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Samenvatting 

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een grote collectie kunstwerken. 

Deze rijkscollectie omvatte in 2007 naast de kunstwerken in de verzelfstandigde rijksmusea ongeveer 

100.000 kunstwerken, die worden beheerd door het Instituut Collectie Nederland (ICN). In de 20ste 

eeuw werd dat gedaan door de voorgangers van het ICN: de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK, 

1985-1997, bijlage 4), de Dienst Verspreide Rijkscollecties (DVR, 1975-1985, bijlage 1) en de Dienst 

voor ’s Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK, 1949-1975, bijlage 1). Voor zover de kunstwerken 

niet zijn uitgeleend aan musea, openbare gebouwen en Nederlandse ambassades in het buitenland, 

zijn ze opgeslagen in de depots van het ICN in Rijswijk. Van de 100.000 kunstwerken dateren er 

ongeveer 29.000 uit de 20ste eeuw. Ze zijn tussen 1932 en 1992 op verschillende wijzen verworven: 

door aankoop, opdracht, legaat, schenking of overdracht. Soms zijn ze aangekocht door de 

ambtenaren van het ministerie en soms door aparte commissies. Deze groep kunstwerken en alles 

wat met hun verwerving te maken heeft, vormen het onderwerp van het boek. 

Dit is de eerste systematische studie naar het aankoopbeleid voor 20ste-eeuwse kunst van 

het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) en opvolgers. De auteurs die zich 

met dit onderwerp hebben beziggehouden, waren niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan van 

de departementale collectie moderne kunst of dachten dat het uitsluitend kunst uit werk van de 

Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) betrof. De BKR en haar voorganger, de Contraprestatie, waren 

echter sociale ondersteuningsregelingen, en de kunstwerken die dat heeft opgeleverd zijn niet door 

directe aankoop in de rijkscollectie terechtgekomen. Dat het bestaan van de rijkscollectie moderne 

kunst onbekend is, is overigens wel verklaarbaar. De collectie is niet tentoongesteld in een apart 

museum en het Thorbecke-adagium ‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’ is lange 

tijd van toepassing geweest. 

Het aankoopbeleid van de overheid kan worden onderverdeeld in vijf perioden. Het startte in 

1932 en werd nadien vier keer ingrijpend gewijzigd: in 1940, in 1945, in 1972 en in 1985, om ten slotte 

in 1992 te worden beëindigd. Die jaren markeren telkens het begin van een nieuwe periode van het 

onderzoek, waardoor het boek uit vijf chronologische hoofdstukken bestaat. In elk hoofdstuk wordt het 

geschreven beleid gerelateerd aan de uitgevoerde praktijk. Gezien het grote aantal kunstwerken 

worden alleen de meest belangrijke aanwinsten naar voren gehaald. 

De relatie tussen het aankoopbeleid en de praktijk is vanuit diverse invalshoeken bestudeerd: 

het cultuurbeleid van de overheid, de verzamelpraktijk en het artistieke klimaat. Tevens is onderzocht 

wie de aankopen deden, wat de rol van hun netwerk was, of er een voorkeur was (of juist niet) voor 

een bepaalde stijl of thematiek, hoe hoog het beschikbare budget was, waar de kunstwerken werden 

gekocht en voor welke locatie ze waren bestemd. Tot slot is de vraag gesteld wat het resultaat was 

van zestig jaar rijksaankoopbeleid moderne kunst (inleiding). 

 

In 1932 werd voor het eerst geld uitgetrokken op de rijksbegroting om opdrachten te geven en 

aankopen te doen van eigentijdse kunst. Dit initiatief moet worden gezien als een vervolg op een 

eenmalige actie in 1923, toen de gemeente Amsterdam geld van het Rijk kreeg om kunstaankopen te 
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doen ter ondersteuning van kunstenaars tijdens de economische malaise. De begrotingspost van 

1932 was echter bestemd voor alle Nederlandse kunstenaars en het uitgangspunt voor aankopen was 

niet liefdadigheid maar artistieke kwaliteit. Ondanks de crisistijd wilden de ministers van OKW iedere 

vorm van sociale hulp aan kunstenaars vermijden. Zij vonden ondersteuning de verantwoordelijkheid 

van hun collega’s op het ministerie van Sociale Zaken. Inderdaad werd hier in 1935 het 

Voorzieningsfonds voor Kunstenaars opgericht waaruit kunstenaars in financiële nood geld konden 

krijgen.  

Het initiatief uit 1932 was geen uitvloeisel van een duidelijk omschreven beleid, want van 

‘kunstbeleid’ kan in de jaren ’30 nog niet worden gesproken. Tegen de achtergrond van de crisistijd en 

de constante bezuinigingen op het ministerie van OKW was het startbedrag van ƒ 10.000,- (€ 4.545,-) 

voor opdrachten en aankopen echter een belangrijke stap voorwaarts. In het verlengde van 

Thorbeckes gedachtegoed kochten de ambtenaren niet zelf aan, maar droeg de minister de 

aankoopactiviteiten op aan de Rijkscommissie van Advies voor Opdrachten aan Hedendaagsche 

Beeldende Kunstenaars. De commissie kreeg de opdracht werken van artistiek hoogstaande kwaliteit 

te kopen met als enige doel decoratie van gebouwen. Als gevolg daarvan werden de aankopen vooral 

gedaan in de vorm van opdrachten met een van tevoren vaststaande bestemming. Daar kwam in 

1937 verandering in, toen de commissie naast haar eigen budget een deel van de opbrengst van de 

Zomerzegels mocht besteden. Met dit bedrag (dat per jaar in hoogte varieerde, maar hoger was dan 

het aankoopbudget op de begroting) mocht ze wél aankopen doen uit sociale overwegingen. De 

ondersteuningsregelingen van na de oorlog, de Contraprestatie en de BKR, hebben hun wortels in de 

besteding van de Zomerzegelgelden. In tegenstelling tot de opdrachten, die vooral beeldhouwwerk en 

toegepaste kunst opleverden, betroffen de aankopen met het Zomerzegelgeld overwegend grafisch 

werk en schilderijen. Deze kunstwerken hadden niet direct een bestemming; ze werden opgeslagen in 

een depot. Dit was de eerste aanleiding tot de ontwikkeling van ideeën over een rijkskunstdepot, te 

vergelijken met het Franse Mobilier National (hoofdstuk 1). 

De Duitse bezetting luidde het begin in van een nationaalsocialistisch kunstbeleid. Hoewel dat 

beleid volgens de literatuur in grote lijnen is mislukt, valt deze bewering op het gebied van aankopen 

20ste-eeuwse kunst niet te handhaven. Voor de verbreiding van de Nieuwe Orde hechtten de 

ambtenaren van het in 1940 nieuw gestichte Departement van Volksvoorlichting Kunsten (DVK) veel 

belang aan de kunstenaar en zijn kunstwerken. Via cultuur (en onderwijs) kon de nazificatie van de 

Nederlandse bevolking namelijk mede vorm krijgen. Voor de ambtenaren op het DVK was kunst wel 

degelijk regeringszaak. Dat uitten ze niet alleen expliciet in hun geschriften en redes, maar brachten 

ze ook in praktijk door een veelvoud van het bedrag uit 1932 (oplopend tot bijna driemaal zo hoog in 

1944) uit te geven aan aankopen en opdrachten. Ook besteedden ze geld aan de sociale 

ondersteuning van kunstenaars. Ze stichtten zelfs een plaats voor de verkoop van 

kunstnijverheidsvoorwerpen (het Kunsthuis in Amsterdam) en organiseerden verkooptentoonstellingen 

in Nederland en in Duitsland. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moest de 

kunstenaar zich wel aansluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer, waarmee Joodse en 

communistische kunstenaars werden uitgesloten, evenals de kunstenaars die ‘ontaarde’ kunst 

maakten. Het resultaat van dit beleid was dat er tussen 1940 en 1945 bijna tweemaal zo veel 
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kunstwerken werden gekocht als in de acht jaar daarvoor. De ambtenaren besteedden het aankopen 

niet uit aan commissies, maar deden het zelf. In 1943 en 1944 werden de beste aankopen 

geëxposeerd. Vanaf het begin werd de departementale collectie actief gebruikt voor de aankleding 

van overheidsgebouwen. Aan het eind van de oorlog is er bij de diverse bombardementen en andere 

vernielingen veel kunst verloren gegaan (hoofdstuk 2).  

Na de oorlog stond het kunstbeleid in het teken van sociale en geografische cultuurspreiding. 

Goede cultuur zou geestelijke vervlakking tegengaan en zo ongewenste maatschappijvormen buiten 

de deur houden. De werkwijze van voor de oorlog werd in 1945 in ere hersteld: aankoopcommissies 

kregen de opdracht het beste te kopen wat er in Nederland aan eigentijdse kunst aanwezig was. 

Daarnaast werden ook speciale aankopen gedaan: schoolprenten voor het lager middelbaar 

onderwijs, grafiek van de Deltaplanwerkzaamheden voor buitenlandse bezoekers, portretten van 

ministers, staatssecretarissen, schrijvers, toneelspelers, cineasten, musici, wetenschappers en 

kunstenaars voor schouwburgen, theaters en ministeries, en penningen ter gelegenheid van 

bijzondere gebeurtenissen. Hoewel de aanwinsten als vanouds werden gebruikt voor de aankleding 

van overheidsgebouwen of werden uitgeleend aan musea, droeg dat te weinig bij aan de beoogde 

cultuurspreiding. Initiatieven om hier verbetering in te brengen haalden het geen van alle. Het voorstel 

van de Voorlopige Raad voor de Kunst in 1949 om een Centrale Tentoonstellingsdienst op te richten 

die tentoonstellingen zou maken met de rijksaankopen ging om financiële redenen niet door. In 1954-

55 organiseerde het ministerie de reizende tentoonstelling Rekenschap, met een keuze van de 

aankopen uit de jaren 1932-1954. Een volgende tentoonstelling met nieuwe aanwinsten kwam echter 

niet van de grond, ook weer vanwege financiële redenen. In 1960 ten slotte ontwikkelde het ministerie 

samen met de gemeente Rotterdam het plan om in die stad een rijksmuseum voor Nederlandse 

20ste-eeuwse kunst op te richten. Ook dit plan is niet ten uitvoer gebracht, vanwege geldgebrek en 

vanwege de te geringe inhoudelijke samenhang van de collectie moderne kunst. In opdracht van de 

minister zochten de commissieleden steeds actiever via hun eigen netwerk een locatie voor de 

aankopen en opdrachten. Als dat niet lukte, kwamen de kunstwerken terecht bij de DRVK. Omdat de 

minister de collectie toch te weinig zichtbaar vond, werd eind jaren ’60 geëxperimenteerd met nieuw 

beleid (hoofdstuk 3). 

Dat nieuwe beleid zette in 1972 definitief in met de lancering van het zogeheten witte-

vlekkenplan. De ‘witte vlekken’ waren gebieden waar de bevolking normaliter minder snel in aanraking 

kwam met moderne kunst. In 1965 had het ministerie van OKW plaatsgemaakt voor het ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). De naam van het nieuwe departement was 

tekenend voor het beleid. De aankooppolitiek kwam geheel in de welzijnssfeer te liggen: kunst moest 

maatschappelijk relevant zijn. De aankoopcommissies werden opgeheven en vervangen door één 

commissie die de cultuurspreiding in praktijk zou gaan brengen: de Adviescommissie voor de 

Programmering van Tentoonstellingen in Nederland, ofwel de Programmeringscommissie. Deze 

commissie bedacht jaarlijks ongeveer veertien tot twintig tentoonstellingsonderwerpen die zo veel 

mogelijk disciplines in de beeldende kunsten bestreken. Alle Nederlandse kunstenaars (ca. 14.000) 

werden uitgenodigd om werk in te zenden, waaruit kleine ad hoc samengestelde gespecialiseerde 

projectgroepen twintig tot dertig werken selecteerden. Hiermee maakte de Nederlandse Kunststichting 
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(NKS, bijlage 2) reizende tentoonstellingen die compleet met affiches, catalogi en eventueel ander 

educatief materiaal bij Nederlandse musea en andere culturele instellingen werden afgeleverd. Voor 

locaties als bibliotheken, bejaardenhuizen en ziekenhuizen werden kleine collecties op papier 

samengesteld, de zogenoemde Kijkmappen. Dit waren op een tafel gemonteerde boeken, bestaande 

uit plastic hoezen waarin grafiek, tekenkunst en foto’s waren geschoven die op de hand konden 

worden bekeken.  

Om de Nederlandse cultuur beter in het buitenland te verspreiden werd in 1974 het Bureau 

Beeldende Kunst Buitenland (BBKB, bijlage 3) opgericht, dat reizende tentoonstellingen buiten de 

grenzen maakte. Het BBKB was gevestigd in hetzelfde gebouw als de NKS, die personele en 

technische ondersteuning gaf. Na een tentoonstellingstournee in binnen- of buitenland kwamen de 

kunstwerken terecht in het depot van de DVR (hoofdstuk 4).  

Hoewel vooral de Kijkmappen tien jaar lang succesvol waren, bleek het witte-vlekkenplan 

uiteindelijk toch niet te werken: het was te bureaucratisch. Het werd in 1983 stopgezet, waarna het 

idee van de Centrale Tentoonstellingsdienst uit de jaren ’50 weer naar boven werd gehaald. Tegen de 

achtergrond van de economische recessie en de terugtredende overheid werden taken 

geconcentreerd. De drie instellingen die zich bezighielden met tentoonstellingen, de DVR, de NKS en 

het BBKB, werden samengevoegd tot één Rijksdienst Beeldende Kunst. Officieel ging deze 

mammoetinstelling in 1985 van start, officieus al halverwege 1983. In de beginjaren was het 

organiseren van tentoonstellingen de belangrijkste taak van de RBK. Daarnaast kreeg de RBK via de 

DVR het beheer over de rijkscollectie oude en moderne kunst. Omstreeks 1985 bestond die uit meer 

dan 370.000 kunstwerken, waaronder 220.000 uit de BKR. Deze omvang bracht veel logistieke 

problemen mee. Daarom stelde de minister als voorwaarde voor de officiële instelling van de RBK dat 

een scheiding werd aangebracht tussen kunstwerken met een museale waarde, de zogeheten BCW’s 

(Bijzonder Culturele Waarde), en kunstwerken die op termijn zouden worden weggeschonken, de 

CW’s (Culturele Waarde). 

Met ingang van 1985 werd een nieuw aankoopbeleid gestart onder de noemer ‘breed 

verzamelen’, met als doel een representatieve rijkscollectie Nederlandse beeldende en toegepaste 

kunst uit de 20ste eeuw tot stand te brengen. Voor het aankopen van moderne kunst stelde het 

ministerie jaarlijks ƒ 1.000.000,- (€ 454.545,-) beschikbaar. Voor aankopen om hiaten uit de 20ste 

eeuw op te vullen en voor aankopen van grote samenhangende collecties uit het oogpunt van 

cultuurbehoud kreeg de RBK extra geld.  

De bestemming van de rijkscollectie was drieledig: Nederlandse musea konden de 

kunstwerken lenen, de RBK kon er tentoonstellingen in binnen- en buitenland van samenstellen en er 

konden overheidsgebouwen mee worden aangekleed. Evenals in de oorlogsjaren was er geen 

aankoopcommissie van externe deskundigen; de aankopen werden gedaan door gespecialiseerde 

conservatoren van de RBK. 

De bezuinigingen aan het begin van de jaren ’90 troffen ook de RBK. De Rijksdienst werd een 

adviesorganisatie en moest alle uitvoerende taken stoppen. Halverwege 1992 werd de laatste 

aankoop gedaan. Het geld voor aankopen moderne kunst werd overgedragen aan de 

Mondriaanstichting (hoofdstuk 5). 
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In de literatuur heeft het aankoopbeleid de kritiek gekregen dat het weinig consistent was. Dat is juist; 

er zijn in de zestig jaar dat het Rijk aankopen moderne kunst heeft gedaan immers vier trendbreuken 

geweest. Er wordt echter tevens gesuggereerd dat de veranderingen het gevolg waren van slecht 

beleid. Dat is niet juist. Het beleid wijzigde telkens omdat de maatschappelijke constellatie 

veranderde, waardoor beleid en uitvoering niet meer overeenstemden. Ook zouden volgens sommige 

auteurs de verwervingen zelf niet van hoge kwaliteit zijn. Deze constatering is evenmin terecht, want 

onder de ongeveer 29.000 kunstwerken bevinden zich behalve werken van mindere kwaliteit ook vele 

van goede signatuur. In alle vijf hoofdstukken worden daarvan voorbeelden gegeven. 

Het beleid voor aankopen en opdrachten mag telkens verschillend zijn geweest, één aspect 

was gedurende het hele tijdvak een constante factor: de publieke bestemming. Het is altijd de 

bedoeling geweest om de verwervingen te tonen. Toch was de rijkscollectie te weinig zichtbaar. Er zijn 

allerlei initiatieven ontplooid, met wisselend succes, om dat te verbeteren: (thema)tentoonstellingen, 

aankoopcatalogi en bruiklenen aan musea. Eenmaal is een poging gedaan om een museum voor de 

aankopen op te richten, echter tevergeefs. Sinds 1949 tot op de dag van vandaag is de rijkscollectie 

ondergebracht in een rijkskunstdepot.  

Het rijksaankoopbeleid tussen 1932 en 1992 voor 20ste-eeuwse beeldende kunst en 

kunstnijverheid heeft een zeer gevarieerde verzameling opgeleverd. De collectie is in vergelijking met 

die van een museum echter onevenwichtig. Zo is kunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw slechter 

vertegenwoordigd dan uit de tweede helft. Van sommige kunstenaars en disciplines is veel aanwezig 

(schilderkunst, keramiek, fotografie, grafiek), van andere weinig tot niets (avant-garde kunstenaars uit 

het interbellum, art-decosieraden). Die gevarieerdheid is enerzijds de kracht van de verzameling, 

anderzijds de zwakte. De rijkscollectie 20ste-eeuwse kunst is geen verzameling ‘topstukken’ zoals in 

een museum het geval is of zou moeten zijn, maar een rijke vindplaats. Onderzoekers, conservatoren, 

tentoonstellingmakers en inrichters van publieke gebouwen doen er hun voordeel mee. Dit boek 

beoogt een bijdrage te leveren aan de herkomstgeschiedenis van deze collectie. 


