
‘17 Kunstwerken afgevoerd’ was de kop boven een bericht in NRC Handelsblad van vorige
week. Dat lijkt slecht nieuws. ‘Afvoeren’ roept tenslotte weinig positieve associaties op.
Toch is het juist goed nieuws. De zeventien kunstwerken zijn van de lijst van beschermd
cultuurbezit afgehaald, en hoe kleiner die lijst, hoe beter.
Die lijst hoort bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit uit 1984. Met deze wet beoogt de
overheid te voorkomen dat voorwerpen ‘met een bijzondere cultuurhistorische of weten-
schappelijke betekenis’ naar het buitenland verdwijnen. Let wel, het gaat om schilderijen,
beelden en andere cultuurvoorwerpen in particulier bezit. Wie toevallig eigenaar is van een
voorwerp dat volgens de leden van de Raad voor Cultuur een bijzondere betekenis heeft,
mag zijn eigendom zelfs niet verplaatsen zonder dit aan de speciaal daartoe door de minis-
ter aangewezen inspecteur te melden. En als u weet dat op de lijst ook een aantal draaior-
gels en een kayak uit West-Groenland staan, zal duidelijk zijn dat eigenaren doorgaans
helemaal niet gelukkig zijn als hun eigendommen op ‘de lijst’ geplaatst worden.

De belemmeringen die plaatsing op de lijst met zich brengt, blijken pas goed zodra
iemand zijn eigendom wil verkopen. Dan moet eerst toestemming aan de Minister voor
Cultuur worden gevraagd. De minister kán toestemming geven; dan is er niets aan de
hand. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk als de koper niet in Nederland woonachtig is; het
voorwerp staat immers niet voor niets op de lijst. Wordt er geen toestemming gegeven, dan
moet de Staat een aanbod doen om het voorwerp zelf te kopen. En dan blijkt het zwakke
punt van de WBC: in veel gevallen is de overheid niet bereid de reële waarde te vergoeden.
Dat is hypocriet. Als men het voorwerp zo belangrijk vindt dat zelfs een eenvoudige ver-
plaatsing gemeld moet worden, dan is het toch te gek voor woorden dat, als de unieke gele-
genheid zich voordoet om een voorwerp van de lijst aan te schaffen en het daarmee voor-
goed voor Nederland te behouden, er geen of onvoldoende fondsen aanwezig zijn om de
waarde te vergoeden. Het argument dat het een hoop geld is – niet zelden miljoenen – is
natuurlijk een slecht argument. Het gaat bij uitstek om bijzondere voorwerpen, met een
bijzondere betekenis en dus ook met een bijzondere prijs. Wie A zegt, moet ook B zeggen.
Voorwerpen die de Staat zich niet kan (of wil) veroorloven, moeten niet op de lijst
geplaatst worden. 
Het doel van de WBC is sympathiek, maar behalve de manier waarop er uitvoering aan
gegeven wordt deugt ook de grondslag niet. Het zou niet moeten gaan om het binnen de
Nederlandse grenzen houden van bijzondere kunstvoorwerpen. Zo is het nu bijvoorbeeld
mogelijk dat een schilderij met een bijzondere betekenis door een museum aan een parti-
culier in Nederland wordt verkocht. Fijn dat het schilderij in Nederland blijft, maar
behalve die particulier heeft niemand er wat aan. Veel belangrijker is dat ons nationale cul-
tuurbezit publiek toegankelijk blijft, dan wel toegankelijk wordt gemaakt. Het zou moeten
gaan om het bevorderen van openbaar cultuurbezit. Liever een Mondriaan of een Van
Gogh in een Amerikaans museum dan aan een particuliere Nederlandse muur. ■
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Behoud cultuurbezit!


