
BOEKMAN EXTRA 17

Al gaan de debatten in het kunstbeleid al 
honderd jaar over dezelfde thema’s, toch is er 
veel veranderd, zo blijkt bij herlezing van het 
proefschrift van Emanuel Boekman uit 1939. 
Een van de belangrijkste verschillen is het 
kwaliteits criterium dat bij de toekenning van 
subsidies wordt vereist.
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e eerste keer dat ik het proefschrift Over
heid en kunst in Nederland (1939) van 

Emanuel Boekman las, was in 1988 in een werk
groep over de geschiedenis van het kunstbeleid 
bij Florian Diepenbrock. Toen ik zelf kunst
beleid ging doceren, besloot ik het hoofdstuk 
‘Perspectieven’ op te nemen op de leeslijst.  
De studenten zijn altijd weer verrast door 
Boekmans directe schrijfstijl en leesbaarheid. 
Het is voor hen ook iedere keer een eyeopener 
te ontdekken dat de debatten in het kunstbeleid 
al honderd jaar over dezelfde thema’s gaan: de 
sociale positie en inkomens van kunstenaars, 
kunst als erfgoed en het bevorderen van cultuur
participatie. 
 Toch is er wel degelijk veel veranderd sinds 
1939. Boekman beschrijft de geleidelijke over
gang – tussen 1900 en 1939 – van een kunst en 
cultuursector die volledig in een vrije markt 
functioneerde naar een sector die beperkte over
heidssteun ontvangt voor onder andere orkesten, 
opera en toneelgezelschappen en de publicatie 
van partituren. Boekman laat zien dat bij het 
begin van de discussies over de subsidiëring van 
de orkesten de mogelijke precedentwerking een 
prangende kwestie was. Niet alleen was er een 
risico dat de druk op de begroting te groot zou 
worden, maar ook werd het nodig de toewijzing 
van subsidies te organiseren buiten de Tweede 
Kamer om, omdat die het niet eens kon worden 
over de vraag welke orkesten subsidies zouden 
verdienen. In 1918 werd daarom tegelijk met het 
besluit om de orkesten met 20.000 gulden te 
subsidiëren, besloten een commissie in te stellen 
die over verdeling van dit bedrag en de daaraan 
verbonden voorwaarden zou adviseren.

Kwaliteit
De adviezen van deze commissie waren geheim. 
Boekman kon ze niet gebruiken bij zijn onder
zoek en baseerde zich vooral op de Handelingen 
van de Tweede Kamer. Eind jaren tachtig raad
pleegde ik de beleidsarchieven van de afdeling 
Kunsten, die nog bij het ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschappen in de kelders 
lagen, voor mijn afstudeeronderzoek.1 Ik ont
dekte dat behalve de vier door Boekman 
genoemde voorwaarden waaraan orkesten 
moesten voldoen om rijkssubsidie te krijgen 
(een gemeentesubsidie, voldoende volks
concerten geven, de orkestleden fatsoenlijk 
honoreren en voldoende Nederlandse muziek 
spelen), er een voorwaarde was die achter de 
schermen veel strijd opleverde: het speelniveau. 
De commissie, die voor een groot deel uit 
bestuurs leden van de orkesten bestond, wilde 
vooral die orkesten honoreren die een ‘vol doen de 
mate van artistieke waarde’ hadden. Al bij de 
verdeling van de subsidiegelden in 1919 werd het 
Concertgebouworkest een relatief hoog bedrag 
toebedeeld, een voorsprong die de jaren erna 
stand zou houden. In de navolgende jaren zouden 
de ambtenaren en ministers, met steun van de 
Tweede Kamer en tegen het advies van de com
missie in, die de lokale orkesten van Leeuwarden, 
Haarlem en Maastricht artistiek onder de maat 
vond, deze toch toelaten tot het subsidiebestel. 
Het motief van de overheid: ook de musici in de 
lokale orkesten hebben recht op een verbetering 
van hun gages (Lelieveldt 2005). 
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 Een belangrijk verschil tussen de tijd van 
Boekman en nu is dus dat het criterium ‘kwaliteit’ 
voor de oorlog in het muziekbeleid geen formele 
rol van betekenis speelde. Dit kunnen we ons nu 
bijna niet meer voorstellen omdat het bevor deren 
van kwaliteit inmiddels een beleids doelstelling  
is geworden, die in 1993 werd vastgelegd in de 
Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Meerkerk 
et al. 2018).

Stevige kritiek
In zijn proefschrift blikt Boekman niet alleen 
terug, maar kijkt hij ook vooruit. In het laatste 
hoofdstuk, ‘Perspectieven’, formuleert hij een 
stevige kritiek op het cultuurbeleid van de Rijks
overheid. Die kritiek was mede geïnspireerd  
op zijn ervaringen als wethouder van Onderwijs 
en Kunstzaken in Amsterdam. Hij vond dat het 
beleidsterrein kunsten er in de formaties  
en bij de keuze van ministers te bekaaid vanaf 
kwam, omdat de ministers ‘geheel of vrijwel 
geheel’ vanwege hun affiniteit met onderwijs 
benoemd waren. Hij vond het kunstbeleid te 
beperkt. Er was structureel te weinig geld, waar
door de afdeling Kunsten en Wetenschap pen  
de steunverlening door Rijk, provincie en 
gemeenten onvoldoende kon coördineren.
 Voor de toonkunst adviseerde Boekman dat 
de symfonieorkesten het nieuw op te richten 
Neder lands operagezelschap zouden gaan 
begeleiden. Hij wilde dat er veel meer gedaan 
werd aan de verspreiding van ‘goede muziek’ 
over alle lagen van de bevolking, zowel via de 
jeugd en volksconcerten van de gesubsidieerde 
instellingen als via de jeugdbeweging. Hij vroeg 
aandacht voor de werkloosheid onder de musici, 
de muziekbeoefening door amateurs, een wette 
lijke regeling voor het muziekonderwijs en  
een actiever beleid om de uitvoering van 
Nederlandse muziek te bevorderen. 

Adviescommissie voor de toonkunst
Het was de combinatie van kennis over het 
kunst beleid en zijn politieke ervaring als wet
houder waardoor toenmalig minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen Bolkestein  
aan Boekman vroeg om als ‘leek’ (niet muziek
kenner) zitting te nemen in de gereorganiseerde 
adviescommissie voor de toonkunst. Deze werd 
in 1940 ingesteld met leden uit de orkest en 
operawereld, de amateurmuziek en het muziek

vakonderwijs. In de toespraak van minister 
Bolkestein, voorgelezen tijdens de eerste 
vergade ring op 3 mei 1940, werd het werkplan 
van de commissie gepresenteerd, dat nagenoeg 
volledig overeenkwam met de aanbevelingen 
van Boekman.2 
 De laatste activiteiten van Boekman zijn  
in het teken komen te staan van de joodse 
herinnerings cultuur. Een paar dagen na de Duitse 
inval maakten Boekman en zijn vrouw een einde 
aan hun leven. Nergens in de over gebleven 
archief stukken wordt het overlijden van Boekman 
gememoreerd. In het najaar van 1940 gaf het 
joodse commissielid Paul Cronheim, bestuurslid 
van de Wagnervereniging, zijn lidmaatschap op. 
In 1941 werd Sem Dresden, directeur van het 
Conservatorium in Den Haag, gedwongen de 
commissie te verlaten. Boekmans inzet voor  
het culturele leven in Nederland en zijn ideeën 
rijkdom hebben na de oorlog nog talloze (aan
komende) beleidsmakers geïnspireerd. Over heid 
en kunst in Nederland is een klas sie ker. •
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Noten
1 Het grootste deel van het beleidsarchief 

kunsten 19181940 is begin jaren negen
tig per abuis vernietigd. Van de muziek
dossiers zijn alleen stukken over de 
instelling en reorganisatie van de 
Commissie van Advies inzake de 
bevordering der toonkunst van Rijks
wege bewaard (Lelieveldt 2004). 

2 Nationaal Archief, Archief Afdeling 
Kunsten en taakvoorgangers van  
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten  
en Wetenschappen over de periode 1945
1965, Inventaris nr. 1514.


