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DE AKADEMIE EN DE MONUMENTENZORG 
IN NEDERLAND 

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft in de 
Verenigde Vergadering van haar beide Afdelingen op 5 juni 1860 
het besluit genomen een Commissie in te stellen "tot het opsporen, 
het behoud en het bekend maken van overblijfselen der Vader
landsche kunst uit vroeger tijden" . Tegelijkertijd werden benoemd 
tot leden van deze Commissie uit de Afdeling Letterkunde de 
Heren Leemans, de directeur van het Museum van Oudheden te 
Leiden, en Moll, de bekende kerkhistoricus te Amsterdam, en uit de 
Afdeling Natuurkunde de Heren Rose, de rijksbouwmeester, en 
Van der Kun, de directeur-generaal van de Waterstaat, te 's-Graven
hage. De laatste is in 1863 overleden en vervangen door zijn 
ambtsopvolger, de Heer Conrad, aan de Hagenaars welbekend door 
de naar hem genoemde Conradkade. 

Door onze correspondent Prof. Dr. G. J. Hoogewerff te Florence 
is de instelling van deze Commissie in herinnering gebracht. Hij 
heeft er een verhandeling aan gewijd, die bestemd is voor de 
Mededelingen van onze Afdeling 1). Jammer genoeg is hij niet in 
staat naar Nederland te komen om deze verhandeling voor te lezen. 
Hij heeft evenwel aan mij verzocht hier de aandacht te vestigen 
op het besluit van de Akademie van honderd jaar geleden. 

Hoogewerff was inderdaad aangewezen om de Commissie en haar 
werkzaamheid te herdenken. In zijn grote werk "De Nederlandsche 
schilderkunst" in vier delen, waaraan nog een deel met aanvullingen, 
een samenvatting en uitvoerige registers is toegevoegd, heeft hij 
herhaaldelijk gelegenheid gehad met grote waardering het werk 
van de Commissie te vermelden. De gegevens, die de Commissie 
heeft bijeengebracht en in haar Verslagen te boek gesteld, konden 
veelal door Hoogewerff worden gebruikt als grondslag voor de 
beschrijving van een aantal muurschilderingen, die zijn verloren 
gegaan. Zonder de bemoeienissen van de Commissie zouden zij 
volkomen vergeten zijn. 

Het is een grote verdienste van Hoogewerff geweest, dat hij als 
eerste uitvoerig de oudste voortbrengselen van de schilderkunst in 
Noord-Nederland heeft beschreven. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal hij ook de laatste zijn, die een werk in deze vorm onderneemt. 
Het is ten minste niet aannemelijk, dat iemand anders in afzienbare 

1) De tekst is hierach ter afgedrukt . 
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tijd deze omvangrijke, moeilijke en netelige taak ter hand zal nemen. 
Ik durf het ook een ondankbare taak te noemen, al heb ik zelf 
indertijd na de verschijning van de verschillende delen, in een reeks 
van aankondigingen, mijn bewondering voor het werk van Hooge
werff uitgesproken. Anders is in woord en geschrift meer gebleken 
van kritiek op details dan van waardering voor het imposante geheel. 

Het is niet mijn bedoeling hier te spreken over het werk, dat de 
Commissie van 1860 heeft verricht. In de genoemde verhandeling 
van Hoogewerff wordt daarover voldoende uitgeweid. Liever wil 
ik uiteenzetten, hoe de Commissie van 1860 de grondslagen heeft 
gelegd van de Monumentenzorg in Nederland. Haar invloed laat 
zich op deze wijze gevoelen tot op den huidigen dag. Voor mijn 
relaas kan ik gebruik maken van een aantal gegevens, die zijn 
ontleend aan een tweetal artikelen van Dr. H. E. van Gelder uit 
1943, het jaar toen een eeuw was verstreken na de geboortedag 
van Victor de Stuers. 

Ondanks de voortvarendheid van Leemans, haar voorzitter, 
heeft de Commissie niet veel succes gehad. Medewerking was 
schaars en van haar werk werd niet veel notitie genomen. Eén van 
de tijdschriften, waarin haar Verslagen werden besproken, was De 
Gids, en een van de weinigen, die zich met berichten tot haar 
wendden, was Victor de Stuers. Het is dus niet verwonderlijk, dat 
de leden er genoeg van kregen. In het Jaarverslag, dat in 1871 
werd uitgebracht, deelde de Commissie mede, dat haar taak beter 
kon worden toevertrouwd aan een deskundige RijkscomInissie met 
meer gezag en meer hulpmiddelen. De Commissie werd in de 
vergadering der Akademie van 29 april 1871 ontbonden. Een laatste 
Jaarverslag werd op 27 april 1872 door Leemans uitgebracht. 

Een Rijkscommissie, als de Commissie van 1860 had voorgesteld, 
is inderdaad tot stand gekomen, maar eerst nadat er nog een 
krachtige actie voor was gevoerd. Tot die actie gehoorde het 
vermaarde, uiterst felle artikel van Victor de Stuers in De Gids 
van november 1873, met de pakkende titel "Holland op zijn 
smalst". De Stuers had reeds eerder aan De Gids medegewerkt en 
was gedurende zijn studententijd te Leiden met Leemans in aan
raking gekomen. Aanleiding voor het artikel was het prachtige 
oksaal van de Kathedraal te 's-Hertogenbosch, dat De Stuers met 
grote verontwaardiging had aanschouwd in het Victoria and 
Albert Museum te Londen, toen hij in juli 1873 de opening van dit 
museum bijwoonde. 

Er moet nog meer zijn geageerd. Dat wordt duidelijk door het 
Koninklijk Besluit van 1874, waarbij een College van Rijksadviseurs 
voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd ingesteld. 
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Daarvoor was het initiatief uitgegaan van Minister J. H. Geertsema, 
die het artikel van De Stuers reeds vóór de publicatie in De Gids 
ter lezing had ontvangen, op raad van de Secretaris-Generaal 
Mr. P. F. Hubrecht, het latere lid van de Raad van State. Leemans 
werd ondervoorzitter en De Stuers een van de leden. Bovendien 
werd De Stuers in 1875 benoemd tot referendaris en chef van de 
door Minister J. Heemskerk Azn. nieuw ingestelde Afdeling Kunsten 
en Wetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De Stuers heeft die post bekleed tot 1901, toen hij werd benoemd tot 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Het College van Rijksadviseurs heeft ook geen lang bestaan gehad. 
Er ontstonden al spoedig moeilijkheden in het College, vooral ten 
gevolge van het felle optreden van De Stuers, waardoor de leden 
werden verdeeld in degenen die vóór en die tegen De Stuers waren. 
De Minister gaf ten slotte aan De Stuers gelijk en heeft het College 
in 1879 opgeheven. Van dat jaar af heerste De Stuers als de 
almachtige en gevreesde Referendaris. 

Een nieuwe phase voor de Monumentenzorg is aangebroken, 
toen onder Minister Kuyper in 1903 de "Rijkscommissie tot het 
opmaken en uitgeven van een Inventaris en een Beschrijving van 
de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst" werd 
ingesteld. Van deze Commissie werd Jan Kalf secretaris. Kalf was 
iemand met een zeer krachtige overtuiging, die vasthield aan zijn 
denkbeelden, vooral wat de restauratie van monumenten aangaat. 
Reeds vroeger was hij met De Stuers, die in de Rijkscommissie 
een belangrijke plaats innam, in botsing gekomen. 

Na enige tijd zijn de moeilijkheden tussen Kalf en enkele andere 
leden van de Rijkscommissie zó hoog gelopen, dat Kalf er aan heeft 
gedacht van betrekking te veranderen en zelfs naar een plaats
vervanger heeft uitgezien. Maar gelukkig voor de Nederlandse 
monumenten en voor degene, die Kalf als zijn mogelijke plaats
vervanger had gedacht, is hij van dit denkbeeld teruggekomen. 
Toen onder Minister De Visser in 1918 een Rijkscommissie en een 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg zijn ingesteld, werd Kalf geen 
secretaris van de Rijkscommissie, maar wel directeur van het Rijks
bureau. Hij heeft deze post tot 1939 bekleed. 

Thans is in de plaats van deze instituten getreden de Voorlopige 
Monumentenraad met zijn organen. "Voorlopig" heet de Monu
mentenraad, totdat dit lichaam een wettelijke grondslag zal hebben 
verkregen door een Monumentenwet. Zulk een wet missen wij nog 
altijd. Nadat tientallen van jaren door een reeks van Commissies 
aan de voorbereiding is gewerkt, heeft het redigeren van het thans 
ingediende wetsontwerp nog zeer veel moeite gekost wegens het 
aantal heilige huisjes, die moesten worden ontzien. Blijkbaar is 
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men nog altijd niet gewend aan de denkbeelden, waarvoor De Stuers 
en Kalf met zoveel felheid en energie hebben gestreden. Misschien 
is het nog altijd die felheid , waardoor het verzet tegen de Monu
mentenwet wordt gestimuleerd. Hoe dit ook zij , laten wij hopen, 
dat Nederland eerlang zijn unieke plaats in West-Europa zal 
verliezen, de unieke plaats die het inneemt door het ontbreken 
van een Monumentenwet. 

A. W. BIJVANCK 

IV 



Het gaat niet om de herdenking, na honderd jaren, van een door 
de Koninklijke Akademie genomen initiatief alleen. Het gaat 
bovenal om de viering van het eeuwgetijde van een vrijwillig 
aanvaarde taak, die met grote toewijding werd behartigd, . . . zolang 
dit mogelijk was. Dat deze taak vervolgens met goed gevolg door 
anderen werd overgenomen, of liever gezegd door anderen weder 
werd opgenomen, mag geen reden zijn om de toewijding en de 
volharding van een verdienstelijke ploeg verkenners aan de ver
getelheid prijs te geven. Het past integendeel hen met waardering 
en dankbaarheid te herdenken. 

De gestelde taak bestond hierin : de haast volkomen verwaar
loosde bestudering en conservering van de uit de Middeleeuwen 
overgeleverde kunstwerken ter hand te nemen. Ook tot de zorg 
van wat wij tegenwoordig de Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst plegen te noemen strekte de praktische bemoeiing zich uit. 
Aandacht aan deze Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd 
door de Nederlandse Regering het eerst geschonken met de instel
ling, in het jaar 1874, van de Commissie van Rijks-adviseurs. Het 
is echter alweer vergeten, dat deze Commissie rechtstreeks en met 
zoveel woorden is uitgelokt door de twee jaren te voren op eigen 
verzoek ontbonden Commissie van de Koninklijke Akademie. 

De verbijsterende bloei van onze schilderkunst in de "Gouden 
Eeuw" is oorzaak geweest, dat de belangstelling zowel van de 
deskundigen als van het ontwikkeld publiek zich lange tijd - men 
mag zeggen: tot omstreeks 1900 - op dit tijdperk van nationale 
glorie heeft samengetrokken. Als duidelijke aanwijzingen van een 
intredende kentering of, beter gezegd, van een bewuste verruiming 
van het studieveld in goede zin, beschouw ik het kleine, maar 
kostelijke boekje van A. Pit : "Les Origines de l' Art Hollandais" , 
dat in 1894 door hem te Parijs werd uitgegeven. Het werd drie 
jaren later, in 1897, gevolgd door het artikel van Jan Kalf: 
" Onderzoekingen naar dertiend' eeuwsche schilderkunst in Neder
land", verschenen in de derde jaargang van het Tweemaandelijksch 
Tijdschrift, en in 1899 door het bekende proefschrift van Willem 
Vogelsang: "Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters" , 
dat te Straatsburg het licht zag. 

Eerst zeer geleidelijk is de kunst , ouder dan "onze zeventiende 
eeuw", door hiertoe bevoegde Nederlanders in studie genomen. 
De grote Tentoonstelling van Oude Kunst, in 1894 te Utrecht 
gehouden, heeft door de wetenschappelijke catalogus verhelderend 
gewerkt; maar hoever men na twintig jaren reeds gevorderd was, 
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leerde de tweede tentoonstelling, in 1913 alweder te Utrecht, door 
Vogelsang georganiseerd. Deze tentoonstelling omvatte uitsluitend 
kunstwerken "ouder dan omstreeks 1575". De beschrijvende 
catalogus verscheen in twee delen. 

In het dan volgende decennium werd aan de middeleeuwse 
schilders van de Haarlemse en van de Leidse school in steeds breder 
kring aandacht geschonken. Menig onderzoek werd verricht. Menige 
studie werd aan hen gewijd. Echter diende er nog heel wat gedaan 
te worden eer de kennis van die vroege kunst op ongeveer hetzelfde 
peil gebracht was, waarop de globale kennis van de zeventiende
eeuwse kunst zich reeds lang bevond. Welk peil tegenwoordig 
bereikt is, bleek wel duidelijk uit de Jubileums-tentoonstelling van 
het Rijksmuseum, in de zomer van 1958 gehouden. Deze indruk
wekkende tentoonstelling was aan de "Middeleeuwse Kunst der 
Noordelijke Nederlanden" gewijd, als iets dat vanzelf zo sprak. 
Het Museum bestond toen honderdvijftig jaar. 

Wij gingen verleden jaar zestig jaar terug en herdachten hoe in 
1899 de - tegenwoordig Koninklijke - "Nederlandsche Oudheid
kundige Bond" tot stand kwam. Er werd in januari 1959 een 
"Jubileumnummer" van het Bulletin uitgegeven, waarin de Nestor 
onzer kunsthistorici, Dr. H. E. van Gelder, onder de titel "Parade 
der Pioniers" een uitmuntend en boeiend geschreven overzicht gaf 
van het eerste, moeilijke stadium, dat de bij uitstek verdienstelijke 
organisatie heeft moeten doormaken om tot haar latere bloei te 
geraken. 

Zelf mede-pionier, putte hij bij zijn vreedzame wapenschouw uit 
rijke persoonlijke herinneringen en het trekt de aandacht hoe - na 
Victor de Stuers, "de gevreesde referendaris" - allereerst drie 
archivarissen van formaat wegens hun uitzonderlijke verdiensten 
herdacht werden. De Nestor zelf is de vierde: "zelf-vierde" om een 
oude iconografische vakterm te gebruiken . De andere drie zijn 
Mr. J. C. van Overvoorde, Jhr. Mr. J. A. Feith en Mr. Samuel 
Muller Fzn. De laatstgenoemde is sedert 1886 lid van de Mdeling 
Letterkunde der Koninklijke Akademie geweest. 

Deze hier nogmaals met ere genoemde stichters van de Bond 
zijn, behalve archivaris, bovendien alle vier directeur geweest van 
de respectieve plaatselijke musea: te Leiden, te Groningen, te 
Utrecht en in Den Haag. Naast hen staan de drie bekende be
stuurders van de verzamelingen in het Rijksmuseum te Amsterdam 
bijeengebracht: t.w. Jhr. B. W. J. van Riemsdijk, A. Pit en 
E. W. Moes; voorts als waardig vertegenwoordiger van Noord
Brabant het energieke lid der Gedeputeerde Staten Jhr. Mr. F. van 
Rijckevorsel en weldra de militante majoor der artillerie F. A. 
Hoefer, conservator van het Overijssels Museum te Zwolle en 
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stichter zowel als bezieler van het Nederlands Legermuseum in het 
kasteel De Doorwerth. "Majoor Hoefer" werd in de tijd der mobi
lisatie, 1914-19, eerst tot kolonel en dan tot generaal-majoor 
bevorderd. Even militant als hij, en bijna zou ik zeggen: als voor
vechter even "generaal", was Dr. Jan Kalf. Deze was in 1899 
nog slechts assistent aan het Nederlands Museum onder A. Pit, 
doch prominent van het eerste uur af aan. Vervolgens secretaris 
van de in 1903 ingestelde Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 
is hij sedert de leider bij uitnemendheid van de in betekenis steeds 
toenemende Rijksdienst geworden. Op 16 mei 1927 werd hij be
noemd tot lid van de Mdeling Letterkunde en is op 5 maart 1954 
overleden. 

De Koninklijke Akademie heeft echter het jaar 1899 - het jaar 
van de Bonds-pioniers - niet afgewacht! Wij gaan thans geen 
zestig, maar honderd jaren terug en herdenken, hoe deze Akademie 
reeds in Juni 1860 begonnen is een praktische en stelselmatige 
belangstelling voor de oudste resten van ons artistiek verleden 
aan den dag te leggen. Niemand denkt tegenwoordig meer aan die 
allereerste groep van "pioniers der pioniers". Toch is de door haar 
ontwikkelde werkzaamheid destijds - d.i. vóór Victor de Stuers 
en nog vóór het onlevensvatbare Instituut der Rijks-adviseurs 
(1874) - van zeer aanmerkelijke betekenis geweest. Zelfs mag 
men zonder overdrijving zeggen, dat de zorg voor de Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst met de instelling van 
deze Akademie-Commissie, honderd jaar geleden, een aanvang 
heeft genomen. 

Het was omstreeks het midden van juni 1860 dat op een ver
gadering van de beide Mdelingen der Koninklijke Akademie be
sloten werd over te gaan tot de benoeming van een bijzondere 
"Commissie tot het opsporen, het behoud en het bekend maken 
van overblijfsels der Vaderlandsche Kunst uit vroeger tijden". Ik 
wil hier eerst in korte woorden over de samenstelling en over de 
geschiedenis van deze Commissie handelen om daarna hare ver
diensten in herinnering te brengen. 

Op 26 juni van het genoemde jaar 1860 heeft zij te 's-Gravenhage 
haar eerste bijeenkomst gehouden. De leden waren: 

Professor C. Leemans, sedert 1835 eerste conservator en sedert 
1839 directem van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 
tevens hoogleraar aan de Universiteit aldaar. Op 5 mei 1846 is 
hij tot lid van de Mdeling Letterkunde dezer Akademie gekozen. 
Het initiatief tot de instelling van de Commissie is van hem uit
gegaan en hij werd haar voorzitter. Lang heeft hij de oudheid
kundige wetenschap mogen dienen, want eerst in 1891 vroeg en 
verkreeg hij uit zijn ambtelijke functies ontslag. Dit was op 
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twee-en-tachtigjarigen leeftijd. (Andere tijden, andere zeden). Twee 
jaar later is hij te Leiden overleden. Ter gelegenheid van zijn 
gouden ambts-jubileum, in 1885, verscheen een erebundel: "Etudes 
archéologiques, linguistiques et historiques dédiées à Monsieur Ie 
Dr. C. Leemans". De jonge Victor de Stuers heeft hieraan mede
gewerkt met een bijdrage over de reeds in 1839 door Leemans voor 
het eerst behandelde muurschilderingen in de Grote of St. Maartens
kerk te Zalt-Bommel. Deze goede stad was de geboorteplaats 
zowel van de jubilaris als van De Stuers zelf : een bijkomende 
omstandigheid die voor de geschiedenis van de Monumentenzorg 
niet zonder gewicht is geweest. 

De drie andere leden van de Commissie waren: Professor W. Mon, 
sedert 1846 hoogleraar in de kerkgeschiedenis te Amsterdam en 
lid van de Akademie sedert 1855; W . N . Rose, lid van de Afdeling 
Natuurkunde sedert 1851 en in 1858 tot architect van de Rijks
gebouwen benoemd; en ingenieur L. J. A. van der Kun, hoofd
inspecteur van Waterstaat, in 1847 reeds lid van de Mdeling 
Natuurkunde geworden. Men ziet, hoe de leden over de beide Mde
lingen der Akademie gelijkelijk waren verdeeld. Toen Van der Kun 
op 26 januari 1865 kwam te overlijden , werd hij vervangen door 
het Akademielid Ir. F. W. Conrad, destijds vertegenwoordiger van 
de onderkoning van Egypte bij de Suezkanaal-Maatschappij. In 
1851 was hij lid van de Afdeling Natuurkunde geworden. Na zijn 
dood op 1 februari 1870 bleef de vacature onvervuld, zodat de 
Commissie voortaan slechts drie leden telde: Leemans, Mon en Rose. 
Zij zou zich toen, na een tienjarig bestaan, niet lang meer hand
haven. Haar weg was allesbehalve over rozen gegaan! Hetgeen zij 
echter tot stand heeft weten te brengen, verdient daarom des te 
groter waardering. 

Na twee jaar van voorbereidend werk, - jaren waarin het terrein 
in alle richtingen werd verkend - heeft de Commissie zich in 
september 1862 met een omzendbrief gewend tot de kerkelijke 
overheden en instanties der verschillende gezindten en tot de 
besturen van alle genootschappen en verenigingen, waarvan zij 
medewerking meende te mogen verwachten. Deze medewerking is 
evenwel nagenoeg geheel uitgebleven. Alleen enkele weinige per
sonen, steeds dezelfde, een predikant hier, een hoofdonderwijzer 
daar, zijn voor en na als berichtgevers opgetreden. De leden hadden 
vrijwel al het werk zelf te verrichten 

Een werkzaam medestander, op wien de Commissie bij het ver
zamelen en uitwerken van gegevens altijd rekenen kon, vond zij in 
de persoon van L. J. F. Janssen , van 1835 tot 1863 conservator 
van het Leidse Museum van Oudheden , rechterhand van Leemans 
en een geleerde van grote verdiensten. Dat hij , ofschoon reeds sedert 
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1840 lid van het Koninklijk Instituut en sedert 1855 lid van de 
Mdeling Letterkunde der Akademie (waarin het Instituut was 
opgegaan), is hij geen lid van de Commissie geworden. Het Museum 
was immers door Leemans in de Commissie al voldoende vertegen
woordigd. Zowel de juiste verhouding als het evenwicht tussen de 
beide Mdelingen diende bij de samenstelling te blijven gehandhaafd. 

Reeds voordat de Commissie gevormd was, wijdde Janssen een 
uitvoerige en voor die tijd bijzonder grondige studie aan de in 
1858 ontdekte muurschilderingen in de St. Janskerk te Gorinchem. 
Deze oude schilderingen konden helaas niet behouden blijven. 
Slechts een enkel fragment , Noachs Schande voorstellende, heeft 
in het Rijksmuseum te Amsterdam een plaats gevonden. De studie 
van Janssen verscheen in het eerste deel van de " Verhandelingen 
der Koninklijke Akademie. Mdeeling Letterkunde", verlucht met 
een uitvoerige reeks van in die dagen zeer bewonderde gekleurde 
steendrukken. Deze zijn nog heden allerminst waardeloos! In hun 
geestdrift hebben de ontdekkers de bewuste muurschilderingen 
met voorstellingen uit het boek Genesis veel te vroeg gedateerd. 
Zij zijn eerst in de veertiende eeuw ontstaan. Maar dit is nog altijd 
vroeg genoeg. Janssen publiceerde ook in de " Algemeene Konst
en Letterbode" (deel LXXII, 1860) een artikel over in 1859 ontdekte 
muurschilderingen te Arnhem, namelijk in het voormalig St. 
Agnietenconvent, in 1404 gesticht, in 1860 gesloopt. Een jaar later 
werd deze verhandeling gevolgd door een bijdrage gewijd aan de 
merkwaardige gewelfschilderingen in de oude dorpskerk te Lienden 
in de Betuwe, reeds in 1846 door N. C. Kist waargenomen en in 
1858 door Janssen zelf vermeld. 

Een andere bondgenoot van de Commissie was David van der 
Kellen jr., van wiens hand wij een deugdelijke beschrijving bezitten 
van de in augustus 1866 bekend geworden schilderingen uit de 
Middeleeuwen in de kerk te Groenlo. (Verschenen in " De Neder
landsche Spectator" van dat jaar, nos. 48-49). 

Leemans zelf heeft als beschrijver van middeleeuwse monumenten 
gedebuteerd met de zo even terloops vermelde korte bijdrage over 
de teruggevonden muurschilderingen in de St. Maartenskerk te 
Zalt-Bommel, verschenen in "De Gids" van 1839. De schrijver 
was toen dertig jaar oud. Zijn bericht vindt men in het "Weten
schappelijk Bijvoegsel" van deel III op blz. 14-15. Het werd 
gevolgd door uitvoeriger studies en verslagen in "De Algemeene 
Konst- en Letterbode" van 1844 en 1846, opgesteld naar aanleiding 
van nieuwe belangrijke ontdekkingen, zeer uitvoerig; voorts in 
"De Nederlandsche Staatscourant" 1845-46, in de beide eerste 
jaargangen van het toen moderne en gezaghebbende tijdschrift 
" De Kunstspiegel" : 1845-46 en 1846-47; eindelijk in de " Verslagen 
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en Mededeelingen der Koninklijke Akademie. Mdeeling Letter
kunde": 1857 en 1858 (de twee eerste delen van de reeks). Dit 
alles betreft de schilderingen in de kerk te Zalt-Bommel. Men ziet, 
dat het statige godshuis, waarin hij gedoopt was, Leemans steeds 
zeer na aan het hart heeft gelegen. Door zijn toedoen hebben de 
muur- en gewelfschilderingen aldaar veertien jaren lang ik zeg niot 
in het centrum van de belangstelling gestaan, maar toch over
vloedige aandacht genoten. Het wil mij zelfs voorkomen, dat de 
instelling van de Akademie-Commissie in de zomer van 1860 door 
de betoonde belangstelling sterk is bevorderd en voor een deel 
werd uitgelokt. De ontdekking van de schilderingen te Gorinchem 
en te Arnhem kwam hierbij, ook al konden zij van de ondergang 
niet gered worden. Of beter gezegd: omdat zij niet gered konden 
worden, werden middelen beraamd om tot bescherIning van oude 
kunstwerken als deze te geraken. Besloten werd hierom van de 
zijde der AkadeInie op hun behoud en onderhoud aan te dringen. 
Een en ander kan alleen krachtens de wet geschieden. En nog 
steeds zijn wij, na honderd jaar, in Nederland op deze wet 
wachtende ... 

De voorbeeldige Italiaanse wet dagtekent van 1909. Toen deze 
in druk verschenen was, kreeg steller dezes van Mr. S. Muller Fzn. 
het verzoek deze onverwijld in het Nederlands te vertalen. Dit 
gebeurde, en de tekst werd even onverwijld in het Bulletjn van de 
Oudheidkundige Bond afgedrukt. Er werd haast gemaakt, want 
de zaak was zéér urgent. Dit is zij, nu inmiddels vijftig jaar ver
streken zijn, nog onverminderd. Doch keren wij tot ons onderwerp 
terug. 

Op de bovengenoemde bijdragen deed Leemans in het begin van 
1860 onder de titel "Nieuw ontdekte Muurschilderingen" een studie 
volgen over de hoogst belangwekkende vondsten in de St. Walburg
kerk te Zutphen, gedrukt in het reeds aangehaalde tweede deel van 
de "Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen. 
Afd. Letterkunde", tweede stuk. Het was vooral naar aanleiding 
van deze verhandeling, doch zeker ook in verband met de be
vindingen in de kerken te Zalt-Bommel en te Gorinchem, dat aan 
de Akademieleden Moll en Janssen werd verzocht om na onderzoek 
ter plaatse een verslag uit te brengen. Zij hebben aan deze opdracht 
voldaan door het opstellen van een breedvoerig rapport, dat voorts 
in de "Verslagen en Mededeelingen" van de Afdeling Letterkunde 
is afgedrukt. (Deel V, 1860, blz. 72 volg.). In dit verslag vinden 
wij niet alleen heugelijke, maar ook bedenkelijke, soms zeer be
denkelijke bijzonderheden vermeld. Zo lezen wij o.m. dat kort te 
voren in de kerk te Varsseveld (Geld.) "onder vele andere voor
stellingen" in het koor de gestalten van de vier Evangelisten waren 
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ontdekt, "doch men deed ze welhaast weder onder de handen der 
metsellieden voor altijd verdwijnen, zonder dat er vooraf eenige 
opmerkzaamheid aan was geschonken". 

W. Moll heeft over oude schilderingen weinig meer gepubliceerd. 
Hij liet dit aan Leemans en Janssen over, die hij terecht meer 
bevoegd achtte. Des te meer heeft zijn voorganger N. C. Kist zich 
op het gebied van de oude kunst bewogen. Reeds in 1846 publiceerde 
hij onder de titel "Middeleeuwsche Muurschilderingen" een door 
Ds. Wansleven, predikant te Lochem, opgestelde beschrijving van 
een "Laatste Oordeel" , dat in de weldra afgebroken kerk te Neede 
ontdekt was. (Verschenen in het "Nederl. Archief voor Kerk
geschiedenis", deel XVII). In het jaar daarop, 1847, volgde van 
zijn hand een bijdrage over een toen aan de dag gekomen Heilige 
Christoffel in de kerk te Opheusden. (Eveneens in het "Archief" 
opgenomen). Deze schildering uit het begin van de zestiende eeuw 
is in 1927 nog waargenomen, doch werd toen opnieuw overgewit. 

Van de Commissieleden W. N. Rose, L. J . A. van der Kun en 
F. W. Conrad zijn mij geen afzonderlijke publicaties op het gebied 
van de oude kunst bekend. Zij hebben blijkbaar aan de werkzaam
heden ook minder actief deelgenomen. 

Ruim tien jaren lang heeft de kleine groep "pioniers der pioniers" 
de strijd moedig volgehouden. In haar negende jaarverslag, op 
29 april 1870 aan de Akademie uitgebracht, verklaart de Commissie, 
- na in ruim vijftig bladzijden haar veelzijdige werkzaamheid en 
talrijke bemoeiingen over het verstreken jaar zakelijk en zonder 
opsmuk te hebben beschreven, - dat zij "het voor zich zelve, 
evenmin als voor anderen kan verhelen, dat de moeilijkheden en 
bezwaren, waarmede zij voortdurend te worstelen heeft, en die 
eerder toenemen dan verminderen, haar tot eene moedeloosheid 
hebben gebracht, die van lieverlede al hare leden bevangt, en tot 
de overtuiging heeft geleid, dat zij de haar opgedragen taak niet 
naar behooren, zeker niet overeenkomstig de vereischten, die zij 
zich daarbij stelt, kan vervullen". 

De Commissie wijst voorts op " de ongenoegzame uitkomsten 
van den strijd, waartoe zij zich had aangegord", en "op de weinige 
vruchten, die zij, bij al haar streven en al de offers door haar aan 
hare zaak gebracht, heeft ingeoogst". Die persoonlijke offers waren 
in verloop van jaren waarlijk niet gering geweest! 

Van de zijde van Gemeente-besturen en van de Vaderlandsche 
Wetenschappelijke Maatschappijen en Genootschappen had de 
Commissie - zo stelt zij vast - slechts zeer sporadische en steeds 
zwakkere medewerking ontvangen. Na veel strijd en na lang 
aarzelen moesten de drie leden der Commissie tot het besluit komen 
zich niet langer met een zo schone, maar zo ondankbaar gebleken 
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taak te blijven belasten. De stoffelijke middelen waren ook niet 
toereikend geweest. Dus gaf de Commissie, dankbaar voor het in 
haar gestelde vertrouwen, haar lastbrief aan het Bestuur der 
Akademie terug. 

Er is dan door haar nog een tiende en laatste verslag over het 
Akademie-jaar 1870-71 uitgebracht, waarna de zeer vele nog 
lopende zaken door het voorzittend lid, professor Leemans, met 
treffende toewijding werden behartigd en afgedaan. Een uiteindelijk, 
persoonlijk verslag, door hem alleen opgesteld en ondertekend, 
werd nog op 27 april 1872 aan het Bestuur voorgelegd. Zijn 
definitieve afdoening is gedagtekend op 2 april 1873 . . . 

In datzelfde voorjaar van het triest en stil verscheiden van de 
hier herdachte Commissie publiceerde Victor de Stuers zijn fel en 
geruchtmakend Gids-artikel : " Holland op zijn smalst" , waarin hij 
met bijtend sarcasme de wijze laakte waarop de vaderlandse 
monumenten van geschiedenis en kunst , en in het algemeen de 
tastbare overblijfselen van ons verleden, van onze beschaving, 
werden verwaarloosd. Het wil mij voorkomen, dat er een onmis
kenbaar, doch tot heden niet opgemerkt verband bestaat tussen 
het gestrenge, bit tere eindverslag van Prof. Leemans en het ver
ontwaardigde artikel van De Stuers. Beide vertogen hebben een 
gelijke strekking. Leeftijd en temperament van de opstellers zijn 
alleen verschillend. Waarschijnlijk heeft een uitwisseilng van ge
dachten en van gevoelens plaats gevonden. 

Weinige maanden later, in maart 1874, ging het Departement 
van Binnenlandsche Zaken over tot de instelling van de Commissie 
van Rijks-adviseurs , - in den lande bekend gebleven, terwijl de 
Commissie der Akademie ten onrechte in vergetelheid is geraakt. -
Het mag hier wel worden aangestipt, dat het nieuwe Instituut, 
waarvan De Stuers secretaris werd, niet alleen en uitsluitend 
tengevolge van zijn kras artikel in het leven is geroepen (zo als wel 
gezegd is), maar ook en vooral een uitvloeisd is geweest van het 
advies , dat de verscheidende, de stervende Commissie der Akademie 
in 1870 had uitgebracht. 

"Dan alleen - zo had hare conclusie geluid - dan alleen zou 
" zij uitzichten durven voeden op eene behoorlijke beantwoording 
"aan het voorgestelde doel , - te weten de zorg voor de overblijfsels 
"der oude vaderlandsche kunst, - wanneer aan de volgende 
" vereischten voldaan werd: 

,, 1) Instelling eener Rijks-Commissie, toegerust met de noodige 
" wetenschappelijke kennis , ook op het gebied der kunst in den 
"meest uitgebreiden zin van het woord. 

,, 2) Toekenning aan die Commissie van de strikt noodige geld
"middelen. 
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,,3) Aanstelling door die Commissie van onbezoldigde bevoegde 
"vertegenwoordigers, correspondenten, medewerkers of gemach
"tigden, hoe men die zou willen noemen. 

,,4) Benoeming van een goed bezoldigden secretaris, aan de 
"Commissie als ondergeschikt ambtenaar toegevoegd. (Dit is 
"De Stuers geworden). 

,,5) Vorming van een technisch bureau, waaraan twee jonge 
"bouwkundigen zouden zijn verbonden". (Zulk een bureau werd 
uiteindelijk dat van Monumentenzorg). 

Vermeld moet worden, dat ook de Commissie van Rijks-adviseurs 
in 1879, dus na een bestaan van slechts vijf jaren, weder is opge
heven. Daarna heeft het precies 25 jaar geduurd, totdat eindelijk, 
in 1904, de Rijkscommissie voor het beschrijven en inventariseren 
der Monumenten van Geschiedenis en Kunst in het leven werd 
geroepen. Eerst toen, kan men zeggen, is het testament van de 
oude Akademie-Commissie volledig nageleefd. Dat dit ten slotte 
toch nog geschiedde, is voor een aanmerkelijk deel te danken 
geweest aan een zeer werkzaam lid van de Mdeeling Letterkunde, 
namelijk Mr. Samuel Muller Fzn. , die er met zijn ambtgenoot 
Mr. J. C. Overvoorde op heeft aangedrongen, dat de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg zijn beslag kreeg. Zij beiden waren tevens 
medestichters van de Nederl. Oudheidkundige Bond in 1899, zo 
als hier boven gezegd werd. 

Gedurende de in het geheel twaalf jaren van haar kommervolle 
werkzaamheid heeft de Commissie der Koninklijke Akademie, 
ten spijt van haar sombere uitlatingen, zich zeer bijzonder ver
dienstelijk gemaakt. 

Spreekt zij zelve in het vege jaarverslag van 1870 van "onge
noegzame uitkomsten" en van "schaarsche vruchten", dan is dit 
omdat voorzitter en leden inzagen, hoe wenig zij bereikt hadden 
in vergelijking met het zeer vele, dat zij met voldoende mede
werking en genoegzame middelen tot stand zouden hebben kunnen 
brengen. De volhardende moeite, die vooral de voorzitter zich heeft 
getroost, dwingt bewondering af. Ik wil hier geen opsommend 
overzicht geven, doch volsta met te vermelden, hoe de opeen
volgende rapporten zo goed van de doelmatige bewaring van het 
Muiderslot gewagen als van het behoud der hunebedden, zo goed 
van oude kerktorens, die bouwvallig dreigen te geraken, als van 
de meest bescheiden historische relieken. De Commissie is zelfs 
begonnen een voorlopige lijst op te stellen en een verzameling aan 
te leggen van voorwerpen, die volgens haar mening in aanmerking 
kwamen in een toekomstig Rijksmuseum een plaats te vinden. 
Zij deed dit spontaan want van een dergelijk Museum was in haar 
dagen nog slechts zeer in het vage sprake. Het was voor de 
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paladijnen van toen een nevelslot, dat hun, als in een droomgezicht, 
voor den geest zweefde ... 

Doch één gebied is er, waarop de oude Akademie-Commissie zich 
bijzondere verdienste heeft verworven, en dat is - om er nogmaals 
de nadruk op te leggen - het gebied van de vaderlandse monu
mentale schilderkunst uit de Middeleeuwen. Ik heb hierover al een 
en ander te berde gebracht, doch wil er nog even op ingaan. Door 
omstandigheden geleid heb ik tussen 1930 en 1936 in enkele opeen
volgende zomervacanties van die weinig bekende en voor een deel 
nog niet voldoende onderzochte schilderkunst een stelselmatige 
studie gemaakt. Bij dit onderzoek nu is het mij telkens gebleken, 
welke voortreffelijke grondslagen voor nadere kennis van deze 
merendeels schamele, doch in haar samenhang zo belangrijke resten 
van vroege, soms van zéér vroege autochtone kunstvoortbrenging 
destijds door de Commissie zijn gelegd. Het is mijn streven geweest 
naar beste kunnen op die grondslagen voort te bouwen. Als de 
uitkomsten, naar ik vertrouw, niet onbevredigend zijn geweest, 
dan is dit voor een zeer aanmerkelijk deel aan de voorbereidende 
werkzaamheid van de Commissie Leemans - laat ik haar kortweg 
zo mogen noemen - te danken geweest. 

Vermelding verdient in dit verband ook de verzameling "calques" , 
gemaakt naar muurschilderingen, die nu voor een deel niet meer 
bestaan. Deze "calques", volgens de aanwijzingen van de Commissie 
vervaardigd, werden uit Rijksmiddelen bekostigd en zijn dus aan 
het Rijk verbleven. Zij berusten nu bij het Bureau voor Monu
mentenzorg in Den Haag en niet in de bibliotheek van de Akademie. 

Het is van mijn eerbied en dankbaarheid jegens de oude Com
missie dat ik getuigenis heb willen afleggen. 

Vele jaren geleden verwierf ik op een veiling te Utrecht een 
volledig stel jaarverslagen van de Commissie in overdruk. Deze 
verslagen waren (en zijn nu nog) vergezeld van een eigenhandig 
schrijven van Prof. Leemans, gericht tot Jhr. Th. F. W. van 
Riemsdijk, destijds Rijksarchivaris in de Domstad. De brief is 
gedateerd 30 maart 1872. Van Riemsdijk had blijkbaar te kennen 
gegeven, dat hij er prijs op stelde de reeks verslagen te bezitten, 
wijl hij inzag van hoe onschatbare betekenis de inhoud hiervan is. 
En inderdaad blijkt het woord "goudmijn" van toepassing! Een 
herdruk zou overweging verdienen. 

Dat was in 1872, en twee jaar later gaf Van Riemsdijk zijn fraaie 
publicatie met deels gekleurde steendrukplaten in-folio in het licht 
van de tegenwoordig, helaas, zo goed als uitgewiste muurschilde
ringen in de St. Jacobskerk te Utrecht. Ook hier is er dus verband 
tussen een voortrekker (en alwéér een archivaris) en de voorzitter 
van de Commissie der Akademie. Inderdaad staat dit verband niet 
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op zich zelf. Telkens opnieuw, tot uit oude courant-berichten toe, 
is mij gebleken hoe het ijveren van Leemans, ondanks al, niet 
vruchteloos is geweest. Zijn kennis van de oude kunstwerken en 
monumenten kon niet geschoold zijn, om de eenvoudige reden dat 
er geen "school" bestond, waarin hij zijn kennis had kunnen opdoen. 
Zijn voorkeur en geestdrift waren dus intuïtief: naar hedendaagse 
maatstaf de romantische "hobby" van een zéér ontwikkeld lief
hebber. Maar zijn waarnemingen waren zuiver en zijn optekeningen 
nauwkeurig. De afmattende reizen, die hij voor eigen rekening 
heeft moeten ondernemen, om in afgelegen dorpen: in de Betuwe, 
in de Achterhoek, of in Twenthe, een ontdekte schildering - en 
soms was het ook een doopvont of iets anders - zélf te gaan 
bezichtigen, zijn legio geweest. Afstanden, die wij nu gewend zijn 
per auto in een paar uur af te leggen, vergden toen een gehele 
dag, en soms wel twee dagen. En de helft van de keren was het 
te laat, als hij ter plaatse aankwam, of had zijn bezoek geen nuttig 
effect. Moeite en kosten waren dan tevergeefs geweest. 

Zo wij van hetgeen wij nu van de merendeels fragmentarisch over
geleverde schilderingen afweten, al dat gene aftrekken, dat door 
toedoen van Leemans en zijn medewerkers behouden is gebleven, 
- zou dit alles zich aan onze waarneming onttrekken, - dan ware 
de leemte werkelijk zeer groot en zou het beeld, dat wij ons van de 
oude vaderlandse monumentale schilderkunst vermogen te vormen, 
nog heel wat schimmiger zijn dan het nu, helaas, al is. Anders dan 
in de Scandinavische landen, waar geen beeldenstorm en geen 
witkwast hebben gewoed, zodat de iconografische samenhang van 
de middeleeuwse kerkversiering op vele plaatsen van wanden en 
gewelven "zomaar" kan worden afgelezen, zullen de schaarse 
overblijfselen van de oude Nederlandse schilderkunst wel altijd 
blijven wat zij nu eenmaal zijn : vlekkig, triestig en deerniswekkend. 
Doch hetgeen is overgeleverd blijkt toch, alles saamgenomen, zo 
weinig niet en verdient naarstig in ere te worden gehouden. Wij 
zijn verheugd en dankbaar dat dit tegenwoordig geschiedt. Het 
ga.at - de kleine en vage fragmenten meegerekend - om meer 
dan honderd stads- en dorpskerken, voornamelijk in de noordelijke 
en oostelijke provincies van ons land. Niet zo weinige hiervan 
waren aan de Commissie der Akademie reeds bekend. De andere 
zijn eerst later ontdekt en onderzocht. De uitkomsten waren in 
enkele gevallen verrassend. 

Het geheel weliswaar wekt compassie meer dan blijde bewon
dering: ontroering door de ontreddering, maar zelden onverdeelde 
bevrediging. Desolaat is hier het rechte woord, en aan deze stemming 
heeft ook de Commissie Leemans zich niet kunnen onttrekken. Wij 
lieten hier buiten beschouwing wat zij op het gebied der andere 
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oudheden (van steen en hout) heeft gepresteerd. Het is heel wat, 
want haar noeste werkzaamheid is inderdaad veelzijdig en hare 
bemoeiingen zijn talloze geweest. De herdenking van hare instelling 
moge, nu honderd jaar verstreken zijn, niet achterwege blijven. 
Optime merita est de Patria. 

De biographische gegevens in het bovenstaande verwerkt dank 
ik voornamelijk aan de Heer M. E. 't Hart, directeur van het 
Bureau der Koninklijke Akademie, wien ik voor zijn vriendelijke 
medewerking nogmaals mijn hartelijke dank betuig. 
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