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een verzameling van mensen bezit als zodanig
nooit een der eigenschappen die 

een mens kunnen versieren.
 Ze heeft geen consequente wil

geen overtuiging, geen overtuiging, 
geen bekwaamheid, geen geweten

geen eergevoel, geen schaamte en geen moed.
Elk ???  hoe schitterend middelmatig ook 

staat boven een vergadering

“ de apologetiek van de hedendaagse kunst is een uiterst merkwaardig verschijnsel…
Op lange termijn beschouwd, kan dat soort apologetiek alleen maar schade opleveren voor de 
geestelijke volksgezondheid.

(uit: Wiskunde der moderne kunst van professor E.W. beth in Tirade van Maart 1962)

“Kunst is geen regeringszaak, in zoverre de regering geen oordeel noch enig gezag heeft op het 
gebied va de kunst”
(Thorbecke in het kunstdebat van de tweede kamer in 1863)

“De kunst is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering”
(dit staat in de grondwet)



Het kunstbeleid

melkplas en kunsthoop

Op de botermarkt in Amsterdam verrees in de loop van de vorige eeuw een standbeeld voor de 
beroemdste Nederlander uit onze historie, Rembrandt van Rijn. Een ironisch rijmpje zei:

door kunst en boter
werd Nederland groter

Onze regering gelooft het nog steeds: door kunst en dor boter wordt Nederland groter. Zij 
subsidieert de fabricage van boter die slechts met verlies verkocht kan worden en zij gaat steeds 
verder op de weg van het aanmoedigen van een kunstproductie die nog minder afzet vindt.

Kunst geen regeringszaak
Luttele stappen verwijderd van Rembrandt’s standbeeld bevindt zich 

dat van Thorbecke. Het is juist honderd jaar geleden dat de grote staatsman zich uitsprak tegen 
staatsbemoeienis met de kunst en wij zijn hard op weg dit feit op enigszins vreemde wijze te 
herdenken Zullen de liberalen stemmen voor subsidiëring van romanschrijvers en dichters? Had 
Thorbecke ongelijk?
Kunst wel een regeringszaak
De botermarkt werd Rembrandtplein en sindsdien is er veel veranderd. Naast de vertrouwde rijks- 
en gemeentemusea voor oude kunst hebben wij die voor de nieuwe gekregen; er zijn verschillende 
rijks- en gemeentelijke academies van beeldende kunsten; de overheid reikt prijzen uit en premies 
voor de kunst; zij verstrekt beurzen voor kunststudie en kunstreizen. De opdrachten en geregelde 
aankopen van eigentijdse kunst strekken het publiek ten voorbeeld en op deze wijze wordt tevens 
een reserve aangelegd van kunstwerken, die in de toekomst betekenis kunnen krijgen. De regering 
verleent subsidie bij het aankopen wan werken door erkende levende kunstenaars vervaardigd. 
Instellingen die de kunstzinnige vorming van het Nederlandse volk ter hand nemen, worden van 
hogerhand begunstigd.

De overheid doet nog veel meer voor de hedendaagse kunst. Zo organiseert zij in Nederland 
instructieve tentoonstellingen van buitenlandse schilderkunst en in het buitenland tentoonstellingen 
van representatieve Nederlandse schilderkunst; zo herbergt zij collecties van hedendaagse kunst en 
koopt zij werken uit deze collecties aan. De grondwet, die met geen woord over kunst rept, blijkt wel
te zijn verouderd.
Thans heeft de overheid wel degelijk gezag op het gebied van de kunst, Voor de jonge schilders is 
het een eer geworden in aanmerking te komen voor de zogenaamde contra-prestatie-regeling, 
waarbij zij een verhoogde werklozenuitkering ontvangen in ruil voor huin schilderijen.
 Een volgende promotie in de carrière van de kunstschilder is deel te mogen nemen aan een van 
overheidswege georganiseerde groepstentoonstelling, hetgeen natuurlijk niet voor allen is 
weggelegd. Slechts enkelen brengen het tot een eenmans-expositie in een overheidsmuseum.

Toch, bij al wat zij doet ter bevordering van kunstzinnige creativiteit en ontvankelijkheid, is de 
overheid er in geslaagd op de achtergrond te blijven; zij heeft nog steeds geen enkel oordeel over 
kunst.
De overheid stimuleert het kunstleven op zodanige wijze dat volstrekte vrijheid van kunstuiting 
gegarandeerd is. Landsbestuur en gemeentebesturen hebben het domein van de kunst met de nodige
voorzichtigheid betreden, erop bedacht, de aldaar heersende orde niet te verstoren. Voor het 



probleem, hoe de cultuur te verwennen zonder haar te bederven is  een uitstekende oplossing 
gevonden in de gestalte van het college van deskundigen.

deskundigen
Deskundigen op het gebied van de kunst, dat zijn prominente figuren uit de kunstwereld zoals 
museumdirecteuren, bestuurders van kunstenaarsbonden e.v.a. daar alleen goede, belangrijke 
veelbelovende kunst voor overheidsbescherming in aanmerking komt, is het noodzakelijk uit het 
vele dat wordt aangeboden een keuze te maker. De overheid nu, legt de beslissing hierover in 
handen van specialisten op kunstgebied, die deze verantwoordelijkheid beter kunnen dragen. Zij 
stelt raden in, benoemt commissies, formeert of erkent jury’s en zo voort. Met het oog op de scherpe
tegenstellingen die zich in de nieuwere kunstbeschouwing voordoen, waakt de overheid ervoor zelf 
een standpunt in te nemen en geen enkele artistieke sekte boven andere te bevoordelen. Daar zowel 
beroepskunstenaars als deskundigen onderling verdeeld zijn in traditionele en moderne scholen, 
bewaart de overheid het juiste evenwicht, door haar gunsten voor de ene helft te verlenen aan het 
die zich progressief noemen en voor de andere aan de eerder conservatieven.

Tevredenheid en ontevredenheid
 Hoewel kunstambtenaren en hun adviseurs er in geslaagd zijn de belangstelling voor en de 
beoefening van de kunst in aanzienlijke mate te doen toenemen, en zij de dankbaarheid oogsten van
kunstenaars vn naam in binnen- en buitenland, – nog onlangs kreeg de scheidende directeur van 
het stedelijk Museum te Amsterdam, als hulde van door hem gepousseerde kunstenaars een collectie
van hun eigen werken ten geschenke, welke collectie de ex-directeur met een royaal gebaar aan de 
gemeenschap afstond, – zijn er tussen de lofzangen door ook andere geluiden te horen die van veel 
minder geestdrift getuigen.

In andere dab toonaangevende kunstkringen wordt gepraat over een soort dictatuur van 
invloedrijke deskundigen in overheidsdienst, die de richting welke de kunstontwikkeling zinslaat 
zou aangeven, zo dat een kunstbeoefening zou overheersen, die louter kwakzalverij zou zijn. Gezien 
de angstvallige onpartijdigheid van onze overheden en gezien de ontwikkelingen in andere vrije 
landen, waaraan die bij ons parallel lopen, is het moeilijk om aan zulke beweringen geloof te 
hechten. Trouwens over heel de wereld weet men wat Het Stedelijk Museum is en waardeert men de 
catalogi van zijn zojuist afgetreden directeur

Museum – kundigen
Eertijds koesterden de kunstexperts zich in de afstraling van het aureool dat boven de kunst 
zweefde. Het kennerschap had veel aan de kunstmystiek, maar deze helderziendheid bleef toch in de
schaduw van het wonder zelf.

De oud-kunst-expert is het slachtoffer geworden van een tragische vergissing. In hem zag 
het publiek de personificatie va de kunstzinnigheid. Ten onrechte: de oude-kunst-expert is de 
artistieke collega van de cigaretten-peukjes-detective. Een expertise is geen certificaat van 
kunstwaarde maar van echtheid. Scherpzinnigheid kan falen, maar als tegen elke verwachting in 
een vervalser komt opdagen en bekent, dan is het met de oude-kunst-expert gedaan.

Ook de moderne kunst heeft reeds haar van Meegeren; Giorgio de Chirico heeft zijn vermaarde w\
moderne werken verloochend. Van Meegeren is zoiets als een nationale held geworden, maar de 
Chirico is Italiaan en niet of nauwelijks vertegenwoordigd in Nederlandse collecties. Het prestige 
van de moderne kunst heeft onder zijn “:verraad” niet noemenswaardig geleden, althans in 
Nederland niet. Elke zaak heeft haar verraders, zo denkt men, dat mag de naam van de zaak zelf 
niet aantasten.



De zaakkundigen op het gebied van de moderne kunst staan er beter voor dan de deskundigen ter 
zake van de oude kunst. Zij hebben gewed op schilders waar het publiek nog niets in zag. Zij 
wonnen, hetgeen als bewijs mag gelden voor het verstaan van de tekenen des tijds, feeling voor het 
komende. De museumdirecteur, eens niet meer dan een lijdelijke bewaarder van het stoffelijk 
overschot van de verleden tijd, is creatief-actief geworden. Niet slechts het voorbije bewakende, 
verzamelt hij daarnaast het toekomstige. Het museumbeleid is opgevoerd tot een nieuwe 
wetenschap, museumkunde. De belangrijkheid van de deskundige terzake van de hedendaagse 
kunst is zo sterk toegenomen, dat met zijn erkenning een naam, een stijl, staat of valt.

De ingewikkeldheid van de moderne techniek heeft het publiek gemaakt tot de massa die 
gewend is aan bescheidenheid ten aanzien van specialismen. Het publiek laat zich gedwee als een 
kudde schapen naar de drinkplaats leiden. Niettemin spreekt uit de twijfelachtige roem van aan van
Meegeren een sluimerende haat jegens de moderne kunst, en tegen de almachtige deskundigheid.

Het tentoonstellingsbezoek is overweldigend, maar de kijkers zijn geen kopers. Schilderijen worden 
met hetzelfde wantrouwen bejegend als effecten Daar komt bij dat het prestige van de kunstenaar er
niet op is vooruitgegaan sedert hij een bedeelde is geworden. Het publiek kijkt nieuwsgierig naar 
de overzijde, maar komt zelf niet over de brug. Deze kunstliefde is niet tot offers bereid. De stukken 
die het publiek zonder de deskundige goedkeuring bewondert, worden argwanend terzijde 
geschoven; Jan Publiek steekt geen geld in kunst, maar koopt bazaarprullen of reproducties van 
contemporaine werken.



Voorgeschiedenis van de overheidszorg

malaise en oorlog

Voorlopers van het hier geschetste systeem, dat in deze dagen aanspraak maakt op het gebied van 
de schone letteren, waren gedurende de crisisjaren, voorafgaande aan de tweede wereldoorlog, niet
toereikend gebleken om de nood onder de kunstenaars, die tot de eerstgetroffenen behoorden, te 
lenigen. Werkloosheid en vervolgens bezetting hadden het effect van een uitbreiding van de 
kunstbeoefening als vrijetijdsbesteding en als kostwinning. Zwarte winsten werden bij gebrek aan 
aan andere mogelijkheden vaak belegd in – er was geen markt- veelal slechte schilderijen.
De Duitsers hadden een Cultuurkamer opgericht, waarbij alle beroepskunstenaars zich moesten 
laten inschrijven op straffe van beroepsuitsluiting. Maar de meeste vrije kunstschilders zagen kans 
deze instelling te saboteren. Doordat het Nationaal socialisme niets op had met moderne kunst, 
werd dit kunstenaarsverzet moderner van kleur dan de vooroorlogse kunst geweest was. Uit het 
verzet tegen de Kulturkammer kwam de naoorlogse Federatie van Beroepsverenigingen van 
Kunstenaars voort, waarin verschillende kunsten vertegenwoordigd zijn, een vakbeweging van 
kunstenaars dus. Het moderne element speelde er van meet af aan een niet-geringe rol.

Bevrijding

Opgezet als pressiegroep, streefde de Federatie, die wel iets weg had van een kunst-partij van de 
arbeid, en in katholieke kring dan ook de bijnaam van “rooie federatie” droeg, naar getalsterkte, 
doch besloten werd geen kitsch-schilders op te nemen, waarbij de moeilijkheid bleef, dat kitsch een 
zeer rekbaar begrip is. Behalve de eis van politieke zuiverheid werden aan de eisen van 
vakbekwaamheid en artisticiteit aan een lidmaatschap verbonden. Zo kreeg dit lidmaatschap a;s 
het ware de betekenis van een rijksbotermerk voor de kunst.

In zijn hoedanigheid van typografisch ontwerper lid van de Gebonden Kunsten Federatie, was de 
directeur van het Stedelijk Museum een tijdlang voorzitter van het hoofdbestuur van de nieuwe 
vakbond, totdat het gemeentebestuur van Amsterdam aan deze combinatie een eind maakte. Het 
kantoor van de organisatie werd gevestigd in de ontruimde appartementen van een 
overheidsmuseum, waar gesalarieerd personeel onder een betaalde directie zich wijdde aan de 
zaak van de kunstenaars. Het merkwaardige van de revolutie in de kunstenaarsmaatschappij is, dat 
zij zich heeft voltrokken zonder dat de buitenwereld het gerucht heeft vernomen. Ten gevolge van de
papierschaarste waren de kranten klein.

De kunstenaars zelf niet uitgezonderd, ziet het Nederlandse volk, gewend als het is aan de scheiding
van kunst en staat, de toetreding van een kunstenaar tot de federatie geen politieke daad, maar een 
stap, die hem tien procent korting geeft op de prijs van kunstschildersmaterialen, vrije toegang tot 
musea, gelegenheid tot exposeren en de mogelijkheid van verblijf in het buitenland.

Amsterdam telt zijn kunstschilders bij honderdtallen. Vanuit de hoofdstad veroverde de federatie, na
de slag tegen de oude schilders gewonnen te hebben, het land. Dat het de federatie is geweest, die 
bij de overheid op beschermende maatregelen heeft aangedrongen, spreekt welhaast vanzelf.

De winnende partijen
De partij die bij de beschreven gang van zaken de meeste winst boekte, was de revolutionaire 
kunstrichting die hier tevoren nooit voet aan de grond had kunnen krijgen.
De suggestie die van deze verschuiving uitging op publiek en overheid, gepaard aan interstedelijke 
wedijver, bracht een nieuwe sneeuwbal van ultra-modernisme ter wereld.



Oorsprong van het moderne kunstbeleid

Verlichting en Romantiek

Diepere oorzaken van de in het voorgaande opgesomde gebeurtenissen zijn een rotsvast geloof in 
de eeuwigdurende vooruitgang, ook op kunstgebied, gekoppeld aan de opvatting van het 
kunstenaarschap als bloeiwijze van het genie.
Het eerste is een erfstuk van de Verlichting, het laatste een van de Romantiek die dan weer te 
beschouwen is als een reactie op de Verlichting.
De mystiek aangelegde romantici kwamen in opstand tegen het verstandelijk cultuurpessimisme eb 
droomden zich terug in een betreurd verleden, Toen het kritische rationalisme der Verlichting al te i
praktische individualisten in de circulatie bracht, zonderden de sentimentele fantasten van de 
Romantiek zich af in idealistische gemeenschappen.

De Romantici stelden natuur boven cultuur, gevoel boven verstand, kunst boven techniek, 
Occulisme boven wetenschap, Dichtung boven Wahrheit. Hun grote man was Jean Jacques 
Rousseau. Zij wilden zijn zoals hij: anders dan anderen. Zij verguisden het westen en aanbaden het 
Oosten; zij prefereerden de Middeleeuwen boven de renaissance. Het slijk der aarde werd door hen 
veracht. Verlichte geesten deden precies het tegenovergestelde.

Genoemde stromingen zijn bepalend gebleven door onze beschaving, nu eens in reincultuur 
elkaar bestrijdend, dan weer innig met elkaar versmolten. Uiteraard draagt de kunst in hoofdzaak 
het stempel van de Romantiek en is de wetenschap meer verlicht georiënteerd.

Democratie

Regeren is een aangelegenheid van bijna uitsluitend academici geworden. Democratische politici 
huldigen het principe der Verlichting dat het Volk moet worden opgevoed en onderwezen. Zo komen
zij die zelf intellectuelen zijn, tot de typische vergissing dat het volk slechts via deskundige 
voorlichting tot de kunst kan worden gebracht. Overwegende dat de wetenschap zich niet door 
leken laat beoordelen, planten zij dit inzicht over op de kunst, die immers ongeveer de gelijke in 
rang van de wetenschap is.
In werkelijkheid echter richt de kunst zich, anders dan de wetenschap, onmiddellijk tot een publiek. 
De reactie van dat publiek is de eigenlijke, of tenminste de enige voorhanden zijnde maatstaf voor 
kunstenaars. Dat het publiek een zeer wisselvallige waardemeter is, dat elke kunst zijn eigen 
liefhebber vindt, vroeg of laat, veel of weinig, ligt in de natuur der dingen.

Het is logisch dat verschillende mensen, verschillende generaties, culturen, tijdperken een zelfde 
stijl niet gelijkelijk appreciëren. Absolute kunst, absolute stijl, is onbestaanbaar. Het begrip stijl 
heeft zowel op de vormgeving als op de ideële inhoud betrekking; hetzelfde kan gezegd worden van 
het begrip kunst, opgevat als prestatie.
De vormgevende kunst, de vaardigheid dus, kan uitsluitend door schilders en amateurs beoordeeld 
worden, maar alleen bij kunst die zich onderwerpt aan de wetten der zichtbare natuur; de idee, 
beschouwd als vondst kan door kenners en liefhebbers getoetst worden. Maar de deugelijkheid te 
beproeven van de ideeën, dat wil zeggen theorieën waarop de moderne  ismen gebouwd zijn, dat 
zou weer op de weg van de filosofen liggen. Overigens is de echte kunst niet voor het ontleedmes 
geschapen maar voor een publiek. Het publiek aanpraten en opdringen wat het niet lust, is in het 
belang van de daarbij betrokken kunstenaars, En algemeen belang is er niet mee gediend, in 
tegendeel; dit kan een zekere onverschilligheid van het publiek bewerkstelligen.



 Van de besproken denkfouten zij de sporen in onze kunstpolitiek terug te vinden, namelijk het 
onbeperkt vertrouwen in de kunstzinnige deskundigheid en de grote verwachtingen ten aanzien van 
kunstzinnige vorming van het publiek

Socialisme

Een andere factor in het Nederlandse kunstbeleid is de financiële ondersteuning van de kunstenaar. 
De gevolgtrekking van het politieke intellectualisme zou niet in een praktische consequentie hebben
kunnen verkeren zonder stelsel van sociale maatregelen bekostigd uit vermogensnivellerende 
belastingen. Bij de geweldige geldsommen waarover de staat thans beschikt valt het bedrag van de 
kunstregeling in het niet, Er bestaan dus geen financiële bezwaren.
Een socialistisch ideaal nadert zijn verwezenlijking: betalen nar vermogen, kijken naar behoefte n 
nagenoeg geen particulier kunstbezit. Het publiek koopt schilderijen tegen wil en dank; voor zover 
ze niet in kelders en kasten zijn begraven, mag men ze tegen een kwartje entree gaan bekijken.

Anarchisme

de vrijwel onbeperkte vrijheid van de ondersteunende kunstenaar is een volstrekt onnatuurlijke. De 
onschendbaarheid van onze vrije schilders doet denken aan die van de absolute koningen van 
weleer. En dit aspect van overheidsbescherming moet op rekening worden gesteld van de lauwheid 
inzake kunst van onze politieke partijen, die wel inzien dat het volk bj brood en spelen alleen niet 
leven kan, maar die aan de kunst nauwelijks maatschappelijke betekenis toekennen. Toch is de 
kunst geen aangelegenheid van louter individueel belang, nu zeker niet.

Het is niet nodig de mening van de Nazi’s omtrent “entartete Kunst” te onderschrijven om verband 
te leggen tussen politieke en artistieke overtuiging. Dat Hitler politieke munt uit zijn actie wist te 
slaan geeft genoeg te denken.. vertelde jonkheer Sandberg zelf trouwens niet, dat men zijn beleid 
moet zien tegen de achtergrond van zijn kennismaking met de leer van Marx en met de 
levensbeschouwing van Ghandi?

Stijl is tendens. Uit een sportieve stijl om de kledingmode valt een sportieve gezindheid f te 
leiden, omgekeerd kan het dragen van sportkleding het verlangen naar sportbeoefening opwekken. 
Is dat niet het geval , dan moet gesproken worden van stijlloosheid.

Indien in de kunst een chaos van stijlen, die voor het merendeel als pseudo-anarchisme, 
moeten worden aangemerkt, de toon aangeeft, dan moet toch gevreesd worden  dat dit zijn 
uitwerking niet zal missen, zelfs niet in de politiek, al kan deze invloed – men denke aan de Sovjet-
Unie- gemakkelijk worden overschat.

De kwalificatie anarchisme voor veel hedendaagse kunst is niet uit de lucht gegrepen. De Dada-
baldadigheid ontstond tijdens de eerste wereldoorlog in Zwitserland in onmiddellijk contact met 
aldaar vertoevende politieke ballingen. Kunstenaars van alle bestaande en daarna opkomende 
moderne richtingen, waren eensgezind in dada, dat gereglementeerd en onder een andere naam 
herleefde na de tweede wereldoorlog. Dada was een anarchistische weerzin tegen een technische 
beschaving; van oorlog en verpaupering kreeg de techniek de schuld. Dada was een ethetisch 
anarchisme - de- daad, dada was en is negatief en irreëel en daarom gevaarlijk; dit heeft het 
gemeen men het moderne pacifisme. Veel moderne kunstenaars, Picasso voorop, zijn pacifisten of 
communisten; vele anderen weten niet wat zij  doen. Een anarchistisch merkteken draagt verder de 
bohémien- manier van leven, die spreekwoordelijk geworden is voor kunstenaars, maar daarom 
nog niet inherent is aan kunstenaarschap.



Internationalisme

. Ons kunstbeleid gaat gebukt onder het nationale minderwaardigheidsgevoel waar veel 
kleine landen aan leiden en wat tot uitdrukking kot in de bekende versregels:

‘k Roep van louter vreugde Victorie 
  Als ik u zie aan vreemde kust”

Dit zingende  zou men kunnen denken aan de werkelijk mooie catalogi van HET Stedelijk, vlaggen 
die ladingen dekken. Kort na 1900, de laatste eeuwwisseling “ ….wij mensen zijn geneigd om het 
begin van een eeuw voor een beslissend tijdsein te houden…. Wat Spieghel in 1600 niet minder 
heeft gedaan dan Dante  in 1300” (gerard brom) – kort na 1900 deed zich in Parijs ht verschijnsel 
Moderne Kunst voor, een kunst die veel deining veroorzaakte maar weinig bijval kreeg. Gedurende 
de jaren die eraan vooraf gingen aan de eerste wereldoorlog en daarna ging de  roem van Parijs 
vooral uit van de Russische Balletten van Diaghilev. Deze Rus zorgde voor een nieuwe sensatie; in 
de moderne schilders van die dagen zag hij, niet geheel ten onrechte, geschikte decorateurs voor 
zijn op klassieke voet geschoolde balletten.
Zo kwam tegelijk met de Russische blouse de moderne schilderkunst in de mode bij tout-Paris en de
officiële erkenning volgde. 

Niet alleen in Parijs, ook in andere internationale centra zoals München en Berlijn, bracht 
de moderne kunst het tot een vooralsnog omstreden succes. In Moskou werd zij de officiële kunst 
van de proletarische Revolutie totdat Stalin het Socialistisch realisme uitriep. In West-Europa was 
de stemming min of meer zo, dat de maatschappelijke overtuiging uit de wandversiering viel af te 
lezen. Het verlangen naar een helemaal nieuwe kunst hing samen met het verlangen naar een een 
helemaal nieuwe, feilloze, absolute maatschappij. Maar vanuit Parijs, centrum van Amerkaans 
society-toerisme, bereikte de allernieuwste kunst Amerika.

Na de tweede wereldoorlog deed het gewicht van Amerika de balans doorslaan. Reeds na de 
machtovername in Duitsland werden de verenigde Staten voorlopig of eind-doel van politieke 
vluchtelingen, waaronder een groot aantal moderne kunstenaars uit Duitsland en later logeerde de 
halve ecole de Paris bij Uncle Sam. Aan de overzijde van de oceaan stonden kunstenaars uit de 
oude wereld alleen al om hun afkomst in hoog aanzien. Hier deed zich de wanverhouding tussen 
macht en cultuur in het Amerikaanse prestige gelden.

In Amerika verloor de revolutionaire kunst haar politieke cachet en dit verklaart de verbroedering 
bij het weerzien in Europa. In 1945 was het Europese publiek in de stemming om alles te vergeven 
en te vergeten, zij het aanvankelijk met uitzondering va het nazisme en fascisme en daarna van het 
communisme. In Duitsland sloeg het oordeel om van “entartet” naar grossartig en sindsdien is het 
“alles verstehen heiszt alles verzeihen” het refrein van de moderne kunstpropaganda.

Kunstvoorlichting

 Modern is het stopwoord van alle reclame en propaganda geworden; dat heeft  “le miracle 
Hollandais” gedaan. Een ander woord dat eveneens opgang maakte is, “progressief”, dat 
vooruitstrevend betekent ,met dien verstande dat het altijd betrekking heeft op een vooruitgang naar
links. Dat deed de druk der vakbewegingen. In het kader van de algemene socialisering paste de 
socialisering van de cultuur. Dit is de tijd van de culturele voorlichting.

Naast de kunstzinnige oopvoeding van het publiek, werd gezorgd voor die van de jeugd. Kinderen 
doen als echte schilders aan “vrije expressie” en hun verfsels in effectvol materiaal zijn charmant. 
Wat een onbeholpen kinderhandje al weet te maken, dat vertedert de volwassenen. De vrije 
expressies van de kinderen hebben bijgedragen tot sympathie voor beroeps-expressionisten die zich 
uitleven in fijne olieverven.

Kosten noch moeite werden gespaard om dit geuzenvolk tot de cultuur te brengen en tot de 
moderne kunst. De eigenaardige uitkomst is, dat de gemiddelde Nederlander nu met zekerheid weet,



dat er twee grote schilders onder de levenden zijn, te weten Picasso  (van de gordijnen) en Karel 
Appel (van de televisie). Het zullen wel mooie schilderijen zijn; niet dat hij er veel aan vindt, hij 
heeft er zo geen verstand van. Elke “man in the street” weet dit van kunst, dat het nageslacht in 
verrukking gebracht zal worden door wat aan tijdgenoten is verspild, en dat hij de ware kunstenaar
si, die het ware begrip nog niet kan vinden.

Het publiek van de 19de eeuw was conservatief, maar hield zichzelf voor zeer vooruitstrevend. Zou 
het kunnen zijn, dat het publiek van de 20ste eeuw van het ee uiterste in het andere is gevallen? Is 
het publiek nog wel zo conservatief?



Oorsprong van de hedendaagse kunst-

Realisme contra Academisme

De oorsprong van de hedendaagse Nederlandse kunst moet niet gezocht worden in het nationale 
verleden. Reeds in de achttiende was Frans bon-ton, en met korte onderbrekingen is dat in de 
kunstwereld zo gebleven. 
“Wij” liberalen waren het die de gilden afschaften en de oprichting van scholen bepleitten. Maar 
reeds onder Lodewijk XIV hadden de schildersgilden in feite afgedaan; de koninklijke academie 
beheerste het kunstleven in al zijn facetten. De Franse kunst diende de glorie van het absolute 
koningschap. De Academie de Beaux Arts, een afdeling van de Academie Française, overleefde de 
revolutie. Uit haar midden werden de leraren van de Ecole de Beaux Arts gekozen.

De geleidelijke vervanging van de leerlingenateliers door officiële academies na de 
renaissance kreeg na de Franse revolutie haar beslag en is voor de schilderkunst van ingrijpende 
betekenis geweest. Waren het vroeger doorgaans de beste meesters geweest die de meeste leerlingen
aantrokken, de rasschilders van later tijd lokte het academie-leraarschap steeds zeldener. Courbet 
schreef: ”Ik, die geloof dat elke kunstenaar zijn eigen meester moet zijn, kan er niet aan denken 
leraar te worden.

Aan de academies ontwikkelde zich in de 19de eeuw een eclectische stijl, academische genaamd, 
die de rebellie uitlokte an natuurschilders en realisten.
Een soortgelijke ontwikkeling had eertijds de renaissance te zien gegeven. De schoolmeesterij van 
de mythologie, anatomie, perspectief en effectjes had toen geleid tot een geaffecteerd maniërisme, 
waarvan het recente academisme een tammere  herhaling was. Het Romanisme van toen werd, 
“l'histoire se répète” – verdrongen door de Hollandse school van natuurschilders en realisten. “ 
Het zijn de beste schilders die ‘t leven naastkomen, en niet degenen die het voor een geestigh ding 
houden het stellen de standen buyten de nature, en het wringen en buygen der geleden en 
ghebeenderen” (Breero).

In “de ontvoering van Ganymedes” schijnt Rembrandt de draak te steken met de humanistische 
schilderkunst die destijds in de mode was. Jan en Annie Romein schreven over het Hollands 
realisme: “ een bloeitijd zoals kunstbescherming, noch kunstvergoding nadien in het leven heeft 
kunnen roepen” en zij citeren in het vervolg ee Engelsman, die in 1641 de Rotterdamse kermis 
bezocht: “Op de jaarmarkt  ….. was zo’n aanbod van schilderijen, …. dat ik er verbaasd van 
stond…. De oorzaak van die overvloed en van de lage prijzen is daarin gelegen dat de mensen land
te kort hebben om hun geld daarin te beleggen, zodat het een gewoon verschijnsel is, een 
eenvoudige boer op die wijze een 2 à 3000 pond te zien beleggen … Ze verkopen het met goede 
winst op hun jaarmarkten.”

17de eeuw

Via haar invloed op de Engelse kunst en langs andere wegen leefde de 17de-eeuwse Hollandse 
school voort in het Franse anti-academisme. Het verschil tussen het moderne academie-onderwijs 
en het ouderwetse leerlingenstelsel was, dat in de academiegebouwen het accent niet op het werk, 
maar op de lessen viel. Inplaats van één meester-schilder kwamen er verschillende kunstdocenten, 
die hoe langer hoe minder ook nog schilder waren en die bovendien weinig persoonlijk belang 
hadden bij de verdringen van hun leerlingen. De academies misten het contact met de 
maatschappij. Kunstenaar werd men in de musea, waar genationaliseerde vorstelijke collecties 
ijverig gekopieerd werden. Kopiëren dat hadden de leerlingen van de oude meesters ook gedaan, 



alleen waren ze nooit met een ratjetoe van stijlen in aanraking gekomen, zoals ze die in de musea 
plegen te tonen.

Kunst en Kitsch

In de musea waren de oude schilderijen te bezichtigen; nieuwe kunstwerken werden 
tentoongesteld in de “salons”, jaarlijkse kunstmarkten. De juryleden werden aangewezen door de 
Academie.
De emancipatie van de kunstenaar, die trouwens ook voor de revolutie al lag geen ambachtsman 
meer was, veroorzaakte daarna een toename  van het aantal schilders, en die werd hen noodlottig. 
Vroeger was hun getal in toom gehouden door de Sint Lucas-gilden, Nu lieten welgestelde ouders, 
zij het vaak tegen hun zin, ook minderbegaafde zonen een kunstenaarsopleiding volgen. Behalve de 
officiele école de Beaux Arts, die de hoge toelatingseisen stelde en welks leerlingen konden 
meedingen naar de prix de Rome, waren de ateliers waar professoren van de Ecole les gaven aan 
een ieder die zich darvoor had laten inschrijven. De handel in schilderijen gaf spoedig een 
verwoede concurrentie te zien. Er was geen gilde meer om beunhazen te weren en de kitsch-
fabriekjes rezen als paddestoelen uit de grond.
Op tenyoonstellingen waar de “kunstgeworochten lagen opgestapeld” tot aan de zoldering hingen, 
werd het zaak om op te vallen, werd de kunst “vrijpostig en onbeschaamd, ophakkerig en driest” ; 
“buiten haar doel geplaatst” werd “ de kunst in het geheel niet meer …. aangebeden, aan de wal te
kijk en te koop gezet…, als een curiositeit”; zij schreeuwde drie tonen te hoog” (citaten van 
Hildebrand)

Parijs

Exhibitionisme was de oorsprong van de grote formaten, van de buitennissige bedenksels en van de 
onvermengde tube-kleuren, die in steeds heviger mate kenmerkend zijn geworden voor moderne 
kunst. Vonden zulke stukken een goed onthaal, dan zat er toch een goede copy in voor de kranten en
dat wilde zeggen: publiciteit. Dat was ook de zin van de kunstschandalen – niet de reden.
 De reden van het “épater le bourgeois” (indruk maken op de burger) was de verknochtheid van de 
burgers aan kitsch. Toen de vrouw heilig verklaard werd, vluchtten de mannen het bordeel in. Iets 
dergelijks was er met de kunst aan de hand. Het naturalisme was evenzeer tegen de burgerlijke 
prostitutie als tegen de romantische kitsch en het brave academisme gericht. 
De officiële erkenning van de academische schilderen bevooroordeelde  het koperspubliek en zo 
waren de minder volgzame kunstenaars de eerste slachtoffers van de concurrentie, gedwongen tot 
een armoedig Bohémien-bestaan. In de Parijse cafés waar zij samenschoolden, vonden de 
onconventionele schilders aansluiting bij geestverwante schrijvers en politici. Deze “ buveurs 
d’eau” vermaakten zich ook platzak. Beaudelaire schoor zijn schedel kaal en verfde hem groen. 
Hier werd de kiem voor Dada gelegd. Een nieuw genre bracht de uitgestotenen in de kunst: het 
leven van de vlakte, waar zij zich thuisvoelden – Lautrec ontving zijn vrienden soms in een bordeel. 
De bourgeois-bezoekers van die wereld gingen het pikant vinden zich door cabaretiers als Aristide 
bruant te laten beledigen. Aldus werd de weg geëffend voor een kees van Dongen, succesvol 
portretschilder, die zijn opdrachtgeefsters letterlijk en figuurlijk in haar hemd zetten.

Journalistieke verwarring

De Franse revolutie had de adel van haar macht beroofd en daarmee de kunst van de 
belangrijkste opdrachtgevers. In de nieuwe tijd werd er niet voor de markt geschilderd, tenminste 
niet door de uitverkorenen – en niet voor de kerk, niet voor de adel en niet voor de rijkdom, maar er
werd in de eerste plaats geschilderd voor de eer, voor een medaille en om in aanmerking te komen 
voor vertegenwoordiging in overheidscollecties, waarvoor de staat, bijgestaan door de academie, 



geregeld aankopen deed. De artistieke normen werden voortaan bepaald door jury’s van officieel 
erkende schilders, nagepraat en verbeterd in de kritieken van de kranten. Het tijdperk van de 
massa-communicatiemiddelen was aangebroken.
Iemand drukte dat zo uit: “ Wij leven onder een regering van mannen in ochtendbladen.” 
Journalistiek was allicht het werk van schrijvers; de schilders werden dus beoordeeld door hun 
literaire broeders in de kunst (voorbeelden: Gautier, Zola, Huysmans, Apollinaire); een literaire 
norm werd aangelegd. Niemand verwonderde zich erover dat schrijvers bevoegd waren om 
schilders te bekritiseren. Iedereen kon destijds nog een mening hebben over kunst. Zo kregen 
schilders de naam domkoppen te zijn, wat zij in verbaal opzicht ook vaak waren; zij konden over 
hun eigen werk hun eigen kunst slecht praten. Maar in 1891 werd het eerste tijdschrift opgericht 
waaraan zowel schilders als literatoren hun medewerking gaven, de Revue Blanche. Grote 
opschudding verwekte  een van de literatoren ten hij het in een agressief artikel opnam voor de 
“peintres intelligents” die hij tegenover de verachtelijke schilders zonder theorieën stelde.
In de kranteneeuw werd kunst Kunst. Schilderkunst, muziek en letteren werden tezamen 
ondergebracht in een zelfde rubriek Schone Kunsten geheten. Schone Kunsten met kapitalen. Er 
ontstond een begripsverwarring omtrent het wezen der verschillende kunsten; dat was het begin 
van de chaos.
Bij de journalistieke verhaspeling van literatuur en schilderkunst kon het niet uitblijven dat de 
schilderkunst verliteratuurde. De middeleeuwse kunst was illustratie, maar een illustratie is op 
zichzelf nog geen literatuur; de allegorie was dat wel, maar zij had een verklaring; de Symbolische 
schilderkunst sprak een taal die buiten elke conventie omging. Het is een oeroud gebruik en het is 
romantisch, dat gedachten die te diep zijn om onder woorden gebracht te worden, in orakeltaal 
worden vertolkt, of in magische tekens. De goede verstaander heeft aan een half woord genoeg; 
voor hem is de symboliek van het onderbewustzijn zelfs poly-interpretabel. De schilderkunst werd 
een gedachtenkunst en omgekeerd wemelde het in de literatuur van de kleuren:

een gele boot
kroop uit den nevel en daarin school rood

vooraan en voor het linnen zeil, een kind ….
(Herman Gorter)

De critici hebben de kunst moeilijk gemaakt. Naarmate de kunstverklaring onmisbaarder werd, 
werden zijzelf ook onmisbaar. Zij leefden van de diepzinnigheid van een kunst die zwolg in een 
duistere symboliek en hoe minder het publiek van de uitdijende kunstkolommen begreep, hoe meer 
het ervan onder de indruk raakte. De kunstkritiek evolueerde tot een literair genre. De criticus was 
een kunstenaar met een eigen roeping geworden; “ het is de plicht van de criticus soms te 
overschatten …. de criticus is ….. een wekker van drang die nog sluimert, een ontsluiter van ogen 
die nog toe zijn, dat is zijn waarde, dat is zijn recht. Koele constateringen zijn niet voldoende, noch 
uitpluizende analyse; ook de criticus moet dronken kunnen zijn van den diepen roden wijn van het 
onbewuste.” (Kunst en kritiek wierpen elkaar de bal toe: “ u artiest, u godgewijde, u gezalfde” 
(frederik van Eeden) – “Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten” (Willem Kloos)..
Opstandige schrijvers werden pleitbezorgers van de nieuwlichters onder de schilders. Niet lang na 
elkaar verschenen “absolute” schilderkunst en “absolute” poëzie, die het respectievelijk zonder 
voorstelling en zonder betekenis moesten doen, zogoed als “absolute” muziek dit altijd al had 
gedaan.  
De musici zelf experimenteerden met klankdichten en klankschilderingen. Tot al deze ondingen 
werd een cultuurbegerig publiek bekeerd door middel van inleidingen, lezingen en rondleidingen. 
Het welwillende publiek ging de kunst vereenzelvigen met de mooie woorden die erbij schenen te 
horen; het leerde geduldig “de tekens” te lezen van een nieuwe magie. En wie de moderne “talen” 
niet verstond, liet zich niet kennen, maar knikte begrijpend -niemand gaat graag door voor een 
analfabeet.



Idealisme en zakelijkheid

In een tijdvak waarin gevoel en verstand om de voorrang streden, vormde de literatuur de schakel 
tussen kunst en wetenschap. De grenzen tussen kunstproza an filosofie veraagden (Nietsche). Alles 
vervloeide, niet alleen in het muzikale “Gesamtkunstwerk” (Wagner), maar ook in de gedachte van 
de “dienende kunst”, een reactie op de individualistische willekeur die algemeen was.

De geestelijke bagage van de kunstenaar was in de 18de eeuw verrijkt door een nieuwe 
wetenschap, de kunstgeschiedenis. Dit leverde een eindeloze reeks neo-stijlen op, begonnen met het 
Classicisme. De etnografie deed daar het hare nog toe. Veel moderne kunst is geënt op exotische en
pre-historische keuzetradities. In de architectuur em din de sierkunst had de historische 
stijlverwarring, toegepast op de modernste vervaardigingsmethoden een ontstellende stijlloosheid 
als resultaat.

de fanatieke stijlvernieuwers

Lijnrecht tegenover de individualistische stilistiek stonden collectivistische stijlbewegingen op, 
waarvan Art Nouveau, De Stijl en Das Bauhaus de laatste waren. Het heil werd gezocht in de 
herleving van het handwerk, dat door de machine verdrongen was, in eenvoud en in de 
dienstbaarheid van sierkunst, beeldhouwkunst eb schilderkunst aan de architectuur, terwijl alle 
kunsten de opdracht hadden de idealen van de gemeenschap symbolisch tot uitdrukking te brengen.

Gezien tegen de achtergrond van de rariteiten die op de wereldtentoonstelling van 1851 
prijkten, is de reactie van de fanatieke stijlvernieuwers even begrijpelijk als die van de 
maatschappelijke collectivisten o[ de wantoestanden onder het ongebreidelde kapitalisme; de 
nieuwe stijlen bleven echter bedenksels. Pas na de Nieuwe Zakelijkheid, toen de stijl niet meer op 
het bouwwerk geplakt werd, noch het bouwwerk in de stijl gewrongen, maar een natuurlijke 
verbinding van utiliteitsbouw in de nieuwste technieken met een sobere stijl tot stand kwam, was 
althans de architectuur gered.

Het werkelijk succes van de moderne bouwkunst bracht een schijnsucces voor de moderne 
schilderkunst mee. Naar analogie van de gezonde geest in het gezonde lichaam, werd in een 
modern gebouw niets zozeer op zij  plaats geacht als een modern schilderij. Wat verstaan wordt 
onder moderne schilderkunst heeft echter met moderne bouwkunst, die uitmunt door logica, niets te
maken.

Alleen in het magisch realisme (Willink e.a.) zijn de grondbeginselen van de moderne bouwkunst 
(sedert de 30-erjaren) terug te vinden: ten eerste, het utilitaire of functionele, dat is in de 
schilderkunst het belang van de voorstelling; ten tweede, de openlijke aanvaarding van nieuwe 
technieken, die in het geval van de schilderkunst schijnt te bestaan in het gebruik maken van de 
fotografie als voorbeeld; ten derde de hieraan ondergeschikt gemaakte stilering, die in deze 
fotografische schilderkunst mogelijk gemaakt is door een ambachtelijke wijze van schilderen i de 
trant van de oude fijnschilders, zonder aan de foto-achtige scherpte en gladheid afbreuk te doen. 
De vergelijking gaat mank aan het eerherstel voor het edele handwerk, dat in deze kunst wel, in de 
moderne bouwkunst niet is opgenomen.

De ontwikkeling der moderne fotografie 

Alweer sedert de jaren ‘30 staat eveneens in het teken van het verbond van Zakelijkheid en Stijl. Tot
dusverre had de fotografie naar schilderachtigheid gestreefd, ouderwetse danwel moderne.
Er was een classicistische fotografie, een anekdotische, een impressionistische en een futuristische. 
Moderne schilders vonden het abstracte fotogram uit, dada introduceerde de fotomontage en met 
lensvertekeningen werd later zelfs een quasi-surrealistische vormgeving bereikt. Door allerlei 



kunstgrepen had men de fotografie die geen techniek maar kunst moest zijn, haar eigenlijke 
karakter ontnomen. Pas nu werd de fotografie zichzelf, de heldere scherpe foto was het equivalent 
van een bouwwijze die de schilderachtige gevel opgaf terwille van een eerlijke techniek en de  
voorrang gaf aan licht en lucht.
De volgens het spraakgebruik als modern aangeduide kunst is, onder invloed van idealistische 
bewegingen en geestelijke stromingen blijven steken in het protest tegen de moderne techniek in 
casu de fotografie. Haar anti-conservatieve geesteshouding is in wezen niet progressief maar 
reactionair. Zij noemt zich avant-garde. “die Avant-garde welche im Fall die Bewegung rückwarts 
geschieht, zur Arrière-garde wird.” (generaal von Clausewitz)
Archaïsche en experimentele primitivisten ontleenden aan socialistische, Theosofische, 
psychoanalytische en existentialistische theorieën hun verontschuldigingen. De warwinkel van 
drogredenen intimideerde de wereld. Dat is niet onbegrijpelijk; dat doet de tijdgeest; het  
specialistische verstand duldt het gezonde verstand niet naast zich. 

Het is de gewoonte geworden elke nieuwe “vooruitgang” van de kunst aan te kondigen door middel
van een luidruchtig manifest. Voor kunstspecialisten zijn zulke uiteenzettingen vette kluifjes. Na hun
nederlaag tegen de impressionisten zijn zij over het algemeen bijzonder voorzichtig geworden. 
Critici gingen meer en meer op in de explicateurs van de stomme film lijken. Het publiek krijgt de 
rationalisaties van de moderne kunst thuisbezorgd in zijn brievenbus en zijn televisietoestel. “Zou 
het waar zijn, ….. dat vele krantenlezers gevoeliger zijn voor drukfouten dan voor denkfouten?” 
(Otto Weiss)

DE FOTOGRAFIE
De opstandigheid van de moderne kunst kan verklaard worden uit de mufheid van het academisme, 
de sensatiezucht uit de concurrentie van de middelmatigheid, de praatzucht uit de kritiek der 
literatoren, de verstandelijkheid uit maatschappelijk idealisme. De vernietiging, of althans het 
afzweren van de natuurgetrouwheid in welke vorm ook, moet gezien worden als een misdaad uit 
zelfbehoud.

Een kat in nood maakt rare sprongen. Door de uitvinding van een afvallige schilder. Daguerre, 
werd de schilderkunst met de ondergang bedreigd. Daguerre had de techniek van het vervaardigen 
van fotografische impressies zodanig verbeterd dat zij geschikt was geworden voor het konterfeiten 
van personen. Daarmee verloor de schilderkunst een van haar belangrijkste functies. Het afbeelden
van de werkelijkheid kwam op het arbeidsveld van de fotografie te liggen. Het gebruik maken van  
fotografieën bij het schilderen werd taboe – in alle stilte gebeurde het toch (Degas, Breitner).

impressionisme

Het impressionisme in de schilderkunst kan beschouwd worden als een gelukte poging om de 
fotografie, waarvan het veel leerde de baas te blijven. De eerste tentoonstelling van impressionisten
vond plaats in de salons van de beroemde fotograaf Nadar. Van de voortaan a’s “fotografisch” 
gediskwalificeerde nauwkeurigheid was de aardigheid af, maar kleur was nog troef.

Het impressionisme spitste zich toe tot divisionisme. De divisionisten verdiepten zich in 
natuurkundige kleurtheorieën. Saurat, Gauguin, de Toulouse de Lautrec, van Gogh. Redon en 
Cezanne, dat zijn de kunstenaars  op wie de pioniers van de moderne schilderkunst zich beriepen, 
kwamen uit deze school. Genoemde kunstenaars distantieerden zich allen nadrukkelijk van de de 
natuurgetrouwheid – uit brieven van van Gogh is diens minachting voor de fotografie duidelijk te 
lezen. Op een andere gemeenschappelijke noemer zijn zij niet te brengen. Ver,oedelijk was hun 
afkeer  van de mechanische en vanwege de gelijkenis tevens van de ambachtelijke weergave – en 
niet de gedachte dat daar geen ongebruikte mogelijkheden meer lagen – de eigenlijke reden 



waarom deze schilders zochten naar een eigen inhoud en een eigen vorm voor het impressionistisch
colorisme. Elk van hen deed dit op zijn eigen wijze.

Toekomstverwachtingen

“ Il y a dans l’ avenir un art, et il doit être si beau” (van Gogh); “ Une ère d’art nouveau de 
prépare” (Cezanne). In de profetieën kan men geloven of niet, maar het is de volgende generatie 
niet euvel te duiden dat zij zocht, noch dat zij meende gevonden te hebben. Wel kan geconstateerd 
worden, dat de pioniers van de nieuwe eeuw, Fauves, Cubisten, Futuristen en zo maar voort, er is 
een karikatuur van maakten – wat niet zeggen wil dat er niets uit hun handen kwam dat de moeite 
van het aanzien waard was.

Cezanne en van Gogh zwoeren nog bij de natuur. Hun artistieke nazaten evenwel lieten de zichtbare
werkelijkheid grotendeels aan de fotografie over en vestigden zich in het rijk der verbeelding. 
Waarschijnlijk alweer om te trachten van de nood een deugd te maken, verlangden zij van de 
schilderkunst al datgene waartoe zij nooit in staat was geweest, Het surrealisme had zelfs de 
pretentie de voornaamste levensproblemen tot oplossing te zullen brengen.

Voorlopig ging het erom een oplossing voor de schilderkunst zelf te vinden. In de Parijse ateliers 
gaven de heftige discussies aanleiding tot schilderexperimenten die een nieuwe schilderkunst in het 
leven moesten roepen. Het is niet waar dat zomaar vanzelf overal in Europa, onafhankelijk van 
elkaar, nieuwe uitdrukkingsvormen werden ontdekt. Alle centra van artistieke research stonden met 
elkaar in verbinding, alleen al via de pers, maar er was ook een druk internationaal verkeer. Reeds 
lang voor de eerste wereldoorlog nemen de Parijse schilders deel aan tentoonstellingen van 
geestverwante groeperingen in Duitsland en vestigden buitenlandse kunstvernieuwers zich in de 

de klassiek-modernen

Franse hoofdstad. Parijs was als vanouds het hoofdkwartier van de schilderkunst.
Inderdaad ontstond zo een nieuwe schilderkunst en niet slechts een maar een aantal verschillende. 
Deze -ismen steunden op verschillende hypothesen, maar hadden dit met elkaar gemeen, dat zij de 
traditie overboord gooiden, alsof se oude schilderkunst niet veel anders geweest was van een 
gebrekkig soort fotografie. 
Weliswaar wisten enkele oude meesters zich te handhaven – El Greco en Jeroen Bosch kwamen 
zelfs hoger op de ranglijst, de een vanwege zijn maniëristische deformatie, de ander vanwege zijn 
onwelgevallige verbeeldingen – maar bij de  moderne kunstappreciatie werd en ook de meesters 
van vroeger lager aangeschreven naar gelang hun vermogen om aan de geschilderde 
voorstellingen de schijn van werkelijkheid te geven en de virtuositeit welke zij daarbij aan de dag 
gelegd hadden, geringer waren geweest (Giotto). Gezegend was de fotografie, die de de 
schilderkunst verlost had uit de eeuwenlange slavernij der natuurimitatie. Een fantasierijke, maar 
over het paard getilde Zondagsschilder riep uit, dat hijzelf en Picasso de grootste schilders van 
hum tijd waren (Rousseau de douanier, gestorven in 1910).
Afgezien van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen waren de geschilderde resultaten van de 
laboratoriumkunst, de -ismen der zogenaamde klassieke modernen, onder te brengen in drie 
categorieën: 
ten eerste ; de schilderijen met een normale voorstelling maar met gedenatureerde vormen en 
kleuren, expressief, constructief of decoratief bedoeld
ten tweede: schilderijen met een gedenatureerde voorstelling voorstelling, metafysisch, 
onderbewust of schizofreen geheten



ten derde: schilderijen zonder voorstelling, ontstaan door abstractie, compositie of automatisme. 
Onderlinge kruisingen gaven het beeld van een rijke verscheidenheid. Het dadaïsme stond hier 
enigszins buiten daar het oorspronkelijk geen positief, artistieke pretenties had.

choqueren

Dan was er de demonstratie van schilders en dichters die tegen de toen geldige cultuur in het 
algemeen en de heersende klasse in het bijzonder gericht was. Dada wilde choqueren en daarom 
werd er bij voorkeur niet met kunstenaarsmaterialen gewerkt maar met oud roest en andere zaken 
van de vuilnisbelt. Dada wilde de kapitalistische maatschappij aan de schandpaal binden en goed 
uitlachen. Het gooide daartoe de symbolen van technisch vernuft, seksuele schijnheiligheid en vals 
gevoel op een grote hoop. Dit waren de voorwendselen tot een ontstellend cynisme. Veel mensen 
stellen zich open voor de dada en ondergaan er ontroering van. Voor de fotografie ontdekte dada 
het toevalsgegeven, of liever gezegd, dit ontdekte de fotografie in de Dada.

Na de “roaring twenties” trad er een kentering in; binnen het kader van het schilderij waren er 
geen nieuwe kunsten meer te verzinnen. Het laatste was “handgeschilderde fotografie” van de 
surrealist Dali. De kunstenaarsopstand was, zelfs in Rusland op een teleurstelling uitgelopen. Het 
revisionisme zegevierde, gelijk in de maatschappelijke, zo ook in de kunstvernieuwing. Het 
artistieke extremisme werd niet populair, behalve in de reclame, die gewichtige kunst herleidde tot 
humoristische blikvangerij.

De SALONREVOLUTIE

Er zijn altijd mensen te vinden die zich er graag op laten voorstaan wel te begrijpen wat 
onbegrijpelijk is en die iedere nieuwigheid op het gebied van wandversiering met gejuich begroeten
uit vrees niet naar de laatste mode te zijn ingericht. Een welig tierend snobisme pleegt 
maatschappelijke verschuivingen, zoals in de twintiger en vijftiger jaren te zien gaven te 
begeleiden. Een historisch ten onzent biedt “de eeuw van verval” – het verval in de Hollandse 
schilderkunst was begonnen in de “gouden eeuw” toen de rijkgeworden koopmansfamilies heerlijke
titels verwierven en zich de Franse stijl eigen maakten.
De moderne kunst werd in de jaren twintig en opnieuw in de jaren vijftig beleggingsobject. Musea 
schaften zich, eerst behoedzaam, dan overmoedig, specimins der kunst-ismen aan ter completering 
van hun collecties.

verzamelaars

In handen van verzamelaars verliest de kunst haar functie en haar karakter. Een wet van de filatelie
werd op de moderne kunst van toepassing: bij het verzamelen van ongeldige postzegels en van 
schilderijen zonder bestemming krijgen de mislukte exemplaren de hoogste handelswaarde. En 
aangezien de kunstwaarde meestal geschat wordt naar de geldwaarde, steeg het aanzien van de 
ultra-individualistische kunst.
Het speculeren in moderne schilderijen heeft zich uitgebreid tot een grote windhandel. In Parijs 
kwam een wijze van zakendoen in zwang, waarbij een marchand de tableaux contracten afsloot met
schilders om zich voor de duur van bijvoorbeeld enige jaren, het alleenrecht te verzekeren op de 
verkoop van de productie van de desbetreffende schilders, alsmede op het reproduceren van de 
werken. In 1907 richtte een jonge bankierszoon. Henry een kunsthandel op waarin hij moderne 
schilderijen exposeerde. Kahnweiler verdedigde zijn negotie ook met de pen en begon in 1909 een 
kleine uitgeverij. De kunstenaar werd betaald volgens een tevoren overeengekomen tarief per 



vierkante meter. Voor de omvang van de productie was een minimum vastgesteld. Welke invloed 
zulke verbintenissen op de kwaliteit van de werken moeten hebben, laat zich raden.  Evenmin is het 
verbazend dat kunsthandelaren en verzamelaars met vereende kracht de prijzen opjoegen. Aan de 
nodige sterren-publiciteit, de stunten, werkten de kunstenaars gewillig mee.

Nederland…. Lekker gek

De opleving van de moderne kunst in Nederland na de tweede wereldoorlog had ook een 
binnenlandse oorzaak. Tijdens de oorlog hadden kunstenaars in bezet gebied heimwee naar 
heldhaftiger tijden gekregen. Kort na de bevrijding werden de allernieuwste beginselen van de 
moderne kunst verkondigd, maar het waren de oude liederen; alleen de arrangementen waren 
nieuw. Wat er op de markt verscheen was een mengelmoes van de varianten naar vooroorlogs 
model waarin het Dada-element  steeds duidelijker aansprak. “Lekker gek” werd de kreet van de 
Amsterdamse Bohème.

De vrijbuiterij van thans kan zich verheugen in het volledige begrip van de overheid. Het 
oerwoudleven va het Leidseplein kent geen strijd om het bestaan. Hier loeren geen “fauves” hier is 
geen gebrek, Het broodje van Kootje is de hele nacht verkrijgbaar. Hoe ver is men verwijderd van 
Tahiti, waar Gauguin zich metterdaad als wilde onder de wilden vestigde? Wat men van Gauguin 
als huisvader ook zeggen moge, hij trok de consequentie uit zijn levensovertuiging.

Een liberale visie

Het “publiek veracht u”, de cultuurmoeheid en de techniekhaat van zo menig geplaagde 
kunstenaar waren dus alleszins begrijpelijk. En “Gott ist tot” .  De vraag is of de overheid zijn 
eenzame levenswalging of zijn losgeslagen vitalisme daarom moest subsidiëren. Zolang zij de kunst 
bevordert, bevordert zij ook  en vooral de publiekvijandige richting. Immers, de noodzaak het 
publiek te bereiken is weggevallen en de overheid kan geen essentieel verschil maken ; zij is geen 
scheidsrechter op het gebied van de kunst.

Het is al eerder gezegd, wij zijn beland in een situatie als die welke Andersen zo treffend 
beschreven heeft in “ de nieuwe kleren van de keizer”.  In zijn boek “de komedie van de moderne 
kunst” zegt de ex-moderne de Chirico dat de hele moderne kunst een “ kolossale bluf” is. Toch acht
menigeen dit eenvoudig ondenkbaar. Hoe het zij, in de politiek moet soms rekening gehouden 
worden met ondenkbare mogelijkheden. Zulke ondenkbaarheden zijn in dit verband: te eerste, dat 
de overheidsbemoeiing met de kunst gevolgen heeft, die in de eerste plaats vn ons nationaal 
prestige te vergroten, onze democratie onsterfelijk belachelijk maakt.. 
Ten tweede: dat het beroep van kunstenaar verwordt tot een asiel voor a-socialen
ten derde: dat eerstdaags een aktiecomite van kapellenvangers-uit-roeping bij de regering aanklopt
om een contraprestatieregeling met haar te treffen.

ARTISTIEKE MAATSTAVEN

Bij een beoordeling van de al of niet omschreven, directe of indirecte kunstpolitiek van de zijde van 
de overheid moeten zowel artistieke als politieke criteria gelden. Behalve van principieel liberale 
opvattingen zal het hier volgende oordeel uitgaan van vrijwel algemeen aanvaarde stellingen dat, 
ten eerste het museum niet de eigenlijke bestemming is  van schilderkunst, ten tweede: alle 
beroepskunst richt zich per definitie zonder tussenschakels tot een of ander publiek, ten derde: de 
appreciatie van kunst, voorzover die van subjectieve aard is, is niet voor objectieve beoordeling 
vatbaar.



“De smaak zou niet zijn wat hij is, als je hem kon definiëren, want hij oordeelt over zaken waar het 
oordeel geen vat op heeft ”(Jean Jacques Rousseau)
Het is niet moeilijk te begrijpen, dat de interessen/belangen die de kunstschilders , kunstpedagogen,
kunstverzamelaars, kunstjournalisten, kunsthistorici, museumdirecteuren andere kunstspecialisten 
en gewone kunstbezitters bij de kunst hebben, alle van uiteenlopende aard zijn en dat hun 
verschillende relaties tot de kunst van invloed zijn op de adviezen die zij eventueel aan de overheid 
verstrekken.
De keuze van deskundigen kan daarom nooit representatief zijn voor die van het publiek. “Alleen 
een venduemeester kan alle kunstinrichtingen onpartijdig en in dezelfde mate bewonderen”  (Oscar
Wilde).
Van staatsbemoeienis met de schilderkunst is nog nooit iets goeds gekomen. De vaakgehoorde 
vergelijking met de prachtlievende vorstenhoven uit de geschiedenis is niet juist. Daar was kunst 
een particuliere liefhebberij n geen staatszaak.

LIBERALE MAATSTAVEN

de bestaande bevoogding van de schilderkunst is in strijd met liberale beginselen: ten 
eerste, omdat langs de omweg der deskundigheid en der belastingen de vrijheid van de kunst, 
beschouwd als ee wisselwerking tussen schilders en publiek geweld wordt aangedaan, zonder dat 
hiermee een duidelijk algemeen belang gediend is. Ten tweede omdat aldus het vertrouwen in de 
uitslag van vrije ontplooiing der natuurlijke krachten in de cultuur verloochend wordt; ten derde, 
omdat door het lot van de schilderkunst in handen van vakspecialisten  te leggen, de artistieke 
mondigheid van het Nederlandse volk miskend wordt.

Het verlangen naar subsidies voor kunstschilders is beslist niet uitgegaan van de kiezers maar van 
ee pressiegroep. Een heerschappij van vakgroepen staat gelijk met anarchisme, is een uitdaging 
aan de dictatuur en is in strijd met het liberalisme dat het gildewezen uit de wereld hiep. Wie 
bezwijkt voor de demagogie die voor deze of gene stroming in de kunst het monopolie “ van deze 
tijd” of “van de toekomst” opeist, is een defaitist. Aan de kunst van deze tijd behoort elke 
kunstschilder en eklke kunstkoper zijn persoonlijke bijdrage te leveren. Het is goed liberaal zijn 
eigen bouwstenen te kiezen.

 Alleen de beslissing over zuiver technische kwesties zou in handen van vakmensen gegeven 
mogen worden. Wanneer men een volk wijsmaakt, dat het niet oordeelkundig is terzake van kunst, 
schept met een schijncultuur. “Zalig zjn ze die smaak hebben, ook al is het een slechte smaak.” 
(Nietsche)
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