Hoe ging het ondertussen met het elitaire Collegium? Er kwam steeds meer be

zwaar tegen de financiële steun aan deze vereniging. Het was een particuliere instel

ling die volgens sommigen net zo weinig recht op gemeentegeld had als de vele 

andere verenigingen in de stad. In 1873 wees het raadslid Van Doorn erop dat de 

subsidie aan het CMU -in tegenstelling tot de steun aan het Muziekkorps- niet aan 

alle inwoners ten goede kwam. De concerten waren niet openbaar en konden 

alleen door de zeer vermogenden bijgewoond worden. Die konden hun eigen ver

maak wel betalen en hadden geen recht op een bijdrage uit de gemeentekas. 

Mr N.J.P. Kien, de burgemeester, ontstak hierop in woede: 'Behoort de meer 

beschaafde klasse dan niet tot het volk! Zal men de stad Utrecht zoo maken, dat 

meer beschaafden zich er niet meer vestigen willen? Dat maakt op mij een zeer 

onaangenamen indruk. Mijn liefde voor het volk strekt zich uit tot alle klassen'19. 

Ook het feit dat de subsidie al eeuwen bestond, was voor Kien reden om hem te 

behouden. 

Ondanks voortdurende bezwaren bleef de subsidie aan het CMU tot 1895 op de 

gemeentelijke begroting. Een reden hiervan kan zijn dat veel leden van het stadsbe

stuur lid in het CMU zaten en weigerden de steun aan de eigen vereniging af te 

schaffen. Als rechtvaardiging voor het behoud ervan voerden ze aan dat het CMU 

belangrijk was voor vele andere muzikale instellingen in de stad. En als Utrecht 

geschikt vermaak bood aan gegoede inwoners, vestigden zich nieuwe rijken in de 

stad. Die brachten belastinggeld in het laatje. 

In 1895 stemde uiteindelijk toch een meerderheid van de raad voor afschaffing van 

de subsidie aan het CMU. Hoewel de vereniging wist dat de steun al jarenlang ter 

discussie stond, was ze niet voorbereid op dit besluit. De financiële gevolgen kwam 

ze nooit te boven. Na een aantal moeilijke jaren werd het Collegium Musicum 

Ultrajectinum in 1920 opgeheven. 

Andere muzieksubsidies 

Het CMU en het muziekkorps van de schutterij waren niet de enige instellingen die 
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de inwoners van Utrecht muzikaal genot verschaften. Ook het Studentenconcert 

verzorgde optredens, o.a. in het 'amusementspark' Tivoli. Voor amateurs waren er 

in de loop van de tweede helft van de eeuw steeds meer zangverenigingen, koren 

en kamerensembles. Sommige hiervan waren verbonden aan de Vereniging ter 

bevordering van de Toonkunst, andere werden door particuliere muziekliefhebbers 

opgericht. 

Kregen deze verenigingen en instellingen ook steun van het stadsbestuur? Behalve 

aan het CMU en het Schutterijkorps heeft de gemeente Utrecht in de negentiende 

eeuw geen vaste muzieksubsidies verleend. Maar hiertoe zijn ook geen verzoeken 

ingediend. Op indirecte wijze profiteerden de vele verenigingen wel van gemeente

geld. Ze hadden belang bij de aanwezigheid van goede musici in de stad, en ze kon

den tegen een laag tarief gebruik maken van de zalen in het Gebouw voor Kunsten 

en Wetenschappen. 

Vier muzikale organisaties deden wel een (eenmalig) beroep op de gemeenteraad. 

Dit betrof twee zangfeesten (in 1874 en 1887), een muziekwedstrijd (in 1877) en 

een Volkszangschool voor kinderen van minder bedeelde inwoners (opgericht in 

1883). Allemaal ontvingen ze de gevraagde steun van de stad. Bij alle was de reden 

hiervan dat ze voldeden aan het criterium dat op het eind van de negentiende eeuw 

steeds belangrijker werd: de subsidie kwam aan alle inwoners van de stad ten 

goede. 

Het betoog dat raadslid Fruin in 1884 hield vóór toekenning van het bedrag aan de 

Volkszangschool, gaf een reden voor het grote belang dat velen toekenden aan de 

muziek. Deze school zou een bijdrage leveren aan de bevordering van de bescha

ving. Wanneer de 'volksklasse' behoorlijk leerde zingen, zou ze ophouden met het 

'uitbrullen van smakelooze en onkiese liederen' langs de straten20. Het steunen van 

muziek had volgens hem dus tot doel het verheffen van de lagere klassen en daar

mee het bevorderen van een aangename sfeer in de stad. 

Toneel 

De schouwburg 

In tegenstelling tot het bloeiende muziekleven was er op het gebied van theater 

minder te doen in Utrecht. Een eigen toneelgezelschap heeft de stad in de vorige 

eeuw nooit gehad. Pas in 1796 was er een vaste schouwburg (op het Vredenburg), 

maar dit gebouw brandde in 1808 af. Het duurde tot 1819 voordat de nieuwe 

schouwburg opgericht werd. 

Nadat de oprichter, C. van Leeuwen, was overleden, veranderde de schouwburg 

een aantal malen van eigenaar. In 1851 kocht J.E. de Vries het gebouw. Hij heeft het 

jarenlang in handen gehad. Het dagelijks bestuur liet hij over aan J. van Doesburg. 

MONIQUE DIEVEN H E T G E M E E N T E L I J K C U L T U U R B E L E I D IN DE N E G E N T I E N D E EEUW 



lOud-Utrecht 

Ëi; 

it; 
'r, •••'•'•: 

De schouwburg na de verbouwing. GAU, TA X 4.19, neg. C34.248 

Deze slaagde er decennia lang in programma's samen te stellen die waren aangepast 

aan de smaak van het publiek: veel melodrama's en blijspelen21. 

De Utrechtse schouwburg was een rangentheater, met vier amfitheaters in hoef-

ijzervorm. De goedkoopste zitplaatsen in het vierde amfitheater werden het 'schel

linkje' genoemd. Het zicht op het podium was er erg slecht en er stonden alleen 

enkele oncomfortabele banken. Het balkon en het eerste amfitheater hadden de 

beste plaatsen. Alleen de meest vermogende inwoners van de stad konden zich een 

plaats op de betere rangen veroorloven22. 

Steun of censuur? 

Hoewel de schouwburg in particuliere handen was, had het stadsbestuur wel enige 

zeggenschap verworven over het toneelaanbod. In 1819 verleende de stad Cornelis 

van Leeuwen toestemming om een vaste schouwburg te bouwen op het Vreden-

burg en gaf hem de grond in erfhuur. Van Leeuwen kreeg het alleenrecht op 

schouwburg-exploitatie in de stad, maar in ruil hiervoor moest hij voor iedere 

voorstelling toestemming vragen aan B & W2 3 . Hoewel deze regeling een stevige 

controle garandeerde, heb ik geen voorbeelden gevonden van voorstellingen die 

door het stadsbestuur zijn afgewezen. 

De bemoeienis van de stad bleef niet beperkt tot toezicht op de voorstellingen. De 

schouwburg ontving ook financiële steun. Dit blijkt uit een brief die Van Leeuwen 

op I I december 1838 aan B & W stuurde: 'Aangemoedigd door de gunstige be

schikking, welke hij ter ondersteuning in de groote kosten waarmede toneelvoor

stellingen hier ter stede immer vergezeld gaan, bereids van de zijde der Edel. acht-
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bare Regeering dezer stad heeft mogen ondervinden' deed hij een verzoek om een 

vaste subsidie24. Tijdens de besprekingen van de begroting over 1839 besloot de 

raad een jaarlijks bedrag van 1000 gulden te reserveren voor het toneel. Ook de 

opvolgers van Van Leeuwen konden over deze steun beschikken. 

In de loop der jaren kwam de steun aan het toneel steeds vaker ter discussie te 

staan, leder jaar was er wel een raadslid dat bij de besprekingen van de begroting 

voorstelde de subsidie aan het toneel af te schaffen. Als reden werd meestal aange

voerd dat de stad noodzakelijker uitgaven te doen had. Financieel ging het niet goed 

met Utrecht en het belastinggeld kon beter op een andere manier besteed worden. 

Maar het toneel had ook sterke voorstanders, zoals de liberalen Jhr mr J.L.B, de 

Murait en mr B.G.A. Pabst. Zij wezen erop dat een grote stad haar gegoede inwo

ners geschikt vermaak moest bieden. Dit lokte nieuwe vermogende families naar 

Utrecht. En ook vonden ze dat het toneel beschavend kon werken op de lagere 

klassen. 

In 1877 werd de subsidie toch afgeschaft, met als belangrijkste reden de slechte 

staat waarin het gebouw verkeerde. De schouwburg was erg lelijk en je kon van 

veel plaatsen het podium niet zien. Ook de akoestiek en de zitplaatsen lieten veel te 

wensen over. Veel raadsleden die in principe niet tegen het steunen van toneel 

waren, stemden in dat jaar voor de afschaffing. Ze vonden dat de subsidie niet op 

een goede manier besteed werd en ze hoopten dat het intrekken ervan een beter 

alternatief zou doen ontstaan2'. 

De eigenaresse van de schouwburg, de weduwe De Vries-Bia, legde zich niet zo

maar neer bij het intrekken van de steun. Ze verzocht in 1878 de raad het bedrag 

opnieuw toe te kennen. Zonder de subsidie zou de schouwburg in ernstige proble

men komen en bestond de kans dat ze failliet zou gaan. De Muralt, die de schouw

burg een warm hart toedroeg, liet het pre-advies van B & W aan de raad vergezeld 

gaan van een stuk over de geschiedenis van de schouwburg. Hij wilde daarmee aan

tonen dat het voor deze instelling noodzakelijk was een bijdrage van de stad te ont

vangen. 

Het conservatieve raadslid mr B.J. Lintelo Baron de Geer vond dat degenen die 

gebruik maakten van de schouwburg, voornamelijk vermogende inwoners, er zelf 

maar meer voor moesten betalen. Andere raadsleden beschouwden de schouw

burg echter als een goede leerschool voor de gehele bevolking. Ze hadden gehoopt 

dat door het afstemmen van de subsidie in het voorgaande jaar een beter alternatief 

zou opkomen. Nu dit niet het geval was, wilden ze de toelage opnieuw toewijzen. 

Er werd besloten de post voorlopig terug te brengen op de begroting. 

Een particulier initiatief 

Niet alleen de gemeenteraad had kritiek op de lelijke en slecht functionerende 

schouwburg op het Vredenburg, ook vele inwoners van Utrecht ergerden zich aan 
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het gebouw. Op 22 december 1880 brachten 55 'Utrechtse Heeren en Vrouwen' 

18.000 gulden bijeen om het gebouw van mevrouw De Vries over te nemen. Deze 

Utrechtse notabelen vonden dat de vierde stad van Nederland een betere schouw

burg verdiende26. 

De nieuwe eigenaren richtten de N.V. de Utrechtse Schouwburgmaatschappij op. 

De gemeente gaf de grond waarop het gebouw stond kosteloos in eigendom, met 

als voorwaarde dat er een nieuwe, door B & W goedgekeurde schouwburg werd 

gebouwd. Na dertig jaar zou de gemeente het recht krijgen de schouwburg met 

alles wat erbij hoorde te naasten2". 

De schouwburgmaatschappij vroeg in 1881 een subsidie van 3000 gulden voor de 

inrichting van het nieuwe gebouw. B & W adviseerden de raad de subsidie toe te 

kennen: 'Utrecht is een in bloei en omvang toenemende stad, en moet daarom 

voor ontspanning voor aanzienlijken zorgen' en: 'de schouwburg is een leerschool 

der zeden, verhooging van kunstzin, ontwikkeling van geestesgaven, gevoel voor het 

schoone en goede wordt daar opgewekt en dat bevordert de beschaving, de ware 

zedelijkheid'28. Niet alle raadsleden waren het hiermee eens. De Geer, een felle 

tegenstander van steun van de stad aan de schouwburg, vond dat deze slechts tot 

vermaak diende van dat gedeelte van de bevolking, dat haar eigen plezier wel kon 

betalen. En hij vreesde dat ook andere particuliere ondernemingen, zoals Tivoli, 

eenzelfde verzoek zouden indienen29. 

De schouwburgmaatschappij kreeg de subsidie niet. Een jaar later, in 1882, diende 

ze opnieuw een verzoek in, voor een jaarlijks bedrag van I 500 gulden. De gemeen

teraad sprak lang over dit verzoek. De schouwburg functioneerde inmiddels naar 

De schouwburg op het Vredenburg. GAU, TA X4.I8, neg. C28.958 
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ieders tevredenheid, maar een bedrag van 1500 gulden vond de meerderheid te 

hoog. Een ander voorstel, om 1000 gulden toe te kennen, werd met een krappe 

meerderheid van 14 tegen 13 stemmen aangenomen. 

De schouwburg ontving weer jaarlijks 1000 gulden van de stad. Bij de besprekingen 

van de begroting leverden ieder jaar een aantal raadsleden commentaar op deze 

steun. Het bezwaar dat het een subsidie aan een particuliere instelling betrof, telde 

steeds zwaarder. Uiteindelijk trok de stad om deze reden de steun in 1895 in. Vanaf 

dat jaar wist de schouwburgmaatschappij het op eigen kracht te redden. 

Wat gebeurde er nog meer in Utrecht op het gebied van toneel? De stad kende in 

de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer amateur-toneelverenigingen. 

Deze kregen geen financiële steun van de gemeente en dienden hiertoe ook geen 

verzoek in. Net als de muziekverenigingen konden ze wel tegen laag tarief gebruik 

maken van zalen in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. De grootste 

amateur-gezelschappen traden in de schouwburg op. 

Beeldende kunst en musea 

Voor de elite 

Vinden velen ook tegenwoordig nog dat beeldende kunst een elitaire zaak is, in de 

negentiende eeuw was dit in nog veel sterkere mate het geval. Alleen de bovenste 

lagen van de bevolking hielden zich bezig met kunst en museumbezoek. Zij hadden 

de tijd, de middelen en de kennis om zich te verdiepen in de eigen cultuur en in het 

verleden. Musea waren slecht toegankelijk. De openingstijden waren beperkt, en 

zonder een degelijke scholing waren de collecties moeilijk te begrijpen '". Van pu

blieksbegeleiding was nog geen sprake. 

Aan het eind van de negentiende eeuw probeerde een vooruitstrevende Duitse 

museumdirecteur, Alfred Lichtwark, een nieuwe benadering te introduceren. Hij 

wilde de musea toegankelijker maken. Naar zijn voorbeeld probeerde een aantal 

Europese musea zich op een breder publiek te richten. In Nederland duurde het tot 

na de eeuwwisseling voordat deze publieksgerichte houding algemeen doordrong. 

Het gemeentebestuur van Utrecht echter was al in de laatste decennia van de 

negentiende eeuw zeer vooruitstrevend in haar pogingen ook andere groepen van 

de bevolking in aanraking te brengen met beeldende kunst en musea. Deze houding 

van het stadsbestuur van Utrecht tegenover beeldende kunst en musea komt het 

duidelijkst naar voren bij de vereniging Kunstliefde en bij het gemeentemuseum. 

Het genootschap Kunstliefde 

In 1807 richtte een aantal 'Liefhebberen en Werkende Tekenaren' het 'Modern 

Teekengezelschap, naar het Gekleed Model' op , ! . Vanaf 1814 heette het genoot-
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schap 'Kunstliefde'. Het hield wekelijks teken- en schilderavonden, waar amateurs 

oefenden onder leiding van enkele beroepsschilders. Daarnaast organiseerde het 

genootschap lezingen over beeldende kunst, tentoonstellingen en kunstbeschou

wingen. Kunstliefde had een elitair karakter. De leden waren voor een groot deel 

dezelfden als van het Collegium Musicum Ultrajectinum 32. Een groot aantal 

Utrechtse notabelen is actief geweest in de vereniging. 

Tekenavonden en tentoonstellingen stonden open voor niet-leden, maar de kunst

beschouwingen niet. Op deze besloten bijeenkomsten bekritiseerden en bespraken 

verzamelaars of kunsthandelaren tekeningen, etsen of aquarellen van leden. Voor 

de Utrechtse notabelen waren dit dé gelegenheden bij uitstek om zich te tonen, 

maar - volgens Van Dokkum - 'meer om te converseren en te coquetteeren, dan 

om van schone kunst te genieten'". Dat gezelligheid een belangrijke rol speelde bij 

deze vereniging blijkt ook uit het bestaan van de 'vriendschappelijke' vereniging 

Kunstliefde, een commissie die gezelligheidsavonden, excursies en feesten organi

seerde34. 

Kunstliefde ontving vanaf de oprichting steun van het stadsbestuur. Als dank voor 

het feit dat de tekenoefeningen ook openstonden voor niet-leden, kreeg het 

genootschap gratis onderdak van de gemeente. Tot 1847 heeft Kunstliefde in een 

aantal gebouwen van de gemeente gezeteld. In dat jaar betrok het genootschap 

kamers in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, waarvoor het, net als 

andere verenigingen, gewoon huur betaalde. 

Vanaf 1813 kreeg de vereniging ook financiële steun van het stadsbestuur. Om een 

hoog bedrag ging het hierbij niet, 275 gulden per jaar (hoewel toch nog vergelijk

baar met het jaarsalaris van een arbeider). In 1825 ging het omhoog tot 300 gulden, 

maar in 1834 werd het 250 gulden. 

Het is opvallend dat deze culturele subsidie op de gemeentelijke begroting onder 

de post 'Jaarwedden van onderwijzers en verdere kosten van scholen van kunsten 

en wetenschappen' in het hoofdstuk Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen viel. 

Daar was een reden voor: de subsidie was ingevoerd als dank voor het gratis teken

onderwijs dat het genootschap verschafte aan Utrechtse jongeren. 

Een enkele maal, in 1858 en in 1868, leverde een raadslid tijdens de besprekingen 

van de begroting commentaar deze steun. Kunstliefde was een bloeiende vereni

ging, die geen financiële bijdrage nodig had. Maar een voorstel tot afschaffing steun

den de meeste raadsleden niet. Veel leden van het gemeentebestuur waren zelf lid 

van het genootschap en wilden de subsidie laten bestaan. Hoewel Kunstliefde het 

geld niet nodig had, verleende een subsidie van de stad de organisatie waarschijnlijk 

wel een bepaalde erkenning. 

In 1877 bracht het conservatieve raadslid De Geer een ander argument naar voren 

voor afschaffing van de subsidie; het lag volgens hem 'niet op den weg der gemeen

te, deze private inrichting met het geld der ingezeetenen te ondersteunen'3'. Dit 
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S. Muller Fz., als stadsarchivaris sedert 1874 belast met 

het beheer van het gemeentelijk Museum van Oudhe

den. In 1879 werd hij tevens benoemd tot rijksarchivaris. 

Litho naar een tekening door Jan Veth, 1895. 

argument - een subsidie moet aan alle 

inwoners van de stad ten goede komen -

was in deze jaren steeds vaker te horen. 

Bij Kunstliefde was het in 1877 doorslag

gevend, de raad schafte met zestien 

tegen tien stemmen de steun aan de ver

eniging af. 

De band tussen Kunstliefde en de stad 

was door het intrekken van de steun niet 

geheel verbroken. Sinds 1874 bestond 

het 'Museum Kunstliefde', waarvoor het 

genootschap een groot aantal schilderij

en van de stad in bruikleen had ontvan

gen. Het museum was kosteloos gehuis

vest in twee zalen van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Zoals vaker 

gebeurde bij het verlenen van steun, verbond het stedelijk bestuur aan de bruikleen 

wel enkele voorwaarden. In de commissie van beheer van het museum zaten, naast 

leden van Kunstliefde, twee raadsleden. Het museum was geopend op maandag, 

woensdag en vrijdag van één tot vier uur. De toegangsprijs mocht van het stadsbe

stuur niet meer dan vijfentwintig cent bedragen. De raad hechtte er vooral belang 

aan dat ook de minder gefortuneerde inwoners in staat waren de schilderijen te 

bekijken, en daarom was het museum op zon- en feestdagen van twaalf tot vier uur 

gratis toegankelijk36. 

Het Museum van Oudheden 

Utrecht was de eerste stad in Nederland met een eigen gemeentemuseum, dat 

voor het publiek was opengesteld. In de ioop der eeuwen had de stad allerlei voor

werpen met een oudheidkundige waarde verzameld. In de negentiende eeuw 

bestond de gewoonte zoveel mogelijk 'zaken van historisch belang' te verzamelen 

en die allemaal door en naast elkaar op te stellen in de zalen van een museum. 

Het Utrechtse 'Museum van Oudheden' was vanaf 1830 gevestigd in het pas ver

bouwde stadhuis aan de Oudegracht. Het beheer was in handen van de stadsarchi

varis. Hij hield tevens het toezicht op het archief, de bibliotheek en de topografi

sche atlassen; samen de vier verzamelingen van de stad. Burgemeester Van Asch 

van Wijck was de grote stimulator achter het ordenen en uitbreiden van de collec

tie'7. Op woensdag 5 september 1838 werd het opengesteld voor het publiek. Veel 

kans op succes had het aanvankelijk niet: na de dood van burgemeester Van Asch 
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van Wijck besteedde het stadsbestuur er jarenlang nauwelijks aandacht aan. 

Verandering in deze situatie kwam in 1873, het jaar dat de stadsarchivaris mr J.W.L 

Raven overleed. Een aantal raadsleden besloot verandering te brengen in de zwaar 

verwaarloosde toestand waarin het gemeentemuseum en de andere verzamelingen 

van de stad verkeerden. Een onderzoek van een speciale raadscommissie leidde tot 

een nieuw reglement voor het beheer van de vier verzamelingen en tot het instel

len van een blijvende 'raadscommissie van bijstand in het toezicht op het Oud-

archief ,8. Het gemeenteverslag bevatte vanaf 1874 jaarlijks een bijlage waarin de 

commissie samen met de nieuwe archivaris een verslag uitbracht van de situatie van 

de vier verzamelingen in het afgelopen jaar. 

In 1874 werd S. Muller Fz. als stadsarchivaris aangesteld. Hij heeft jarenlang aan het 

hoofd van het gemeente- en van het rijksarchief in Utrecht gestaan. Onder zijn 

beheer vielen de bovengenoemde vier collecties van de stad. Zijn eerste taak was 

het inventariseren en ordenen van de collecties. Daarbij had hij vooral problemen 

met het museum, dat hij in een grote chaos aantrof. Alles stond door elkaar en een 

groot deel was nooit geordend of in een catalogus beschreven. Overal lagen brok

stukken en fragmenten van beeldhouwwerken, bedekt met een dikke laag stof en 

vuil. B & W stelden geld beschikbaar voor het verrichten van de belangrijkste repa

raties. De zalen kregen een opknapbeurt en er kwamen enkele nieuwe toonkasten. 

De archivaris verwijderde vele waardeloze voorwerpen en hij probeerde de verza

meling zoveel mogelijk systematisch te rangschikken. Hij begon met het opstellen 

van een catalogus van de ruim 1000 voorwerpen die het museum bevatte. 

Eind 1874 waren het museum en het archief klaar voor openstelling voor het 

publiek. In het eerste jaar kwamen er redelijk veel bezoekers, die volgens de com

missie het bewijs waren van 'de ontwakende belangstelling bij de burgerij in de 

geschiedenis en de oudheden van de gemeente'. De commissie hoopte, dat de 

inwoners van de stad ook in het vervolg hun pogingen bleven steunen om de verza

melingen van de stad op te knappen en toegankelijk te maken. Ze vond wel dat nog 

veel meer inwoners van Utrecht gebruik zouden moeten maken van de mogelijk

heid om hun kennis te vergroten in het museum39. 

Een nieuw museumgebouw 

Het museum kreeg al snel nieuwe problemen. Door de gestage groei van het aantal 

voorwerpen begon het langzamerhand uitte puilen. De Commissie van Toezicht op 

het Oud-Archief klaagde jaarlijks over het nijpende ruimtegebrek. De zalen in het 

stadhuis raakten overvol, de zolder en binnenplaats fungeerden als hulplokalen. 

Naarstig werd gezocht naar een nieuwe, geschikte lokatie. 

In 1888 stelden B & W als nieuwe vestiging voor het museum het buiten Het 

Hoogeland voor dat de stad net had aangekocht. In dit park stond een woonhuis 

dat verbouwd kon worden tot museum. B & W raadpleegden de Commissie van 
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Het Stedelijk Museum in het Hoogeland. 
GAU, SA 16.2, neg. C 39.839 
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Toezicht op het Oud-Archief. 

Samen met de stadsarchivaris 

stelde de commissie een posi

tief advies op. Het huis was 

zonder veel kosten om te 

bouwen tot museum, het was 

in goede staat en niet te voch

tig. Het was vrijstaand, zodat 

het aan alle kanten goed te 

verlichten was en het brand

gevaar beperkt bleef. Binnen 

waren veel vertrekken onderling met elkaar verbonden, wat de 'circulatie van het 

publiek' bevorderde4". 

Op 25 april besprak de gemeenteraad het voorstel van B & W om het gebouw Het 

Hoogeland te bestemmen tot gemeentemuseum. De meeste raadsleden waren 

enthousiast want 'daardoor zal onze stad een blijvend sieraad en een nuttige instel

ling bekomen' en 'uit het onderzoek van den archivaris is gebleken, dat het tot een 

museum gemaakt kan worden dat zijn weerga in ons vaderland niet heeft'. Het 

raadslid De Geer prees de geplande indeling van het gebouw. Hij vond het vooral 

een geruststelling dat de martelwerktuigen niet te veel in het zicht lagen: 'Op den 

zolder is een allerliefst pijnigingskamertje; dat is wenschelijk, opdat men die 

pijnigingswerktuigen niet zoo als nu het allereerste zien kan tot schrik van de 

dames'41. 

Dat musea in de negentiende eeuw heel anders waren dan de huidige blijkt uit de 

indeling die Muller maakte voor het nieuwe museum. Alles kwam vol te hangen. Be

neden kwamen de stenen beeldhouwwerken. In de gangen werden de wapens en 

naamborden opgehangen. Het archeologisch museum van het Provinciaal 

Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen was ook op de beneden

verdieping gepland. Boven was een vertrek gereserveerd voor de kerkelijke voor

werpen en een ander voor de spullen die betrekking hadden op het stadsbestuur. 

Daarnaast zouden er vijf antieke stijlkamers komen, uit de periodes 1500, 1600, 

1650, 1700 en 1800. De stadsarchitect raamde de kosten van de verbouwing op 

I 1.000 gulden. Voor de verhuizing zelf was 3000 gulden nodig. De gemeenteraad 

keurde op 17 augustus 1889 het indelingsplan en de begroting goed. 

In januari 1891 was de verhuizing voltooid. Maar de commissie en de archivaris 

namen de inrichting zeer serieus, en daarom kon de opening van het museum pas 

een aantal maanden later plaatsvinden. Een groot deel van de collectie zat nog vol 

stof en roet en moest schoongemaakt worden. Op veel voorwerpen werden num-
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mers aangebracht. De archivaris wilde daarnaast een Gids door het museum opstel

len, om het de bezoeker makkelijker te maken zijn weg te vinden. 

Een doorslaand succes 

In juni 1891 vond de openstelling plaats. Het publiek stroomde toe. Van juni tot 

eind 1891 ontving het museum 12.852 bezoekers; vóór de verhuizing waren het er 

in een heel jaar ongeveer 2000 geweest. Ook het minder rijke deel van de 

Utrechtse bevolking was welkom en er werd actief geworven. Op de zondagmiddag 

was het museum gratis toegankelijk, ledere zondag moesten, nadat de toegestane 

400 bezoekers toegelaten waren, nog velen geweigerd worden. 

De Commissie voor het Oud-Archief uitte in haar jaarlijkse verslag haar blijdschap 

over de hoge bezoekersaantallen: 'Wij achten dit een gelukkig verschijnsel: het 

opwekken van de belangstelling der lagere klasse, die aanvankelijk slechts aarzelend 

scheen binnen te treden, is wellicht het gelukkigste gevolg van de verhuizing van het 

museum; immers juist in deze kringen kan het zien van schoone zaken het meeste 

nut doen en de belangrijkste resultaten leveren voor het vormen van de smaak. 

Doch niet minderwaardeeren wij de belangstelling, ons door andere, hoogere krin

gen der samenleving getoond'42. Uit deze uitspraak blijkt dat een van de voornaam

ste redenen om ook de lagere klassen in aanraking te brengen met het museum de 

veronderstelde beschavende werking was. Helemaal tevreden waren de commissie

leden niet; er waren nog minstens 70.000 inwoners van de stad die het museum 

niet gezien hadden. Ze wilden proberen nog meer bekendheid aan het museum te 

geven, en lieten de Gids door het museum als feuilleton in het Utrechtsch Dagblad 

verschijnen. 

In 1892 ontving het museum 20.289 bezoekers. Volgens de leden van de commissie 

rechtvaardigde dat aantal de hoge kosten voor de verhuizing en de inrichting van 

het museum4'. Maar in de jaren hierna, toen het nieuwe er afwas, liepen de bezoe

kersaantallen sterk terug. De commissie liet het er niet bij zitten. Om bezoekers te 

trekken, bedacht ze maatregelen om opnieuw de aandacht op het museum te vesti

gen, zoals tijdelijke tentoonstellingen van tekeningen en platen uit de atlassen. De 

tentoonstellingen waren redelijk succesvol. Een andere doeltreffende maatregel 

was het stimuleren van het bezoek van schoolklassen, onder leiding van hun do

cent. 

Het Hoogeland werd langzamerhand ook te klein voor het Utrechtse gemeentemu

seum. Rond 1900 ontstonden plannen voor de samenvoeging van alle Utrechtse 

musea voor oude kunst in één gebouw, een 'Centraal Museum'. De initiatiefnemer 

was stadsarchivaris S. Muller Fz. Hij wilde naast het gemeentemuseum ook het 

Museum Kunstliefde, het museum van het Provinciaal Utrechts Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen en het Aartsbisschoppelijk Museum in het Centraal 

Museum onderbrengen. Jarenlang praatten de gemeenteraad en B & W over deze 
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Een stijlkamer in het Stedelijk Museum. GAU, SA 16.2, neg. C 39.493 

plannen, waarbij het grootste probleem het vinden van een geschikte lokatie was. In 

1909 stelde de stadsarchivaris het oude St. Agnietenklooster voor als rnuseumge-

bouw. Dit gebouw, dat ruim genoeg bleek te zijn en voldeed aan de eisen voor iso

latie en brandveiligheid, werd goedgekeurd. B & W, de directeur van de gemeente

werken, de stadsarchivaris en de diverse musea gingen in bespreking over de wijze 

van uitvoering44. 

Pas in 1921 werd het Centraal Museum geopend. Lange tijd zetelden het Oudheid

kundig Museum van de gemeente, de verzameling van het Provinciaal Utrechts Ge

nootschap en het Aartsbisschoppelijk Museum gezamelijk in dit pand. Het Centraal 

Museum bevindt zich nog steeds in het voormalige St. Agnietenklooster. De collec

tie van het Aartsbisschoppelijk Museum is in de jaren 70 echter overgegaan naar 

het oude St. Catharijneklooster, waar tot op heden Museum Catharijneconvent is 

gevestigd. In 1995 is de collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap aan de 

gemeente overgedragen. 

Het gemeentelijk cultuurbeleid in de negentiende eeuw 

Conclusies 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het stadsbestuur van Utrecht in de 

MONIQUE DIRVEN HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEID IN DE NEGENTIENDE EEUW 



lOud-Utrecht 

negentiende eeuw op velerlei manieren het culturele leven in de stad stimuleerde. 

Algemeen werd sinds de promotie van Boekman juist gedacht dat gemeentebestu

ren in de negentiende eeuw geen aandacht hadden voor kunst. Volgens Boekman 

was een grote onverschilligheid tegenover kunst en cultuur kenmerkend voor het 

negentiende-eeuwse Nederland. Dit kwam door het ontbreken van 'een krachtig 

pulseerend cultureel beleid'45. De sociale en economische omstandigheden waren 

de oorzaak dat de overheden geen aandacht en geld besteedden aan culturele 

zaken. 

Het sterkst gold dit volgens Boekman voor de gemeenten: 'Aan de geest van den 

tijd, wat in dit geval wil zeggen: tot het uiterste gedreven nuchterheid, ja, onver

schilligheid, ontkwam geen enkel gemeentebestuur' (...) 'De opvatting, dat kunst 

geen gemeentezaak is, gold immers nog veel langer dan die, dat zij buiten de sfeer 

der regeeringsbemoeiing valt'46. De conclusie, dat stadsbesturen zich ver hielden 

van culturele zaken, trok hij nadat hij de situatie in Amsterdam onderzocht had: 

'Neemt men voor alle steden van ons land de hoofdstad als de voornaamste tot 

onderwerp van beschouwing - en er is geen reden aan te nemen, dat Amsterdam 

niet nog tot de beste zou behooren - dan blijkt, dat geen vorm van kunst, behalve 

tooneel of musea, onderwerp van beraadslaging of, belangrijker, post van begroo

ting uitmaakte. Voor de gemeentebesturen bestond de kunst feitelijk niet"'7. 

Na het verschijnen van dit proefschrift is er naar gemeentelijk cultuurbeleid in het 

negentiende-eeuwse Nederland geen onderzoek meer gedaan. De opvatting van 

Boekman wordt nog steeds aangehaald, zoals in 1991 in het boek Een Bolwerk voor 

de Muzen over de geschiedenis van de Utrechtse stadsschouwburg. De schrijver 

begint het werk met 'in de negentiende eeuw waren de overheden van mening dat 

zij zich slechts dan met kunst hoefden bezig te houden wanneer de goede zeden in 

gevaar dreigden te komen', en hij verwijst daarbij naar de dissertatie van Boek

man48. 

Een passief beleid 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat het Utrechtse stadsbestuur wel degelijk belang 

hechtte aan kunst en cultuur. Van een planmatig beleid was geen sprake, maar over 

culturele zaken werd regelmatig gesproken door het college van B & W en de 

gemeenteraad. Steun aan culturele organisaties bestond voornamelijk uit financiële 

bijdragen. Een andere, minder vaak toegepaste manier was het ter beschikking stel

len van ruimtes tegen zeer lage tarieven of gratis. 

Het beleid was passief, het gemeentebestuur besprak alleen subsidieverleningen 

wanneer hiervoor een verzoek was ingediend. De stad organiseerde of initieerde 

zelf geen culturele activiteiten. Een uitzondering hierop vormde het Museum van 

Oudheden. Dit gemeentemuseum was op initiatief van het stadsbestuur opgericht 

en inrichting en aankopen kwamen geheel voor rekening van de gemeente. Het 
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museum werd door afgevaardigden uit de gemeenteraad bestuurd en beheerd. 

In de tweede helft van de eeuw ging het stadsbestuur zich wel steeds meer bemoei

en met de organisatie van de activiteiten die ze steunde. Vanaf I860 beheerde het 

het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. In de commissie van beheer van het 

Museum Kunstliefde zaten twee raadsleden. Ook tot het bestuur van de nieuwe 

Vereniging 'Het Utrechtsch Stedelijk Orkest', die het Muziekkorps van de Stedelijke 

Schutterij ging leiden, traden twee raadsleden toe. 

Prestige en beschaving 

Twee argumenten kwamen voortdurend naar voren als redenen voor het verlenen 

van een culturele subsidie. De eerste was een prestige-overweging: goede culturele 

instellingen waren belangrijk voor de vierde stad van Nederland. Ze verleenden de 

gegoeden geschikt vermaak, zodat dezen niet naar de randgemeenten verhuisden. 

Ook werden hierdoor nieuwe rijken naar de stad gelokt. Het was belangrijk om 

welgestelde inwoners te hebben, want dezen brachten een groot deel van het 

belastinggeld op. Het andere argument gold het vermaak voor de minder bedeel

den: cultuur werkte beschavend en vormend. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw was het prestige-argument het meest 

belangrijk en steunde het stadsbestuur voornamelijk culturele activiteiten voor de 

rijkere inwoners. Na 1850 veranderde dit langzamerhand. Steeds meer gold de 

regel dat een subsidie aan alle inwoners van de stad ten goede moest komen. Dit 

was de reden dat in de jaren 70 groeiend commentaar kwam op de steun aan de 

besloten verenigingen CMU en Kunstliefde, en aan de schouwburg. Deze instellin

gen organiseerden activiteiten die alleen voor de gegoeden betaalbaar waren. 

In de laatste decennia van de eeuw subsidieerde de gemeente voornamelijk openba

re, voor iedereen toegankelijke activiteiten. Algemeen achtte men volksopvoeding 

en volksverheffing in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds belangrijker. 

De hogere burgerij beschouwde het verschil in welvaart tussen de verschillende 

groepen van de bevolking als een verschil in beschaving. Een groot deel van het volk 

leefde in armoede en ondervoeding. Dit kon verholpen worden door het te 'ver

heffen' en orde, netheid en plichtsbesef bij te brengen. Culturele activiteiten zou

den hierbij van dienst zijn. 

Het idee van cultuur als middel tot volksverheffing verklaart het grote belang dat 

het Utrechtse gemeentebestuur hechtte aan de muziek. Muziek werd in de negen

tiende eeuw beschouwd als de hoogste vorm van kunst, als de enige kunstvorm 

waar geen voorkennis voor nodig is, en die rechtstreeks doordringt tot de geest49. 

Daarom vond men muziek zeer geschikt om de lagere klassen te vormen. De finan

ciële steun die het stadsbestuur van Utrecht aan muziek gaf, groeide enorm in de 

loop van de eeuw. Dit bedrag kwam grotendeels ten goede aan het Muziekkorps 

van de Stedelijke Schutterij. De subsidie, die aanvankelijk 2000 gulden bedroeg, 
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groeide op het eind van de negentiende eeuw uit tot 10.000 gulden! Een voorwaar

de hierbij was voortdurend dat het korps in de zomermaanden gratis toegankelijke, 

openbare optredens verzorgde. 

De schouwburg kon niet rekenen op een dergelijke steun. Het bedrag dat het 

toneel ontving werd nooit hoger dan de in 1838 ingestelde 1000 gulden. Dat de 

subsidie aan de schouwburg veel meer tegenstand opriep dan die aan de muziek, 

kwam voornamelijk omdat het een particuliere instelling was. Daarnaast waren de 

meeste plaatsen erg duur, zodat voornamelijk welgestelden de voorstellingen kon

den bijwonen. En tenslotte was niet iedereen overtuigd van de beschavende wer

king van de stukken die gespeeld werden. Hoewel veel raadsleden de schouwburg 

'een goede leerschool' noemden, waren enkelen bang dat toneel juist een verderfe

lijke invloed zou hebben. 

In het gemeentemuseum stak het stadsbestuur wel veel geld. De beheerders van 

het museum hechtten er veel belang aan dat het museum toegankelijk was en door 

grote groepen van de inwoners van de stad bezocht werd. Om deze reden was het 

museum op zondag gratis te bezoeken. Ook besteedden ze veel aandacht aan de 

begeleiding van het bezoek, bijvoorbeeld door het opstellen van de Gids door het 

museum. Hiermee liep het Utrechtse gemeentemuseum vooruit op de landelijke 

ontwikkeling. 

Hoewel in de laatste decennia van de negentiende eeuw de voorwaarde dat een 

subsidie aan alle inwoners van de stad ten goede moet komen zeer zwaar telde, 

bleef ook het prestige-argument gelden. 

Dat het stadsbestuur van Utrecht culturele activiteiten wilde stimuleren, blijkt ook 

uit de wijze waarop werd omgegaan met de belasting op de openbare vermakelijk

heden. De gemeentewet gaf het stadsbestuur de mogelijkheid een belasting op 

'tooneelvertooningen en andere openbare vermakelijkheden' te heffen. De ge

meente Utrecht maakte hiervan geen gebruik. Ze hanteerde het principe dat deze 

belasting alleen voor 'onzedelijke' vertoningen gebruikt mocht worden. Dit bete

kende dat slechts enkele activiteiten tijdens de kermis belast werden, voor een 

bedrag van net honderd gulden per jaar. 

In 1865 stelden B & W de raad voor deze belasting licht uit te breiden. De raad was 

echter tegen en het voorstel leidde uiteindelijk tot een volledige afschaffing van de 

belasting op openbare vermakelijkheden in Utrecht5'1. 

Tenslotte 

Boekmans bewering dat de gemeentebesturen in de negentiende eeuw zich geheel 

afzijdig hielden van kunst en cultuur blijkt voor Utrecht niet op te gaan. De vraag 

blijft of Utrecht een positieve uitzondering op de regel vormde. Dat Utrecht rede

lijk vooruitstrevend was, mag men afleiden uit het feit dat ze de eerste gemeente 

was die georganiseerd muziekonderwijs steunde en die het gemeentemuseum voor 
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het publiek openstelde. Om te weten te komen of ook andere stadsbesturen cultu

rele activiteiten steunden, zal nog uitgebreid onderzoek moeten worden verricht. 
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