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De esthetisering van 
de volksopvoeding* 

De invloed van John Ruskin en William 
Morris in Nederland

kregen deze benaderingen ge stalte in het werk 
van zogeheten volks huizen en woning op
zichteressen. Bij beide werd grote waarde 
gehecht aan het onderling contact tussen de 
hogere en lagere standen. Maar ook door tal van 
andere instanties werden educatieve middelen 
aan gewend, zoals door de vakbeweging binnen 
de eigen achterban, en door uitgeverijen die het 
verspreiden van ‘goede en goedkope lectuur’ 
beoogden.

Bij dit beschavingsoffensief werd ook de 
kunst betrok ken. Deze aandacht voor het 
kunstzinnige element in de volks opvoeding kan 
worden bezien in het bredere verband van een 
‘proces van esthe tisering’ dat zich volgens 
verscheidene auteurs sinds het einde van de 
vorige eeuw in de westerse cultuur heeft vol
trok ken.4 In Nederland zijn evenwel de vele 
raak vlakken tussen kunst en vol ksopvoe ding 
van uit his torisch perspectief nog slechts weinig 
in kaart gebracht. Men behoeft hierbij niet 
alleen te denken aan het pro pageren van kunst 
in volkshuizen en vakbondsgebouwen, het 
bevorderen van een smaak volle 
woninginrichting en het brengen van goed 
verzorgde boeken binnen het bereik van een 
groot pu bliek, maar ook aan het op zetten van 
kunstnijverheidscholen voor am bachts lieden, 
het door bekende architecten laten ontwerpen 
van woon en werk gemeenschappen en het in 
brede kring aan dacht vragen voor de 
schoonheid van oude binnensteden. De in vloed 
die in ons land op al deze gebieden van met name 
John Ruskin en William Morris rond de 
eeuwwisseling is uitgegaan, heeft dan ook tot 
nu toe op betrekkelijk geringe belang stelling 
mogen rekenen. Deze bijdrage vormt daarom 
geen verslag van een afgeronde studie, maar is 
het resul taat van een ex ploratief onderzoek dat 
materiaal, afkomstig uit diverse disciplines en 
specialismen, vanuit het perspectief van de 
volks op voe ding bijeen wil brengen.5

Een korte beschrijving van het sociale en 

culturele klimaat in het Engeland van na de 
industrië le revolutie vormt de achtergrond 
waartegen de op vat tingen en werkzaamheden 
van eerst Ruskin en ver volgens Morris worden 
geschetst. Hierna komen enige maatschappe 
lijke en kunstzinnige aspecten van het 
Nederlandse fin de siècle aan bod. Tenslotte 
wordt nagegaan welke leidende figuren in ons 
land in het zo rijk gescha keer de veld van de 
volks op voe ding naar eigen zeggen zijn 
beïnvloed door John Ruskin en William Morris. 

2. Engeland na de industriële revolutie
De industriële revolutie, een term gemunt in 
Frankrijk in 1838 en daarna populair geworden 
door het werk van Arnold Toynbee, viel in 
Engeland samen met de regering van Geor ge III 
(17601820). Een belangrijk deel van het Britse 
landschap kreeg in deze periode een ander 
aanzien. Het aantal inwoners ver dubbelde; de 
meesten trokken naar de steden. Aan het begin 
van de negentiende eeuw had Londen meer dan 
een miljoen inwoners en da ge lijks kwamen er 
driehonderd bij.6

De opkomst van het economisch liberalisme 
vond plaats tijdens het bewind van koningin 
Victoria (18371901). Een steeds dieper wordende 
kloof tussen rijk en arm verdeelde Engeland in 
Dis ra eli’s Two na ti ons. Vanuit Engeland 
verspreidde de industriële revolutie zich over de 
rest van de moderne wereld. Het land waar de 
industriële revo lutie het meest hardvochtig had 
toegeslagen en de protesten het hevigst 
klonken, werd een sociaal labo ratorium waaruit 
men el ders lering trok.

Gedurende het Victoriaanse tijd perk 
trachtten velen, vaak in het kader van 
maatschap pelijke en artistieke bewegingen, het 
leed der armen, ontstaan als ge volg van het 
laissez fairekapitalisme, te ver zach ten. Een 
‘feodale’ socialist als de schrijver Carlyle en een 
christensocialist als de eco nomischhis toricus 
Toynbee, een roomskatholiek als de architect 

Bastiaan van Gent  Het tijdperk rond de 
 laatste eeuwwisseling is in Nederland 
van groot belang geweest voor hetgeen 
thans volwasseneneducatie wordt 
genoemd. Gegoede burgers van vooral 
progressiefliberale huize hebben in die 
tijd verschillende po gingen ondernomen 
om het ‘lagere volk’ zedelijk op te voeden 
en verstandelijk te ontwik ke len. De 
be weeg redenen hiertoe waren ver
schillend van aard. 

1. Inleiding
Na de in ons land relatief laat op gang gekomen 
industriële omwenteling gold voorlopig alleen 
het recht van de sterkste; slechte levens
omstandigheden leid den tot massale ellende 
onder de economisch zwakken. Ge schokt door 
het bittere lot van het pro letariaat en bevreesd 
voor revolutionaire woelingen, dacht menig een 
aan ‘volksopvoeding’ om de afstand tussen rijk 
en arm te overbruggen. Bovendien liep het 
opkomend kapitalisme gevaar zich zelf om hals 
te brengen. De zo onmis bare werkkrachten − in 
zijn pleidooi voor meer be schavingsarbeid door 
Sloet tot Oldhuis ‘onze natuur ge nooten en de 
honigbijen in de maatschappij’ genoemd − 
dreigden te worden uit geroeid.1 De fysieke en 
intellectuele gesteldheid van de Neder landse 
arbeider was volgens een destijds verschenen 
Engels rapport zo be droe vend, dat men toen 
reeds buitenlandse gast arbeiders nodig had, 
maar dan om het gespecialiseerde werk te 

verrichten.2 De ‘volksontwik keling’ diende 
daarom te worden inge scha keld bij het 
industria lisa tieproces.

‘De grote vertedering des harten’ die in het 
charitatieve vrijwil ligers werk tot uiting kwam, 
werd echter, gezien de sterk toegenomen 
omvang van de nood, voor dit alles niet langer 
toereikend geacht. In Amsterdam werden dan 
ook plannen ontwikkeld om te komen tot een 
Oplei dingsinrichting voor Socialen Arbeid.3 
Deze nieuwe vorm van beroepsonderwijs zou 
worden afgestemd op activiteiten als kin der
bescherming, armenzorg, volksopvoeding en 
volksontwik ke ling.

Begrijpelij kerwijs keek men bij het zoeken 
van oplossingen voor deze problemen eerst naar 
Engeland, waar de in dustriële revolutie veel 
vroeger was begonnen. Met betrekking tot de 
volksopvoeding nam men veelal een voor beeld 
aan twee En gelse initiatieven: university 
settlement en lady rent-collecting. In ons land 

Why is this glorious creature to be found
One only in ten thousand? What one is,
Why may not millions be? What bars are thrown
By nature in the way of such a hope?
(William Wordsworth 17701850)

}
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een groot bewonderaar van Toynbee. Hij 
verwachtte veel van een university settlement, 
een woon en werk plaats voor docenten en 
studenten midden in deze ver pauperde 
arbeidersbuurt. Vooraanstaande academici uit 
Oxford en Cambridge en invloedrijke 
persoonlijkheden uit Londen brachten het 
beno dig de geld bijeen. Barnett gaf zijn ves
tiging de naam van zijn over leden vriend. 
Toynbee Hall, ge opend op kerstavond 1884, 
moest lijken op een echte univer siteit; ze was 
gebouwd als een mid del eeuws Oxfordcollege. 
Een vergelijking werd zelfs getrokken tus sen de 
nieuwe settlers en fran ciscaner monniken. 
Barnetts ‘uitvoerbaar socialisme’ bepleitte 
evenmin een herverdeling van inkomen. 
Toynbee Hall was niet alleen bedoeld om via het 
da gelijks contact tussen universitaire inwoners 
en omwonenden bij te dragen aan een humaner 
samenleving, maar fungeerde ook als 
kunstcentrum dat door de hoge kwaliteit van de 
tentoonstellingen zelfs prominente bewoners 
van het rijke West End naar het arme East End 
bracht.17 

rooms- en anglokatholieken
Volgens de architect A.W. Pugin (18121852) 

was de enorme uit breiding van steden en 
fabrieken gedurende de negentiende eeuw 
gepaard gegaan met een ernstig verlies aan 
goede smaak. De nieu we rijken hadden in 
esthetisch opzicht nauwelijks opvoeding geno
ten. Hun weinig gepolijste individualisme vroeg 
van architecten een verscheidenheid aan 
neostijlen van nieuwgrieks tot oudengels, 
dikwijls gemakzuchtige imitaties van voorbije 
glorie. De stede lijke expansie had ook geleid tot 
een grote behoefte aan kerk gebouwen. In dit 
geval ging de voorkeur meestal uit naar 
neogotiek.18

Op het Europees vasteland hadden 
romantische schrijvers als Goethe, Friedrich 
von Schlegel en Chateaubriand de 

van Westminster en huiskapelaan van koningin 
Victoria.12

Het christensocialisme wilde de 
samenleving christianiseren en de kerk 
socialiseren. Ook deze stroming werd weinig 
vleiend door Marx en Engels omschreven als 
‘slechts het wijwater waarmee de priester de 
ergernis van de aristocraat inzegent’.13 Voor hen 
betekende het christensocialisme een grotere 
be drei ging dan de heftige uitvallen van Carlyle. 
Leidende figuren van de wer kende klasse 
behoorden tot deze voornamelijk burgerlijke 
bewe ging die uit was op sociale hervormingen 
langs prag ma tische weg.

Een van de praktische resultaten van het 
christensocialisme was de oprichting van een 
Working Men’s College te Londen in 1854. Nadat 
hij zijn leerstoel aan het King’s College had 
verloren, werd Mau rice de eerste directeur. 
Gedurende een bijeenkomst van de Wor kers 
Educational Association in 1907 werd deze groep 
her vor mers uitvoerig gehuldigd daar zij ‘voor 
het eerst de oude En gelse uni versi teiten enige 
verantwoordelijkheidszin voor de opleiding van 
volwassen arbeiders hadden bijgebracht’.14

De economischhistoricus A. Toynbee (1852
1883) werkte de oorspronkelijke leerstellingen 
van het chris tensocialisme verder uit. Naast 
zijn academische werk in Oxford hield Toynbee, 
die gebukt ging onder een intens schuldgevoel, 
zich bezig met educatief werk voor de meest 
achtergestelde groe pen. Door vrienden werd hij 
ook wel ‘apostel Arnold’ genoemd. Aan het slot 
van zijn laatste college in 1883 vroeg hij de 
armen om vergeving en verliet hij de zaal, ten 
prooi aan een zenuwinstor ting.15 Hij stierf twee 
maanden later; naar de mening van Mallon had 
zijn verlangen naar sociale recht vaar digheid 
hem totaal op gebrand.16 Maatschappelijke 
vrede was Toynbee echter veel meer ter harte 
gegaan dan economische ge lijkheid.

S.A. Barnett (18441913), een dominee in 
Whitechapel in het East End van Londen, was 

In feite werd ieder die zich zorgen maakte over 
het ‘sociale probleem’ of enigerlei vorm van 
overheidsingrijpen voorstond, als socialist 
beschouwd.10 Carlyle kan men bezien als de 
typische vertegen woor diger van het ‘feodale’ 
socialisme dat door Marx en Engels in het 
Communistisch manifest zo scherp werd 
geportretteerd: ‘Half klaaglied, half paskwil, 
half terugkeer van het verleden, half dreigen 
van de toekomst, soms de bourgeoisie in het 
hart treffend door bitter, geestig, vernielend 
oordeel, steeds komisch werkend door 
volkomen onbe kwaamheid, de gang der 
moderne geschiedenis te begrijpen.’11 

De christensocialisten vormden een andere tak 
van de uit gebrei de socialistische familie. Deze 
beweging was in 1848 op gericht door J.M. 
Ludlow (18211911), J.F.D. Maurice (18051872) en 
Ch. Kingsley (18191875). Na de ondergang van de 
presocia lis tische chartisten in datzelfde 
revolutionaire jaar be tekenden de in span
ningen van de christensocialisten een nieuwe 
poging om het lot van de werkende klasse te 
verbeteren.

Ludlow was een advocaat op wie gedurende 
diens lange verblijf in Frankrijk de geschriften 
van Ch. Fourrier en J.J.C. Blanc over 
autarkische gemeenschappen en coöperatieve 
werkplaatsen grote indruk hadden gemaakt. De 
loopbaan van Maurice had een gril lig verloop. 
Na vele jaren van religieuze twijfel was hij 
toege treden tot de angli caan se kerk. Hij werd 
benoemd tot hoog leraar aan het King’s College 
in Londen eerst in de Engelse letterkunde en 
geschie denis, later in de godge leerdheid. Van
wege de opvat tingen die hij had verkondigd in 
zijn Theological essays, werd hij echter in 1853 
ont slagen. In 1864 kreeg hij even wel opnieuw 
een leer stoel, nu voor morele filo sofie, aan de 
universiteit van Cambrid ge. Kingsley, tenslotte, 
was hoogleraar in de geschiedenis, eveneens te 
Cambridge. Hij trad af in 1869 en werd kanunnik 

Pugin en een in eerste instantie 
‘anglokatholiek’ als de latere kardinaal 
Newman, en tenslotte prerafaëlieten als de 
schilders Rossetti en Millais, maakten allen 
deel uit van het sociale en cul tu rele milieu 
waar in de ideeën van Ruskin en Morris over 
kunst en sa men leving gestalte kregen.

feodale en christen-socialisten
Van hen die zich verzetten tegen de kwalijke 

kanten van de in dustrialisering, was Thomas 
Carlyle (17951881) het dui de lijkst hoorbaar. Met 
zijn helder en profetisch stemgeluid daagde hij 
in een tijd van ver warde verandering de ideo
logie van het utilita risme en de macht van de 
machine voortdurend uit.7 Volgens hem hadden 
de geschriften van de Britse economen Th.R. 
Malthus en D. Ricardo de morele filosofie van 
Adam Smith tot de ‘trieste wetenschap’ van de 
liberale markt economie gemaakt. Door 
industrialisering, gru we lijke werk om stan
digheden en een ellendig bestaan in de steden 
was de licha melijke arbeid ontaard en raakten 
de sociale relaties ontmense lijkt. Voor Carlyle 
was niet de ar moede het grootste probleem van 
zijn tijd, maar het gebrek aan contact tussen 
rijk en arm.8

Beïnvloed door de Duitse romantiek pre dikte 
Carlyle het unieke karakter van elk individu en 
ideali seerde hij tegelijkertijd de middeleeuwse 
kloostergemeenschap. Hij was niet alleen 
antili be raal, maar als vereerder van helden en 
krachtige leiders even zeer antidemocratisch. 
Desal niettemin oogstte zijn hardnekkige 
verzet tegen het ‘dictaat van de kassa’ de 
bewondering van zelfs zijn linkse 
tegenstanders. Car lyle was geen sociale 
hervormer, maar een sociaal criticus voor wie 
de waardigheid van de arbeid (en niet van de 
indi vi duele arbeider) de kern van zijn denken 
vormde.9

In die tijd werd de term socialisme in 
Engeland op uiteen lopende manieren gebruikt. 
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hebben natuur getrouwheid als hoofdthema en 
Tur ner als held.

Ruskin hield niet van de zeventiendeeeuwse 
Nederlandse genreschilderijen, omdat hun 
materialistisch realisme niet tot de es sentie 
van ‘het ware’ doordrong.30 Deze kunstzinnige 
visie had ethische impli caties. Indien het voor
naamste criterium voor grote kunst de 
waarheid is, ‘dan is infe rieure kunst slecht 
omdat zij onecht is. Goede smaak is dan ook een 
morele eigen schap.’31 Op deze manier was voor 
Ruskin zede lijkheid esthetisch en kunst 
ethisch. Zijn vol gende stap was de socialisatie 
van deze theorie.

Beïnvloed door Pugin verkoos Ruskin de 
‘natuur lijke’ vormen van de middeleeuwse 
gotische kathedraal boven de wiskundige con
venties van de renais sance. Terwijl de gotiek de 
kunst was van een werkelijk christelijke 
beschaving, betekende de renaissance voor hem 
een terugval naar een heidens verleden. Tevens 
was vol gens Ruskin de ambachtsman van de 
middel eeuwen verworden tot het arrogante 
genie van de renaissance of de eenzame 
bohémien van de moderne tijd. De organische 
band tussen kunst en samenleving had zo plaats 
moeten maken voor de mecha nische relatie 
tussen de commerciële kunstenaar en de 
liberale markt. Tegelijkertijd had de 
kapitalistische arbeidsverdeling de 
ambachtsman veranderd in een menselijk 
onderdeel van de lopende band. Daar zij zijn 
liefde voor de middeleeuwen deelden en er 
soortgelijke gedachten op na hiel den over de 
morele aspecten van de kunst, konden de 
schilders van de Prera faë litische Broederschap 
rekenen op Ruskins steun. Omdat vele Engelse 
protestanten de katholieke bekeerling Pugin 
met argwaan bekeken, was voor Ruskin de taak 
weggelegd hun bewondering voor de gotiek bij 
te bren gen zonder dat deze ge paard ging met 
een traditionele vrees voor papisme.

Van kunstcriticus werd Ruskin 

de intel lec tuele inspan ningen. Links staan zij 
die niet vertrouwd zijn met de zin van de arbeid: 
bedelaars, rijke mannen en gehuwde vrouwen 
(!). Aan de muur achter deze groep hangt een 
aanplak biljet van het Working Men’s College. 
Voor dit instituut werkte Rossetti als 
vrijwilliger.25

3. John Ruskin: kunst- en maatschappij-
criticus (1819-1900)

Volgens Hilton die over het algemeen niet kan 
worden beschuldigd van overdreven lof, was 
John Ruskin ‘niet alleen de grootste 
kunstcriticus van Engeland, maar ook de 
grootste der Victo rianen, de meest wijze, 
krachtige en originele denker van de 
negentiende eeuw’.26 Ruskins diep religieuze 
moeder had hem in evangelical zin opgevoed: de 
tekst van de bijbel diende als de letterlijke 
waarheid te worden opgevat en de zedelijke 
richt lijnen van met name het Nieuwe 
Testament moesten strikt worden gevolgd. Zijn 
vader, rijk geworden door de import van sher ry, 
bracht hem de beginselen van het high Tory
paternalisme bij: de zwakken be horen te worden 
beschermd, maar gelijkheid leidt tot ellende.27

Ruskin begon zijn loopbaan als 
kunstcriticus, maar hij was ook een begaafd 
tekenaar en schrijver. Deze combinatie van 
talenten maakte hem tot ‘de eerste Engelsman 
die van kunstkritiek een kunst maakte’.28 
Overeenkomstig zijn evangelical opvoeding 
geloofde Ruskin dat God in de natuur van zijn 
aanwezigheid blijk gaf. De natuur bevatte, als 
een tweede Boek van Openbaringen, evenzeer 
Gods boodschap aan de mens. Bijgevolg was het 
de plicht van de kunstenaar om de natuur zo 
getrouw mogelijk af te beel den.29 De dichter die 
voor Ruskin het meest aan deze eis vol deed, was 
William Wordsworth; op het ter rein van de 
schil der kunst kreeg William Turner van hem de 
hoog ste lof. De vijf delen van Ruskins Modern 
painters, ge publiceerd tussen 1843 en 1860, 

de Broederschap der prerafaëlieten
De groep kunstenaars die de PreRaphaelite 

Brotherhood vorm den, had sterke banden met 
de Oxfordbeweging. De religieuze sym boliek in 
de vroege schilderijen van Dante Gabriel 
Rossetti (18281882) en J.E. Millais (18291896) 
had veel gemeen met de geest van de 
anglicaanse High Church.22 Zij deelden voorts 
het standpunt van Pugin dat de kunst der gotiek 
tijdens de renais sance te gronde was gericht 
door een streven naar technische perfectie dat 
niet langer op ‘waarheid’ uit was. Het 
classicisme van de school van Rafaël had in hun 
ogen voornamelijk de na druk gelegd op vorm. 
In feite wisten de prerafaëlieten weinig van 
kunst geschiedenis en waren zij nauwelijks op de 
hoogte van het werk der middeleeuwse 
kunstenaars.

Door hun verzet tegen de overheersende 
academische kunst van het Victoriaanse 
tijdperk liepen zij het risico niet langer voor de 
jaarlijkse tentoonstellingen van de Royal Aca
demy te worden uit genodigd, de toen vrijwel 
enige weg voor een schilder om bekend te raken 
bij het publiek. De vorming van de 
Broederschap in 1848 was evenwel niet alleen 
een gevolg van hun vrees om geïsoleerd te 
raken, maar ook een uiting van hun uitzien 
naar een echte gemeen schap, wellicht in 
Rossetti’s ogen een soort Italiaanse cosa 
nostra.23

Na een korte romantische periode vol 
heimwee naar een onbe dor ven verleden kregen 
de prerafaëlieten meer oog voor eigen tijdse 
problemen.24 Hun schilderijen raakten door
trokken van een Victoriaanse arbeidsethiek. 
Een prachtig voor beeld van deze nieuwe 
richting vormt een schilderij van de nauw met 
de Broe derschap verbonden Ford Madox Brown, 
met als titel Work en als thema de moderne 
arbeids verdeling. Zij die licha melijk werk 
verrichten, zijn in het midden afgebeeld. Aan de 
rechter kant symboliseren Carlyle en Maurice 

middeleeuwen ver bonden met hun ideaal van 
een werkelijk christelijke bescha ving. De 
gotiek werd gezien als de volmaakte uit
drukking van de harmonie tussen arbeid en 
godsdienst. In En ge land vertaalde Pugin dit 
standpunt in een zedelijke theorie van de 
architectuur. De renaissance had kerk en 
maatschappij gecorrumpeerd, terwijl de 
neostijlen even zeer verval betekenden. Niet een 
oppervlakkige nabootsing, maar een terugkeer 
naar de oorspronkelijke gotiek via historisch 
onderzoek kon de band herstellen tussen eerlijk 
vakmanschap en op recht ge loof. In zijn boek 
Contrasts, gepubli ceerd in 1836, lichtte Pugin 
zijn opvattingen toe door de ‘edele bouwwerken 
uit de middeleeuwen en de overeenkomstige 
hedendaagse gebouwen’ zo da nig naast elkaar af 
te beelden dat het smaakbederf als gevolg van 
de industriële revolutie onmiddellijk in het oog 
sprong.19 Voor Pugin, een roomskatholieke 
bekeer ling, diende de architecturale her leving 
ook deel uit te maken van een algehele 
religieuze en mo rele wedergeboorte.20

Vanuit de Oxford Movement kon een 
gelijktijdige roep om li tur gisch en ethisch 
herstel binnen de anglicaanse kerk worden 
vernomen. Geleid door onder anderen J.H. 
Newman (18011890) ver langde deze stroming 
een herleving van vroegere cere moniële luister 
en een hernieuwde bekommernis om het lot van 
de armen. Na het falen van deze 
‘anglokatholieke’ beweging werd Newman 
roomskatholiek priester en bracht hij het later 
zelfs tot kar dinaal. Beschuldigd door Kingsley 
van het vergoelijken van be drog binnen het 
theologisch onderwijs schreef hij zijn autobio
grafie Apologia pro vita sua (1864), die onmis
kenbaar heeft bijgedragen tot het overbruggen 
van de kloof tus sen anglicanen en rooms
katholieken.21
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aanleggen tussen twee dorpen in Oxfordshire, 
werd een beroemde mislukking; het karwei 
moest door vaklui worden afgemaakt. Wilde 
herinnerde zich later: ‘Hij dacht dat wij iets 
moesten doen dat goed was voor andere mensen, 
iets waardoor wij konden tonen dat elke arbeid 
iets edels inhield.’43 Ruskins St. George’s Guild, 
opgezet als een strikt hiër ar chische or ganisatie 
die zich bezig diende te houden met land bouw, 
op voeding en het verzamelen van schone kunst, 
kwam nooit goed van de grond. 

Deze bij uitstek naïeve plannen vergemak
kelijken een eventue le indeling van Ruskin bij 
de door Marx en Engels onderscheiden ca tegorie 
der ‘conservatieve’ socialisten: ‘Hiertoe 
behoren: eco no misten, filantropen, 
humanitaire verbeteraars van de toestand der 
arbeidende klasse, organisators van de lief da
dig heid, dieren be schermers, stichters van 
matigheids verenigingen, beunhazen onder de 
hervormers in de bontste schakeringen.’44 De 
Parijse Commune in 1871 en de scha de die 
daardoor werd toege bracht aan zijn geliefde 
monumen ten, betekende voor Ruskin ech ter 
het einde van enige mogelijke sympathie voor 
socialisme of com munisme in de meer beperkte 
zin van het woord. In Fors clavigera, een reeks 
van zesennegentig open brieven aan ‘de werkers 
en arbeiders van GrootBrittannië’ schreef hij 
in een tekst getiteld ‘Chari tas’: ‘Want ik zelf 
ben een communist van de oude school  en wel 
roodste der rooden; en ik was juist op ’t punt dit 
te zeggen aan ’t eind van mijn vorigen brief, 
maar het telegram van den brand van het 
Louvre weerhield me (...); zo dacht ik 
natuurlijk, dat het Louvre even zeer aan mij 
behoorde als aan de Parijzenaars, en 
verwachtte, dat zij mij bericht zouden hebben 
gezonden (daar ik Professor in de Kunst ben) om 
mij te vragen, of ik het verbrand wilde hebben. 
Maar geen kennisgeving van dien aard bereikte 
mij ooit.’45

In 1889 stortte Ruskin geestelijk in; tot zijn 

zou uit gaan. Opvoeding tot hy giënisch gedrag, 
zorgvuldige bewoning en gevoel voor 
schoonheid stonden daarbij voorop. 
Uiteindelijk groeide dit project uit tot een 
om vangrijke operatie met meer dan 
drieduizend huurders.39 Hill behoorde ook tot 
degenen die in 1869 de Charity Organi sation 
Society opricht ten, een instelling die de stoot 
gaf tot de ont wikkeling van een nieu we 
‘we tenschap der liefdadigheid’, en die model 
stond voor soort ge lijke instellingen in vele 
andere lan den waar men zich met de 
professionalisering van armenzorg en 
volksopvoe ding ging bezighouden.40

In 1868 nodigde Ruskin E. Denison en enige 
anderen uit om de mogelijkheid van een 
academische vestiging in arme buurten te 
onderzoeken. Denison, een jonge man van aris
to cra  ti sche afkomst, was als eerste settler in het 
Londense East End gaan wonen. De bijeenkomst 
had geen onmiddellijk resultaat, maar 
Denisons voorbeeld vond wel individuele 
navolging toen Bar nett, wiens vrouw Henrietta 
Rowland voor Octavia Hill nog huur had 
op gehaald, in 1884 diverse settlers bijeen wist te 
brengen in de eerder genoemde Toyn bee Hall.41

Ruskin kreeg in 1869 als eerste het Slade 
Professorship of Fine Art aan de Universiteit 
van Oxford toebedacht. Daar hij zich niet wilde 
beperken tot ‘onderwijs in de schone kun sten 
aan Engelse jongeheren’, spande hij zich in om 
zijn gehoor uit te breiden tot bredere kring. De 
univer sity galleries wilde hij openstellen als ‘een 
instructief en aangenaam kunst mu seum voor 
personen van alle leeftijden’. Tevens hield hij 
zich bezig met de ontwikkeling van het 
praktijk onderricht. De Ruskin Drawing School 
en de Ruskin Art Collection dienden de tekort
ko mingen van  het traditionele kunst en 
kunstnijverheidsonderwijs te be strij den.42 

Zijn poging om studenten, onder wie Arnold 
Toynbee en Oscar Wilde, kennis te laten maken 
met ‘echt’ werk door hen een weg te laten 

terrein van de maatschappijkritiek. De plaats 
van handeling was goed gekozen: Manchester 
als de geboortegrond van de uti litaire 
economie. Hoewel hij openlijk toegaf alleen 
Adam Smiths The wealth of nations over het 
onderwerp te hebben ge lezen, was zijn 
boodschap duidelijk: de economische 
wetenschap behoorde weer een morele filosofie 
te worden.35 Vijf jaar later publiceerde Ruskin 
zijn beroemde boek Unto this last, een titel die 
hij ont leende aan de gelijkenis van de arbeiders 
in de wijngaard (Mattheus 20 : 14).36 De 
negenentwintig leden die bij de ver kie zin gen 
van 1906 voor het eerst de Labour party in het 
par lement verte genwoordigen, vermeldden in 
een enquête dat dit boek hen het meest had 
beïnvloed. Het valt echter te betwijfelen of zij 
er in feite meer dan op pervlakkig kennis van 
hadden genomen.37 Die twijfel ligt voor de hand 
gezien sommige drastische en hardvochtige 
maatregelen die Ruskin in zijn boek opperde om 
de werkloosheid te bestrijden. Zelfs in een 
pa ter nalistisch tijdperk konden deze amper als 
waarlijk soci a listisch worden beschouwd. 
Terecht zei Ruskin dan ook over zichzelf in de 
openingszin van zijn autobiografie Praeterita: 
‘Ik ben, zoals mijn vader voor mij, een heftige 
Tory van de oude school.’38

Toen zijn vader in 1864 overleed, liet deze zijn 
zoon een aan zienlijk fortuin na. Begrij pe
lijkerwijs, gezien ook sommige meer ver lichte 
ideeën in Unto this last, voelde Ruskin enige 
gêne en besloot hij om een deel van zijn geld 
voor sociale doeleinden te bestemmen. Een van 
de ontvangers was Octavia Hill (18381912) die 
van Ruskin tekenles had gekregen en die tevens 
werkzaam was voor het Working Men’s College. 
Zij besteedde de gift aan een experi ment op het 
gebied van de sociale huisvesting dat later 
be kend heid kreeg onder de naam lady rent-
collecting; zij ver wach tte dat van het 
regelmatige contact tussen degene die de huur 
ophaal de en de huurder een gunstige werking 

maatschappijcriticus. Immers, in dien grote 
kunst de uitdrukking was van een gezonde 
gemeen schap, dan was het verval van de kunst 
het logisch gevolg van een zieke samenleving. 
De Victoriaanse maatschappij achtte hij ver
antwoor delijk voor de slechte staat van de 
Victoriaanse kunst, de na tuurlijke omgeving en 
de sociale omstandigheden. Het stond voor 
Ruskin vast dat eerst die maatschappij moest 
genezen al vorens zij weer grote kunst zou weten 
voort te brengen. In velerlei opzicht was Marx 
tot dezelfde conclusies gekomen. Beiden legden 
de nadruk op het verlies van authentieke 
arbeid; beiden veroordeelden het lais sez faire
liberalisme. Hun recepten om tot een betere 
wereld te geraken verschilden echter radicaal. 
Marx wenste een sociale revolutie. Ruskin − nog 
immer gelovig, hoewel de ontdek king en van 
Darwin het einde hadden betekend van zijn 
evangelical over tui ging dat God de wereld in 
precies zes dagen had geschapen − vroeg om 
individuele bekering via opvoeding. Hij hoopte 
dat ‘ware kunstenaars de lera ren van de rest der 
mensheid’ zouden worden, niet als Carlyles 
dynamische helden, maar als toonbeelden.32

In 1854 werd Ruskins nietgeconsumeerde 
huwelijk ontbonden. Een jaar later trouwde zijn 
vroegere vrouw Effie met de schilder Millais, 
zijn beschermeling sinds de dagen van de 
Prerafaëli tische Broederschap. Ruskin wendde 
zich nu voor vriend schap tot Rossetti.33 Getrouw 
aan zijn pril le maat schappelijke toewijding 
ging Ruskin les geven aan het Working Men’s 
College in Londen.34 Daar het een in tri gerende 
blauw druk vormde voor een betere samen
leving, werd Rus kins ‘The nature of gothic’, een 
hoofdstuk uit zijn The stones of Venice door het 
Working Men’s College herdrukt en gratis ver
strekt aan alle cursisten.

De publikatie van The political economy of art, 
een reeks le zingen die Ruskin in 1857 hield ter 
gelegenheid van de Art treasures exhibition te 
Manchester, was een volgende stap op het 
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andere kant, in de lege straat, de drankholen, de 
gruwelijke en verloederde behuizingen. Ik weet, 
afgaande op mijn eigen gevoel, wat die mensen 
willen, wat hen gered zou kunnen hebben uit 
deze allerdiepste verwildering: werk dat hun 
zelfrespect zou kunnen verhogen en dat de lof 
zou oogsten van hun mede mensen, en een 
woning waarnaar zij zich met genoegen zouden 
heb ben bege ven, een omgeving die hen zou 
troosten en ver heffen, re delijke arbeid, 
redelijke rust. Slechts één ding kan hen dit 
al les geven − kunst.’54 

Ironisch genoeg raakte Morris verbonden 
met de socialistische beweging in dezelfde jaren 
waarin hij produkten maakte die alleen door 
een geprivi legieerde elite konden worden 
aangeschaft. In 1883 trad hij toe tot de 
Democratic Federation. Hij maakte zijn 
bekering bekend gedurende een openbare 
toespraak in het auditorium van University 
College in Oxford met professor Ruskin als 
voorzitter.55 Morris was het eens met Ruskin dat 
een kunsttheorie een maat schap pijtheorie 
veronder stelde. In afwijking van Ruskin raakte 
hij ervan overtuigd dat sociale hervormingen en 
zelfs een so ciale revolutie nodig waren om de 
loop van de ge schiedenis te wij zigen. In How I 
became a socialist schreef hij echter dat het 
uitein delijk ‘aan het rijk van de kunst was voor
behouden om aan het ware ideaal van een 
volledig en redelijk leven gestalte te geven’.56 In 
zijn openbare op tredens en in zijn ge schriften 
legde hij de nadruk op de ethische en 
es thetische kanten van het socialisme. Naar 
zijn mening hield het socialisme niet alleen een 
billijker verdeling van bezit in, maar ook een 
andere manier van leven. Voor velen 
functioneerde Morris als een brug tussen 
Ruskin en Marx.

Morris was, evenals Ruskin, bevreesd dat 
revolutionair geweld tot vernietiging van 
schoon heid zou kunnen leiden. Daarom was het 
des te belangrijker ‘dat de revolutie niet een 

beroemde Red house in Kent. Tot de firmanten 
behoorden BurneJones, Rossetti en Madox 
Brown; Morris zelf had de dagelijkse leiding. 
Ambachtslieden werden geworven onder de 
cursisten van het Working Men’s College, 
hulpkrachten waren afkomstig uit een weeshuis 
voor jongens. De firma werd, na haar ontbinding 
in 1875, omgezet in Morris & Company. Dit 
bedrijf ontwierp en fabriceerde meubilair, 
sieraden, behang en glasinlood, een produkt 
waarnaar grote vraag was voor de talrijke 
nieuwe kerken in de zich snel uit brei dende 
steden.52

Gedurende de daarop volgende jaren verwierf 
Morris de repu ta tie van veelzijdig vakman. 
Bovendien beperkte hij zich niet tot de 
decoratieve kunsten. Hij bleek een begaafd 
dichter en toonde zich een beschermer van 
natuur en architectuur. Zijn persoonlijke leven 
was minder geslaagd. Zijn huwelijk met Jane 
Burden, een geliefd model van een 
prerafaëlitische schoonheid, was geen succes. 
Zij raakte meer en meer gesteld op Rossetti 
wiens vrouw Elizabeth Siddal, ook een bekend 
model en tevens actief op het gebied van 
schilderkunst en poëzie, zelfmoord had 
gepleegd.

In 1877 werd de Society for the Protection of 
Ancient Buildings (bijgenaamd AntiScrape) 
gesticht. Morrris werd tot secretaris be noemd; 
Carlyle en Ruskin verleenden hun medewerking. 
Door Mor ris werd vervolgens een ma nifest 
opgesteld waarin hij passages overnam uit Rus
kin’s Seven lamps of architecture.53 In toe
nemende raakte Morris bewust van het sterke 
contrast tussen zijn eigen luxueuze levenswijze 
en de ellendige situatie waarin het pro letariaat 
verkeerde. In een lezing, gehouden in 1881, 
herinnerde hij zich ‘dat mijn geluk om 
respectabel en rijk geboren te worden ervoor 
gezorgd heeft dat ik mij aan deze kant van het 
raam bevind te midden van heerlijke boeken en 
prachtige kunstvoorwerpen, en niet aan de 

geleverd aan de mammon’.50 Een nadere 
kennismaking met het christensocia lisme van 
Kingsley en het antipapisme van Ruskin 
betekende het vroegtijdige einde van deze 
jeugdige onderneming.51

In de drie delen van The stones of Venice had 
Ruskin, als ge lovig protestant, elke nood
zakelijke band tussen gotische kunst en de 
roomskatholieke traditie ontkend. Deze 
boeken leverden Morris de theorie over kunst en 
samenleving waarnaar hij op zoek was. Meer 
dan Carlyle, die geloofde in de waarde van het 
werk als zodanig, legde Ruskin de nadruk op de 
scheppende kant ervan en wees hij op de 
rampzalige effecten van de arbeidsverdeling. In 
tegenstelling tot Ruskin evenwel gaf Morris de 
voorkeur aan recht vaardige 
arbeidsverhoudingen en lette hij minder op 
persoon lijke deugd. Terwijl Ruskin te keer ging 
tegen het gebruik van de mo derne machine, viel 
Morris het misbruik ervan aan. De povere 
kwaliteit van de industriële produkten die te 
zien waren geweest tijdens de Great exhibition in 
het Londense Crystal Palace in 1851 had hem diep 
geschokt. Evenals Pugin ergerde hij zich aan de 
alomtegenwoordigheid van de neoklassieke en 
neogotische archi tectuur. Een ontmoeting met 
Rossetti in het Working Men’s College en de 
ontdekking van de prerafaëlitische idealen 
waren bepalend voor de rest van zijn leven.

In 1857 vroeg Rossetti aan Morris en enkele 
andere vrienden om muurschilderingen aan te 
brengen in het gebouw van de Oxford Union. Het 
werk werd op een zodanig amateuristische wijze 
uit gevoerd dat het resultaat snel dreigde te 
verdwijnen. Een meer serieus initiatief was de 
oprichting in 1861 van the Firm, een eigen
tijdsere versie  van Ruskins St. George’s Guild 
en een kapita lis tisch vervolg op de kortstondige 
Broederschap uit Oxford. De nieuwe onder
neming was het resultaat van een co ö pe ratief 
project, in eerste instantie opgezet om voor 
Morris een huis te bouwen en in te richten: het 

dood in 1900 kwam in zijn toestand geen 
verandering. Als een eerbewijs aan zijn vele 
projecten om de armen via kunst en anderszins 
te verheffen, werd in 1899 te Oxford door drie 
Amerikaanse bewonderaars Ruskin Hall opge
richt. Zij wilden zo de academische wereld, 
kunst en volks opvoeding  dichter tot elkaar 
brengen.46

4. William Morris: ambachtsman en  
socialist (1834-1896)

Voor Briggs, groot kenner van het Victoriaanse 
tijdperk, was William Morris ‘een van de meest 
diepgravende critici van de En gelse 
maatschappij in de negentiende eeuw’.47 Morris 
was af kom stig uit een welgesteld milieu; zijn 
vader was partner in een firma van 
wisselmakelaars, zijn moeder stamde af van 
rijke koop lieden en landeigenaars. Het gezin 
behoorde tot de evangelical tak van de 
anglicaanse kerk, een tak ‘die eenvou dig weg 
alles buiten zichzelf enerzijds als papisme en 
anderzijds als af schei ding afwees’.48

Vader Morris stierf op jonge leeftijd in 1847. 
Na diens dood bezocht zijn zoon het Malborough 
College, een school die geheel was doordrongen 
van het anglokatholieke, roman tische, gedach
ten goed. Hij verliet de school als een overtuigd 
aanhanger van deze beweging. Daarna werd hij 
gevormd door Oxford, de meest middel eeuwse 
stad van Engeland waar het leven zich ver 
buiten de ge ïndustrialiseerde wereld afspeelde.49 
Voor Mor ris bestond de aantrekkingskracht 
van het ‘bijnakatholicisme’ en het 
‘neomediëvisme’ uit hun tegenstelling tot de 
over wel di gen de invloed van het liberale 
utilitarisme. Zelfs voordat zij in contact waren 
gekomen met de PreRaphaelite Brother hood, 
richt  ten Morris en zijn levenslange vriend, de 
schilder Edward BurneJones, een eigen 
broederschap op, celibatair en gewijd aan ‘de 
zuiverheid van kunst en religie, en aan de dienst 
ter ere van geestelijke zaken in een wereld over
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Nieuwe Gids, zeker in het begin, politieke ana ly
ses van socia listen als A.H. Gerhard en P.L. Tak. 
In 1895 gin gen de wegen uiteen. Tak werd 
uitgever van een nieuw tijd schrift, De Kroniek, 
dat spoedig het voornaamste voertuig werd voor 
de idee ën en debatten van de politiek bewuste 
Negentigers. Het socialistische maandblad De 
Nieuwe Tijd werd door onder anderen Herman 
Gorter en Henriëtte Roland Holst geleid, beiden 
niet al leen dich ters, maar ook marxistische 
theoretici van inter na tio nale faam. Eerst was 
deze uitgave bedoeld als een on afhan ke lijk 
wetenschappe lijk en cultureel tijdschrift van de 
jonge so ciaaldemocrati sche 
arbeidersbeweging, later werd De Nieuwe Tijd 
het orgaan van het revolutionaire socialisme.

De overgangsperiode van het fin de siècle 
bevestigde de neer gang van de aristocratie en de 
opkomst van de nieuwe midden klas se. De 
liberale bourgeoisie vreesde niet langer gevaar 
van boven en voelde nog weinig dreiging van 
onderen. Alleen de progres sieve liberalen 
bezagen de toekomst met zorg. Een aantal van 
hen, onder wie met name A. Kerdijk (18461905) 
een vooraan staande plaats innam, vormde in 
1870 een Comité ter Bespreking van de Sociale 
Quaestie. In 1886 begon Kerdijk met de uitgave 
van het Sociaal Weekblad dat een leidende rol zou 
spelen in de dis cus sies over maat schap pelijke 
ontwikkelingen in een periode die getuige was 
van eman cipatiebewegingen onder calvinisten, 
ka tholieken, so cialisten en vrouwen.

Tot dan hadden de afgescheiden calvinisten 
slechts aan de zij lijn gestaan in een land waar 
de Nederlandse Hervormde Kerk de dienst 
uitmaakte. Vrijwillige organisaties en eigen 
scholen ble ken echter effectieve middelen om 
hun status te verhogen. De Vereeniging ter 
Bevordering van het Christelijk Nationaal 
School onder wijs was de eerste 
massaorganisatie die gebruik maakte van voor 
die tijd moderne technieken. Zij gaf, dank zij de 
inspan nin gen van de calvinistische leider 

5. Nederland ten tijde van het fin de siècle
Merkwaardig genoeg wordt de term fin de siècle 
alleen gebruikt voor het einde van de 
negentiende eeuw. Tegelijkertijd is het begrip 
in hoge mate dubbelzinnig. Sommigen brengen 
het fin de siècle in verband met ‘neergang’ en 
‘decadentie’, anderen spreken van belle époque 
of gay nineties. Voor de historicus Jan Romein 
was het bovenal een tijdperk van overgang, een 
‘breukvlak tussen twee eeuwen’, een aanleiding 
voor zowel pes si misme als opti mis me. Onder de 
Europese bour geoisie overheersten de opti
misten; het einde van de negentiende eeuw was 
voor hen een periode vol grote verwachtingen.65 
Dit gevoel koesterden ook ve len in Nederland. 
In Amsterdam rekende men op de komst van 
een tweede Gouden Eeuw; de toepassing van 
stoom kracht, de aanleg van het 
Noordzeekanaal en de aansluiting op een 
internationaal net van spoorwegen zou leiden 
tot nieuwe economische bloei.66 Dit optimisme 
klonk bij voorbeeld door in de titels van 
tijdschriften als De Nieuwe Tijd in Nederland en 
Van Nu en Straks in Vlaanderen en viel ook waar 
te nemen bij de culturele elite die zich de 
‘Generatie van Negentig’ noemde.67 

Hun voorgangers, de Tachtigers, zagen 
zichzelf als ‘Jong Holland’ of ‘Jong 
Amsterdam’; De Nieuwe Gids was hun 
spreekbuis. Niettegenstaande de naam van hun 
tijdschrift kunnen zij echter nau we lijks worden 
beschouwd als een samenhangende groep die 
eens gezind de weg naar de toekomst wees.68 Aan 
de ene kant verkon digden Willem Kloos en 
Lodewijk van Deyssel hun zeer individualis ti
sche l’art pour l’arttheorieën. Door hun toedoen 
manifesteerde de decadente zijde van het fin de 
siècle zich in Nederland eerder dan in Engeland 
waar pas in de jaren negentig de Aesthetic 
Movement van Walter Pater en Oscar Wilde de 
artistieke idealen van Ruskin en Morris welis
waar onder schreef, maar hun sociale doeleinden 
afwees.69 Aan de andere kant publi ceer de De 

ieder geval steeds meer de kern van de socialis
tische theorie. Berich ten die Morris als vijandig 
ten opzichte van Marx af schil deren worden door 
de auteur P. Thompson niet serieus genomen.60 
Voor E.P. Thompson was Morris geen orthodox 
marxist, maar ‘een oor spronkelijk socialistisch 
denker wiens werk een aanvulling betekende op 
Marx’.61

Aan het einde van zijn leven was Morris niet 
blind voor het feit dat de socialistische 
revolutie nog lang op zich zou laten wachten. De 
Engelse ar bei dersbeweging was uiteengevallen 
in elkaar bestrijdende partijen en een 
teleurgestelde Morris wendde zich af van de 
politiek. Hij besteedde zijn laatste jaren aan 
een geheel nieuw project. Hij richtte de 
Kelmscott Press op, ontwierp let tertypen en 
verzorgde herdrukken van een aantal 
middeleeuwse teksten die hij eens als student 
in Oxford had verzameld. De Kelmscott Press 
produceerde drieënvijftig titels, waaronder 
Ruskins The nature of gothic.62

Morris stierf in 1896; zijn huisdokter was van 
oordeel dat de doodsoorzaak gelegen was ‘in zijn 
geest driftige verspreiding van de socialistische 
principes’. Een col lega stelde een andere 
diagnose: ‘De ziekte was eenvoudig William 
Morris te zijn, omdat hij werk, genoeg voor 
meer dan tien man, had verzet.’63 Zijn 
socialistische kame raden bleven weg van zijn 
begrafenis, bevreesd om de hun niet welgezinde 
weduwe te kwet sen. Morris werd ter aarde 
besteld in aan wezigheid van de Rus sische anar
chist Kropotkin, enige bui tenlandse 
vluchtelingen en zijn meest bekende leerling en 
pro pagandist Walter Crane (18451915). Rond 
1900 was de door Ruskin en meer nog door 
Morris in gang gezette Arts and Crafts 
Movement met als voornaamste 
uitgangspunten ‘eenheid van ontwerp, vreugde 
in het werk, indi vidualisme en regionalisme’, 
uitgegroeid tot een wijdverspreide 
multidisciplinaire profes sie.64

onwetende, maar een opgeleide omwenteling zal 
zijn’.57 In zijn News from nowhere, gepu bli ceerd in 
1890 en waarschijnlijk zijn be kendste boek, was 
hij nog hoopvol gestemd. Deze uto pische roman 
schreef hij als reactie op Looking backward door 
E. Bellamy, wiens visioen van een op 
staatskapitalisme gebaseerde to ta litaire maat
schappij hij verafschuwde.58 Zijn eigen boek 
beschreef de ge luk kige afloop van een socia lis
tische revolutie die werd veron der steld rond 
1952 te hebben plaatsgevonden. Het tekende een 
wereld zonder geld of industrie, waarin mensen 
deelhebben aan een ple zierig landelijk leven in 
kleine gemeen schappen.

Hoewel Marx sinds 1849 in Londen verbleef, 
heeft hij Morris nooit ontmoet. Engels en 
Morris discussieerden diverse malen met elkaar 
en er was zelfs sprake van wederzijds respect, 
niettegenstaande hun duidelijke verschillen in 
temperament. En gels bezag het mediëvisme 
van Morris echter met ‘goedwillende ver
draagzaamheid’ en noemde hem later een 
‘sentimentele socialist’. In de ogen van Marx en 
Engels behoorde hij, zo kan men aannemen, tot 
het ‘kleinburgerlijke’ socia lisme. Dit socia
lisme ‘ontleedde zeer scherpzinnig de 
tegenstellingen in de moderne produktie
verhoudingen. Het onthulde de huichelachtige 
mooipraterij der economisten. Het toonde 
onweerlegbaar de ver nielende werking van de 
machinerie en de arbeidsdeling aan (...). 
Volgens zijn positieve inhoud wil evenwel dit 
socialisme of de oude produktie en verkeers
middelen weer in het leven roe pen en daarmee 
de oude eigendomsverhoudingen en de oude 
maat schappij, of het wil de moderne produktie 
en verkeersmiddelen met geweld weer opsluiten 
in het raam van de oude eigendoms
verhoudingen (...). In beide gevallen is het 
reactionair en utopisch tegelijk. Gildewezen in 
de manufactuur en patriarchaal bedrijf op het 
land, dat zijn zijn laatste woorden’.59 Voor 
Morris zelf vormden de opvattingen van Marx in 
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bestreken, was overigens ruimer dan dat van de 
vereniging Kunst aan het Volk, die zich tot de 
esthetische opvoe ding beperkte.76

De behoefte aan culturele verheffing van de 
arbeidende klasse werd niet alleen ingegeven 
door medelijden met haar treurige lot en de 
lelijkheid van haar dagelijkse omgeving, maar 
kende ook tactische gronden. Niet slechts in 
Engeland had de opstand van de Parijse 
Commune een gro te schok teweeggebracht. Ook 
in Nederland waren velen bevreesd voor oproer 
en het vandalisme dat er doorgaans mee 
ge paard ging. De strijd van de socialistische 
beweging voor ho ger loon en meer vrije tijd 
werd op zijn beurt bemoeilijkt door de wijd ver
spreide over tuiging dat een en ander slechts zou 
leiden tot een toename van drankmisbruik en 
plat amuse ment.77

De calvinisten en katholieken verschilden 
aanmerkelijk in hun waardering voor kunst. 
Terwijl voor de eersten ‘het woord’ gold, 
geloofden de laatsten heilig in ‘het beeld’. In 
1873 publiceerde de ka tholieke jurist Victor de 
Stuers zijn artikel ‘Holland op zijn smalst’, 
waarin hij de verwaarlozing van het nationale 
erfgoed aan de kaak stelde.78 Op welsprekende 
wijze verwoordde De Stuers in een tijd van 
krachtig economisch her stel de nieuwe 
gevoelens van culturele trots onder de Neder
land se bourgeoisie. Twee jaar later werd hij 
referendaris voor Kunsten en Wetenschappen bij 
het De par tement van Binnenlandse Zaken, een 
vroege illustratie van de later vaak waar
genomen osmose tussen overheid en particulier 
initiatief. In deze functie oefende De Stuers 
grote invloed uit op het kunstonderwijs in 
Nederland. Tevens speelde De Stuers een 
belangrijke rol in de voorbereiding van de bouw 
van het Rijks museum in Amsterdam en had hij 
een doorslaggevende inbreng bij het tot 
standkomen van de tentoonstelling Kunst 
toegepast op nijverheid, die in 1877 werd 
gehouden.79

en handel leidde tot vele opdrachten aan 
kunstenaars en verbeterde opleidings
faciliteiten op het gebied van de ‘schone’ en de 
‘nuttige’ kunsten. Op verschillende terreinen 
stelde het vooruitstrevende deel van de liberale 
bourgeoisie voorts pogingen in het werk om het 
‘lagere’ volk te verheffen. De reeds genoemde 
volks huizen werden be schouwd als ontmoetings  
plaatsen waar de rijken hun culturele bood
schappen onder de armen konden ver spreiden. 

De vereniging Kunst aan het Volk, op gericht 
in 1903, streefde er zelfs bij uitstek naar de 
arbei ders klasse kunstzinnig op te voeden. Als 
doeleinden werden ge noemd: ‘het organiseren 
van bezoeken aan openbare verzamelingen van 
kunst’ en ‘het organi seren van concerten, 
vertooningen en tentoonstellingen’. De ini
tiatiefnemers hadden eveneens een links
liberale ach tergrond. De meesten van hen 
werden evenwel spoedig lid van de SDAP of 
gaven tenminste van hun sympathie voor het 
socialisme blijk; zo fungeerden in de 
beginperiode Tak en F.L. Wibaut als voorzitter. 
Oprichters en werkende leden van Kunst aan het 
Volk kwamen elkaar vaak ook in ander verband 
tegen; onder hen bevonden zich auteurs 
verzameld rond De Kroniek, en klanten van ’t 
Binnenhuis, een woninginrichtingszaak die de 
beginselen van Morris aanhing.75

De elite van de arbeidersbeweging kon men 
aantreffen in de Algemene Nederlandsche 
Diamantbewerkersbond (ANDB), waarvan de 
leiding eveneens tot de clientèle van ’t 
Binnenhuis be hoorde. In 1903 kon digde deze 
bond de vorming aan van een Commissie voor 
Maat schappelijk Werk die zich bezig diende te 
houden met ‘alles dat tot ontwikkeling der 
leden en tot ver hooging van hun levens genot 
kan strekken’. Lezingen over kunstzinnige 
on der werpen en be zoe ken aan ‘belangrijke ten
toonstellingen’ wer den met het oog hierop 
georganiseerd. Het terrein dat door de Com
missie voor Maatschappelijk Werk werd 

trots, het Amster damse Rijksmuseum. Willem 
III was hierover zo veront waar digd dat hij 
verzekerde ‘nooit een voet in dit klooster te 
zullen zetten’.71

Onderwijl bleven de socialistische arbeiders 
niet achter en vormden als een ‘rode familie’ 
hun eigen organisaties. Zo werd in 1894 de 
So ciaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) 
opgericht. Een scherp waarnemer als William 
Morris was zeer onder de indruk van de 
‘buitengewone groei’ van het socialisme in 
Nederland.72 In verschillende opzichten hadden 
de ka tholie ke en de socialis tische 
emancipatiebewegingen een aantal ken mer ken 
gemeen. Beide keerden zich tegen de liberale 
suprematie en de ideologie van Nederland als 
protestantse natie.73 Beide stonden ook 
sympathiek tegenover de ‘voorburgerlij ke’ 
middeleeuwen die nog bijeen hadden gehouden 
wat door het kapitalisme was verdeeld: arbeid.

De strijd van Aletta Jacobs tegen de 
mannelijke bolwerken van geneeskunde en 
stemrecht bezorgde haar de leiding van de 
femini stische beweging. De totstandkoming 
van de Oplei dings inrichting voor Socialen 
Arbeid in Amsterdam in 1899 betekende voor 
jonge vrouwen uit doorgaans gegoede kring een 
welkome mogelijk heid om zich via een eigen 
beroep een zelf standig inkomen te verwerven. 
Toen zich na de spoorwegstakingen van 1903 
amper nieuwe leerlingen meldden, werd de 
naam snel veranderd; ‘sociaal’ deed te 
gemakkelijk denken aan het door velen 
gevreesde socia lisme. Als School voor 
Maatschappelijk Werk (thans: Sociale Aca
demie) speelde deze instelling een belangrijke 
rol bij de pro fessionalisering van armenzorg en 
volks opvoe ding.74

6. Kunst, samenleving en volksopvoeding
Gedurende de jaren rond de eeuwwisseling 
heerste in Nederland een voor kunst en volksop
voe ding gunstig klimaat. De groei van industrie 

Abraham Kuyper, de stoot tot de oprich ting van 
de AntiRevolutionaire Partij.

De katholieken stonden op hun beurt in laag 
aanzien sinds de overwinning van de 
protestantse Republiek der Verenigde Neder
landen in de Tachtigjarige oorlog tegen het 
roomse Spanje. Hoewel de vrijheid van 
godsdienst formeel in 1798 was vastgelegd, liet 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
tot 1853 op zich wachten. De parochies die 
gedurende lange tijd als onafhankelijke lokale 
gemeenschappen hadden gefunctioneerd, 
werden weer onder deel van een machtige 
internationale structuur. In hun gevecht tegen 
liberaal materialisme en individualisme legden 
de nieuwe katholieke leiders de nadruk op een 
spirituele devotie rond ‘de Heilige Familie’. 
Katholieke intellectuelen als J.A. Alberdingk 
Thijm verlangden naar een herleving van een 
middeleeuws Bourgon disch rijk.

Als gevolg van de officiële erkenning der 
roomskatholieke rech ten nam het aantal 
kerken fors toe. P.J.H. Cuypers (18271921), een 
leerling van ViolletleDuc die zich in 
Frankrijk grote bekendheid had verworven als 
restaurator van middeleeuwse monumenten, 
werd de voornaamste architect. Cuypers was 
niet uit op het le veren van goedkope imitaties. 
Hij zette zich in voor eer lijk gebruik van 
materialen en bevorderde de opleiding van 
bekwame ambachts lieden. Hij ontwierp niet 
alleen kerken in go tische stijl, maar ook vele 
wereldse bouwwerken. Onder pro tes tanten 
be stond echter grote vrees voor ‘papistische 
propaganda’ door een ‘ultra mon taanse 
richting’ in de architectuur.70 Tegelij ker tijd gaf 
de nieuwe handelsbourgeoisie om begrij pelijke 
re denen de voorkeur aan de kunst der 
renaissance. Cuy pers was bereid hier  aan 
tegemoet te komen, maar niet altijd. In 
af wijking van het oorspron ke lijk ontwerp 
voegde hij verschillende gotische ele menten toe 
aan het monument bij uitstek van natio nale 
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sen spijtig genoeg opgevolgd door hoogleraren 
die ten dienste van studenten college gaven in 
een overheidsinstelling.86 Aandacht voor het 
monumentale bouwen zou de kloof tussen kunst 
en maat schappij, die naar het inzicht van zijn 
medekatholiek Alber dingk Thijm nog was 
vergroot door de reformatie die de kunst uit de 
ker ken had verwijderd om deze onder te brengen 
in de studio’s van individuele kunstenaars en de 
privéhuizen van rijke verzame laars, 
verkleinen.87 

Kunst, en meer in het bijzonder tekenkunst, 
werd inmiddels door de overheid gezien als een 
belangrijke ondersteuning van de industria lisa
tie in Nederland.88 De Great exhibition die in het 
Crystal Palace te Londen was gehouden, had niet 
alleen William Morris geschokt. Neder land had 
geen enkele prijs gewonnen. De povere kwaliteit 
van het Hollandse produkt ten tijde van een 
sterk toegenomen internationale wedijver, 
bevestigde de noodzaak van een nieuw 
opleidingsbeleid. De Stuers had zich in dit 
kader ingezet voor de oprichting van een 
Rijksnormaalschool voor Teeken leraren, Der
kinderen was daarentegen van oordeel dat dit 
onderwijs binnen de Rijksakademie behoorde te 
worden verzorgd.89 

De Rijksakademie diende volgens 
Derkinderen voorts de kunstnijverheids
opleidingen tot voorbeeld te strekken. In de 
loop van de acht tiende eeuw was een 
onderscheid ontstaan tussen ‘schone’ en 
‘nuttige’ kun sten; de negentiendeeeuwse 
doctrine van het l’art pour l’art had deze afstand 
nog vergroot.90 De reeds genoemde tentoon
stelling Kunst toegepast op nijverheid die in 1877 
in Am ster dam plaats vond, kan in dit opzicht als 
een keerpunt worden be schouwd. De architect 
J.R. de Kruyff (18441923) werd de voor naamste 
ideoloog van de beweging voor kunstnijverheid. 
Naar zijn mening dienden kunst en nijverheid 
vergeleken te worden met ‘een scheikundige 

Geïnspireerd door in het bijzonder de 
middeleeuwse fresco’s van Giotto en het 
eigentijdse voorbeeld van Puvis de Chavannes 
begon Der kin deren in 1884 aan zijn 
wandschildering Processie van het Heilig 
Sacrament van Mirakel voor de Begijnhofkerk in 
Amsterdam, een werk dat hij in 1888 voltooide. 
Eveneens in 1884 had het departement 
’sHertogenbosch van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen, de precies een eeuw eerder 
opgerichte en lange tijd meest invloedrijke 
organisatie op het gebied van de 
volksontwikkeling in Nederland, Derkinderen 
opdracht verleend om ter gelegen heid van het 
zevenhonderdjarig bestaan van Den Bosch in 
1885 een schil derij te leveren. Het gevraagde 
kunstwerk was ook als tegenprestatie bedoeld 
voor het feit dat Het Nut enige jaren daarvoor de 
artistieke opleiding van Der kin deren had 
mogelijk gemaakt. Het werd uiteindelijk een 
monumentale wand schil dering in de hal van het 
stadhuis, die pas in 1891 door hem kon worden 
voltooid.85 

In 1907 werd Derkinderen benoemd tot 
hoogleraardirecteur van de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten. Geruime tijd daarvoor had 
hij zich echter reeds intensief met het kunst en 
ambachts onder wijs be zig gehouden, toen hij in 
zijn atelier in Laren werkte volgens het 
middeleeuwse gildestelsel, waarbij 
‘leerjongens’ en ‘gezel len’ tijdens het dagelijkse 
contact met de ‘meester’ in het vak ge schoold 
werden. Als hoogleraardirecteur streefde 
Derkin deren ernaar ook binnen de 
Rijksakademie zijn opvattingen in prak tijk te 
brengen door te pleiten voor herstel van 
ambach telijkheid en leergezag. Naar zijn 
mening had de opkomst van de academies ge du
rende de renais sance en hun accent op de 
theoretische as pecten van de kunstbeoefening 
geleid tot een toenemende af stand tussen kun
stenaars en ambachtslieden; bo vendien waren 
volgens hem de leermeesters in hun werkplaat

middeleeuwen, terwijl Pugin als bekeerling tot 
het roomskatholicisme hem religieus bezielde. 
In Ruskin herkende hij zijn eigen zachtmoedige 
karakter en trof hem het feit dat een dermate 
fijnzinnig mens zich zo voor de onderste laag 
van de samenleving kon inzetten. De invloed 
van Morris, met wie Toorop in Engeland 
persoonlijk had kennisgemaakt, is volgens 
Victorine Hefting nauwelijks te onder schatten. 
Dank zij het voorbeeld van Morris kon Toorop 
in Ne derland zijn grote bijdrage leveren aan de 
popularisering van de toegepaste kunst.83

Van Eeden en Toorop stonden in hun 
bewondering voor Ruskin en Morris ui teraard 
niet alleen. In Nederland raakte menig een, 
actief op vaak uiteen lig gende terreinen maar 
ook dikwijls op tal van manieren persoonlijk 
met elkaar verbonden, voor kortere of langere 
tijd in de ban van de door hen gekoesterde 
denkbeelden over kunst, samenleving en 
volksopvoeding.

opleidingen voor kunst en ambacht 
Antoon Derkinderen (18591925) voelde zich 

sterk verwant met de door Puvis de Chavannes, 
ViolletleDuc, Ruskin, Rossetti en Morris in 
gang gezette ro mantische beweging in Europa 
die een herleving van de middel eeuwen op het 
gebied van bouw en schilderkunst voorstond.84 
Ook Richard Wagner die de eenheid der kunsten 
had bepleit in zijn bena dering van de opera als 
Ge samtkunstwerk, maakte op hem een grote 
indruk, met name diens opera Tannhäuser. In 
Nederland bestond door de over heer sende rol 
van het protestantisme en het gebrek aan een 
hoftraditie weinig aandacht voor een 
omvattende, monu mentale kunst. Voor de 
katholieke Derkinderen was een monument 
echter een ontmoe tings plaats voor 
uiteenlopende kunsten en kun ste naars. De 
organische band tussen kunst en samenleving 
die na de middel eeuwen was verbroken, kon op 
die manier worden her steld.

De psychiater en schrijver F.W. van Eeden (1860
1932) was de meest geliefde auteur van De 
Nieuwe Gids.80 Hij was tevens de meest complexe 
persoonlijkheid van de Tachtigers, wiens late 
bekering tot het roomska tholicisme hem niet 
de zielerust heeft kunnen geven waarnaar hij zo 
lang op zoek was geweest.81 Tijdens de debatten 
in De Nieuwe Gids over kunst en maatschappij 
verdedigde hij zijn religieuze versie van het 
socialisme tegen het extreme indivi dualisme 
van Van Deyssel, de zoon van de katholieke 
voorman Alberdingk Thijm, en het dogmatisch 
marxisme van Frank van der Goes. In De Nieuwe 
Gids verzorgde Van Eeden ook een kroniek over 
Nieuw Engels Proza, waarin hij aandacht vroeg 
voor Morris, Pater en Wilde. In zijn voorwoord 
tot de vertaling van Ruskins Fors clavigera, een 
titel met vele betekenissen die in het 
Ne derlands eenvoudigweg Mensch en 
maatschappij werd, schreef Van Eeden over 
Ruskin: ‘De rijke Brit, die eenmaal beweerde 
dat fraaige bon den boeken en welverzorgd 
paardetuig tot het noodig goed van een 
deugdzaam mensch behoorden, werd de 
welsprekendste com munist dien Engeland 
gehad heeft.’ Van Eeden was niet slechts onder 
de indruk van Ruskins opvattingen over het 
verband tussen schoon heid en maatschappij, 
maar bewonderde als grondlegger van de 
coöperatieve onderneming Walden evenzeer 
diens educatief be doelde koloni sa tieplan. In 
hetzelfde voorwoord noemde hij Ruskins St. 
George’s Guild weliswaar een spijtige 
mislukking, maar toch ook ‘een meesterlijk 
ontwerp en een glansrijke fictie, als een bonte, 
zwierige banier. Niet enkel heeft het groote 
waar de als moreel document, als stan daard van 
hooge zedelijkheid, maar het bevat prac tische 
voorslagen van groot gewicht.’82 

De schilder Jan Toorop (18581928) was 
eveneens gefascineerd door Ruskin en Morris, 
maar verdiepte zich ook in het werk van Carlyle 
en Pugin. Carlyle voerde hem terug naar de 
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Lenin in 1924 deden haar het communis me de 
rug toekeren. Voor de rest van haar lange leven 
bleef zij in de ban van het religieussocialisme.

vakbeweging en schoonheidsbeleving
Henri Polak (18681943) was een der ‘twaalf 

apostelen’ die in 1894 de SDAP hadden 
opgericht. Hij was tevens de charismatische 
leider van Algemene Nederlandsche 
Diamantbewerkersbond (ANDB) die in datzelfde 
jaar tot stand was gekomen. In 1889 en 1890 had 
Polak in Engeland gewerkt; hij was uit dat land 
teruggekeerd als een overtuigd aanhanger van 
vakbeweging en socialisme. Van der Goes, de 
eerste marxistische theoreticus van de 
Nederlandse arbeidersbeweging, had hem in 
kennis gebracht met het werk van Morris. Diens 
opvattingen over kapitalistische vernietiging 
en socialistische verheffing oefenden een 
blijvende invloed uit op Polak.107 Beide mannen 
waren tot dezelfde con clusies gekomen, hoewel 
zij totaal verschillende wegen hadden 
bewandeld. Morris was van de kunst bij het 
socialisme beland, ter wijl voor Polak het 
omgekeerde gold.108 Evenals Veth schreef Polak 
een ‘In memoriam William Morris’; het ver
scheen in De Nieuwe Tijd van december 1896. In 
tegen stel ling tot Veth, voor wie vooral Crane 
als tus senpersoon had ge fungeerd, ver spreid de 
Po lak het woord van zijn idool recht streeks, en 
met succes; zijn voordracht over William Morris 
en zijn werk werd door ongeveer duizend leden 
van de ANDB aangehoord. In 1903 werd een reeks 
lezingen van Morris zelf ver taald onder de titel 
Kunst en maat schap pij; Polak droeg aan het boek 
een levensschets van zijn vereerde voorbeeld 
bij.109

In 1898 vroeg Polak de architect H.P. Berlage 
(18561934) die op dat moment naam kreeg op het 
gebied van de gemeenschapskunst, een ontwerp 
voor het nieuwe hoofdkwartier van de ANDB te 
maken. Gedurende de jaren 1896 en 1897 had 
Berlage zich ingezet voor het geen zijn 

gemeenschapskunst. Snel ech ter voltrok zich 
binnen deze beweging een splitsing tussen de 
twee ideologieën die Morris getracht had te 
verbinden. Het debat vond plaats in De Kroniek 
van Tak en was in zekere zin een voortzet ting 
van de discussie die de redactie van De Nieuwe 
Gids reeds had verdeeld. Toen was het conflict 
gegaan tussen ‘kunst’ en ‘samenleving’. Nu 
betrof het dispuut de gemeenschapskunst zelf 
en speelde de strijd zich af tussen pessimisten 
die de voorkeur gaven aan de ijle hoog ten van 
theosofie en aanverwante takken der mystiek, 
en opti mis ten die zich verbonden wisten met 
een van de varianten van het socialisme. Met 
zijn in juli 1896 in De Kroniek gepubliceerde 
bijdrage, getiteld ‘Kunst en socialisme’, had 
Veth nog getracht om onder verwijzing naar 
Morris de beide standpunten te verzoenen, maar 
zijn poging bleef zonder resultaat.103 
Derkinderen wenste te dromen van een 
spiritueel kli maat gebaseerd op het verre 
verleden, terwijl Ro land Holst zich op 
materialistische basis wilde wijden aan een 
betere toe komst.104 

Het enthousiasme van Roland Holst voor de 
socia listische be weging verdween echter snel. 
Hij had grote moeite met de prag matische koers 
die de SDAP inmiddels was ingeslagen, en 
be treurde het daarmee gepaard gaande verlies 
aan idealisme.105 In 1926 volgde Roland Holst 
Derkinderen op als directeur van de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten. 
Inmiddels was de SociaalDemo cratische Partij 
in 1918 omgedoopt tot de Communis tische 
Partij Holland. Gedu ren de een aantal jaren 
onderhield Henriëtte Roland Holst persoonlijke 
contacten met Lenin en andere 
communistische leiders en wilde zij door 
uitgebreide studies als Kapi taal en arbeid in 
Nederland en dicht bundels als De nieuwe geboorte 
haar bijdrage leveren aan de sociale en 
culturele opvoeding van het proletariaat.106 De 
ontwik kelingen in de Sovjetunie na de dood van 

navolging ver diende.96 In datzelfde jaar 
voltooide Derkinderen zijn tweede Bossche 
Wand, maar nu was Veth minder enthousiast. 
Met diens eenzijdige gerichtheid op de 
middeleeuwen en grote nadruk op de ideële 
aspecten van het kunstwerk ten koste van de 
technische vereisten kon Veth niet instemmen, 
maar hij viel zijn vriend in het openbaar niet 
af.97 In 1918 werd Veth door toedoen van 
Derkinderen hoog le raar aan de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten.

Het nieuws van de dood van Morris vormde voor 
de kunstenaars Richard Roland Holst (18681938) 
en diens echtgenote Henriëtte Ro land Holst
van der Schalk (18691952) de aanleiding om de 
stap naar het so cia lisme te wagen. In haar 
memoires schreef zij: ‘Mijn man was zeer 
getroffen door de dood van Morris; hij haalde 
diens wer ken uit de grote boekenkast (...) en wij 
begonnen de opstellen over kunst en 
samenleving te herlezen, die wij jaren lang niet 
in handen hadden gehad. Blijkbaar was ik in die 
jaren rijp ge worden om ze te be grijpen, het was 
of de schellen mij van de ogen vielen, of ik de 
maatschappij, het mij omringende leven in een 
nieuw, helder licht zag.’98 Een jaar later sloten 
beiden zich aan bij de nog jonge SDAP. Het 
eerste artikel dat Henriëtte Roland Holst 
schreef voor De Nieuwe Tijd was gewijd aan 
Morris.99 Richard Roland Holst had Morris reeds 
persoonlijk ontmoet toen hij in Londen bij de 
decoratieve kunstenaars Ricketts en Shannon 
in de leer was.100 Gedurende een later ver blijf 
had de uitgever van Kunst en samen leving hem 
gevraagd om aan Crane een exemplaar van de 
Neder landse bewerking ervan te 
overhandigen.101

Roland Holst was diep getroffen door de 
gedaanteverwisseling van Amsterdam als een 
dromerige stad in een industriële metropool vol 
sociale ellende.102 Samen met Derkinderen werd 
hij actief in de beweging voor 

ver binding, waarin de samenstellende delen 
niet meer herkend worden’.91

Reeds tijdens de bouw van het Rijksmuseum 
te Amsterdam was het gebrek aan bekwame 
handwerkslieden pijnlijk aan de dag getreden. 
Arbeiders uit andere landen moesten worden 
aangetrokken om het karwei te klaren. Gezien 
deze situatie was het niet verwonderlijk dat 
figuren als Ruskin en Morris in Nederland een 
aan zienlijke in vloed konden uit oefenen op de 
‘esthetisering van het kunst nijverheidsbegrip’ 
en op de professionalisering van de betrokken 
kunstenaars.92 Het eerherstel voor traditionele 
technieken en am bach telijke produktie wijzen 
was mede gebaseerd op het ge dach ten goed van 
de door hen in gang gezette Arts and Crafts 
Movement. De eerste resultaten waren in 1900 te 
zien tijdens de Wereldtentoonstelling in 
Parijs.93

7. Gemeenschapskunst en socialisme
De kunstcriticus, schilder en etser Jan Veth 
(18641925) heeft de term gemeenschapskunst 
bedacht. Eerst was Veth nog beïnvloed door de 
individualisten onder de Tachtigers zoals Kloos 
en Van Deyssel. Het werk van Derkin deren voor 
het stadhuis van Den Bosch en de publikatie in 
1892 van The claims of decorative art door de 
bekendste leer ling van Morris, Walter Crane, 
con fronteerden Veth echter met ‘de geboorte 
van een nieuwe kunst’ waarin mediëvisme en de 
behoef te aan een nieuwe gemeenschap de 
boventoon voerden. Twee jaar later deed Veth 
zijn invloedrijke Kunst en samenleving 
verschijnen, een bewerking van het boek van 
Crane.94 Zijn woonplaats Laren werd enige tijd 
een centrum voor de ethische, esthetische en 
educatieve idealen van de beweging voor 
gemeenschapskunst.95 Bij de dood van Morris in 
1896 prees Veth in zijn ‘In memoriam’ deze als 
‘een groot dich ter’, ‘een heerlijk 
ambachtsman’, ‘een doorzettend praktikus’ en 
‘een geest driftig utopist’ wiens voorbeeld veler 
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opdracht tot de bouw van een woon gemeenschap 
op een terrein gelegen naast zijn onderneming. 
Met zijn gezin zou ook hij er, temidden van zijn 
arbeiders, gaan wonen. Agnetapark, voltooid in 
1885 en vernoemd naar zijn vrouw, bevatte niet 
al leen woningen, maar ook verschillende 
ruimten voor opleiding en ver strooiing. Onder 
invloed van vooral Ruskin be steed de Van 
Marken grote aandacht aan de esthetische 
kwaliteit van het project.119 De 
landschapsarchitect L.P. Zocher kreeg de 
opdracht voor het totaalontwerp van het park 
met zijn gebouwen, vijvers en brug gen. Aan de 
grootste vijver bouwde de architect E. Gugel 
een villa voor het gezin Van Marken, die de 
immer actieve fabriekseigenaar Rust Roest 
noemde.120 Het experiment was niet erg 
succesvol; zijn arbeiders wensten niet te leven 
onder zo nabij toezicht. Helene Mercier, als 
groot bewonderaarster van Octavia Hill één van 
de grondleggers van ‘de wetenschap der 
liefdadigheid’ in Nederland, bekritiseerde Van 
Marken in krachtige bewoordingen: ‘Zet nu de 
schepper en leider dezer cité, die tegelij k de 
chef is ha rer bewoners, zich als een patriarch 
met zijn stam in zijn eigen schepping neder, dan 
drukt hij zijner stichting deze haar ken
merkenden stempel onwillekeurig nog wat 
dieper in.’ Naar haar mening was het project 
‘ge maakt’ in plaats van ‘geworden’, waar door 
deze kleine gemeenschap volstrekt geïsoleerd 
bleef van de haar om ringende maatschappelijke 
jungle.121

In 1888 had Helene Mercier (18391910) in het 
Sociaal Week blad geschreven dat zij hoopte dat 
ook in Amsterdam ‘een Neder land sche Ruskin 
en een Nederlandsche Octavia Hill’ zich aan het 
woningwerk zouden gaan wijden.122 Hoewel noch 
een Rus kin, noch een Hill snel werd gevonden, 
slaagde zij erin twee jon ge vrouwen, Johanna 
ter Meulen en Louise Went, naar Londen te 
sturen waar zij zouden worden geschoold tot 

Kelmscott Press van Morris de boekver sie ring 
tot nieuw leven had gebracht, gaf hij de 
typograaf S.H. de Roos (18771962) opdracht 
boekom slagen en nieuwe lettertypen te ont
werpen.

Volgens Radermacher Schorer kan men bij de 
herleving van de Nederlandse boekdrukkunst 
aan het eind van de negentiende eeuw twee 
ontwikke lingen waarnemen: eerst een korte 
periode van de zogeheten ‘versierders’ rond de 
generatie van Negentig, en vervolgens het 
tijdperk der typo grafen dat na 1895 een aanvang 
nam.115 De versierders toonden geen 
belangstelling voor het verband tussen hun 
decoraties en de ove rige aspecten van het boek, 
ter wijl de typografen, onder invloed van Morris, 
de organische een heid van lettertype, 
versiering en illustratie beklemtoonden.116 
Kunst en samenleving van Crane, bewerkt door 
Veth en versierd door G.W. Dijs selhoff, behoort 
tot de eerste periode. Kunst en maatschappij van 
Morris dat door De Roos werd vorm gegeven, is 
een fraai voorbeeld van de twee de ontwik ke ling. 
Het betekende het begin van een nieuw tijd perk 
voor de Neder landse boek drukkunst met De 
Roos als grondlegger.

woongemeenschap en woningopzicht
De ondernemer J.C. van Marken (18451906) 

was niet alleen de eigenaar van een gist en 
spiritusfabriek in Delft, maar ook een pionier 
op het gebied van volksopvoeding en 
volksontwikkeling die wilde bijdragen tot ‘de 
verfraaiing van het leven, verhoging van het 
zedelijk en intellectueel peil’ van zijn 
arbeiders.117 Hij was lid van het Comité dat door 
Ker dijk was opgericht om ‘de sociale quaes tie’ 
te be spreken. Van Mar kens schoonzuster was 
getrouwd met deze pro gressieve libe raal.118

Ook Van Marken voelde zich geïnspireerd 
door de utopische dro men van Ruskin en Morris 
en hun verlangen naar een nieuwe, 
harmonische, samenleving. In 1882 gaf hij 

Protection of Ancient Buildings’ uitgebreid 
aan het woord, terwijl hij daar in tevens John 
Rus kin ten tonele voerde als ‘de groote schoon
heids apostel der negentiende eeuw, die het licht 
der hoop ontstak in een tijdperk van sombere 
duisternis’.112

goedkope lectuur en boekdrukkunst
De Nederlandse vertaling van Ruskins Fors 

clavigera was uitgegeven door L. Simons (1862
1932), de stichter van de We reldbibliotheek, een 
maatschappij ‘voor goede en goedkope lec tuur’. 
Deze uitgeverij publiceerde in 1909 ook Ruskins 
Tijd en getij met een voorwoord van Simons. In 
totaal werden in de pe riode rond 1900 acht 
boeken van Ruskin in het Nederlands vertaald 
en vier van Morris.113

In het begin van de jaren negentig had 
Simons zich in menig opzicht actief betoond op 
het terrein van de volksopvoeding. Zo richtte 
hij onder andere de vereniging Leeskunst op, 
waarbinnen in klei ne groepen over boeken werd 
gediscussieerd. In 1893 ver trok Simons naar 
Engeland waar hij een partner werd van de uit
geverij Henry and Co. Gedurende zijn verblijf 
aldaar woonde hij diverse lezingen van Morris 
bij en stond hij in contact met de Arts and 
Crafts Movement. Na zijn terugkeer besloot hij 
zijn belangstelling voor volksopvoeding en zijn 
vakkennis als uitgever te bundelen. Andere 
Europese initiatieven zoals de Duitse Re klam 
UniversalBibliothek en de Engelse Dent’s 
Everymans Li brary waren hem voorgegaan 
toen Simons in 1905 de Wereld bi blio theek 
oprichtte. Bekende filantropen op het gebied 
van de volks op voe ding steunden hem door het 
kopen van aandelen.114

Het was voor Simons een belangrijk 
uitgangspunt dat een goede boekverzorging 
mensen ertoe zou brengen zijn uitgaven niet 
alleen te kopen, maar ook met respect te 
bewaren. Daar hij uit eigen ervaring wist hoe de 

meesterwerk zou worden: de Beurs te Am ster
dam. De feitelijke bouw ervan begon in 1898 en 
nam vijf jaar in beslag. Getrouw aan de idealen 
van de gemeenschapskunst had Ber lage 
sa menwerking gezocht met andere 
kunstenaars, onder wie Derkin deren voor de 
glasinloodramen en Roland Holst voor de 
muurschil de ringen. De invloed van Ruskin, 
Morris en Crane op de socialist Berlage is 
onmiskenbaar; in dit verband kwam Kossmann 
tot de meer algemene conclusie dat het Ne der
landse socialisme in zijn idea listischesthe
tische vorm vaak putte ‘uit Britse voorbeelden, 
terwijl het voor zijn eco nomische en politieke 
leerstellingen veel aan Duitsland ont leende’.110 
In fei te onderging Berlage hetzelfde lot als 
Morris. Hij die geloofde dat ware architectuur 
alleen mogelijk was in een socia listische 
maatschappij, leverde zijn fraaiste prestaties in 
dienst van het kapitalisme.

Polaks opdracht om het hoofdkwartier van 
zijn Bond te bouwen plaatste Berlage uiteraard 
niet voor een dergelijk dilemma. De glasin
loodramen werden gemaakt in de werkplaats 
van Derkin deren, Roland Holst werd wederom 
gevraagd om de muurschilderingen aan te bren
gen die als een uitstekend voorbeeld kunnen 
worden beschouwd van het geloof in de 
educatieve functie van gemeen schapskunst; 
zijn echtgenote Henriëtte droeg bovendien zorg 
voor de toelichtende spreuken. Het gehele 
gebouw werd verondersteld te dienen als ‘het 
ideale huis’ dat de arbeiders herbergt ‘in een 
omgeving van schoonheid, die zij in de 
kapitalistische maatschappij in hun eigen 
woningen moeten ontberen’.111

Ook in vele andere opzichten was Polak een 
navolger van Morris; hij zette zich reeds vroeg 
in voor monumentenzorg en milieube
scherming. In Het kleine land en zijn groote 
schoonheid liet hij ‘de groote Engelsche dichter 
en sierkunstenaar William Morris, in zijne 
hoedanigheid van secretaris der Society for the 
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voor de Wereld bibliotheek samen met Annie 
Salomons de redactie te voe ren van een nieuw 
tijdschrift voor vrouwen, getiteld Leven En 
Werken.138 Haar liefde voor de natuur en be hoefte 
om haar voorkeuren met vele an deren te delen, 
leidden tot het boek Kijkjes in de planten we reld, 
dat fraai werd geïllustreerd door L.W.R. 
Wenckebach.139

Een belangrijke gift stelde Knappert in staat 
om een vakantie huis voor jongeren en 
volwassenen te laten bouwen in de bollen streek 
bij Noord wijkerhout. Volgens betrouwbare bron 
had het buitenverblijf zijn ontstaan te danken 
aan een gedicht van William Wordsworth. De 
architect was J.J.P. Oud, een leerling van Ber
lage; de kunstenaars Theo van Doesburg en H.H. 
Kamerlingh Onnes namen het interieur voor 
hun rekening. De eerste steen van De Vonk werd 
gelegd op 8 februari 1918, een voor Emilie 
Knappert zeer symbolische datum. Deze dag 
viel samen met de diësviering van de Leidse 
Uni ver siteit en met de verjaardag van zowel 
Ruskin als Barnett.140 In de huiskamer werden 
later de portretten op gehangen van John 
Ruskin en William Morris.

8. Van esthetische volksopvoeding naar 
kunsteducatie

Na verloop van tijd verminderde de 
belangstelling voor het esthetische element in 
de volksopvoeding; het beoogde publiek liet in 
toenemende mate verstek gaan. Het culturele 
aanbod sloot kennelijk niet aan op de 
belevingswereld van de arbeiders, terwijl het 
ideaal van een nieuwe samenleving verder weg 
leek dan ooit en de maatschappelijke strijd een 
steeds pragmatischer aanzien kreeg. Een 
vereniging als Kunst aan het Volk bij voorbeeld 
bleek tegen het eind van de jaren twintig niet 
langer een geliefd lid van de rode familie.141 

Ook bij de School van Maatschappelijk Werk 
werden de accenten gaandeweg anders gelegd. 
Nadat in 1926 M.J.A. Moltzer van Emilie 

armen.133 Ander zijds bleef zij, geconfronteerd 
met maatschappelijk onrecht , niet aan de kant 
staan. Na de grote spoorwegstakingen van 1903 
werden ver schillende ‘wurgwetten’ voorgesteld 
door Kuyper, eerste minister en leider van de 
AntiRevolutionaire Partij. Samen met de uit
gever Simons en de architect Berlage 
ondertekende Knap pert een in een krachtige 
bewoordingen opgesteld protest.134

Vier jaar eerder was − zoals het geval was met 
het Amsterdamse Ons Huis − in navolging van 
Toynbee Hall het Leidse Volkshuis geopend. 
Gedurende zestien jaar heeft Emilie Knappert 
dit volks huis ge leid. Volgens de statuten was 
het doel ‘verhoging van de ontwikkeling, 
beschaving en levensgeluk onder de arbeidende 
en daarmee gelijkstaande klas sen te Leiden en 
de naaste omgeving, o.a. door spreiding van 
nuttige kennis, door aanmoediging van 
wetenschap, kunst en gemeenschapszin’.135 
Hoog le raren en stu denten hielden er 
voordrachten en verleenden juridische bij stand, 
meestal inzake huur con flicten. Muziek uitvoe
ringen, tentoon stellingen en museumbezoek 
moesten ‘de kunst binnen het gezichtsveld van 
het Leidse proletariaat’ brengen. Zo intro
duceerde Knappert een vroege vorm van 
‘kunstuitleen’ waarbij zij de bezoekers 
aanmoedigde reprodukties mee naar huis te 
nemen.136 

In 1915 werd zij directeur van de School voor 
Maatschappelijk Werk te Amsterdam. 
Overeenkomstig de opvatting die zij te Leiden 
had uitgedragen stond ook daar de zorg voor de 
culturele ver heffing van het volk op de eerste 
plaats. Zelf verzorgde zij in haar nieuwe functie 
met veel enthousiasme cursussen over dichters 
als Dante en Wordsworth, en leidde zij haar 
leerlingen rond in de middeleeuwse kathedraal 
van Chartres. Zij wilde dat ‘bezielde leidsters 
dit cultuurgoed aan de arbeidersbevolking 
zouden over brengen’.137 

Eveneens in 1915 nodigde Simons haar uit om 

Lulofs van advies die het ini tiatief had genomen 
tot deze eerste beroepsopleiding voor 
armenzorg en volksopvoeding. Haar slechte 
gezondheid belette Mercier evenwel om een 
actief aandeel in de dagelijkse gang van zaken 
te nemen.127

Toen zij in 1910 stierf, werd zij in een inleiding 
tot een ver zameling van haar opstellen geëerd 
als ‘een heilige van den nieuwen tijd’.128 Ruskin 
was op soort gelijke wijze heilig verklaard. 
Tijdens diens begrafenis droeg een krans de 
woorden uit Johannes 1 : 6: ‘Er trad een mens op, 
van God gezonden, wiens naam was Jo hannes’.129 
Ne der land had in haar de Ruskin gevonden naar 
wie Helene Mercier zelf zo had uitgezien.

volkshuis en culturele verheffing
Emilie Knappert (18601952) kan worden 

beschouwd als de drij vende kracht achter de 
volksopvoeding in het Nederland van rond de 
eeuwwisseling. Haar optimistische finde
sièclemotto luidde: ‘Wat moet, moet kunnen.’130 
Een reeks bijdragen aan een boek dat haar ter 
gelegenheid van haar zeven tigste verjaardag 
werd aangeboden, legt getuigenis af van haar 
uiteenlopende activi tei ten. Deze vertoonden 
echter wel een duidelijke lijn. In haar bijdrage 
aan de bundel wees Snellen hier op: ‘Wie aan 
Emilie Knappert en haar sociaal werk denkt, 
denkt aan William Morris, aan John Ruskin, 
aan Aurora Leigh door Elizabeth Barrett 
Browning, aan de gedich ten van Wordsworth, 
aan de Divina commedia van Dante, aan Thomas 
Carlyle.’131

Enerzijds hadden haar neiging tot mystiek 
en haar oplei ding tot godsdienstonderwijzeres 
Knappert dichter bij Ruskin dan bij Morris doen 
belanden. Ruskin, zo schreef zij eens, ‘had mij 
te pakken met zijn Unto this last en heeft mij 
nooit weer losgelaten’.132 Zij deelde diens liefde 
voor natuur en kunst, zijn bewondering voor 
eerlijk vak manschap en zijn geloof in sociale 
verzoening door de zedelijke verheffing van de 

woningopzichteresse. In 1896 resulteerden 
Merciers inspanningen voorts in de oprichting 
van de Bouwonder neming Jordaan. Het project 
werd gefinancierd door C.W. Janssen die in 
NederlandsIndië een aantal tabaksplantages 
bezat. Niet iedereen was ge luk kig met deze voor 
ons land nieuwe educatieve aan pak. Voor Catha
rina Alberdingk Thijm had het iets stui tends 
wanneer ‘be schaafde gefortuneerde dames 
renten ophalen voor kapi ta lis ten’.123 Zeer tot 
verdriet van Mercier werd het doel van Octavia 
Hill om ‘vreugde en schoonheid’ te brengen in 
het leven der armen, nauwelijks bereikt.124 
Volgens haar was er ‘menige éénkamerwoning, 
die op het punt van meubileering een sterken 
familietrek gemeen heeft met den modernen 
salon van den rijk geworden bourgeois: snuis
terijenmagazijnen even als deze’.125

In 1890 publiceerde Helene Mercier haar 
vertaling van Prac ticable socialism door S.A. 
Barnett en zijn vrouw Henrietta onder de titel 
Uitvoerbaar socialisme: studiën over sociale her-
vorming. Twee jaar later richtte zij, wederom 
met steun van de tabaks plan ter Janssen, in 
Amsterdam Ons Huis op, het eerste volks huis in 
Nederland naar het model van Barnetts 
Toynbee Hall. Voor zijn vertrek naar Engeland 
had ook de uitgever Simons zich met de opzet 
ervan beziggehouden. Het gebouw bevatte een 
biblio theek, een leeszaal en een toneelzaal 
welke tevens werd gebruikt werd voor 
tentoonstellingen van, onder andere, de boeken 
van de Wereld bi bliotheek en de ‘voorwerpen 
door den ambachtsman vervaardigd’.126 In 
tegenstelling tot Toynbee Hall vestigden de 
goedwillende burgers zich niet in Ons Huis. Men 
achtte de afstanden in Nederland dus danig 
klein dat men ook zo wel het contact met het 
volk kon on der houden! 

Helene Mercier speelde eveneens een 
belangrijke rol bij de voor berei ding van de 
Oplei dingsinrichting voor Socialen Arbeid. 
Samen met Kerdijk diende zij Marie Muller
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‘activerings  werk’ gehanteerd en zocht men 
contact met sociaalculturele buurthuizen, de 
directe nazaten van de vroegere volks huizen.147

Tijdens de jaren tachtig verminderde de 
aandacht voor sociale en culturele emancipatie. 
De overheid besloot de geslonken middelen in 
het vervolg bij voorkeur aan te wenden voor het 
behoud van erkende kwaliteit. Het op 
privatisering gerichte beleid dwong de musea 
tot het zoeken van spon sors en het organiseren 
van aantrekkelijke en commercieel 
verantwoorde megatentoon stel lingen, 
doorgaans vergezeld van een luxueus 
uitgevoerde cata logus of andere sou ve nirs. 
Kunst promo tie wordt thans belangrijker 
geacht dan kunstzinnige vorming, die 
bovendien haar naam kwijtraakte en in het 
vervolg ‘kunsteducatie’ heten moet.148 

*  Met dank aan Ineke van Hamersveld voor 
haar commentaar op een eerdere versie van 
dit artikel.

vormingswerk, tezamen met het formele, 
diplomagerichte, onderwijs en de scholing tot 
een beroep, een plaats toegewezen binnen de 
volwasseneneducatie. Op peda gogisch terrein 
was inmiddels in 1950 te Amsterdam de 
Werkgroep voor Esthetische Vorming begonnen 
met een Werkschuit, waar kinderen door beel
dende kunstenaars werden be geleid in hun 
artistieke ex pressie. Hieruit ontwikkelden zich 
de latere creativi teitscentra die steeds meer 
volwassenen trokken; kunst zinnige vorming 
werd aldus tevens een buitenschoolse 
aangelegen heid. 

In de jaren zestig en zeventig werd kunst 
gezien als een middel dat bij kon dragen aan het 
maat schappelijke be wust wor dings proces van 
ach tergebleven groepen. De oproep tot 
ingrijpende sociale veranderingen liet evenwel 
weinig ruimte voor de beleving van schoonheid 
als zodanig. Zelfs op het terrein van de 
kunstzinnige vorming kreeg het specifiek 
esthetische aspect geringe aandacht. Zo werden 
in een Beleidsnota van de Nederlandse Stichting 
voor Kunstzinnige Vor ming drie stromingen 
onderscheiden, te weten: kunstzinnige vorming 
als a. het gevoelig maken voor kunst, b. een 
middel tot persoonlijkheidsontplooiing en c. 
een weg naar maat schap pelijke bewust wording. 
In de nota werd de eerste stroming afgewezen 
met het argument dat daarin niet de vorming, 
maar de kunst centraal zou staan. Uit
gangspunt voor het beleid diende immers te zijn 
dat ‘de kunst zinnige vorming wordt getoetst 
naar de mate waarin zij bijdraagt aan de sociale 
vorming’.146 

In elk museum van enig belang kwamen edu
catieve afde lingen; hun activiteiten stelden die 
van andere sectoren soms in de schaduw. In de 
musea werden nieuwe en vaak provo cerende 
educatieve technieken ontwikkeld. Om het 
beeld van kunst als ‘instru ment van de 
heersende macht’ af te breken, werden voorts 
buiten het museum methoden van het 

Knappert de leiding had overgenomen, 
veranderde het karakter van de op leiding en 
kreeg de hulpverlening in de zin van het huidige 
maatschappelijke werk steeds meer de 
overhand. Zeker tij dens de economische crisis 
van de jaren dertig had men nog maar weinig 
belang stelling voor culturele ontplooiing.142

Na de Tweede Wereldoorlog werd 
‘kunstopvoeding’ regeringszaak. Bij een aantal 
archi tecten van de Nederlandse 
verzorgingsstaat overheerste een gevoel van 
be kommernis over het ‘gewone volk’, dat tot 
diverse ‘moralistischopvoed kundige’ 
maatregelen leidde. In dit kader voerde G.J. van 
der Leeuw, de eerste naoorlogse minister van 
Onder wijs, Kunsten en Weten schappen, een 
actief en veelal paternalis tisch cultuurbeleid.143 
Na zijn vroegtijdige vertrek namen zijn opvol
gers een minder daadkrachtige houding aan, 
maar hun zorgen bleven. Zo drong in 1949 de 
katholieke minister F.J.Th. Rutten er bij de 
Voorlopige Raad voor de Kunst op aan om in het 
bijzonder de vraag onder ogen te zien ‘hoe de 
kunst tot de arbeider gebracht kan worden’.144

In die tijd be schouwde de Nederlandse 
overheid kunst als een synoniem voor 
schoonheid. Musea werden bezien als 
wereldlijke kerken waar een eer biedige stilte in 
acht behoorde te worden genomen. In een 
periode van snelle sociale verandering en 
secularisering konden zij mo gelijkerwijs enige 
compensatie bieden voor vermoed 
identiteitsverlies. Contact met de schone 
kunsten werd nog immer geacht een beschavend 
effect te hebben op het gewone volk, waardoor 
het zich zou af keren van laagbijdegronds 
amusement. In de strijd tegen ‘mas si ficatie’ 
konden de kunstmusea bij hun opvoedende taak 
rekenen op overheidssteun.145

Langzamerhand verdween de term 
volksopvoeding echter van het toneel om plaats 
te maken voor het minder bevoogdend 
klinkende vorming. Daarna kreeg het 
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