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Bertus Bakker Het beschavingsoffensief 
van Openbaar Kunstbezit is zijn doel 
voorbijgeschoten. De gewone man werd 
niet bereikt. Het merendeel van de 
abonnees bleek afkomstig uit de hogere 
en middenklassen.  

Vernieuwende 
vormen van 

cultuur spreiding

In menige boekenkast staat nog wel zo’n 
verschoten blauwe band van Openbaar 
Kunstbezit of anders ligt er wel een op zolder. De 
albums vormen de enige tastbare herinnering 
aan een omvangrijk en uniek cultureel 
onderwijsprogramma in ons land. Met 
gebruikmaking van de modernste 
massacommunicatiemiddelen was Openbaar 
Kunstbezit het eerste multimediale project voor 
kunstonderwijs op afstand. De radiocursus 
begon in 1957 en was van meet af aan een groot 
succes. Begin jaren zestig verscheen Openbaar 
Kunstbezit ook op de televisie, maar de 
belangstelling voor de cursus was toen over 
haar hoogtepunt heen. In 1970 werden de 
radiolessen in hun oorspronkelijke opzet 
beëindigd. De stichting bestaat nog steeds en 
verzorgt tegenwoordige de uitgave van het blad 
Kunstschrift, maar lijkt in niets meer op haar 
voorganger, de blauwe band.

Het doel dat door Openbaar Kunstbezit werd 
beoogd, was de esthetische vorming van het 
Nederlandse volk op een voor iedereen 
bevattelijke wijze. Wat kwam er van dit 
ambitieuze streven terecht?

Idealist tegen massacultuur
Voor het welslagen van een grootschalige 
onderneming als Openbaar Kunstbezit is een 
idealist met doorzettingsvermogen nodig en 
bovendien moet de tijd er rijp voor zijn. Aan 
beide voorwaarden werd ruimschoots voldaan.

Om met de laatste te beginnen, reeds vóór de 
Tweede Wereldoorlog, maar zeker in de jaren 
erna zag men in leidinggevende kringen met 
stijgende verontrusting via media als radio en 
televisie een nieuwe cultuur oprukken (Smiers 
1977, 23-51). De term ‘massacultuur’ gaf aan dat 
het in hun ogen om een cultuur ging van een 
inferieur gehalte. Sociaal-democraten waren 
van mening dat hier een opvoedende taak lag 
voor de overheid, de confessionelen daarentegen 
zagen meer heil in het stimuleren van 
particulier initiatief (Van der Leeuw 1945, 146-
150). De KVP-minister van OKenW, J.M.L.Th. 
Cals, zou dan ook een warm pleitbezorger zijn 
voor de cursus.

Het klimaat mocht rijp zijn voor een 
beschavingsoffensief, er was ook een idealist: de 
Larense beeldhouwer Johan G. Wertheim (1898-
1977). Van de vele wandelaars die dagelijks het 
borstbeeld van de schrijver Arthur van 
Schendel in het Amsterdamse Leidse Bosje 
passeren, zullen maar weinigen weten dat 
Wertheim hiervan de maker is. Hoewel hij liever 
de geschiedenis was ingegaan als beeldhouwer, 
werd Openbaar Kunstbezit onmiskenbaar zijn 
voornaamste erflating. 

Wertheim was afkomstig uit een liberale en 
kunstzinnige joodse familie. Hij was de 
kleinzoon van de grote Amsterdamse 
kunstbeschermer A.C. Wertheim, naar wie een 
park in de hoofdstad is vernoemd. Al tijdens de 
oorlog piekerde hij over plannen om het grote 

Ineke van Hamersveld In het naoorlogse 
culturele klimaat is cultuurspreiding altijd een 
actueel thema gebleven. Dat blijkt wel uit de 
talloze initiatieven die er tot op heden zijn 
genomen. Zo zette de beeldhouwer Joh. Wer-
theim eind jaren vijftig met Openbaar Kunstbe
zit zijn particuliere  beschavingsoffensief in. Hij 
beoogde het Nederlandse volk esthetisch te 
vormen. In de radiocursus bespraken specialis-
ten de museumschatten. Wertheim hoopte een 
Gideonsbende van cultuurdragers te creëren, 
als barrière tegen de verloedering door de 
massacultuur. Hij maakte daarvoor wel gebruik 
van de massamedia: radio, televisie én kleuren-
reproducties, een noviteit in die jaren. 

Ruim veertig jaar later presenteert Gerard 
Rooijakkers zijn versie van cultuurspreiding. 
Net als Wertheim zet hij daarvoor de nieuwste 
media in, zoals internet en GPS-technologie. 
Zijn doel is echter democratisering van 
cultureel erfgoed en eigentijdse kunst. Deze 
moeten weer functie en betekenis krijgen in het 
leven van alledag. Hij verzet zich tegen musea 
die objecten uit hun oorspronkelijke omgeving 
losweken en van een nieuwe context en 
betekenis voorzien. Zij vertellen 
eendimensionale safe stories; Rooijakkers wil 
`een bonte verscheidenheid van trajecten’ 
aanbieden waarin de bezoeker zelf zijn weg 
bepaalt.

Fieke Konijn laat in de rubriek `Boeken’ zien 
dat in Engeland binnen museumstudies al tien 
jaar wordt nagedacht over alternatieven voor de 
traditionele, door Rooijakkers verfoeide 
werkwijze van musea. Een oplossing is om het 
publiek te beschouwen als een verzameling 
individuen met eigen leer- en leefstijlen die 
actief betekenis geven aan hun omgeving en de 
objecten daarin. Het publiek uitgangspunt te 
maken van beleid, vindt echter nog weinig 
ingang.   

Naast particulieren en onderzoekers zoeken 
ook overheidsambtenaren naar vernieuwende - 

en effectieve - vormen van cultuurspreiding. 
Daartoe behoort de poging kunst en cultuur op 
school te verankeren. Folkert Haanstra schetst 
de ontwikkelingen die onder meer hebben 
geleid tot invoering van de nieuwe en deels 
verplichte schoolvakken Culturele en 
Kunstzinnige Vorming 1, 2 en 3 (CKV1 en 
CKV2,3). Op scholen waar het vak CKV1 al is 
ingevoerd mag alles, concludeert Marcel van 
den Haak. Mits leerlingen op zinvolle wijze 
reflecteren en zich niet beperken tot populaire 
cultuur. 

De invoering van cultureel erfgoed in het 
onderwijs - een invalshoek om onderwerpen te 
benaderen, geen apart vak - gaat niet vanzelf. 
Culturele instellingen en scholen hebben te 
weinig kennis, menskracht en geld; de 
infrastructuur is verkokerd en ontoereikend. 
Bureau Erfgoed Actueel probeert zowel scholen 
als culturele instellingen en overheden aan te 
sturen.
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