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hard werken of armoede lijden

De mislukte tentoonstelling Mijlpaal 1950 in Sonsbeek Arnhem

door

wim de jong

Groteske mislukkingen zijn soms interessanter dan grootse prestaties. Mislukte projec-
ten, zoals nooit afgekomen gebouwen, invasies die op een fiasco uitliepen of niet doorgin-
gen, krijgen vaak weinig aandacht maar zijn toch fascinerend en schreeuwen om een ver-
klaring. Een voorbeeld van zo’n mislukking is de nationale tentoonstelling Mijlpaal 1950,
die in de zomer van 1950 werd gehouden in de Arnhemse parken Sonsbeek en Zijpendaal.
Deze tentoonstelling moest de stand opmaken van vijf jaar wederopbouw. Het in 1945 in
puin achtergelaten Nederland was in die jaren herrezen en bouwde nu aan welvaart en
groei. Door het aanschouwelijk maken van de in vijf jaar geleverde prestaties zou het
Nederlandse volk moeten worden aangespoord om in de jaren vijftig zijn steentje bij te
blijven dragen aan het voltooien van dit proces.

De tentoonstelling moest qua bezoekersaantal alle vergelijkbare naoorlogse evene-
menten verslaan. De gemeente Arnhem wilde zichzelf ermee op de kaart zetten. Het door
minister-president Drees geopende evenement zou een miljoen bezoekers moeten trek-
ken. Het werden er ongeveer tweehonderdduizend. De gemeente ging voor een kolossaal
bedrag het schip in – geld dat juist voor die wederopbouw zo belangrijk was. Deze episo-
de is daarmee vergelijkbaar met andere megalomane projecten in Arnhem, zoals de ver-
bouwing van het treinstation en de plannen rond de Gelredome. 

In dit artikel wordt het verhaal van Mijlpaal 1950 onder de loep genomen en een po-
ging gewaagd om dit debacle te verklaren, waarbij de verhouding tussen Arnhem en het
Rijk tijdens de organisatie en de inhoud van de tentoonstelling centraal staan. Aan de ten-
toonstelling is tot nu toe door historici weinig aandacht besteed; in het kader van de voor-
lichting over de naoorlogse Marshallhulp wordt zij soms kort genoemd. Het derde deel
van de Geschiedenis van Arnhem stelt slechts dat het een minder groot succes was; de histo-
ricus B. Roelofs wijdt er in zijn boek over de wederopbouw van Arnhem een alinea aan,
maar gaat niet echt op de oorzaken van de mislukking in.1

De achterliggende vraag is of met het massale wegblijven van het Nederlandse volk
misschien ook een signaal werd afgegeven in de richting van bestuurders en ambtenaren.
Had de regering-Drees zijn vermogen overschat om met dit spektakel zichzelf te verko-
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pen aan de Nederlandse bevolking? Of was dat juist het probleem – hadden de
Nederlanders geen behoefte aan een viering van vijf jaar sociale, politieke en economische
successen? Wat is anders de verklaring voor de kortsluiting in het ‘gesprek’ dat de rege-
ring door deze nationale tentoonstelling met haar burgers wenste te voeren?

Toen de omvang van de mislukking duidelijk werd, ontspon zich een strijd tussen de
gemeente en de regering, die verantwoordelijk was voor de vulling van de paviljoenen. Zo
was het ook een verhaal van miscommunicatie tussen Haagse bureaucraten en goed be-
doelende Arnhemse bestuurders. Om beide kanten goed te kunnen belichten is in dit ar-
tikel gebruik gemaakt van bronnen uit het Gelders Archief in Arnhem en uit het
Nationaal Archief in Den Haag.

Een buitenkans voor Arnhem

Op 4 november 1948 verscheen in dagblad De Gelderlander de aankondiging van een groot-
se tentoonstelling die zou vieren wat er sinds de oorlog in Nederland en de overzeese ge-
biedsdelen was bereikt. De gemeente Arnhem was op dit idee gebracht door haar geziene
burger Jan Huges. Deze werkte van 1911 tot 1916 als hoofdadministrateur van een tabaks-
firma op Deli en was van 1922 tot 1946 secretaris van de Kamer van Koophandel in Arnhem.
Hij was daarnaast bestuurder binnen de economisch conservatieve Liberale Staatspartij,
waar hij in 1930 uit stapte vanwege een conflict over de te varen koers.2

Zijn grootste prestatie had Huges toen al geleverd. In 1928 organiseerde hij in
Zijpendaal de Indische Tentoonstelling Arnhem (ita), uitgaande van de Vereniging Oost-
West. Die wilde de kennis over Nederlands-Indië in Nederland vergroten door het tonen
van de Nederlandse prestaties aldaar op politiek, economisch en ‘hygiënisch’ terrein.3 Hij
werd bij de opening geflankeerd door prins Hendrik en bij de afsluiting benoemd tot of-
ficier in de Orde van Oranje Nassau. De driehonderdduizend bezoekers zorgden zelfs voor
enige winst.

In 1934, midden in de economische crisis, kwam Huges met een idee voor een tentoon-
stelling met de aanpakkerige titel ‘Nederland vooruit’. Nederland was volgens hem sinds
de Eerste Wereldoorlog door de toegenomen welvaart verwend geworden, wat Huges ‘als
in een overtuigende gruwelkamer tot het volksbegrip’ wilde doen spreken, ‘niet met dor-
re statistieken doch met onmiddellijk begrijpbare voorbeelden’. Zijn conservatief-libera-
le gedachtengoed kwam tot uiting in de opmerking dat de lasten voor de overheid door
de hogere eisen van de bevolking steeds zwaarder werden, wat de concurrentiepositie van
het land in gevaar bracht.4 Premier Colijn zag er niets in.

Huges had ook na de oorlog bewezen dat hij verstand had van het organiseren van eve-
nementen: ‘Bloemen in Berg en Bos’ in Apeldoorn, georganiseerd ter gelegenheid van het
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, trok in de zomer van 1948 bijna 390.000 be-
talende bezoekers en leverde baten op ter waarde van 120.000 gulden.5 Huges ontwikkel-
de tezelfdertijd nieuwe ideeën voor een tentoonstelling om het nationale zelfvertrouwen
een impuls te geven. Burgemeester Ch.G. Matser, de energieke bestuurder en verpersoon-
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lijking van de wederopbouw in Arnhem, was onmiddelijk enthousiast.6 De kvp-politicus
liet geen gelegenheid onbenut om aandacht te vragen voor het kapotgeschoten Arnhem
en wierf met succes financiële steun. Een nationale tentoonstelling in Sonsbeek paste
daarin: een dergelijk evenement was goed voor de stadspromotie van Arnhem en voor het
moreel in de stad.

De ita indachtig wilde Huges een evenement waar de overzeese gebiedsdelen, met
name Nederlands-Indië, bij zouden worden betrokken, een ‘Rijkseenheidtentoonstel-
ling’.7 Hij koesterde de wat naïeve hoop dat Indonesië daaraan zou deelnemen. Dat in de
voormalige kolonie weinig behoefte meer bestond aan deelname aan ‘Het Koninkrijk
vooruit’ – een andere werktitel – vermoedde hij blijkbaar niet.8 Huges overwoog eind 1948
de naam ‘Unietentoonstelling’, verwijzend naar de Nederlandsch-Indonesische Unie,
een ultieme poging een Koninkrijksband te behouden, waarvan weinig terecht zou ko-
men. De ambtenaren in Den Haag bij wie Huges lobbyde voor de tentoonstelling maak-
ten hem duidelijk dat het beter was om Indonesië niet meer bij de expositie te betrekken.9

Huges liet zich door deze tegenslag niet ontmoedigen. Hij wilde nu een nationale ten-
toonstelling, die de inspanningen van herrijzend Nederland zou memoreren en de bevol-
king elan zou geven om verder te werken aan de wederopbouw. De ministers Drees en
Lieftinck waren in 1946 al enthousiast, maar vanwege ‘materiaalschaarste’ kon het plan
toen nog geen doorgang vinden.10

In februari 1949 vroeg het gemeentebestuur de Arnhemse gemeenteraad geld vrij te
maken voor de tentoonstelling. De regering-Drees had laten weten met Arnhem in zee te
gaan. Daartoe werd als regeringscommissaris dr. W.L. Groeneveld Meyer aangesteld, di-
recteur-generaal Middenstand en Toerisme bij het ministerie van Economische Zaken.
Eigenlijk ging het al mis bij de afspraken tussen Arnhem en de regering, die vond dat
Arnhem het leeuwendeel van het risico moest dragen: de gemeente zou een krediet van
550.000 gulden verlenen en de regering van 250.000. Uit de recettes zou dit bedrag in de-
zelfde verhouding moeten worden terugverdiend. Met deze eis was het Arnhems ge-
meentebestuur al gelijk ongelukkig; zij en Huges meenden dat een batig saldo zo al moei-
lijk haalbaar was. Het gemeentebestuur drukte de gemeenteraad om twee redenen op het
hart toch met het project akkoord te gaan: er zouden allerlei vormen van winst voor de
Arnhemse economie te behalen zijn (een argument dat ook heden ten dage nog vaak voor
het organiseren van mega-evenementen wordt gebruikt) en de stad zou het podium vor-
men van een ‘gebeurtenis van nationale betekenis’. Te zeer zou het oosten van het land tot
dusver op de achtergrond zijn gebleven.11

In drie maanden moest door een entree van tachtig cent te vragen liefst 800.000 gul-
den worden verdiend. Van meet af aan noemde Huges dit een enorme uitdaging. Huges
kreeg de beschikking over kantoorruimte en een dienstauto. Hij drong steeds op haast
aan, wetende dat veel tijd nodig zou zijn voor de voorbereiding van een tentoonstelling
van dit kaliber en er grote bedragen mee gemoeid waren.12 Huges zag het gevaar van een
strop. Mond tot mond reclame door de Arnhemse bevolking achtte hij daarom van groot
belang. Verenigingen zou worden gevraagd hun jaarvergaderingen op het tentoonstel-
lingsterrein te houden. De plaatselijke middenstand en het amateurverenigingsleven
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moesten hun beste beentje voorzetten; een mandolineorkest leek Huges gepast, mits al-
les op het ‘beschaafde peil’ zou blijven waarnaar gestreefd werd.13 Hij benadrukte steeds
dat attracties door elite-uitvoeringen gestalte moesten krijgen.14

Huges stelde de Arnhemse bevolking in juli 1949 groot materieel gewin in het voor-
uitzicht. De toenmalige burgemeester S.J.R. de Monchy had de ita een ‘goudader’ voor de
stad genoemd. Ook nu zou ‘niemand deze geslagen stad een dergelijke buitenkans mis-
gunnen’.15 De Arnhemmers moesten er als ‘gemeenschapsdaad’ alles aan doen om de ten-
toonstelling onder de aandacht van de Nederlandse burgers te brengen.

Groeiende irritaties tussen Arnhem en Den Haag

In de aanloop naar de opening van de tentoonstelling in mei 1950 ontstond er echter
steeds meer spanning tussen Arnhem en Den Haag. De inhoud van de tentoonstelling
werd volledig door de regering verzorgd. Dat schiep afstand tot de plaatselijke bevolking,
waarvan de participatie in de tentoonstelling onduidelijk was. Er werd wel veel aan ge-
daan hen gunstig te stemmen, onder andere in de hoop een groot vrijwilligerscorps te or-
ganiseren: Arnhemmers konden tegen gereduceerd tarief naar binnen en de Parkweg
werd opengehouden om het verkeer niet onnodig te stremmen. In februari 1950 meldde
Huges dat de bevolking al ‘tentoonstellings-minded’ begon te worden en dat het vrijwil-
ligerscorps goed liep.16 Dat was echter wishful thinking. De steun van de plaatselijke bevol-
king zou worden verspeeld door gedurende de hele zomermaanden zowel Sonsbeek als
Zijpendaal voor de tentoonstelling op te eisen.

De Werkgemeenschap Arnhemse Kunstenaars protesteerde daarnaast tegen het feit
dat er geen Arnhemse kunstenaars waren gecontracteerd. De verantwoordelijke archi-
tect, W. van Gelderen, zegde toe alsnog voor bepaalde onderdelen gebruik te gaan maken
van Arnhemse kunstenaars.17 Maar er werd nu eenmaal aan kunstenaars van groter faam
gedacht: de alom geprezen panelen op de tentoonstelling op een wand van dertig meter
werden gemaakt door de bekende tekenaar Jo Spier, die onder andere voor De Telegraaf
werkte en in 1951 naar de Verenigde Staten vertrok en daar een succesvolle carrière zou be-
leven. Hij werd geholpen door tekenaar Cees Bantzinger.18 Eppo Doeve – een bekend illu-
strator bij Elseviers Weekblad – schilderde een uitbeelding van het leven van de
Nederlander van wieg tot graf en maakte het affiche.

Er groeide steeds meer irritatie tussen Huges en Groeneveld Meyer, die zich volgens
Huges te passief opstelde. In augustus 1949 vond het stichtingsbestuur al dat de tijd
drong om de openingsdatum van 5 mei 1950 nog te kunnen halen. Huges vond dat er snel
een persconferentie moest worden gehouden om pers en publiek voor te lichten over de
risico’s die door Rijk en gemeente met Mijlpaal 1950 werden genomen. Hij wachtte met
smart tot de ministeries met de opzet van hun paviljoens zouden komen.19 Het stoorde
hem om ten opzichte van de buitenwacht steeds vaag te moeten blijven over de inhoud
van de expositie en drong aan op meer snelheid. Tegelijk was Groeneveld met veel moei-
te in Den Haag het project van de grond aan het tillen.
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In augustus 1949 meldde Huges dat alleen het ministerie van Defensie zijn paviljoen
af had, van de andere was nog niets vernomen. Huges noemde het een open vraag of de in-
zendingen aan de verwachtingen zouden voldoen.20 Groeneveld Meyer daarentegen vond
Huges’ aandringen op inzage in de hoofdlijnen van de paviljoens van de departementen
en zijn methode van propaganda maken ‘onnodig geforceerd’.21 Hij zag Huges als een
controlfreak die niets kon delegeren. Huges daarentegen kon geen begroting maken zon-
der te weten wat de departementen van plan waren, wetend dat het grootste risico op de
schouders van de gemeente Arnhem lag. Wethouder van Financiën W. Tak zag zich ge-
noodzaakt Groeneveld namens Huges nog maar eens op het hart te drukken haast te ma-
ken en volledige inzage te geven. Hij wilde geen ‘botsing’ en juist daarom moesten ze ‘als
verantwoordelijke mannen rond de tafel komen om deze zaak uit te praten’.22

Huges meende dat aldoor publiciteit moest worden gemaakt, niet pas vanaf een later
moment. Er werd volgens hem hoog spel gespeeld door te wachten op de inzending van
de regering; zo kon Arnhem geen plan b verzinnen voor als die niet groot of spannend ge-
noeg zou uitvallen.23 Groeneveld wilde niet dat er al eerder publiciteit werd gemaakt. Hij
wilde gecoördineerd een grote persactie houden en een professioneel bureau inschake-
len.24 Huges wilde hier liever minder geld aan besteden, gezien het feit dat Arnhem het
financiële risico droeg en toch al over de begroting heen dreigde te gaan. Doeves later ico-
nisch geworden plaat vond hij te duur om in alle Nederlandse treinstations op te hangen.
Huges vond ook dat commerciële advertenties het cachet van de tentoonstelling in gevaar
zouden brengen.25 Groeneveld wilde het liefst dat de Regeringsvoorlichtingsdienst (rvd)

alle ruimte kreeg, maar Huges ging slechts schoorvoetend akkoord met een aparte stand
waar de rvd materiaal kon verkopen – dus niet in de paviljoens zelf.26 De rvd bevoorraad-
de de bioscopen op de tentoonstelling wel met filmmateriaal, wat voor de verlevendiging
van de tentoonstelling broodnodig was.27

Eind augustus berichtte Huges dat er eindelijk een gesprek was geweest tussen de ar-
chitect die zonder medeweten van Arnhem door Den Haag was aangesteld, W. van
Gelderen, en de door Arnhem gecontracteerde N. de Koo.28 Het stichtingsbestuur ver-
schilde constant van mening met Van Gelderen over de inrichting van de tentoonstelling.
Maar vooral de geheimzinnige voorbereiding ervan werkte op de zenuwen.29 Een ander
probleem was dat grote ondernemingen waren benaderd om bij te dragen aan het indus-
triepaviljoen ‘Durven en Kunnen’, maar weigerden er veel geld in te steken, terwijl men
niet met de bouw ervan wilde beginnen voor de benodigde gelden gereed waren.30

Wethouder Tak slaagde er niet in een botsing te voorkomen. Groeneveld Meyer was
overgevoelig voor kritiek. In september werd de ruzie uitgepraat. Het belangrijkste
Arnhemse verwijt bleek te zijn dat men meende dat Den Haag alles naar zich toe trok en
de Arnhemmers als loopjongens gebruikte. Tak sprak van een gevoel van onbehagen, van
miskend en opzij geschoven te zijn.31 Groeneveld meende dat Huges toch bij de vergade-
ringen in Den Haag werd betrokken, maar erkende wel dat het soms lang duurde voor hij
iets hoorde. Hij zag echter niet dat Huges’ grootste frustratie was dat hij er in Den Haag
voor spek en bonen bij zat: de inhoud van de tentoonstelling werd volledig bepaald door
de Haagse groep ambtenaren. Groeneveld vroeg vooral begrip voor de zware taak die op
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zijn schouders rustte. Ietwat dramatisch zei hij dat voor het eerst in de geschiedenis de re-
gering een tentoonstelling organiseerde, een enorme taak. Bovendien wilde de regering
gebruik maken van moderne ideeën op tentoonstellingsgebied.

Een nationale burgerschapsles: vijfjarenplan of momentopname?

Het verschil van mening tussen Arnhem en Den Haag betrok zich naast praktische aspec-
ten ook op de inhoudelijke invulling van de tentoonstelling. Het doel was om Nederland
een les in burgerschap te geven: Huges sprak van een ‘grote openbare Les op sociaal, eco-
nomisch en cultureel gebied’, een cursus over de Staat der Nederlanden die drie maanden
zou duren.32 In het stichtingsbestuur beschreef Huges de intentie als ‘de regering de ge-
legenheid te bieden, in een milieu de regering waardig, haar programma tot uitdrukking
te brengen’. De regering moest snel aan het werk om de paviljoens inhoud te geven, om-
dat een begroting slechts kon worden gemaakt als duidelijk was wat zij in zou zenden.33

Groeneveld Meyers omschrijving van de tentoonstelling doet denken aan de vijfja-
renplannen in de Sovjetunie: de regering zou voornemens zijn ‘door deze tentoonstelling
het Nederlandse volk in te lichten over hetgeen sedert de bevrijding gepresteerd is en wat
in de volgende vijf jaren nog op het programma staat’. De nationale manifestatie moest
het volk zelfvertrouwen verschaffen en in het buitenland waardering afdwingen voor het
gepresteerde.34

Huges wilde dat op het affiche ‘1955’ als stip aan de horizon zou prijken, om het ‘5-ja-
ren-plan’ nog meer te onderstrepen. De ambtenaren op de departementen vonden dat
blijkbaar teveel van het goede. De reuzenstap die de afgebeelde figuur in het affiche van
Doeve maakt richting een met de liniaal afgemeten, door een regenboog gesymboliseer-
de toekomst, geeft evenwel aan hoezeer de ambtenaren de wederopbouw ook zagen in
planmatige termen.

De regeringsambtenaren concentreerden zich volgens Huges evenwel te veel op 1950
als momentopname, terwijl het doel volgens hem was om het vertrouwen in de toekomst
een impuls te geven. Ze wilden tot zijn ontevredenheid als onderschrift bovendien niet
de tekst ‘inzendingen uitsluitend door de Nederlandse regering’ opnemen. Hierdoor zou
nog meer worden onderstreept dat de tentoonstelling het karakter had van staatspropa-
ganda. Huges had daar geen probleem mee, maar de regeringsbeambten waren hier be-
ducht voor – met reden, zoals later zou blijken.35

Gaandeweg ontwikkelde Groenevelds idee over de tentoonstelling zich steeds meer in
de richting van een momentopname in plaats van het vijfjarenplan. Hij wilde het publiek
confronteren met de eigen problemen en een ernstig gesprek tussen regering en bevol-
king daarover tot stand brengen. Het oorspronkelijke idee van een hoopgevend terug- 
en vooruit kijken noemde hij aardig maar naïef. Dit werd vervangen door een nadruk op
actuele problemen. Zoals blijkt uit zijn draaiboek, vond hij dat Mijlpaal 1950 geen expo-
sitie moest zijn, maar een voorlichting over de problemen waar de burger zich voor ge-
plaatst zag:
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(...) Het feit dat wij tien miljoen inwoners hebben, dat de verhouding met
Indonesië geheel gewijzigd is, dat het Duitse achterland zo niet weggevallen, dan
toch gewijzigd is, dat onze neutraliteitspolitiek is vervangen door een bondge-
nootschapspolitiek, dat wij verarmd zijn en afhankelijk van buiten etc. (…)
Daarom is deze tentoonstelling niet een expositie maar een probleemstelling en
een voorlichting.36

Dit vond Tak nog erger: het hele idee van de tentoonstelling was zo buiten medeweten
van Arnhem veranderd. Ook binnen het Arnhemse College was volgens hem het over-
heersende gevoel dat men geen instructies aan hoefde te nemen van de Haagse ambtena-
ren. De Arnhemmers meenden dat de Regeringsvoorlichtingsdienst de hele publiciteit
over wilde nemen en dat Arnhem tot uitvoeringsorgaan was gereduceerd.37

Op 21 december werd eindelijk een grote persconferentie gehouden. Naar aanleiding
hiervan sprak De Gelderlander van een ‘geweldige omvang van dit gebeuren’, zowel finan-
cieel als qua bezoekers: 10.000 per dag. Van mei tot augustus verwachtte men in totaal een
miljoen bezoekers. Er zouden acht regeringspaviljoens in Zijpendaal en Sonsbeek komen,

Het affiche van Eppo Doeve (Collectie J. Voskuilen, bezoekers-

centrum Sonsbeek)
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die totaal vierhonderd vierkante meter besloegen; al op 18 maart zouden die worden op-
geleverd. Grote instellingen zoals ptt en klm kregen eveneens gelegenheid om te expo-
seren. Middenin zou een congreszaal komen voor ongeveer 1100 personen. Twintig orga-
nisaties hadden toegezegd op Mijlpaal te zullen congresseren.

Matser, Huges en Groeneveld Meyer beklemtoonden de enorme betekenis van de ex-
positie, die een overzicht van de wederopbouw zou geven en een blik op de toekomst. Het
oorspronkelijke idee bleef zo gedeeltelijk behouden. Groeneveld bracht evenwel de rege-
ringsvisie op de tentoonstelling naar voren: zij was niet zozeer een tentoonstelling alswel
een ‘probleemstelling’, een voorlichting door de regering.38 Tegelijk zei hij dat het een
tentoonstelling zou worden ‘voor en door het volk’. Hij herhaalde de boven aangehaalde
problemen van dekolonisatie en wederopbouw waarmee de bezoeker geconfronteerd zou
worden.39

De Haagse ambtenaren hadden weinig oog voor de deprimerende en belerende inslag
die de tentoonstelling zo kreeg. Volgens het draaiboek zou de bezoeker door een sombere
entrée worden geleid in de vorm van een donkere tunnel, waarin een samenvattend beeld
werd gegeven van hoe het land er in 1945 bij lag. Als tegenhanger daarvan zou de bezoe-
ker het terrein verlaten door een ruime loopgang, waar een ‘levensblij en stimulerend
beeld wordt gegeven van onze situatie per 5 mei 1950’.40 Men wilde zo de bevolking niet
alleen met de neus op de armoede en dekolonisatieproblematiek drukken, maar ook een
hoopvol perspectief bieden.

Het eerste paviljoen, ‘Onze staat’ gaf instructie op het gebied van het staatsbestel, van

De verbeelding van de wederopbouw op de tentoonstelling (Gelders Archief)
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verkiezingen en verbindingen tussen Nederland en Europa. Inzicht in de noodzaak van
belastingen en van plichtsbesef in een democratisch bestel was noodzakelijk:

Iedere Nederlander als volwaardig burger neemt deel aan de samenstelling van
het bestuur en werkt direct en kan direct medewerken aan het behartigen van
de belangen van de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Voor de beharti-
ging van die belangen zijn bepaalde algemeen bindende regelen nodig; rechten
en verplichtingen.41

Boeiend element in dit paviljoen was een eregalerij van tachtig Nederlanders, met in het
midden het koninklijk paar en de grondwetten van 1818 en 1848. Het leeuwendeel van
deze canon bestond uit figuren uit de zestiende en zeventiende eeuw, van Marnix van Sint
Aldegonde tot Hugo de Groot en Michiel de Ruyter. Moderne figuren waren onder ande-
re Johan Rudolph Thorbecke; Abraham Kuyper (vrijheid van onderwijs); Herman
Schaepman (sociale kwestie), Heike Kamerlingh Onnes (natuurkundige), Aletta Jacobs
(vrouwenbeweging), Cornelis Lely (drooglegging Zuiderzee) en Pieter J. Troelstra (arbei-
dersbeweging), wier verdiensten onomstreden werden geacht.

In het onderwijspaviljoen werd de bevolking met moderne opvoedkundige inzichten
geconfronteerd. Dwang door ouders en opvoeders zou het kind voor het verdere leven on-
gelukkig maken en de gemeenschap benadelen. Tegelijk was er aandacht voor de kenmer-
kende naoorlogse heropvoeding van maatschappelijk ‘gederailleerden’ met psychische
en morele afwijkingen. Bij het paviljoen van justitie was het eerste waaraan werd gedacht
de bestrijding van de jeugdcriminaliteit – een uiting van de grote naoorlogse bezorgdheid
over de arbeidersjeugd.

Het economische paviljoen had de opwekkende titel ‘hard werken of armoede lijden’.
Bevordering van de productie, het herstel van de vele beschadigingen aan woningen en
industrie die de oorlog had aangericht en de gunstige uitwerking van het Marshallplan
waren hier kernpunten. Er was een eigen paviljoen van de eca, de door de Amerikanen ge-
leide organisatie van het Marshallplan, die door haarzelf was ingericht.42 Nederland zou
volgens het draaiboek slechts door hard werken, sober leven en sparen in de toekomst
weer tot zelfstandigheid en welvaart komen. Emigratie werd nadrukkelijk als oplossing
voor overbevolking gepresenteerd; de zegenrijke rol van de rijksoverheid in al deze zaken
werd stevig onderstreept. Nog ongezelliger was het in het paviljoen waar de woningnood
met alle bijbehorende ellende – mensen woonden met grote aantallen bij elkaar in veel te
kleine huizen – behandeld werd. Het zou alleen lukken om die nood te lenigen en genoeg
huizen te bouwen als de bevolking de regering niet in de steek liet, al bood de woning-
nood een ‘troosteloos uitzicht’.

Er was een blinde vlek in Den Haag voor het gebrek aan entertainment en het teveel
aan tekst. Ook Van Gelderen liet weten dat ‘visuele uitbeelding zoveel mogelijk uitgeban-
nen zal worden’. De tentoonstelling moest zoveel mogelijk een ‘samenspraak zijn tussen
de individuele burger en de overheid’.43 Op deze manier werd het evenwel meer een mo-
noloog. Men ging uit van doodserieuze burgers die zich wilden laten voorlichten. Geen
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rekening werd gehouden met het feit dat de mensen hun problemen maar al te goed ken-
den en er wellicht geen behoefte aan hadden er ook tijdens een gezellig dagje uit in park
Sonsbeek nog eens mee te worden geconfronteerd.

Attractiever was het subpaviljoen ‘Durven en Kunnen’. Philips en klm lieten hier zien
wat de Nederlandse ondernemingsgeest vermocht, evenwel zonder al te nadrukkelijke
reclame: de zogeheten ‘wondertuin’ van Philipslampjes wilde men niet hebben. In het pa-
viljoen ‘Veiligheid’ presenteerde het ministerie van Defensie de dienstplicht als democra-
tische gemeenschapsplicht. Het leger zou demonstraties geven van bijvoorbeeld mari-
niers. Tak vreesde dat het paviljoen van de strijdkrachten een al te sterk militaristisch
stempel op de tentoonstelling zou drukken. Het draaiboek had ook hier een sombere toon
– een gezellige landmachtdag moest het niet worden.

Anders ging het eraan toe bij de voorbereidingen voor de havententoonstelling Ahoy!
Rotterdam, die ook in 1950 plaats zou vinden. De Ahoytentoonstelling adverteerde met
demonstraties door kikvorsmannen, opgezette walvissen en een lichtshow, naast educa-
tieve zaken zoals, ook hier, een paviljoen van het Marshallplan. Waar volgens dagbladen
het tentoonstellingsterrein in Arnhem de aanblik gaf van ‘heilloze verwarring’, was het
in de verslaglegging over Rotterdam eerder blijde verwachting wat de klok sloeg. Ironisch
genoeg noteerde een van de Haagse ambtenaren bij een verslag over Rotterdam ‘buiten-
gewoon aantrekkelijk’. Dat had tot nadenken moeten stemmen over de eigen inzendin-
gen voor Mijlpaal 1950.44 Het kabinet wilde dat Mijlpaal 1950 contact onderhield met
Rotterdam, waar volgens Groeneveld aldaar instemmend op was gereageerd.45 Huges

Het industriepaviljoen in park Zijpendaal (Gelders Archief)
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wees er in Arnhem, doelend op Rotterdam, vooral steeds op dat er grote concurrentie zou
zijn.46 Hij bezocht Rotterdam en maakte afspraken over buitenlandse propaganda voor
de tentoonstellingen.47 Groeneveld wilde folders waarin voor zowel Rotterdam, Arnhem,
de Passiespelen in Tegelen in 1950, als voor een evenement in Hillegom reclame zou wor-
den gemaakt.48 Het overheersende gevoel bleef echter dat van concurrentie.

De oudejaarsgroet van Huges aan zijn collega’s in het stichtingsbetuur was omineus.
Helaas hadden ze in de laatste maanden al ‘moeten omschakelen’ vanwege de teleurstel-
lende samenwerking met de regering. Het was zaak ‘tenminste in onze eigen kleine kring
de tot nu toe bestaande uiterst prettige verhoudingen te bewaren’.49 In februari had Huges
er al helemaal geen zin meer in. Hij liet Groeneveld weten dat zijn uittreden uit het stich-
tingsbestuur alleen werd tegengehouden door gebrek aan een beoogd opvolger.50 Hij
kreeg de Arnhemse pers over zich heen vanwege de slechte informatie over de regeringsin-
zendingen, waarover hij zich beklaagde bij Van Gelderen.51 Slechte publiciteit kwam ook
nog door het later herroepen besluit van de gemeenteraad om geen alcohol toe te staan op
het tentoonstellingsterrein, volgens Huges een bedreiging voor het bezoekerstal.52

Al was het gesternte slecht, er was een point of no return bereikt. De hoeveelheid aange-
melde congressen viel tegen; het garantiefonds wilde maar niet volstromen; de bouwkos-
ten liepen uit de hand. De toon van de correspondentie werd steeds grimmiger, met name
richting Van Gelderen, van wie volgens Huges verwijten afgleden als water van een olie-
jas. Hij bereidde zich al dusdanig voor op een tegenvallend niveau van de regeringsinzen-
dingen dat hij er in ieder geval voor wilde zorgen dat het park er prachtig bij lag.53

Het zwartepieten begon al voor de opening. Tien dagen tevoren drong Groeneveld in
een telegram aan op ‘samenwerking saamhorigheid enthousiasme en hulpverlening’ en
vuurde een aantal commando’s op de murw gebeukte Arnhemse organisatie af. Hij zei er
nog maar eens bij dat hij iedere verantwoordelijkheid afwees wanneer de service van het
tentoonstellingsbestuur onvoldoende bleek. Dit zette zoveel kwaad bloed dat anderen in
het bestuur de onderkoelde reactie van Huges, die zei de verantwoordelijkheid voor de
mislukking volledig bij Den Haag te willen laten, nog veel te onderdanig vonden.54 Huges
liet weten niet bij het openingsdiner aanwezig te willen zijn, een bittere pil voor een man
voor wie het organiseren van evenementen zijn lust en zijn leven was.55

Een drama voltrekt zich

Op Bevrijdingsdag 1950 regende het pijpenstelen. Mijlpaal 1950 werd geopend in een
‘misère van hondenweer’, zoals De Telegraaf schreef.56 Er traden drie Gelderse koren op;
een zogenaamde stringband was geëngageerd. Koningin Juliana, prins Bernhard en dui-
zend gasten, waaronder ministers en gezanten, werden verwelkomd door burgemeester
Matser. Deze roemde het in vijf jaar door onder anderen Schermerhorn, Beel en Drees ge-
presteerde. Drees loofde de gezamenlijke krachtsinspanningen en het sociaal-econo-
misch overleg, wat het verlies van Nederlands-Indië en de armoede draaglijker zou ma-
ken. Hij prees de voor de democratie noodzakelijke deugden van zelfbeperking en
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verdraagzaamheid. Moreel en geestelijk begon het Nederlandse volk volgens Drees de
door de oorlog teweeggebrachte ontwrichting te boven te komen.

Onmiddellijk na de opening bleek dat de bezoekers, zoals Huges had voorvoeld, de
tentoonstelling niet konden waarderen. Huges weet dit aan de gebrekkige voorlichting
uit Den Haag: de ambtenaren bleven na de opening weg. Schriftelijke aanduidingen bij
de paviljoens ontbraken en de vrijwilligers stonden met de mond vol tanden bij gebrek
aan deskundige instructies. Huges vond sommige paviljoens volledig onbegrijpelijk voor
de massa. Van de vrijwilligers kon ook niet worden verwacht dat ze zonder training toe-
lichting konden geven.57 Groeneveld nam noodmaatregelen, maar kon de fundamentele
weeffouten niet ongedaan maken.58

De recensies logen er niet om. De Rotterdammer schreef vol leedvermaak ‘Jan Publiek
lust een dor en saai gesprek tussen regering en volk niet’ en ‘Schandpaal 1950’.59 Een diep-
tepunt in de verhoudingen werd bereikt toen Groeneveld Meyer zich op hoge toon bij het
stichtingsbestuur beklaagde over het feit dat Huges had gesproken met De Telegraaf, die
‘Expositie Mijlpaal 1950 stelt velen teleur’ kopte en stelde dat het volk na alle tamtam wel
wat anders had verwacht dan ‘een paar gebouwen vol met statistieken, aardige prentjes,
foto’s zonder onderschrift en aan de andere kant een verwarrende veelheid van teksten’.
In het artikel gaf Huges impliciet toe dat de teksten onbegrijpelijk waren. In de toekomst
zou de voorlichting in de paviljoens ‘geheel op de uitbeeldende kracht moeten kunnen
steunen’.60 Volgens Groeneveld werd zo het werk van de regering ‘volledig afgebroken’,
alleen het paviljoen van het Marshallplan, dat de eca volstrekt zelfstandig had gemaakt,

Minister-president Drees opent de tentoonstelling op Bevrijdingsdag 1950 (Gelders Archief)

bwjaarboek2014_LvR_bw.jaarboek.gelre5  21-11-14  13:01  Pagina 210



Hard werken of armoede lijden

211

werd geprezen. Hij eiste van Huges en de andere in het stuk genoemde ‘insiders’ in het
vervolg constructieve medewerking.61

Gepoogd werd objecten te verduidelijken en vrijwilligers te trainen, maar het kwaad
was geschied. Verenigingen zeiden af; een reisbureau schreef er geen heil in te zien het pu-
bliek te overtuigen naar de expositie te komen, omdat het ‘gesprek met de regering’ nu
eenmaal ‘te ernstig bleef om de massa te enthousiasmeren’.62 Zo saai en belerend was de
tentoonstelling dat een aantal Arnhemse ondernemers die de bui al hadden zien hangen
in de binnenstad ‘Parijs in Arnhem’ organiseerden, een toeristische markt waar men zich
even in Parijs kon wanen. De bezoekersaantallen van Mijlpaal liepen zo terug dat in juni
het vrijwilligerscorps ten prooi begon te vallen aan een ‘gemelijke stemming’.

Huges vatte in juni 1950 richting Den Haag zijn grieven samen. De inzendingen van-
uit Den Haag waren tot stand gekomen achter een ‘ijzeren gordijn’, bovendien trokken
ze door een te hoog niveau een gordijn op naar de bezoekers. Zelfs radicale wijzigingen
zouden niet meer helpen: Huges achtte het simpelweg te laat. Een financieel drama zag
hij als onafwendbaar.63 Groeneveld Meyer legde de schuld daarentegen volledig bij
Arnhem. Hij stuurde een uitgebreid relaas, vol met overwegingen waar hij eerder niet
mee gekomen was. Om te beginnen was de locatie verkeerd: de Randstad was een stuk ge-
schikter geweest, zoals Ahoy! Rotterdam bewees. Daar kon iedereen gratis op de fiets naar-
toe. De Arnhemmers meenden juist dat Sonsbeek de gunstigst denkbare locatie voor een
evenement was. Groeneveld raakte hiermee wel aan een belangrijke verklaring voor de
mislukking van Mijlpaal 1950: de concurrentie van Rotterdam. Daar kwamen 1,65 mil-
joen mensen heen. Groeneveld gaf ook een dieper liggende reden:

Het evenement Parijs in Arnhem in de binnenstad werd een groter succes dan de tentoonstelling (Gelders Archief)
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Reeds het vorig jaar wees ik erop dat zich tengevolge van het Indonesische
vraagstuk, de algemene oorlogsdreiging, de hoge belastingen etc. een zekere
matheid over onze bevolking is gekomen en ik heb toen reeds verschillende ke-
ren de vrees uitgesproken, dat een brede laag van het volk niet het enthousiasme
zou opbrengen om een tentoonstelling, gewijd aan nationale opbouwproble-
men, te bezoeken.64

Merkwaardig was dat hij richting Arnhem deze reserveringen niet had laten blijken, die
zo fundamenteel waren dat de tentoonstelling dan beter in een vroeg stadium had kun-
nen worden afgeblazen. Het ironische was bovendien dat juist Groeneveld Meyer het idee
had opgevat om de matte Nederlandse bevolking haar problemen nog eens onder de neus
te wrijven, in plaats van in te zetten op vermaak en een glorieus en hoopvol vergezicht. In
Rotterdam adverteerde men met demonstraties door kikvorsmannen; dergelijk enter-
tainment was in Arnhem ver te zoeken.

Groeneveld meende bovendien dat het tentoonstellingsterrein op Sonsbeek veel te
uitgestrekt was. Mensen waren moe na een dag congresseren en pakten misschien één pa-
viljoen mee. Ouderen hielden de wandeling niet vol. Hij verweet het stichtingsbestuur
met De Koo een incompetente architect in de arm te hebben genomen. Veel te weinig geld
zou ten slotte zijn uitgetrokken voor publiciteit. Inderdaad was het feit dat voor de lan-
delijke propaganda slechts 7500 gulden over was gebleven wel bevreemdend. Groeneveld
meende ook dat er een geroutineerde perschef had moeten zijn, die hij er vanaf juni ook
op zette in de vorm van P. Brijnen van Houten. Goed organisator als Huges was, zijn
ideeën over reclame waren toch wat achterhaald. Tegelijk zei Groeneveld er niet bij dat
Huges de publiciteit beter vorm had kunnen geven als eerder was gecommuniceerd over
de regeringsinzendingen.

Dit raakte aan de fundamentele oorzaak van de mislukking: van begin af aan had
Groeneveld geen vertrouwen gehad in Arnhem als het ging om public relations en ze niet
betrokken in de inhoudelijke ontwikkeling. Dat kwam voort uit de trage ontwikkeling
van de inzendingen op de departementen, maar meer nog uit een huiverige houding van
de ambtenaren richting de buitenwereld. Omdat het een regeringstentoonstelling was,
werd tot het laatste moment geheimzinnig gedaan naar de buitenwacht en ook richting
Arnhem werd mondjesmaat iets losgelaten. Hierdoor was het veel moeilijker om werven-
de campagnes te voeren, zoals Rotterdam deed.

Kleinere kritiekpunten van Groeneveld waren niet minder pijnlijk – Arnhem had ook
wel meer zijn best mogen doen om hem erbij te betrekken, er was teveel geld uitgegeven
aan het restaurant en orkest, waardoor voor de apotheose, het paviljoen ‘Durven en
Kunnen’, geen geld over was. Een aantal van Groenevelds kritiekpunten was er met de ha-
ren bijgesleept, andere sneden hout. Op de fundamentele kritiek, namelijk dat de inhoud
van de tentoonstelling simpelweg onder de maat was, ging hij niet in. J.M. Landré, direc-
teur van de rvd, ging nog verder. De Arnhemmers konden niet van de regering verwach-
ten dat zij een soort lunapark zou organiseren; het was dus hun eigen schuld dat ze niet
voor meer attracties hadden gezorgd.65
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Gepoogd werd met demonstraties, voorstellingen en gondelvaarten door de vijver
meer mensen te trekken. Reclamebureau De la Mar werd door Groeneveld gevraagd zijn
visie te geven op de tentoonstelling. Het bureau concludeerde dat het geheel veel te cere-
braal was om door de gehele natie te kunnen worden gewaardeerd. De paviljoens waren
niet opvallend genoeg, niets was ‘self-explaining’. Ze geloofden dat de Mijlpaal niet te ver-
kopen viel. Straaljagerdemonstraties en activiteiten als schatjagerstochten voor kinderen
zouden kunnen helpen. Men dacht zelfs aan een loterij om het tekort aan te zuiveren. Er
werden geen doekjes om gewonden: met lunapark-achtige attracties viel misschien iets
te redden, maar ‘u is dan echter van cultuurbrengers gedaald tot de rol van vermaak-en-
sceneurs’.66

De gemeente Arnhem had er geen zin in om met een tekort op de teller nog meer geld
uit te geven aan verbetering van de tentoonstelling en aangezien Groeneveld ook niet over
zijn begroting heen wilde gaan, kwam er weinig van. In verband met de ‘standing’ van de
overheid stond hij slechts met tegenzin toe dat het terrein vrij toegankelijk werd.67 Toen
dat eenmaal gebeurde was het idee van een expositie verdwenen. Begin augustus besloot
het bestuur zo snel mogelijk de stekker uit Mijlpaal te trekken. Er kwamen alleen nog be-
richten binnen van padvindersverenigingen die de gebouwtjes van de tentoonstelling
wilden opkopen. Waar gerekend was op een miljoen bezoekers, kwamen er uiteindelijk
slechts tweehonderdduizend, volgens sommige schattingen nog minder. Het tekort dat
zich aftekende voor de gemeente Arnhem bedroeg ruim acht ton.68

Nu ontstond er een weinig verheffende partij moddergooien tussen Rijk en gemeen-
te. De gemeente Arnhem was woedend over het fiasco. Zij had de grootste risico’s moeten
dragen, maar had niet geheel ten onrechte de indruk gekregen dat het project was gekaapt
door Den Haag, dat zonder duidelijke communicatie een wereldvreemde poging tot dia-
loog met de burger de wereld in had gestuurd. In de media legde men de volledige verant-
woordelijkheid bij de regering. Arnhem correspondeerde met de regering over herzie-
ning van de 550.000-250.000 verhouding, waar zij van tevoren al niet blij mee was geweest.
Het stadsbestuur sloeg richting Den Haag een rustige toon aan, in de hoop de regering te
bewegen een deel van de schuld op zich te nemen. De lokale pers werd daarvan niet op de
hoogte gesteld, omdat daar verontwaardiging richting Den Haag niet van de lucht was.
Overigens kon Huges intern nog steeds op goodwill rekenen, terwijl hij er in de pers ook
niet goed van afkwam.69

De regering-Drees gaf echter geen krimp. Drees meldde dat het tentoonstellingsbe-
stuur de plannen toch van tevoren had gekend en dus medeverantwoordelijk was. Het
stichtingsbestuur verwierp dat argument omdat de exacte inrichting van de tentoonstel-
ling pas kort voor aanvang door Van Gelderen was geopenbaard. Bovendien had men op
vele momenten zijn ongerustheid aan Groeneveld kenbaar gemaakt.70 In de ministerraad
verklaarde Drees dat de mislukking was veroorzaakt door het weinig spectaculaire karak-
ter van de tentoonstelling; dat zag hij echter niet als de schuld van de regering. Hij meen-
de niet dat dit betekende dat Arnhem tegemoet moest worden gekomen.71

Vóór mei 1950 was het enige wat Drees en Lieftinck interesseerde, dat het regerings-
aandeel niet zou worden overschreden en de risico’s bij Arnhem bleven liggen. Het was
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voor de regering-Drees niettemin een publicitaire ramp. De pers legde de schuld over het
algemeen bij de regering neer en zag het Arnhemse gemeentebestuur als slachtoffer van
de ‘Mijlpaalblunder’ (De Gelderlander) van de regering.72 Het was dus van groot belang om
de schuld bij Arnhem en met name bij Huges te leggen, wat evenwel niet lukte. De
Kamercommissie voor de Rijksuitgaven tikte Drees op de vingers:

Hetgeen de Rekenkamer mededeelt over de resultaten van de legertentoonstel-
ling 1948 en de tentoonstelling Mijlpaal 1950 geeft niet de indruk, dat de
Rijksoverheid bij uitstek geroepen is om dit soort manifestaties te organiseren.
De commissie meent te weten, dat de locaal georganiseerde tentoonstelling
Rotterdam Ahoy geen deficit heeft opgeleverd. Wellicht verdient het aanbeve-
ling bij het organiseren van tentoonstellingen door het Rijk eerst eens informa-
ties in te winnen bij particulieren, die op het gebied van het organiseren van
tentoonstellingen kennelijk deskundiger zijn dan de Rijksoverheid.73

Drees schreef daarop aan de Kamer dat Mijlpaal 1950 niet door de Rijksoverheid was geor-
ganiseerd. Op initiatief van particuliere zijde, aldus Drees, had de gemeente Arnhem be-
sloten tot het houden van deze tentoonstelling. Het enige regeringselement was de in-
zending geweest.74 Drees probeerde zo uit te komen onder het feit dat Mijlpaal in vrijwel
alle opzichten een regeringstentoonstelling was geweest; zo had Huges het ook in zijn
oorspronkelijke plan gepresenteerd.75 Intern was duidelijk dat er iets volkomen mis was
gegaan: mr. C. Fock, secretaris-generaal van Drees, schreef bij een verzoek van Groeneveld
Meyer om een prestatiebeloning verontwaardigd ‘ik voel voor dit voorstel niets’;
Groeneveld was ten slotte gedurende het proces erin geslaagd met vrijwel iedereen ruzie
te krijgen.76

De regering vroeg een evaluatie van Mijlpaal 1950 op bij P. Kleyboer, de organisator
van Ahoy! Rotterdam. Deze bediende de regering: Arnhem kon volgens hem moeilijk ver-
wachten dat het met een kwart miljoen gulden een spectaculaire expositie kon organise-
ren, die overigens helemaal niet ‘droog van de statistiek’ zou zijn. Kleyboer vond boven-
dien dat men niet had moeten denken dat een miljoen bezoekers allen ernstig en serieus
waren: het tentoonstellingsbestuur had dus voor attracties moeten zorgen. Het was ook
hun eigen schuld dat ze zulke hoge verwachtingen hadden gewekt bij het publiek, terwijl
redelijkerwijs maximaal vierhonderdduizend bezoekers waarschijnlijker was geweest,
en dat ze zich niet goed hadden verdiept in het eind 1949 (volgens Arnhem dus veel te laat)
gereed gekomen draaiboek. Het tentoonstellingsterrein was te uitgestrekt; het evene-
ment ‘Parijs in Arnhem’ in de binnenstad werd bovendien bijna een concurrent van
Mijlpaal. Ten slotte was de publiciteit slecht: het affiche van Doeve was op te weinig plaat-
sen opgehangen. ‘Hoe illusies verloren gaan’, aldus Kleyboer in zijn conclusie.77
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Besluit

‘Om succesvol een tentoonstelling te organiseren, moet je niet alleen durven maar ook
kunnen. Dat bewees Mijlpaal 1950. Nee, dán Rotterdam’, aldus het Polygoon-jaarover-
zicht 1950, dat de ‘expositionitis’ in dat jaar uitgebreid behandelde. Het grote verschil tus-
sen die twee tentoonstellingen was dat in het ene geval een regering zich zwaar vertilde
aan een dialoog met haar bevolking, slechts gedacht in termen van een burgerschapsles,
wat niet minder gold voor Huges en Matser. In Rotterdam stond educatie niet voorop,
maar vermaak en een hoopvol perspectief op de wederopbouw. Juist vanwege de knauw
die armoede, woningnood en dekolonisatie het Nederlandse zelfvertrouwen gaven, was
Ahoy! Rotterdam een groter succes dan Mijlpaal 1950. Het organiseren van een aanspre-
kende ‘nationale’ tentoonstelling bleek bovendien te complex om door een groep contact-
ambtenaren in een paar maanden in elkaar te draaien, vooral omdat deze geen idee had-
den hoe de bevolking – waar ze zo graag mee in ‘gesprek’ wilden – tegemoet te treden.
Daarnaast is het verhaal van Mijlpaal 1950 het verhaal van mislukte samenwerking tus-
sen twee bestuurslagen. De bureaucraten in Den Haag bleken niet flexibel te kunnen ope-
reren in een bredere omgeving. Groeneveld Meyer vond misschien Huges bedilzuchtig,
hij gedroeg zich zelf ook als een controlfreak.

En dan was er Jan Huges zelf. Zelfreflectie was ook hem ten enenmale vreemd.78 Het
evenementendier, dat zulke triomfen had gevierd in 1928 en 1948, zag niet in dat zijn idee
van een megatentoonstelling ook niet had voldaan. Achteraf zeiden de Arnhemmers na-
tuurlijk dat ze een veel vermakelijker evenement voor ogen hadden gehad. Maar in de
ontwerpfase was Huges evenzeer bevangen door het idee van een ‘burgerschapsles’ en
vreesde hij van vulgair vermaak een aantasting van het cachet van de tentoonstelling.
Door de regering de gelegenheid te geven om haar successen en plannen te tonen, had
Huges in feite inhoudelijk de regie uit handen gegeven. Zo werd de grootste naoorlogse
poging om de Nederlandse burger bij de wederopbouw te betrekken een aandoenlijke fla-
ter, die nog jaren heeft gedrukt op de begroting van de gemeente Arnhem.
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