
Kunst wetenschap macht en bijgeloof…. Brieven aan 
Heldring

NADERE BESCHOUWINGEN
Intussen valt niet te ontkennen, dat de toestand waarin de vrije schilders verkeerden, onverschillig 
in welk kamp zij vertoefden, het traditionele of het moderne, voordat de overheid bijstand 
verleende, weinig reden tot dankbaarheid gaf. 
Wel waren er nog schilders, portretschilders bijvoorbeeld, die van de opbrengst van hun werk 
behoorlijk konden leven, maar de meeste vrije schilders waren amper in staat een werkplaats en de 
benodigde materialen te bekostigen, laat staan een bergplaats voor onverkoopbare doeken.
De massale tentoonstelling “Kunst in Vrijheid”- is een mer à boire voor de bezoeker – welke na de 
bevrijding in het Rijksmuseum te Amsterdam werd gehouden, en waaraan nagenoeg alle schilders 
die niet met de vijand gecollaboreerd hadden konden deelnemen, maakte aanschouwelijk, dat er 
een teveel aan kunstenaars was bij een te weinig aan kunst. Daar heeft de overheidsbescherming 
geen verbetering in gebracht.
De inspanningen van de overheid om de kunst te populariseren zijn met succes bekroond. Maar het 
eufemistisch gezegd – zeer de vraag of de kunstbeoefening en de kunstgenieting op hoger peil zijn 
gebracht. Door voorzieningen van sociale aard is de materiële nood in de kunstenaarsgezinnen 
verzacht, maar daarmee heeft de kunst geen economische basis gekregen. Het aantal kunstenaars is
niet af- maar toegenomen. Tezelfder tijd is ondanks de lancering van een nieuwe mode in 
wandversiering, de afzet van schilderijen onder particulieren niet vergroot, in elk geval zijn er 
verschillende grote kunsthandels opgeheven. Nieuwe kunsthandels zijn kleine zaakjes en dat in een 
tijd van hoogconjunctuur en bevolkingstoename! De ironie van het noodlot wil dat de overproductie
van schilderijen valt in een stijlperiode van vrijwel kale muren.

De begane fouten zijn terug te voeren tot verkeerde uitgangspunten: ten eerste de Romantische 
veronderstelling dat kunstenaars geen gewone mensen zijn, verband houdende met de overschatting
van inspiratie
ten tweede : de veronderstelling van de verlichting, dat het publiek kan “leren zien”, verband 
houdende met een overschatting van de opvoeding
teb derde: de veronderstelling van het socialisme dat ook ook kunstenaarschap  iets is dat zich laat 
organiseren, een ideaal dat verband houdt met de overschatting van de staat.

KUNSTENAARS BIJ DE GRATIE GOD

Het woord kunst is een uitdrukking voor ongewone bekwaamheid en was voorheen ook een 
aanduiding voor tovenarij. Primitieve volken kennen geen vrije kunst en geen beroepskunstenaars. 
Datgene wat wij als primitieve kunst beschouwen, is doorgaans een gebruiksartikel, een voorwerp 
met een magische betekenis, een versiering of dit alles tegelijk. Pas in de Renaissance hebben de 
begrippen kunst en kunstenaar hun thans gangbare betekenis gekregen.

Schilder was ooit de man die het schild van de ridder met diens kentekenen versierde. De 
schilderkunst zoals die thans verstaan wordt, heeft zich ontwikkeld uit het kunstambacht en uit 
kunstzinnige monnikenarbeid. De monniken verrijkten religieuze boekwerken, altaarstukken en wat 
dies meer zij met heilige taferelen. 
Het kunstambacht werd uitgeoefend in gildebedrijven, waar helpers en leerlingen de meester 



terzijde stonden. Daar werden evengoed decors voor feestelijke gelegenheden, uithangborden en 
patronen voor borduurwerken als schilderijen vervaardig, alles in opdracht.
Net als in andere beroepen ging het atelier vaak over van vader op zoon. De leertijd duurde wel  
zo’n zeven  jaren en begon al op jeugdige leeftijd. Schilder was een fatsoenlijk beroep waar een 
goed stuk brood mee te verdienen was, niet meer en niet minder. Van vrije schilderkunst was nog 
geen sprake.
Door de opkomst van een rijke koopmansstand naast de machtige adel en de prachtlievende 
kerkvorsten, vermeerderde de vraag naar schilderijen, stegen de prijzen die gezochte schilder 
rekenden en verminderde zo hun afhankelijkheid van het gilde. Zo verwierven de schilders een 
zekere artistieke vrijheid en de volgende schrede was die naar de vrije schilderkunst, hetgeen 
zeggen wil, dat er niet meer in opdracht, maar voor de markt gewerkt werd, maar dan in figuurlijke
zin. Tot zover was alles een gezonde ontwikkeling.

Inmiddels viel het eerste bederf van de kunst reeds waar te nemen in de renaissance die de kunst 
namelijk voorzag van een vernis van geleende beschaving. Hier begon de schilder het volk 
kunstmatig van zich te vervreemden. De antieke stijl en de mythologische voorstelling nadien zijn 
altijd een vreemd element gebleven in de kunst, waanwijze, waanwijze aanstellerij en en ijdele 
versiering. 
De renaissancekunst toont dezelfde onoprechtheid als de gymnasiast die tegenover een scholier van
de HBS volhoudt dat je er oneindig meer aan hebt Homerus te lezen dan Dostojewski, hetzelfde 
snobisme dat P.G.M. Wodehouse de opmerking ontlokte; “Shakespeare’ s werken zijn anders dan de
mijne maar daarom hoeven ze nog niet minder te wezen!” 

De typische renaissancekunst stond in het teken van het humanisme. De mythologische vrouwen 
zijn er kil als marmeren beelden der oudheid die er model voor stonden. De mythologische mannen 
zien eruit als gestroopt maar nog juist bijtijds aan de snijtafels der anatomen ontkomen. De 
raadselachtige voorstellingen vragen om geleerde uitleg en in de perspectivisch geconstrueerde 
ruimten van deze onwerkelijke wereld kan geen natuurlijk schepsel ademhalen – vandaar de 
aantrekkingskracht van deze kunst op de Surrealisten  en de Magisch Realisten, die beiden aan de 
oude hulpwetenschappen de leer van het onderbewustzijn toevoegden..
De wetenschappen stonden in de 16de eeuw hoog genoteerd in de schilderkunst die zelf inderdaad 
veel had van een natuurwetenschappelijk verantwoorde techniek van uitbeelding en zelf streefde 
naar dezelfde rang.

De tijden waarin het volk onder luid gejuich het nieuwste kunstwerk door de straten droeg, zoals de
overlevering vertelt over een werk van Cimabus, die tijden waren voorbij. Maar de schijngestalte 
van de werkelijkheid werkte nog als een wonder, een werking die in het televisietijdperk 
onvoorstelbaar is geworden. Begaafde kunstschilders konden een vermogen vergaren.

KAMERGELEERDEN

In de middeleeuwen had de schilderkunst in tegenstelling tot de grammatica, retorica, dialectica, 
geometrica en musica niet behoord tot tot de Artes Liberales die een vrij man pasten. Juist als in de
oudheid was schilderen ton een verachtelijke handenarbeid geweest, een werk voor slaven. De 
humanisten zagen dat evenwel anders. Het Humanisme was een statussymbool van een eerzuchtige 
koopliedenstand. De humanisten, veelal van nederige afkomst, lieten zich door deze geld-elite 
onderhouden in ruil voor culturele diensten. Aan de commerciële hoven zaten zij met de gevierde 
schilders aan dezelfde tafel en onderwezen hen in de kennis der antieke literatuur. Voor hen geen 
reden zich te verheffen boven de schilders wier materiële onafhankelijkheid wellicht  imponeerde.



In “the social history of art” schrijft Arnold Hauser: “de Humanisten zijn de eerste intellectuelen 
die aanspraak maken op de voorrechten van bezit en rang en de geestelijke hoogmoed, een tot 
dusverre onbekend verschijnsel is de psychische afweer waarmee zij reageren op hun mislukking in 
dit opzicht” .
Tezamen met de schilders deden zij rechten gelden op het predicaat der Goddelijke genade, dat alle
kunstenaars in het vervolg sierde, maar dat slechts bij uitzondering verandering in hun 
maatschappelijke positie bracht.

Het werk, het genie, de waarde , de vervalsing

Het genie was geboren en daarmee de persoonsverheerlijking. Hierdoor werd de kritiek in beginsel 
uitgeschakeld, want men is een genie of men is het niet. In het ene geval past geen kritiek en in het 
andere is zij de moeite waard. In onze tijd is kritiek een kwestie van partij liezen geworden – Houdt 
u van Picasso?
De signatuur werd belangrijker dan het werk zelf. De vervalsing was een bijproduct van de als 
genieëncultus. In de persoonlijke stijl werd het unieke beklemtoond. Des kunstenaars individuele en
beroepseigenaardigheden werden ontzien als het waarmerk van zijn grootheid. De kunstenaar zelf 
werd een zonderling met een roeping. Een beroep kwam beneden zijn waardigheid te liggen; hij 
werkte niet, hij creëerde  en slechts dan wanneer de muzen hen daartoe in staat stelden. “de leer 
van de geniale inspiratie … bewijst, dat wij hier te maken hebben met de vestiging van geestelijke 
aristocratie die liever afziet van persoonlijke verdienste” (Arnold Hauser). Moeizame arbeid en 
ijverige studie werden artistieke schande; het grote talent komt alles aangevlogen.

Tiziano werd in de erfelijke adelstand verheven. Waar niet allen zo hoog konden klimmen, konden 
zij zich toch troosten met hun verheffing in de denkbeeldige adelstand.
Michelangelo, de hemelbestormer, had het voorbeeld gegeven van het tragische genie, dat de 
aardse weerstanden, die hem niet bespaard bleven, als een bedreiging ondervond. Rembrandt, 
voorloper van de Romantiek, komt uit zijn zelfportretten naar voren eerst als een pronkzuchtige 
arrivé, dan als de trotse individualist en tenslotte als het miskende genie in welke hoedanigheid hij 
de geschiedenis inging.

l’art pour l’ art, het verval

De negentiende-eeuwse kunstgeschiedenis maakte – bij gebrek aan bronnen vaak aangewezen op 
de fantasie – van al haar helden heiligen of martelaren. De stelling van de superioriteit van het 
scheppende genie ten opzichte van de goegemeente, samengevoegd met het dogma van de culturele 
vooruitgang, deed de gedachte postvatten dat ware kunst slechts voor het nageslacht bestemd kan 
zijn. Erkenning werd verdacht en de redelijke gevolgtrekking was die van de l’art pour l’ art; 
onafhankelijk van enig publiek stelde de kunst zich haar eigen doeleinden. De evolutie werd 
uiteindelijk bekroond met Dada: “Alles was ein Kunstler spuckt is Kunst” (in goed Amsterdams: 
“ik rotzooi maar wat an”)

Het verval is begonnen toen de romantiek programmatisch werd, dus omstreeks de tijd van de 
Franse revolutie. In Londen werkte een Zwitserse schilder, Johann Heinrich Füszli genaamd, land- 
en tijdgenoot van, Jean Jacques Rousseau. Een van zijn talrijke bewonderaars, een 
amateurschilder, die door zelfmoord aan het einde kwam, vertelde van zijn bezoek aan Füszli: “Ik 
volgde het kamermeisje in een gang die geschikt was om in de schemering wie dan ook de schrik op
het lijf te jagen … het grillige, het tragische, het verschrikkelijke, bloed en moord rondom hielden 
de blik gevangen. Ik was er op voorbereid de grond onder mijn voeten te zien wijken. Ik stelde 
mijzelf Füszli voor als een soort reus. Ik hoorde zijn stappen en zag zijn dunne benige hand over de 
deur glijden, dan een kleine man met een witte leeuwenkop in een flanellen kamerjas … en met het 



werkmandje van mevrouw Füszli  bij wijze van hoofddeksel (zie Pierre Courthion, Le Romantisme).
Een bekend feit is wel dat onder Romantici zelfmoorden of pogingen daartoe bijzonder veel 
voorkwamen. In dit opzicht was van Gogh een representant van de romantische stroming, evenals 
Gaughuin de man die zei de Jean Jacques van de schilderkunst te heten.

“Wij moeten ons geen illusies maken, doch ons voorbereiden op niet begrepen te worden, veracht 
en geschonden.” (van Gogh in zijn vroede Nederlandse periode). “Maar,”  schreef Theo, “c’ est si 
comme deux hommes  étaient en lui, l’ un merveilleusement douë, fin et doux, l’ autre orgueuilleux,  
égoïste et dur.” En Vincent wist ook ,“dat niets meer werkelijk artistiek is dan van de mensen te 
houden”. De grootheid van Vincent is in deze nederigheid gelegen en niet in de grootheidswaan die
er de keerzijde van was.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh geloofde niet in “ouderwetsch idees van aangeboren genie” maar wel in harde 
studie. Wat hij tekort kwam aan talent had hij over aan oorspronkelijkheid, maar in zijn bezetenheid
eiste hij meer van zichzelf dat hij kom volbrengen en dan zijn geest kon verdragen. Vincent was 
geen beroepsschilder en ook geen amateur maar een ??? menselijke persoonlijkheid. Daarom kan 
Vincent van Gogh geen  voorbeeld zijn ter navolging . Dat heeft niet verhinderd dat generaties van 
miskende geniën zich juist op hem hebben beroepen.
Onder de druk van haar eigen overspannen idealen is de romantische kunst -niet te verwarren met 
de zogenaamde romantische periode van de academische kunst – ten langen leste bezweken. De 
natuurlijke oorspronkelijkheid maakte plaats voor oorspronkelijkheidsdwang en de miskende 
verviel tot masochisme.

Gebonden kunst

Tegenwoordig in de kunstwereld zo treffend weer “gebonden”kunst genoemd. Zelfs in de rooie 
kunstenaars met haar GFK afdeling Gebonden Kunsten federatie. De GFK wordt luid overstemd 
door de beroepsbeoefenaars der vrij kunsten in de BBK, want sinds de liberale emancipatie van e 
kunstenaars ( dat wil zeggen van hun meester-knecht en de gezellen) door de opheffing van gilden 
en beroepsgeheimen, werden schilderkunst en beeldhouwkunst , die samen de “schone 
kunsten”uitmaakten bevorderd tot de vrije kunsten of te wel vrije beroepen. 
Andere ambachten , bij de Duitsers handwerkers geheten, bleven minderwaardig. Het socialisme 
van de pré-Rafaelliten dat hier tegenop kwam was dan ook gericht het oude handwerk, de sierkunst 
tegelijk met andere loonslavernij in ere te herstellen. Ofwel terug te brengen in de vermeende 
religieuze dienstbaarheid van de hiërarchie der middeleeuwse kunsten waarin de bouwkunst, de 
bouwmeester of kortweg  Meester... een woord dat de vrijmetselaars zoals Goethe Tolstoij met een 
hoofdletter schrijven de leiding zou hebben gehad in plaats van de bouwheer. 

“Modern Art” noemden zij hun schilderijen die ervan getuigden dat zij onder schone kunst sierkunst
en dienende kunst verstonden.
Hun voorkeur aan het ambachtelijke was de terugslag op de fotografie en de industriële revolutie. 
Maatschappelijk bekeken vertegenwoordigden zij de artisans en de graveurs , de middenlaag die 
haar aanhang zocht bij de onderste laag, het volk en zwervers, die Wandervögel. Hiertoe moesten 
uiteraard Bohemiens worden gerekend en de refusés van de salons.
Toch vallen de realisten en impressionisten artistiek gesproken niet onder de schone kunsten van de 
romantiek maar onder het wetenschappelijk empirisme van de beeldende kunst dat ten slotte opging
in fotografische en filmkunst.
Het synthetisme van de Nobis, voortgezet als expressionisme was een verbuiging naar de andere 
kant, waar ook de hand-made fotografie van Dali en Willink van de metefysische kunst, surrealisme



dada en de zogenaamde nieuwe zakelijkheid een parodie op de overleefde schilderkunst zelf en op 
de zichzelf vernietigende beschaving als zodanig.
Het was Tolstoij die de kunst de maat van  “goed”in plaats van mooi aanlegde . De inhoud van dit 
begrip “goed” werd bepaald door zijn anarchistische religie.
Ditzelfde “goed”is de politieke maatstaf die na de b....... ing werd gebruikt in de ballotage van de 
BBK en bij andere zuiveringen. Tijdens de bezetting betekende “goed”een goede Nederlander (vgl. 
un bon catholique) maar het betekende wel zal wel afkomstig zijn geweest uit de illegaliteit.

De geheimzinnigheid van anarchisme heeft te maken met zijn staatsgevaarlijkheid. Het anarchisme 
heeft te maken met zijn staatsgevaarlijkheid. Het anarchisme is illegaal en academocratisch in plaats
van democratisch anarchistische verklaringen moeten dus gewantrouwd worden.

Zo klinkt het tamelijk voorzichtig als anarchistisch preken over hun experimenten maar het woord 
experiment heeft onder anarchisten een heel andere betekenis dan in de natuurwetenschap.
Anarchisten zijn roekeloze fanatici, voor wie het experiment een waarde op zichzelf heeft, omdat zij
geeloven dat  het experimenteren hun is voorgeschreven door de evolutie.
Een fanaticus is iemand die die geen wetenschappelijke twijfel kent en die zeker weet het enige 
ware geloof te bezetten.

Wetenschappelijke kunst

In de wetenschappen is de evolutie een geloofsdogma In de bèta-wetenschappen slechts een alsnog 
te bewijzen hypothese. 
Waar de maatschappij evolutionisten of veranderaars hun manieren mee trachten goed te praten is 
dat deze wetenschappelijk zou zijn en daarmee alleen geldig. Maar die evolutie is slechts 
wetenschappelijk als hypothese die kan moeten worden opgegeven.
De evolutie als leerstelling is bepaald onwetenschappelijk en zelfs wetenschappelijkheid van de 
evolutie als hypothese komt op bij de grenzen van de biologie. De overplanting van de evolutieleer 
naar geschiedkundige gebieden is parallellisme en dus eens te meer geen wetenschap.

Het schoolvoorbeeld van het parallellisme is de materialistische grondstelling van Marx: zoals zijn 
het bewustzijn bepaalt bepaalt ook het maatschappelijk zijn het maatschappelijk bewustzijn. Dit 
spel met vage woorden – zijn voor bestaan, tegenmorfexistentie genoemd, en bewustzijn voor 
verstand of geest is een onvervalste analogie en analogisch wil zeggen volgens mij, zonder logica, 
zonder noodzaak of verband.

Bewustwording is hier indoctrinatie/propaganda.

Een analogie is een redenering die niet raakt maar zijn doel voorbij schiet langs het vraagstuk heen 
gaat en nergens op slaat.
Analogieën verklaren geen oorzaken en kunnen dus ook geen gevolgen voorspellen.

Een andere poging tot  rechtvaardiging van de maatschappelijke evolutie als geloofsdogma is dat de
mens niet zonder levensovertuiging of geloof kan en dat dit materialistische geloof het enige 
alternatief is voor de godsdienst.

Nu was  in de evolutionistische gedachtengang de westerse beschaving in de evolutionistische 
gedachtengang het verst ontwikkeld en dat zal wel verklaren waarom juist de westerse godsdienst, 
het christendom was uitverkoren als de grondslag voor de verandering der maatschappijleer. In elk 
geval was de westerse beschaving de overheersende en zodat het niet toevallig was dat de  



nieuwdenkers zelf van christelijke huize waren of althans op het christelijke denken voortbouwden. 
Dat gebeurde echter niet om het te versterken daartoe was immers geen aanleiding
maar om het te ondermijnen en te overtreffen. Want daar twijfel het begin van alle wijsheid is, 
plegen nieuwe gedachten voort te komen uit verzet tegen de oude.   Die nieuwe gedachten komen 
echter nooit voort uit het volk wel uit een nieuwe middenstand die ondanks zijn rijkdom en zijn 
titels  rijkdom, adel en geleerdheid van de tweede rang bleef.
 In de 19de eeuw deed dit verschijnsel zich voor onder vooral Duitstalige Joden in Nederland reeds 
in de 17de eeuw. Voorafgegaan door Spinoza.

Mij dunkt is het niet zonder betekenis dat Marx en Freud, de twee grootste onrustzaaiers van de 
laatste 100 jaar beiden Joden waren, noch dat Rothschild en Einstein het waren. Zij waren het die 
internationale jodendom dat de wraak van het Duitse nationalisme zich op den hals haalden. Het 
was hun politiek hun leer hun geld en hun aanzien dat de de tegenzet in Israël mogelijk maakte.
Het is hun macht die de VS thans parten speelt en die de hele wereld, op de sovjet unie na, 
meesleept in hun botsing, hun kettingbotsing.

Christenen, Joden, Marxisten

Het is gebruikelijk om met de Joden zelf een andere uitleg aan het anti-semitisme te geven. Het zou 
voornamelijk zijn ingegeven door een folkloristisch bijgeloof. Nu viel het bestaan van dat bijgeloof 
hoe vervaagd het ook reeds was niet te ontkennen om zich ietwat geheimzinnig gastvolk te blijven 
gedragen hield de joodse internationale dit bijgeloof zelf in leven. Hun internationale 
verbondenheid was te voordelig om op te geven. En dat gold ook voor Marx. 
Kenmerkend voor de joodse Freud is dat hij een internationale oprichtte: de psychoanalyse. Het 
moderne internationalisme is in oorsprong joods. Het keert zich tegen alle voorheen christelijke 
naties maar niet in gelijke mate tegen de joodse natie en ook niet tegen het nationalisme van 
voorheen door blanken bestuurde volken van ander ras. Het is van anti christelijk tot anti-blank 
geworden. En waar ook joden blanken zijn vergaat het hen als Goethes tovenaarsleerling die de 
krachten hij zelf had opgeroepen niet tot staan kon krijgen en om zijn oude meester roept.

Het beroep dat de joodse wereld op de de christelijke doet is niet vergeefs. De kerngedachte van het 
christendom is immers de erfzonde. Weliswaar was dat een oudtestamentische zonde die de Joden is
blijven belasten maar waar de christen is verlost
Christenen echter en daar gaat het om, geloven in erfelijke schuld in gemeenschappelijke schuld 
collectieve schuld dat is het beginsel van alle rassenvooroordeel, het antisemitisme incluis, maar de 
doorwerking van het marxisme in de kerken leidde behalve tot afvalligheid tot regelrecht 
proemitisme, zodat het het huidige geslacht der vroegere christenheid geneigd is de geschiedenis op
haar kop te zetten en de erfschuld op zijn eigen christelijke rekening te zetten
Marx die de gehoorzaamheid aan de kerk verwierp, speelde tegelijk op de gehoorzaamheid der 
christenheid der christenen aan het nieuw testamentische geweten  en Tolstoij haakte daarop in. 
Revius de N hervormde godgeleerdheid was hem daarin voorgegaan met zijn
“er zijn joden met, heer Jesu die u cruysten”

De zelfmoordneiging van ons christelijk ras is Tolstoijaans, de Marxistische klederdracht van 
vandaag, een boetekleed waarin Amerikanen en Europeanen trachten te ontkomen aan de wraak der 
derde wereld, een wraak die zij aanhalen omdat zij vrezen , omdat zij erin geloven en die zij 
geloven omdat zij haar rechtvaardig achten. 

Revius eindigde “hij droeg onze smarten” zijn gevecht met de erfzonderige zelfbeschuldiging “want
dit is al geschiet eylaas!”om mijn sonden maar waren het die in dezelfde tijd de Nederlandse 
koloniën  vestigden?



In deze tijd waarin wij Hollanders als loon voor onze eeuwenlange gastvrijheid omwille van enig 
geloof vervolgden, uit ons beiden huis verdreven worden, verschijnt hier het ene boek na het andere
om te laten zien hoe in onze gouden eeuw het volk werd mishandeld en uitgebuit, maar wie waren 
die kapitalisten?

Genoemde geschriften komen doorgaans uit de katholieke hoek en zijn een van de reeds lang 
gevreesde uitkomsten van elke katholieke volkskunstpolitiek, die als gevolg van de seksuele 
Hervorming maar ook van de katholieke vakbeweging en kerkelijke oecumene zo als uitgepakt is 
door zowel door protestant s als door katholieken was verwacht hetgeen niet wegneemt dat het 
calvinisme zondebok moest worden.
Maar het waren geen calvinisten die zich lustverblijven lieten bouwen langs de Vecht en zich 
adellijke titels kochten van de winsten uit de VOC . Er het waren geen Nederlands hervormden die 
hun geluk in de koloniën beproefden.

Naar de Indien gaan was verdacht. Meestal werd dit gedaan aan schuldeiser of aan straffen te 
ontkomen.

Sekten geloosvrijheid, afdvalligen, vervolging, oorlog

En Amerika was het paradijs van de non conformistische sekten, de voorlopers van de Tolstojaanse 
communes. De gewone zending kwam evenals de moederlandse staat pas later en zelfs, te oordelen 
naar Multatuli lag de schuld van de uitbuiting van de koloniale volken meer bij de eigen overheden 
en bij de Europese gelukszoekers dus bij de Europese staten die de willekeur althans aan  banden 
legden.

Onder de wijkers van de Republiek de Nederlanden bevond zich een onevenredig groot aantal 
voorlopers van onze maatschappijhervormers toentertijd vrijgeesten genoemd.
Zij waren dopers, remonstranten , hugenoten, kwakers, joden , katholieken enzovoorts. Zo werd de 
Vechtstreek tussen Nieuwersluis en Breukelen de Mennistenhemel bijgenaamd.

Het is na de Jodenvervolgingen van het nationaal socialisme bij voorbaat aan te nemen dat 
vervolgde groepen in het ongelijk werden gesteld omdat zij eigenlijk gelijk hadden. 
Aannemelijk evenwel is het hun aangedane onrecht dankten aan een hen opgelegde collectieve 
verantwoordelijkheid of, zoals de joden waarschijnlijk, aan een geërfde schuld.
Een ongeteld aantal joden heeft zich in de loop van de geschiedenis tot het Christendom bekeerd. 
Gelet op de slechte naam van de Spaanse Marranen werden daartoe voorwaarden gesteld waar zij 
zich niet altijd aan hielden
Zulke joden gingen op in de natie die hen gastvrijheid had verleend.

Sinds de 19de eeuw assimileerden joden zich vooral bij internationale volksgroepen of was het 
eerder zo dat die groepen zich juist bij hen aansloten, of niet in het bijzonder bij de joden maar bij 
de uitgeworpen andersdenkenden in het algemeen?
 
Zoals in elk volk bestond allicht ook onder joden een standentegenstelling zodat niet alle joden voor
de linkse internationale konden voelen, Het joodse nationalisme of zionisme ( ontworpen door 
Herzl) werd door rijke Joden waargemaakt.

Het zionisme . Dat zich uitdrukkelijk tegen assimilatie keert is even racistisch als het nazisme en 
aparter dan de Zuid Afrikaanse apartheid die in Afrika een feitelijk gegeven was. Maar die van de 
joden niet of niet meer.



De oprichting van de staat Israël nadat het nazisme werd vernietigd bewijst dat de Duitse angst voor
de joodse macht niet helemaal ongegrond was. En hoe ontzettend die misdaden door nazi’s tegen 
joden begaan ook waren, we moeten niet uit het oog verliezen dat het oorlogsmisdaden waren. 
Hitler matigde zich aan Europa te verlossen van de joden zoals napoleon het wou bevrijden van het 
juk onder de adel.
Duitsland voerde oorlog tegen de joden en een een ongeschreven wet verbiedt het zulks op te 
merken, we mogen niet vergeten dat uitwassen als massamoord en marteling vanouds in elke oorlog
voorkomen.

Dat Mein Kampf tegen de joden was gericht is in overeenstemming met de vermoedelijk bestaande 
wet dat elke oorlog tegen het buitenland tegelijkertijd een burgeroorlog is.
Wie een oorlog begint, begaat onrecht, 
maar wie zich niet tegen zijn aanvaller verdedigt, 
laat het onrecht begaan.
De verdediging is geen moord maar noodweer en zo is ook de doodstraf niet wreed maar was de 
moordenaar het.

Oorlog, of beter gezegd de vrede dat is het grote politieke vraagstuk. Het helpt iet geweren te 
breken of de atoombewapening onklaar te maken want oorlog kan niet alle soorten wapens worden 
gevoerd en desnoods zonder, en het één is niet minder erg dan het ander. Het is ook niet de 
bewapening die de oorlog veroorzaakt maar omgekeerd. 

Wat veroorzaakt oorlog. Ze zeggen dat de uitbreiding van de rechtspraak van dorp tot stad, van stad 
tot gewest enz. de oorlog binnen de gebieden heeft uitgebannen maar dat gaat slechts zolang op als 
er geen burgeroorlog uitbreekt. Het gevolg is bovendien alleen maar schaalvergroting van de oorlog
tussen de gewesten, landen enz. En een wereldstaat is vooralsnog niet denkbaar omdat als 
statenverbond tot nu toegewezen 
 een monsterverbond is, dat uiteenvalt als de druk van buitenaf verzwakt. Maar misschien is de 
betrekkelijke wereldvrede sinds de tweede wereldoorlog inderdaad naar Churchill meende aan de 
angst voor een atoomoorlog te danken.

Churchill leerde eveneens dat het bewapeningsevenwicht de oorlog tegenhield en daar zit ook wat 
in.
Dat armoede en honger oorlog oorlog maken is slechts waar voor zover de machteloze armen zich 
door de bewapende mogendheden laten paaien. De ontwikkelingshulp wedloop gaat gepaard aan de 
bewapeningswedloop maar de ontwikkelingslanden spelen hun weldoeners tegen elkaar uit.
Hoe heeft de oorlog zich historisch ontwikkeld? Oude vormen leven voort in de messengevechten 
van de opgeschoten jongens van verschillende dorpen waarbij het, evenals in de gevechten van de 
stadsbuurtbewoners meestal om de meisjes ging en gaat, maar ook wel om het aanzien van de buurt 
(discriminatie van zwarten) of om de handel, de woongelegenheid ( of het land het grondgebied of 
territorium in de ethologie
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Onderling niet door een wet gebonden negerstammen roofden elkanders vrouwen en vee.
In het romantische, tenminste tegenwoordig romantisch aandoende duel tussen twee heren, een 
oude vorm van rechten, het Godsoordeel?  ging het om de eer, wie zijn rechten niet verdedigde was 
eerloos. Romantiek werd het misschien toen het alleen nog gedaan werd om een vrouw of een 
meisje. Maar wat was die eer oorspronkelijk, wat de mestkar van het Staphorster volksgericht, wat 
de mesthoop waar Job op zat?

Dienstplicht, huurlingen

Pas de algemene dienstplicht , de door napoleon Bonaparte verwerkte gedachte van 
Stadhouder/koning gaf aan de oorlog haar tegenwoordige gezicht. Dienstplichtigen “lotelingen”die 
opkwamen voor hun nummer op zijn nummer zetten  
hadden gelijke kansen . Elke soldaat soldaat had de maarschalksstaf in zijn ransel. Maar het was een
gelijkheid van gezinnen: geen stond meer af dan 2 zonen de overigen waren vrijgesteld om 
“broederdienst”

Opvallend is de overeenkomst van het dienstplicht stelsel met dat van de katholieke kloosters een 
gezin dat in de gunst van de kerk wou blijven staan stond een of meer zoons af aan het klooster dat 
hun opriep ( roeping????)  Er waren ook kloosters voor gevallen of in de steek gelaten meisjes en 
oude vrijsters. En Brabant leverde Zouaven aan de Paus. Limburg heeft nog steeds zijn vendels, al 
is de schutterij, ook in Zeeland nog maar een spel. Daar kwam in Engeland de sport vandaan.

Wat was eerder de jacht of de oorlog?
Het kan niet anders of het nationale leger van dienstplichtigen was opgebouwd volgens het 
voorbeeld van de voorafgaande huurlegers 
kadaverdiscipline 
Wie waren die huurlingen Kanonnenvlees? Dat was allemaal vóór de trias Politica.

Waarvoor diende de scheiding van de wetgevende , rechterlijke en culturele macht? En die van kerk
en staat?

Het nationale leger heeft een krijgsraad en is in twee standen verdeeld, evenals de politie. De 
scheidslijn is die tussen intellectuelen en ambachtslieden. Geletterde en analfabeten vroeger, of 
geestelijken en leken. Ingewijden en ontwijden , insiders outsider.
Vroeger werden gevangenen als soldaten gebruikt.
B.... werd er blijkens het oude testament gestraft tot  in het zoveelste geslacht –  erfzonde: Christus 
was de onschuldige die gelijkop werd gestraft met dieven en moordenaars.
De oorlog werd gevoerd door ridders die rechters waren, soldaten waren lijfeigenen.

De invoering van het geldstelsel moet samenhangen met belastingheffing aan de ene kant en 
werkverdeling aan de andere.
De verschillende muntstelsels bestreken allengs grotere gebieden en moeten oorspronkelijk dus 
voor die heel kleine gemeenschappen gemaakt zijn. Een slaaf was waard wat hij opbracht, dat is wat
hij ervoor kreeg in geld? Zodat de waarde van een slaaf moet hebben samengevallen met zijn loon.
Hoewel het oude dienstplichtstelsel moet hebben geleid tot misbruik (politieke gevangenen) was het
normale dienstplichtstelsel en zekere zin nog onrechtvaardiger. Krijgsdienst was vermoedelijk een
gunst geweest bij wijze van gratie in plaats van de doodstraf mogelijk ook van andere lijfstraffen. 
Vandaar dat onze voorouders toch een kijkje hadden op onze helden ter zee.



De gilden waren behalve de krijgsdienst tot andere diensten verplicht. Hier lijkt de verklaring van 
de antieke verachting voor het werken met de handen. 
Napoleons eigen legers bestonden denkelijk nog uit huurlingen die onder zijn aanvoering voor hun 
eigen zaak streden. De dienstplicht die hij buitenlands instelde wekte pas verzet, maar ook de 
nieuwe dienstplicht werd waarschijnlijk met geestdrift volbracht toen het tegen Napoleon ging.
De algemene dienstplicht maakt een einde aan het “beroepsleger en was de ingrijpendste 
verandering die via de code Napoleon door het Weens Congres tot stand werd gebracht.

Het oorlogsheldendom spreekt voornamelijk hen aan die niet veel te verliezen hebben. 
Doodsverachting wordt gekweekt om het geloof.
Het aantrekkelijke van het krijgerspakje is, dat het gezegd heeft. Evenals de zee geeft de 
krijgsdienst meer kansen om vooruit te komen, op een burgerlijke loopbaan. 

Het verzet tegen de dienstplicht komt van de intellectuelen, in het bijzonder van de intellectuelen en
kunstenaars die zich ook onder de officieren niet thuisvoelen. In de horigenlegers van de oude adel 
waren zij, naar ik veronderstel weliswaar ondergeschikt maar vrijgesteld van vechten.

Voor de adel veranderde er weinig. Ook in het nieuwe stelsel bleef het in de adellijke rangen 
gebruikelijk een krijgshaftige loopbaan te kiezen.

kan geweld eigenlijk wel worden uitgeroeid door geweld?

De landenoorlog is dus ontstaan uit het eeuwige geschil tussen hervormers en behoudenden als 
belanghebbende machten die hun verkregen of nog te verkrijgen rechten verdedigen met een leer 
die die geacht wordt het geweld te rechtvaardigen.
Dat moet al zo geweest zijn tijdens de verovering van Europa om het Christendom en daarvoor voor
de Roman way of life.

Een eigenaardige trek van de doorsnee dienstweigeraar is dat hij zo vechtlustig is al wil hij niet voor
Nederland vechten 

Achter veel oorlogsverklaringen staat de verontschuldiging dat het de laatste zal zijn hetgeen doet 
denken aan het laatste glaasje om het drinken af te leren.
Kan geweld slechts worden uitgeroeid door meer geweld? En kan geweld eigenlijk wel worden 
uitgeroeid door geweld?

De krijgsmacht dat berust op het beginsel van alle macht: De maatschappelijke keel  piramide die 
tegelijk het teken der bescherming is en van de schaalvergroting. De oorlog is niets anders dan een 
kinderruzietje op grote schaal. Het merkwaardige van kinderruzies is dat ze onder jongens altijd 
uitlopen op handgemeen. Meisjes roepen er hoogstens hun grote broer erbij ouderlijk of 
schoolmeesterlijk gezag volstaat om de strijdenden te bedwingen of als de sterke arm eraan te pas 
komt kan die het ook nog zonder wapens af.

 de macht der gewoonte 

Gehoorzaamheid is een gewoonte. En alle gezag gaat terug op de macht der gewoonte. Geweld 
komt pas op als de gewoonte het laat afweten. De gewoonte der gezagsgetrouwheid groeit uit tot 
afhankelijkheid van kinderen jegens ouders of jegens degenen die hun plaats innemen: wie de jeugd
heeft heeft de toekomst.



Het gezag der ouderen berust op ervaring en geleerdheid en is een natuurlijk gegeven. De 
zogenaamde generatiekloof is, ook al herhaalt zij de geschiedenis slechts het gevolg van het de 
macht uit handen nemen van ouders en paters door jeugdleiders en schoolleraren. Het is ook 
eigenlijk geen generatiekloof maar een gezinssplijting. Een ander werktuig tot hetzelfde doel is 
echtscheiding.

De redelijke grondslag voor elk gezag is kennis – kennis is de macht omdat “kennis kunst kweekt” 
Maar de werkelijke grondslag is tot grote schade van het hele volk dikwijls geen ware doch valse 
kennis, want macht is begeerlijk en lokt dus bedrog uit.
Wetenschappelijk bedrog wordt schijn- of pseudowetenschap genoemd en daar valt de godsdienst of
religie onder. Toch zijn godsdiensten , geestelijke stromingen en andere vormen van bijgeloof
bijgeloof hier gebruikt in de zin , wetenschappelijk bedrog op zijn allerergst
filosofie, theosofie, theologie, geestverruiming, uittreding, het tweede gezicht, het zesde zintuig, het
collectieve onderbewustzijn, de psychoanalyse.

Alles wat zich tegenwoordig anders noemt ,alternatief, wat vroeger heette “aan gene zijde”ofte wel 
in hoger sferen “wil de wereld naar de andere wereld helpen”of doet dat toch zonder het te willen.

De humanitaire wetenschap is hard op weg in de religie gesleept te worden . Bijgeloof is de 
vermeende vertolking van verouderde wijsheid.
Het gevaar wordt niet gezien omdat positivistische evolutionisten met Auguste Compte aan een een 
voorwetenschappelijk denken dat onvermijdelijk geheel zal worden overwonnen. Maar godsdienstig
dienen is niets anders dan wetenschappelijk verval.
Logisch denken is geen uitvinding van de wetenschap maar volstrekt natuurlijk en aangeboren. Dat 
het dikwijls lijkt of kinderen niet logische denken komt omdat wij over meer kennis en inzicht 
beschikken dan zij. Daar komt bij dat kinderen geneigd zijn tot gehoorzaamheid  en vandaar tot 
gelovigheid zelfs tot goedgelovigheid en tot vasthoudendheid aan het eenmaal geleerde.
De natuurlijke verbeelding verschilt niet wezenlijk van de wetenschappelijke.

Het onwerkelijke van overgeleverde voorstellingen is niet te danken aan de kracht van de ongerepte 
verbeelding maar te wijten aan de onverstaanbaarheid van tradities en aan de onwetendheid der  
historici die zulke verslagen van het voorgeslacht vertalen en uitleggen.
Sterke verhalen zijn de uitkomst van herhaaldelijk oververtellen. Zo is het ook met de 
wonderverhalen van de gelovigen.

De moderne kunst gaat ervan uit dat de verminkte waarheden uit de schatkamer der prehistorie 
hogere waarheden bevatten: het hogere is immers moeilijk of helemaal niet te begrijpen.

De wereld wil bedrogen worden Alle kwakzalvers plegen onzin voor te stellen als een vondst van 
een genie die alleen door ingewijden kan worden begrepen..
Domme mensen geven altijd de voorkeur aan weten boven begrijpen en trachten andermans 
verstand te overbluffen met hun opzienbarende wetenswaardigheden . En zetten daar een gezicht bij
van :
lekker! Dat kan jij nou eens niet niet verklaren!



DE WETENSCHAPPELIJKHEID

“De humanisten zijn echter niet alleen a-politieke mooischrijvers, ijdele mooipraters, van het 
heden vervreemde romantici, zij zijn ook geestdriftige wereldverbeteraars, fanatieke “Verlichters” 
en bovenal onvermoeibare pedagogen die hun hart aan de toekomst hebben verpand.” (Arnold 
Hauser). 

Na de Franse revolutie kwamen de wetenschap en geleerdheid tot hoger aanzien dat ooit 
tevoren,  de wetenschappelijke wereldverbetering vond ook ingang bij de schilders Uitdrukkingen 
die ontleend waren aan het vakjargon van de wetenschap maakten opgang. Cultuur is geen 
beschaving, maar een middel om elkaar de ogen uit te steken. Ook binnen de perken van sommige 
wetenschappen tiert het individualisme. De ene geleerde overtreft de andere in onverstaanbaarheid.
Waar het even kan, hanteert elke specialist zijn eigen begrippen. De verbale bouwsels van 
allernieuwste wetenschappen lijken soms nauwelijks nog aan een realiteit te beantwoorden. Zo 
heeft de wetenschap weer iets van de aloude geheimleer herkregen: ontoegankelijk voor dilettanten.
In intellectuele kring is het onmogelijk geworden over enig onderwerp van gedachten te wisselen 
zonder er een speciale wetenschap voor in het leven te roepen. De museologie is daar een 
voorbeeld van.

Intellectuelen en half-intellectuelen zijn het publiek van de kunstenaars geworden. In navolging van
de overwinnaars in de wedloop op de eerste rang, zochten kunstenaars hun kracht in theoretische 
complexiteit. Zelfs van Gogh schrijft  over zijn ingewikkelde berekeningen die de zes essentiële 
kleuren met elkaar in evenwicht moeten brengen. Bij Seurat en Cézanne begint de quasi wiskundige
vormvereenvoudiging die eerst tot kubisme en daarna tot abstractie leidt. 

“Die neue Kunstwissenschaft” zoals Kandinsky het noemde, verlamde de spontaniteit. Kunstenaars
als Mondriaan en Jeanneret (niet toevallig als bouwmeester onder de naam le Corbusier beter 
geslaagd) vielen ten prooi aan algehele onmacht. Enige staaltjes van schilderfilosofie: Volgen 
Mondriaan “druckt sich die Natur vom Mineral bis zum Tier immer weniger abstrakt, immer 
weniger aus”. Jeanneret schreef: On peut créer un tableau comme une machine. Le tableau est un 
diapositif, destiné a nous émouvoir.” Mondriaan stelde zich voor dat zijn kunst het algemene 
stijlgevoel in harmonie met het oneindige zou brengen en aldus zichzelf overbodig zou maken. Dat 
was de utopie van Mondriaan.

DE VERZOENINGSKAMER

De nieuwe kunstwetenschap vond onder het intellect al even weinig weerklank als de moderne 
romantiek. De arbeiders waren tevreden met bazarkitsch, de middenstand deed het met “het betere 
genre”, de intellectuelen verkozen wat wel semi-moderne schilderkunst genoemd werd, en de half-
intellectuelen deden het met semi-moderne grafiek; de industriëlen belegden hun geld in oude 
meesters.
Alleen op enkele vooruitgeschoven posten van de cultuur was iets te ontwaren van toekomst-kunst.
De Hollanse natie onderscheidde zich in dit opzicht niet van andere. Tussen de moderne kunst en 
het publiek gaapte een kloof die onoverbrugbaar scheen.
De cultuurverspreiders van heden niets is moeilijk voor hen die willen maakten aan deze nood een 
einde. Vna alle kanten werd de kunstzinnige bewerking van de natie aangevat. Wie niet bereikt was 
door onderwijsvernieuwing  of door de volksuniversiteit, werd opgevangen door radio of televisie. 
Vooral de tv bleek onweerstaanbaar. Geleerde popularisators overstelpten de pocktboekenmarkt 
met pleidooien voor moderne kunst.



“veel lezen kan niet altijd baten, somtijds schaden” (Vondel). Het publiek kreeg kennelijk 
meer te lezen dan het kon verwerken. Aan een museumdirecteur gekoppeld aan televisieamusement 
kan het nog minder weerstand bieden. Het publiek stak de verzoenende hand uit, maar het huwelijk 
van moderne kunst en publiek is een mariage de raison gebleven.

KUNSTKWEKERIJ, de artistieke staat

De artistieke staat dateert van Lodewijk XIV en werd bevestigd door Napoleon. De moderne kunst 
van toen werd tot officiële kunst verheven en in stand gehouden door centrale instellingen voor de 
kunst. Destijds kwam de staatsinmenging niet voort uit een noodsituatie onder kunstenaars maar uit
de overtuiging dat de kunst niet beter gediend kon worden dan door de staat. Dat was een dwaling 
die de geesten van vandaag opnieuw parten speelt.

Een kunstenaar is geen Victoria Gegia die in een plantenkas tot bloei kan komen. Een van 
overheidswege gesubsidieerde  Douwes dekker die zijn kunst zou wijden aan de kunst, een Multatuli
die zich geen moeite zou geven om zich verstaanbaar te maken om het publiek te overtuigen, dat is 
een kinderlijke illusie.
Maar ook Rembrandt, zogoed als Frans Hals of een jan Steen, een van Dongen en dus ook een Jan 
Sluyters en zelfs een Mondriaan op die voorwaarden, behoren tot de onmogelijkheden. Kunst is een 
maatschappelijk verschijnsel dat niet afzonderlijk gecultiveerd kan worden. 

Kunstenaar een beroep?, werkloosheid

Men heeft de mond vol over het kunstenaarschap van beroepskunstenaars , maar wat zijn dat? 
Kunstenaar is geen beroepsaanduiding, het is een erenaam. Men kan wel spreken van 
beroepswerklozen, maar daarmee is werkloosheid nog geen beroep, hoogstens kan het een wat 
vreemde liefhebberij zijn en hetzelfde geldt voor schilderen als dit niet meer is dan een manier om 
zich uit te leven. Evenmin is geleerde de aanduiding voor een beroep. Aan bezigheden die geen 
sociale functie hebben is alle geleerdheid en alle kunst verspild.

Het geval dat zich thans heeft voorgedaan is, dat onder vrije schilders die elkaar als 
cultuurbrengers erkennen, ondanks de aanwezigheid van een welvarend publiek, een grote malaise 
heerst. Op grond van hun roeping weigeren deze begaafde lieden, het tekort in andere beroepen te 
spijt, op andere wijze in hun onderhoud te voorzien. Zij hebben de overheid bereid gevonden te 
kopen dat wat het publiek versmaadt.

De overheid rechtvaardigt haar optreden door te stellen dat het uitbreiden van de 
kunstbeoefening voorwaarde is voor het opvoeren van de kunst. Die stelling is juist, maar niet van 
toepassing indien de vrije concurrentie wordt uitgeschakeld – en dat is wat de overheid doet. De 
overheid doet niets voor de illustrators, de decorontwerpers of voor de talenten die in andere 
beroepen verloren gaan omdat de eigenaars te weinig eigendunk hebben om zich als geroepenen te 
laten gelden en te veel hart om hun gezinnen op te offeren aan eigen liefhebberij. De overheid helpt
de Gaughuins, maar de Daumiers  laat zij ploeteren.

Sociale maatregelen hebben de nevenwerking het asociale in de mensen naar boven te halen. Een 
sociale maatregel als die voor de schilders, bevoordeelt een beroepsgroep boven andere, zij schept 
een precedent. De dichters die nu ook subsidie aanvragen hebben gelijk: gelijke monniken gelijke 
kappen, maar waar moet dit heen? Wanneer komen de filosofen aan de beurt en de cabaretiers, 
wanneer de goochelaars, de schakers, de voetballers, wie volgt?

Het is nodig dat de de overheid toeschiet in geval van overmacht, zoals periodieke werkloosheid, 
invaliditeit of ouderdom. Maar wanneer sociale voorzieningen niet meer uitsluitend als 
noodmaatregel worden toegepast, dan vertonen zij de neiging zich over de maatschappij uit te 



breiden als een lappendeken waarin alle initiatief verstikt. Een systeem van ondersteuning voor 
kunstenaars zal cultuurverstarrend werken. Het dient dus geenszins de culturele vooruitgang maar 
bewerkt eerder het cultureel verval. 

Kunstenaars die zich door de overheid laten onderhouden komen onherroepelijk bij de overheid in 
dienst; de dienst cultuur, wat daaronder ook verstaan mag worden. Zo waren in de Middeleeuwen 
de schilderende monniken in dienst van de kerk. Het verschil is, dat de verhouding natuurlijk 
gegroeid was en dat de Christelijke kunst der Middeleeuwen een goede klankbodem vond. “Pictura 
est quaedam litteratura illitterato” (een afbeelding is al het ware een tekst voor hen die niet lezen 
kunnen) – ziedaar de oorsprong van de litteraire minachting voor “plaatjes kijken”. De monniken 
gaven zich dus moeite om begrepen te worden. Toch kon de kunst zich pas volledig ontplooien 
nadat zij zich uit dit betrekkelijk isolement had losgemaakt. In Oost-Europa, waar dit niet gebeurde,
verstarde de kunst, bleef hangen in de Ikonenkunst waarvan Chagall de aanstellerige namaak naar 
Parijs bracht.

Geen enkele kunst kan het stellen zonder een ongedwongen publiek.

Geen enkele kunst kan het stellen zonder een ongedwongen publiek. Ook als het publiek niet ideaal 
is, kunst zonder publiek is als een spel zonder regels. Een onmondig verklaard publiek is geen 
werkelijk publiek maar een slechte imitatie daarvan.

De vraag rijst wat de overheid dan had moeten doen. Als zij iets had moeten doen dan was 
het wel , de beroepsopleidingen tot vrij schilder aan de Rijks- en gemeentelijke academies opheffen.
Het gaat niet aan om hele scharen jonge mensen op te leiden voor een beroep waarin alleen enkele 
geluksvogels zich zullen kunnen redden. Zij had leergangen in de vrije kunst, zuiver technische 
naast zuiver theoretische, kunnen verbinden aan kunstvakopleidingen en aan andere 
vakopleidingen, alsmede aan het hoger onderwijs, voor degenen die daar voldoende belangstelling 
en geschiktheid voor hadden. Een bloeiend amateurisme zou de kunst meer ten goede zijn gekomen 
dan de beste volksvoorlichting. Een groot mecenas als Filips IV, die Velasquez als hofschilder in 
dienst had, moet zelf een amateurschilder zijn geweest. Tegenwoordig beschikken ook gewone 
mensen over vrije tijd.

Amateurschilder worden gewoonlijk niet voor vol aangezien, amateurschrijvers (nog)wel. Alleen 
een amateurschilder kan werkelijk vrij zijn. Beroepsschilder, al of niet in overheidsdienst, verkeren 
in een dwangpositie. Maar kunst laat zich niet dwingen. Zij bieden meer dan zij te geven hebben. 
Zij moeten “maakwerk” leveren. Tegen maakwerk kan geen enkel bezwaar zijn zolang het een 
functie heeft, zolang het aan een vraag voldoet. 
Maar naar kunst zonder-meer, onbepaald betreft onderwerp en stijl of strekking, is geen vraag. Die 
is er nooit geweest en die zal er, behalve dan van de zijde van enkele luchtfietsers ook nooit zijn. 
Kunst moet beantwoorden aan een opgave die haar door de maatschappij wordt gesteld.
Wie zijn eigen opdrachtgever wil zijn moet ook bereid zijn zij  eigen risico te dragen. Wie zich 
geroepen voelt, moet bereid zijn een offer te brengen.

Arme kunstenaars beklagen, is niet reëel; er zijn geen gelukkiger mensen dan scheppende mensen 
en zij hebben hun moeilijke vrijheid zelf gekozen.

Kunstenaars zonder publiek steunen, dat is niet hetzelfde als hen de vrijheid schenken maar dat 
betekent hen veroordelen tot eenzaamheid. Een kunstenaar zonder publiek is als een schaker in zijn 
eentje. Hij zal nooit een grootmeester worden, wel een hypochonder.
De kunst van de van de kunst is evenals in de kunst van de politiek, zich verstaanbaar te maken 
voor een zo groot publiek, het te overtuigen, het te bewegen, mee te slepen.
Dat is bijzonder moeilijk en daarom zijn er maar zo weinig mensen die dat kunnen.
Voor de happy few, die dit lezende, denkt “hier komt eindelijk de aap uit de mouw; de kunstenaar 



zou het grote publiek dat altijd een rotsmaak heeft, naar de mond moeten praten”; het is aan de 
kunstenaar zijn publiek voor zich te winnen niet om het te dwingen tot iets beters dan waar het zelf 
om vraagt.

Misschien is het nodig dat er meer geschreven wordt, maar het is zeker nodig dat er minder wordt 
gepubliceerd. Het is beter dat het publiek één boek goed leest, dan drie boeken half.  Het valt te 
betwijfelen of de lawine van kaf, kaf en koren, die op de boekenmarkt wordt gesmeten, zo 
bevorderlijk is voor de cultuur van een volk en evenzo of de hoorn des overvloeds van middelmatige
schilderijen op de officiële tentoonstellingen meer teweeg brengt dan verwarring . 
Een natuurlijke vermindering van het aantal beroepskunstenaars zou aan het kunstenaarschap 
opnieuw betekenis kunnen geven.
Waar de overheidsbescherming van de kunst toe leidt. Kan men lezen in het boekje getiteld De God 
|Hai-Hai en rabarber “  van J.M. Prange. Wie niet op gezag wil geloven en er moeite voor over 
heeft kan het met eigen ogen aanschouwen op de tentoonstellingen.



Over Vermeer

Waarom bestaan er geen tekeningen van zijn hand, heeft hij echt zo weinig geschilderd of is er veel 
verloren gegaan bij de Delftse Kruitramp?  
Maakte hij wel of niet gebruik van de Camera Obscura?
Een onbewezen maar niet onwaarschijnlijke veronderstelling.

De reproducties in mijn Vermeer-boek spreken boekdelen. Op de twee stadsgezichten en het meisje 
met de parel na, zijn ze, de vervalsingen, met uitzondering van de Emmaüsgangers inbegrepen, 
allemaal bijna tamelijk eender, ook wat de voorstelling betreft

de variatie zit voornamelijk in de rangschikking van telkens hetzelfde soort onderdelen waaronder 
in steeds dezelfde kamer
witgekalkte muur
(met in het geval van het melkmeisje, het oervoorbeeld van de net echtte spijker die 
academieleerlingen vroeger op de muur van de leslokalen plachten te tekenen
in het Rijksmuseum was die mij noot opgevallen.

Wat meer in het oog springt is het bijzonder vaak terugkerend glas in lood raam, denkelijk op het 
noorden, zoals het een atelier raam betaamt.
Bij het melkmeisje en sommige andere schilderijen is de glasruit gevormd uit onderling met behulp 
van lood verbonden vierkante of mogelijk rechthoekige stukjes glas. Het voorbeeld moet 
Oudhollands vensterglas geweest zijn.

Toevallig heb ik een tijdje gewoond in een huis dat eveneens van zulk vensterglas was voorzien. 
Het had de eigenaardige eigenschap dat je er wel door naar buiten kon kijken, maar niet andersom.


	Kunst wetenschap macht en bijgeloof…. Brieven aan Heldring
	NADERE BESCHOUWINGEN

	KUNSTENAARS BIJ DE GRATIE GOD
	KAMERGELEERDEN
	Het werk, het genie, de waarde , de vervalsing
	l’art pour l’ art, het verval
	Vincent van Gogh
	Gebonden kunst
	Wetenschappelijke kunst
	Bewustwording is hier indoctrinatie/propaganda.
	Christenen, Joden, Marxisten
	Sekten geloosvrijheid, afdvalligen, vervolging, oorlog
	Wat veroorzaakt oorlog?
	Dienstplicht, huurlingen
	kan geweld eigenlijk wel worden uitgeroeid door geweld?
	de macht der gewoonte

	DE WETENSCHAPPELIJKHEID
	DE VERZOENINGSKAMER
	KUNSTKWEKERIJ, de artistieke staat
	Kunstenaar een beroep?, werkloosheid
	Geen enkele kunst kan het stellen zonder een ongedwongen publiek.

	Over Vermeer

