
Hier nog meer over kunst 
Kunst, zalige zorgeloosheid.
verderop het uitgebreide artikel van Liefje Waterdrinker uit 1963

Hoe de pen het tekenpotlood verdrong

Kunst en oorlog, pacifisme, 

Hoewel ik zijdelings in aanraking was gekomen met het verzet - ik woonde in een huis met joodse 
onderduikers - was ik na de oorlog net als de meeste jonge kunstenaars nog geheel onkundig van  de
politieke achtergrond van de BBK. 
In 1956 had ik eindelijk door dat het anarchistisch was een geheimzinnige bedoening en daarom 
stapte ik eruit.  Toen heb ik me een poosje aangesloten bij de vrouwen van de VVD en in 170 heb ik
mij in een onnadenkende bui aangemeld bij DS70. Daarna heb ik het besluit genomen mij voortaan 
afzijdig te houden . Ik kan wel een bewijs van ongeloof afleggen en die luidt als volgt:

Moderne kunst is voor een kwart bijgeloof, voor drie kwart zwendel. Moderne 
kunstvoorlichting is mystificatie moderne kunstpolitiek is staatsgevaarlijk. 
“creativiteit’ die het overgeleverde versmaadt leidt alom tot zielige vertoningen van 
machteloos gebaar.
Er komt niets uit het verstand of het is er door zinnen ingekomen. De lui die zich 
beroemen op een 6de zintuig voor wat dan ook simuleren. Veinzerij is een veel 
algemener verschijnsel dan oprechte mensen gewoonlijk aannemen.

Waarschijnlijk zou ik het een heel eind hebben kunnen schoppen in mijn vak als ik me niet was 
gaan verdiepen in de theorieën van de moderne kunst. Die brachten me aan aan het schrijven louter 
voor mezelf, om eruit te komen. Mijn eerste man kwam dat goed van pas want hij kon goed praten 
en schrijven trouwens ook maar hij had vaak te weinig stof. Een tijd lang werkte hij als 
kunstrecensent voor de Waarheid, later als een van de naaste medewerkers van Sandberg. Sandberg 
had een grote hekel aan mij. Dat was goed te begrijpen en hij keurde mij als het ware of ‘ als het 
ware”?

Jonkheer Sandberg

Jonkheer Sandberg kon zijn jonkheerstitel goed gebruiken, juist als niet openlijk communist Hij was
gevormd in het Duitse anarchisme dat een historische voorwaarde is geweest voor het optreden van 
het nazisme. Via de Duitse vluchtelingenorganisatie zat hij, terug in Nederland al voor de oorlog in 
de beweging waaruit het “kunstenaarsverzet” onder de Duitse bezetting zou ontstaan. 
Sandbergs voornaamste aandeel daarin bestond uit het vervalsen van persoonsbewijzen. 
Een van zijn aartsvijanden, Anton Pieck heeft dat trouwens ook gedaan. Maar heeft zich daar noot 
op voor laten staan.



Gevoelens , geestverruiming

De gevoelens; dit zijn slechts herinneringen aan oorspronkelijke gewaarwordingen en alle 
gevoelsmystiek is dus eveneens bedrog. Terwijl dromen, zijnde de bedenksels van suf en slaperig 
verstand, noch een diepere betekenis hebben noch anders dan in schijn de geest verruimen.

Toeval in de moderne kunst is ook een politieke zaak. Vanaf Dada beslaat de kunst het hele leven. 
Het begon als oorlog tegen de oorlog. Je soldatenplicht vervullen is niet grappig, wie er bang voor 
is is daarom nog niet perse een lafaard. Maar het staat een dienstweigeraar natuurlijk wel beter er 
edelmoedige redenen voor te hebben De vraag is, of het middel, pacifisme, niet erger is dan de 
kwaal.

Pacifisten gaan ervan uit dat oorlog tegennatuurlijk is een ziekte van de beschaving, veroorzaakt 
door materialisme met als gevaarlijkste verschijningsvorm de techniek die dan weer voortkwam uit 
natuurwetenschappelijk denken. Ondertussen geloven ze dan juist weer wel in de evolutieleer van 
Darwin.
Volgens het Spaanse dada-blad Creación in 1921 moest je om aan de oorlog te ontkomende 
materialistische beschaving afbreken, terug naar de natuur, Zero en dan opnieuw weer beginnen met
opbouwen van een idealistische beschaving niet volgens ede wette van de natuurkunde maar 
volgens de wetten van het leven. Daaruit ontstond de Experimentele kunst en ook Cobra. Moderne 
kunst is mystificatie. Naar de verklaringen kun je je een ongeluk zoeken. De anarchisten leiden het 
publiek om de tuin. Betty van Garrel ziet niet eens dat de litho van Prange een persiflage is op de 
slang van Cobra. Ik dweep niet met Prange, noch met zijn kunstbeschouwingen maar hij heeft het 
naar zijn geweten volbracht. Hij heeft de moed opgebracht wat hem vooral nooit werd vergeven 
lijkt mij is dat hij de aandacht heeft gevestigd op de geldsommen die gemoeid zijn met de aankopen
van moderne kunst..

De Waarzin aan de Macht

De Waanzin aan de Macht - Sandberg was er glad voor. Paranoia is de logica boven de waarneming 
verheven. De niet Euclidische hogere wiskunde. Maar van Dali of de surrealist avant la lettre 
Chirico  moest Sandberg niet veel hebben.  Chirico had het als Italiaan verloochend voor het 
fascisme.. En hoe dat met Dali in Spanje zat … maar afgezien daarvan, was Dali Freudiaan. En 
Freudianen beschouwden homofilie als een afwijking,

In de kunstenaarskringen van de BBK na de oorlog was het gebruikelijk om alle tegenstanders van 
hun moderne kunst te doodverven met het scheldwoord fascist. Een tactiek die de schijn van 
rechtvaardigheid ontleende aan de geschiedenis van het nazistische maatregelen tegen de 
zogenaamde “entartete Kunst” in Duitsland voor en in de oorlog. 
Sandberg dicteerde de geest des tijds, maar hij was natuurlijk niet alleen. Zijn macht berustte in 
eerste instantie op de vrij toevallige omstandigheid dat hij bij het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog de op een na hoogste chef was in het museum voor moderne kunst in de hoofdstad 
daarmee stond hij als het ware al op de nominatie om na de oorlog de plaats van de directeur in te 
nemen.

Ik heb Sandberg slechts enkele keren gesproken wat hem niet belette om een grote hekel aan mij te 
hebben Bij een van die gelegenheden vertelde hij mij dat hij oorspronkelijke  benoeming te danken 
had aan zijn adellijke titel. Roëll, ook een jonkheer was er aanvankelijk van uitgegaan, dat edelen 
toch kunstzinniger waren aangelegd. Ik stoorde mij in het geheel niet aan die uitlating maar onthield



hem wel en beschouw het achteraf toch als een poging om mij te kleineren. Hij maakte ook altijd 
een onderscheid tussen vrouwen met en zonder gymnasiale opleiding. Hoe vaak ik dat heb moeten 
horen! Het raakte mij de kleren niet, kwam niet in me op om het me persoonlijk aan te trekken Ik 
had toen nog geen reden het als een gemis te voelen niet te zijn onderwezen in de klassieken. 

Meer over kunst na de oorlog

Het museum was voor de oorlog slechts een klein kabinetje waar enkele abstracte schilderijen 
hingen en ook surrealistische 
Mondriaan was in 1944 gebleven zijn laatste schilderij, een aan een hoekpunt hangend vierkant, dat,
ik weet niet hoe, maar onvoltooid was blijven staan op zijn schildersezel en bekend zou worden als 
Victory Boogie Woogie

Cobra

O, ik vergat iets, maar je weet zeker, dat Cobra een groep schilders was, ontstaan uit de  
tentoonstelling "Experimentele kunst" in het Stedelijk (Museum, maar wie erbij wil horen zegt dat 
er niet bij) van Amsterdam, maar een jaar later, waren schilders uit de drie genoemde nationale 
hoofdsteden opgenomen.
 Toch kan het wel in de stad van Kierkegaard begonnen zijn, vandaar dan dat er een druk 
bedevaartverkeer ontstond, van schilders die het ook dachten te maken het waren vooral de 
stamverwante Friezen, wie de Deense taal kwam aanwaaien. De uitverkiezing van de Denen zal 
door hen verdiend zijn, zijnde het eerste volk dat zonder gewapend verzet door de Nazi's over zich 
heen liet lopen. 
Tenslotte was het enige wat Sandberg had tegen het nationaalsocialisme dat het nationaal was. Hij 
was tegen elke vorm van nationalisme en voor elke andere vorm van socialisme als ik het goed heb 
begrepen. Maar de Denen gaven de Nazi's tenminste een kans op hun weg naar het ware socialisme,
In de geallieerde strijd kan Sandberg, of kunnen hij en de zijnen, niets hebben gezien:  de illegaliteit
alleen kwam alle eer van de Bevrijding toe. o versta ik dat.

In de verklaring van Sandberg is Cobra een volstrekt nietszeggende naam, maar Hans Raedecker, de
filosoof en existentialist, dat spreekt vanzelf, als criticus zijn niet te verwaarlozen droeg een steentje
bij aan het doorslaande succes van Cobra. Hij benadrukte het begrip polyinterpretabiliteit. Hij moet 
hebben geweten, dat in die hoek woorden minstens meer dan dubbel zeg driedubbelzinnig waren, 

Het is ook Leninistisch. De Christelijke moraal gebood eerlijkheid, maar de Leninistische, ontleed 
aan Tolstoij verbond “goed” aan dat wat bevorderlijk was voor de revolutie en dat kwam neer op 
ondermijning van de christelijk-liberale wereld; alles in het honderd laten lopen, kaalslag op elk 
gebied en dan nog het liefst onder het voorwendsel van democratie of of grond van de Bijbel om op 
de puinhopen….. afijn,

De maatschappij veranderen werd: niks zeggen, gewoon doen. Niks vragen en wat zal ik er van 
zeggen. Een als door en door betrouwbaar bekend staande beheerder van de gelden van de kleine 
luiden zei laatst tegen mij “ als iemand zo stom is , zijn geld op de bank te zetten tegen een lage 
rente, zal ik hem niet wijzer maken. Moet hij maar niet zo stom zijn!”
Schrikbarend vind ik dat! Maar zo’n “karakter” had Sandberg ook. En zo is ook de vredesbeweging 
die de leugen in de plaats van het geweld wil zetten. Het begint er nog niet op te lijken dat dat helpt.

Wat doen ze eigenlijk, waar zijn “zij” met z’n allen mee bezig, zij die ook die vraag hebben 
omgedraaid. Ja, dat zeggen ze niet. Maar het is de Umwertung aller Werte  – was Nietzsche dan een
pacifist?- Hij was een ziekenoppasser geweest in de Frans-Duitse oorlog. Gebeurt het, al dat kwaad,
uit edele bedoelingen? Wat zit erachter? is de paranoïde vraag , met in het oog de complottheorie 



met welke niemand zich verdacht durft te maken. 
Wat is paranoia? Dali, die het woord voor zijn schilderijen heeft gebruikt. Surrealist, wat is “de 
triomf van het surrealisme”? Dat is de overwinning van de fantasie op de werkelijkheid.
Was Sandberg daar dan echt tegen?

Vrij Beelden

Sandberg wilde met het vooroorlogs verleden niets te maken hebben en stampte zijn neigen 
federatie uit de grond. Het zwaartepunt lag ook daar in de beeldende kunst maar in navolging van 
de Kulturkammer  uit de bezettingstijd, of om het gewicht van de oude federatie te overtreffen 
waren er ook verenigingen voor andere kunstenaars opgericht.
Het lidmaatschap stelde als eerste vereiste de zuivere politieke gezindheid.

Maar hoe kwam hij, Sandberg, aan zijn kwaliteit?
Voor zijn museumtentoonstellingen eenvoudig genoeg, kon hij in Parijs zijn gading vinden, in 
Amerika of elders in het buitenland. Haïti-promotion enz, de hele wereld stond voor hem open. 

In zijn eigen land was het behelpen. Nu was uit het weinig ogende bevrijdingskabinet al ras een 
nieuwe kunstenaarsvereniging opgestaan met de klinkende naam Vrij Beelden. Maar deze jongeren 
waren niet jong meer, en ook niet makkelijk naar Sandbergs hand te zetten. 
De samenwerking viel niet mee en dat gold ook voor de BBK als geheel. De beroepsvereniging van 
Beeldende kunstenaars had gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal “deelhebbers” en die waren 
niet in meerderheid verrukt van Sandbergs nieuwe kunstbeleid dat buitenlandse kunstenaars 
bevoordeelde. 
Het toppunt werd bereikt toen de deelhebbers Sandbergs zetbaas in de BBK vervingen door de  
secretaris van Vrij Beelden. Ongelukkigerwijs, maar waarschijnlijk niet toevallig ging deze 
ontwikkeling hand in hand met een verzwakking van  de communistische partij in de gemeenteraad 
1948 zodat Sandbergs positie kritiek werd.

Appel en Corneille

In die tijd opent de eerste tentoonstelling in het Stedelijk Museum van een luidruchtige groep 
twintiger als “experimentelen” waarvan Appel en Corneille, respectievelijk Amsterdamse 
volksjongen en Belgische filosoof, de voorlieden waren.

Het was een moeilijk huwelijk waarin Corneille zich, niet ten onrechte , de meerdere kon voelen, 
edoch Appel met de prijs ging strijken.
Karel Appel was een niet onknappe, goedgebouwde kerel. Hij was dom maar had handelsgeest, 
ondernemingsgeest. Sandberg noemde Appel “de vitaalste”
Bovendien had Sandberg wel een internationale (Guggeheim)prijs te vergeven, maar niet aan een 
buitenlander. Bij al zijn anti-nationalisme berustte Sandbergs internationale prestige zo goed als 
uitsluitend op zijn nationale betekenis.
Wat Corneille was voor Appel, zoiets was ik voor de secretaris van vrij beelden en de BBK, die 
voorts als kunstredacteur /lotgenoot van Koeiemans bij de Waarheid op de schopstoel zat.

Sandberg beloofde hem een staffunctie in zijn museum en dreef ons uit elkaar met medewerking 
van zijn algemeen secretaris in de federatie (Kassies) en vooral van de BBK secretaresse en van zijn
handlangers  in Vrij beelden en door eindeloos  sollicitanten op te roepen voor de functie van 
museumsecretaresse en door ons ieder afzonderlijk te laten uitzenden naar het buitenland , ik weet 
niet waardoor nog meer. Achteraf is het komisch.



Er was geen vacature voor een nieuwe functionaris maar daar kon een mouw aangepast worden. 
Voor de inventarisatie van de aankopen in de contraprestatie kon er best een werkkracht bij. Hij 
kreeg zijn eigen kamer in het Stedelijk en een keer heb ik hem daar opgezocht.
Boven zijn hoofd hing een vette Karel Appel, de schilder die hij onlangs nog had afgekraakt in de 
Waarheid om de kolossale “Objets d’ arts onder andere, waarmee deze bovenop de Amsterdamse 
trams had rondgereden.

Overigens; hij was geen communist geweest, had zich met politiek nooit ingelaten. Zo is hij blijven 
zitten tot aan zijn pensioen. Hij moet nog een boek geschreven hebben oven Amsterdamse 
kunstenaars die hem daarvoor ook zeer erkentelijk waren. Hij is nooit zelf museumdirecteur  
geworden, promotie heeft hij ook niet meer gemaakt en pas op zijn ouwe dag heeft hij zich alsnog 
geprobeerd “waar te maken” als vrij kunstenaar. Maar Sandberg overleefde hem.

irrationalisme

Sandberg verlangde “karakter” zo zei hij. Misschien had hij dat zelf, maar dan was het wel een 
verraderlijk karakter. 
Waarom? 
Nou luister.
Wij hadden op de HBS een natuurkundeleraar  die hoge eisen aan ons stelde. Het natuurkundelokaal
had natuurlijk een trapsgewijsoplopende vloer en op de bovenste verdieping, helemaal achterin , 
zodat wij met de ruggen naar hem toe zaten placht hij het uur al docerend uit te staan.
Slechts voor de uitwerking van formules op het schoolbord, waar hij zich vliegensvlug van 
afmaakte  daalde hij bij tijd en wijle af. Maar aan het begin van de les droeg hij een leerling op voor
de klas te gaan staan om een natuurkundig vraagstuk te behandelen, uiteraard ook met de 
berekeningen erbij op het bord. Wij leerlingen stonden daar vaak met onze mond vol tanden, maar 
schrijven zou je en dat deed je dan ook maar, en je deed je best om het allemaal bij te houden. En 
die leraar blafte je alsmaar toe” zeggen wat je doet!”  Maar wat moest je dan zeggen?

Sandberg deed ook zoiets en als hij wat schreef, zoals achterop een reproductie van en Picasso-
ansicht uit Parijs, waarin hij zich verbaasde over de sentimentaliteit van de vroege Picasso dan was 
het maar een stukje typografie. Maar als adept van Bergson zal hij meer een man van daden hebben 
willen zijn, van happenings, dada. 

Nu was dada allerminst een actie zonder woorden – nooit eerder waren in de kunst zoveel woorden 
vuil gemaakt. Maar voor het eerst – letterlijk vuil gesproken - met boze opzet, misleidende 
woorden. De stelselmatige leugen, dat was een logische uitkomst van het anti-rationalisme, het 
irrationalisme. En deze idealistische verraderlijkheid “karakter” te noemen, ligt dan in de lijn.

Artikelen over kunst

In de loop van mijn tweede huwelijk (dat mij weinig vrije tijd liet), besloot ik zelf artikelen over 
kunst te gaan schrijven en als de omstandigheden het niet hadden verhinderd zou ik bij Het 
Vaderland zijn gaan werken. 

Maar goed dat het niet gebeurde want ik kan geen vendumeester zijn die alle stijlen gelijkelijk 
bewondert, om met Oscar Wild te spreken, daar is voor een kunstcriticus tegenwoordig haast niet 
aan te ontkomen.



oud-burgemeester Thomassen in ook bij de NBAS geweest. Er kwamen behalve verzetsmensen ook
NSBers uit voort en achteraf begrijp ik dat dat niet toevallig was. Ik bleef niet lang bij de NBAS 
maar het heeft wel sterke invloed op mij gehad.

Na mijn HBStijd liet ik mij dopen door dominee Fetter, de predikant die door de val van Rotterdam 
naar den Haag was verplaatst. Hij was zo fel opgekomen voor de joden die uit Nazi Duitsland 
waren gevlucht maar stond ook Mussert bij in diens laatste uren.
Ik bleef niet bij de remonstranten. In 1945 sloot ik mij aan bij de nieuwe kunstfederatie die reeds in 
de illegaliteit, als een groep van door de Duitse bezetters uitgesloten communisten of anarchisten en
joden het kunstenaarsverzet genoemd. De federatie was opgericht met het doel de kunst te 
politiseren en had de thans grotendeels verwezenlijkte kunstpolitiek uitgestippeld (lees: Visioen en 
Werkelijkheid Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving 
Bert Bakker, D. H Couvee, Jan Kassies Published in 1963 in Den Haag by Daamen )  de bijdrage 
van Kassies. 

Sandberg was er glad voor.
Paranoia is de logica verheffen boven de waarneming. Niet-euclidische hogere wiskunde. 
Maar van Dali, of Chirico (surrealist avant la lettre) moest Sandberg niet veel hebben, van dat 
surrealisme niet. Chirico had het als Italiaan verloochend voor het fascisme, en hoe dat met Dali in 
Spanje zat…. Afgezien daarvan, was Dali Freudiaan. En freudianen beschouwen homofilie als een 
afwijking.

Het manifest van COBRA

Het manifest van Cobra – het stond er niet met zoveel woorden maar..- het berust op de leer van 
Jung. Gek genoeg ja, op de leer van Jung wiens politieke zuiverheid betwijfeld wordt. Maar, Als 
gezegd,  de naam van Jung werd ook niet genoemd. Niettemin ging het over de oervoorstellingen in
oude of exotische volks die werden beschouwd als van dezelfde aard, want uit dezelfde 
ontwikkelingsfase, maar dan cultureel , als kindertekeningen. 
Het ka ook zijn dat dat Jungiaanse er bij toeval ingeslopen is via het Bauhaus  en Klee, die geen 
weet had van Jungs edelgermaanse denkbeelden.

Politiek gezien was Cobra  de voortzetting van deze experimentele kleuterklas van Sandberg, de 
gelijkmaker die rechtstreeks vanuit de derde wereld op de Nederlandse kunst werd afgevuurd. “de 
nieuwe volkskunst” noemde Sandberg het. Gerard van het Reve noemde zich daarna ironisch 
“volksschrijver” . Hoe staat dat met elkaar in verband?

Geografisch is de volkskunst voornamelijk een communistische aangelegenheid in oost Europa. 
Maar de volkskunst van Cobra had een geheel eigen karakter dat meer aansloot bij het vingerverven
in de vrije expressie op de “werkschuit” van Ad Pieters in de Amstel en die daar zoveel navolging 
heeft gevonden in het tekenonderwijs. Van Kemenade zal verkondigd hebben dat het “ weerbar” 
maakte. Maar wat was de aardigheid ervan?

De experimentele kunst – het woord “schilderen” was allang uit de mode , en “werken” (vgl de 
werkschuit)  mocht het ook niet langer heten. Elke zichzelf respecterende kunstenaar 
“experimenteerde”  , deed “ experimenten met materiaal”.
Ik ben op de school van mijn kinderen ook eens uitgenodigd voor een ouderavond waar zou worden
geëxperimenteerd met waardeloos materiaal, te weten supermarktverpakkingen zoals die on s altijd 
voor deze artistieke vorming worden voorgehouden.

Dat is ook zo’n drogbeeld,. Een Eufemisme voor knoeien met de smerige materie.
Cobra de naam, de hermeneuse (verklaring) van Sandberg die hem zelf wel



zal hebben bedacht. Een fraaie naam in moderne stijl zoals BENELUX om de gelijkheid te 
benadrukken.
Kjo(benhavn)-Br(uxelles)-A(msterdam).Het eerste wat je denkt is, dat
de laatstgenoemde stad er maar zo'n beetje bijhangt. 
Cobra de naam heeft te maken met Kjobenhavn Bruxelles en Amsterdam, samengesteld zoals 
BeNeLux. 
Kopenhagen hoofdstad van Denemarken , het eerste land dat de deuren zonder enig gewapend 
verzet, voor de Duitse bezetters wagenwijd openzette.
Sandberg zelf was tegen elke vorm van nationalisme en voor elke vorm van socialisme, behalve dus
die nationale vorm.

Hans Raedecker, de filosoof existentialist heeft zijn steentje bijgedragen aan het doorslaand succes 
van de COBRA hij benadrukte de polyinterpretabiliteit van de naam. Hij moet hebben geweten 
sommige woorden door deze kunstenaars gebruikt, dubbelzinnig of zelfs driedubbelzinnig waren. 

Drie lichten telt de vrijmetselarij

De kleur van het (ongebroken) licht is wit, blank 
Het woord licht wordt ook gebruik voor intelligentie, voor leiderschap

Verf is geen licht, verf weerkaatst het licht slechts. Het is de (m)ets(elspecie) , mix , de specerij van 
de vrijmetselarij.
Symbolen van de maçonnerie zijn ook het tempermes, paletmes, troffel De verbeelding aan de 
macht'  Kousbroek: de waanzin aan de macht

Het manifest van Cobra - het stond er niet met zoveel woorden- 
maar het berustte op de leer van Jung. Ja gek genoeg, van
Jung wiens politieke zuiverheid in twijfel is getrokken. Maar, als gezegd
de naam van Jung werd niet genoemd. Niettemin ging het over oervoorstellingen in oude of in 
exotische volkskunst, die werden beschouwd als van dezelfde aard, want uit dezelfde 
ontwikkelingsfase, maar dan cultureel, als kindertekeningen. Maar misschien was dat Jungiaanse er 
bij ongeluk ingeslopen via het Bauhaus en Klee, die geen weet meer heeft gehad van Jung's 
edelgermaanse denkbeelden. :

Politiek beschouwd was Cobra, deze voortzetting voortzetting van de experimentele kleuterklas van
Sandberg, een gelijkmaker die rechtstreeks uit de derde wereld op de Nederlandse kunst 
werd,afgevuurd.  'De nieuwe volkskunst' noemde Sandberg het, Gerard van het Reve noemde zich
daarna ironisch 'volksschrijver'. Hoe staat dat met elkander in verband?

Geografisch is de volkskunst voornamelijk een communistische aangelegenheid in Oost-Europa. 
Maar die van Cobra had een geheel eigen karakter, een karakter dat meer aansloot bij het 
vingerverven op de lessen in vrije expressie op de 'Werkschuit' van Ad Pieters in de Amstel. Die 
heeft zoveel navolging heeft gevonden in het tekenonderwijs. Van Kemenade zal verkondigd 
hebben dat het weerbaar maakte. , Maar wat was de aardigheid ervan?

Experimentele kunst  - het woordschilderen' was allang uit de mode en 'werken' (denk aan de 
Werkschuit) mocht het ook niet langer heten. Elke kunstenaar die zichzelf respecteerde 
'experimenteerde'. Ze deden experimenten met  waardeloos materiaal zoo staat het in de boeken van
de kunstgeschiedenis. Ik ben ook nog eens uitgenodigd op een ouderavond waarop zou worden 
geëxperimenteerd met zulk waardeloos materiaal, bestaande uit lege
supermarktverpakkingen en dergelijke die ons altijd voor deze artistieke vorming  werden 
afgebedeld.



Maar dat is weer zo'n drogbeeld, een eufemisme dat het eigenlijke knoeien met de smerige materie 
moest verbloemen.
 

over eigen werk
Het werklozenportret uit het laatste jaar voor de oorlog. Ik tekende het als academieleerling 2de 
jaars van de acteopleiding. Na dat jaar kon je examen MO -A doen wat tamelijk zwaar was als 
gevolg van de werkloosheid. Huib Luns bepaalde mede de exameneisen en in het vak 
vlakversiering bepaalde een hakenkruisachtig motief onze kans van slagen. Voor die tjd was ik al 
leerling af. 

Het is een eigenaardige kop, hij leek sprekend. Het haar was rossig, ogen groen. Poseerde als een 
lijk, om wat te kunnen bijverdienen. Hij verdiende ook bij met kunsten met kranten, geen doorsnee 
werkloze.  Ik heb veel meer van zulke tekeningen gehad. Ze zeiden me niet veel en zijn bijna 
allemaal verdwenen. Speciaal deze wilde ik niet kwijt. Wat me daaraan zo boeide?

De werkloosheid de crisis van nu is een heel andere dan die van toen:
het was een somberstemmende schone crisis. Het ergste was , behalve het gefluister over 
zelfmoordende bankroutiers en brandstichting na, dat het zo lang duurde
Nijhof schrijft in 135 de economische crisis zal natuurlijk van voorbijgaande aard zijn, er zxal een 
nieuw evenwicht intreden. Een minderurige arbeidsdag, een algehele arbeidsplicht, een lagere 
levensstandaard maar met meer vrije tijd, een immer snellere productie  en een verdeling onder 
controle van immer groter massa’ s vertegenwoordigende organen, zal wel de uitkomst zijn …

De enige taal waarvoor ik warm liep was die van ds Fetter die een waar kunstenaar was in zijn vak.
Ik was zo goed als verliefd op hem en schreef een rare geloofsbelijdenis die mede geïnspireerd was 
op Michelangelo. Ik tekende in die tijd karikaturen en daaronder ook een  van Fetter die niet 
gespeend was van ijdelheid. Toen ik dat konijnengezicht aan hem liet zien was hij tot mijn stomme 
verbazing diep teleurgesteld. Ik weet nu dat haast niemand zijn eigen karikatuur kan verdragen. Bij 
wijze van straf heb ik me er eens toe veroordeeld een karikatuur van mijzelf te maken – en dat is 
mog altijd aan me te zien - maar het heeft me geleerd al val ik een enkele keer terug in mijn oude 
gebrek, namelijk als iemand het er naar gemaakt heeft.

Ik was dus een en al kunst, dat was het enige waar het in de wereld om draaide
Ik vatte kunst net op als taal of wat ook.  Zeker ook niet als symboliek. >Ik tekende zomaar, op 
allerlei manieren, weliswaar natuurgetrouwen strevend naar een vaardige hand naar mijn eigen 
smaak en zocht ik onderwerpen die mij boeiden, vooral koppen en figuren

tekenen boven schilderen

Schilderen deed ik zelden, aquarelleren vaker

Ik hield  en hou meer van zelf tekenen en het bekijken van de tekeningen van oude meesters dan 
van hun schilderijen.
Sommige van mijn tekeningen waren schilderachtig maar veel waren ook schrijverig, dat was zo 
vanaf de kleutertijd. 
Als ik maar een papiertje heb en een pen of potlood in de vingers anders voel ik mij niet op mijn 
gemak, dat is dus een afwijking. 



Over schrijftalent:

Ik had er op school weinig aanleg voor, leverde op school wel eens mijn blaadjes in met slechts de 
titel als het moest gaan over onderwerpen als “ een zomers uitstapje” maar later kwam ik met meer
beschouwelijke onderwerpen enigszins op dreef en ik hield wel van vertalen, ook van 
literatuurgeschiedenis.
Je mocht kiezen tussen parafraseren en opstel. Het eerste haatte ik maar bij het zien van de 
opsteltitels was er niet een bij  waar ik ook maar iets over wist. Ik koos er toch een , op hoop van 
zegen. Bijna had ik niet wetende waar het op sloeg “ een nieuwe lente op Hollands erf”  gekozen, 
maar  een onzichtbare hand hield mij daarvan terug. 

“Wat ik als enige overblijvende mogelijkheid nam, de titel weet ik niet meer 
maar ik schreef het verhaal van een oudere man in wie ik me meende te 
kunnen verplaatsen trouwens voornamelijk om hem jeugdherinneringen op te 
laten halen. Ik schreef het met de moed der wanhoop maar in een ruk door 
zoals meestal bij een dergelijk onderwerp.
Het bleek een goede gooi, want naar ik later hoorde van de gecommitteerde, 
zelf een oude man diep onder de indruk geweest en mijn leraar was van 
oordeel dat ik mijzelf had overtroffen. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik 
anders in elkaar zat dan ik zelf vermoed had. Een ervaring die zich tot op de 
huidige dag heeft herhaald”

portretten van stervenden

ik zag gisteren een reproductie van een stervende. Het deed me denken aan een van de fotokopieën 
die ik aan mijn oogchirurg heb gegeven, zelfde onderwerp maar stukken beter. De 
ziekenhuisschetsen die ik destijds gemaakt heb hadden iets bijzonders, zeg unieks. Dat kwam omdat
daar nooit iemand anders het in zijn hoofd kreeg daar te gaan tekenen of fotograferen. 

“Die journaliste noemde het hardnekkig ‘portretjes’ maar dat zijn het niet. Bij 
dat woord denk je eerder aan behaagzieke 18de eeuwse miniaturen in een 
medaillon of zo
Interview in het personeelsblaadje van het AZU
De redacteur van het blad had zich al wel in diepe bewondering over mijn 
schetsen uitgelaten evenals die interviewjuffrouw. Maar de enige kwaliteit die 
ze er in ontwaarden was blijkbaar dat er geen prijskaartjes aan hingen en ze er
alleen zelf iets mee konden verdienen. Ik neem me voor om nooit meer iets 
voor anderen te doen zonder me ervoor te laten betalen al besef ik dat daar 
een beetje laat mee ben.
Wat is het toch riskant om je te laten interviewen. 
als een schoolkind poseren voor de fotograaf met mijn eigen tekening keer 
staat mijn vertederende voornaam erin”

Drie lichten telt de vrijmetselarij

De kleur van het (ongebroken) licht is wit, blank 
Het woord licht wordt ook gebruik voor intelligentie, voor leiderschap

Verf is geen licht, verf weerkaatst het licht slechts. Het is de (m)ets(elspecie) , 
mix , de specerij van de vrijmetselarij.
Symbolen van de maçonnerie zijn ook het tempermes, paletmes, troffel 



Over de geboorte van de moderne kunst
De bedoeling van deze verhandeling is, in vogelvlucht de culturele ontwikkeling in samenhang met 
maatschappelijke veranderingen, die de schilderkunst in haar huidige situatie gebracht hebben, te 
verkennen, teneinde een bijdrage te leveren aan de bepaling van een liberaal standpunt ten aanzien
van het vraagstuk van de kunstpolitiek.

Ik ben mij ervan bewust, dat dit betoog generaliserend is opgezet. Mijn verontschuldiging hiervoor 
is, dat het zo zijn nut kan hebben, waar zoveel geboomd wordt het bos eens te bezien.

L.W. Maart 1963

de grote illusie

Grote Illusies

Dat de staat de grote illusie is met behulp waarvan iedereen op kosten van ieder ander probeert te 
leven, wist reeds een Frans econoom uit de 19de eeuw, Frederic Batist. Een kras staaltje van  dit 
streven moet worden gezien in de aanspraken van Nederlandse schrijvers op een deel der inkomsten
van de schatkist. De kwestie van de gevraagde overheidssteun aan erkende schrijvers is voorlopig in
de lka geborgen om te zijner tijd opnieuw ter tafel te kunnen worden gebracht.
In afwachting hiervan heb ik, als ieder andere Nederlands onderdaan belanghebbende bij de 
cultuurpolitiek en bij de besteding der belastinggelden, over deze zaak mijn volstrekt 
ondeskundige gedachten laten gaan.

De kreet van de dichters om geld is zo oud als de Nederlandse letterkunde zelf. “
 Van dichten comt mi clene bate
die lieden radewn mi dattic het late
waarom de Middelnederlandse dichter deze regelen aan zijn eigenlijke verhaal ( de Beatrijs) vooraf 
liet gaan, daarover heeft hij ons in het ongewisse gelaten maar er ligt in deze woorden een zachte 
wenk, begeleid door een verborgen dreigement, dat ons bekend voorkomt. Hij heeft de goede raad 
vanm de mensen echter in de wind geslagen.
“ Hi en mochts niet laten, al woude hi” Boendale) Klaarblijkelijk waren de baten toch slechts 
bijzaak voor hem.

Er bestaan voor litteraire werkzaamheid verschillende beweegredenen. Soms voorziet de litteratuur 
in de economische vraag van een publiek en verdient hij er zijn brood mee; dan verricht hij 
beroepsarbeid.
Het kan ook zijn dat hij louter uit innerlijke drang handelt; dan wordt het , niet ten onrechte, 
ontspanning genoemd. Hij verwacht daarvoor geen beloning maar legt er als het ware geld op toe. 
Ongeacht de kwaliteit van zijn prestaties is hij een amateur. De schrijvers over wier lot binnenkort 
beslist zal worden behoren noch geheel tot de ene groep (jan de Hartog), noch tot de andere 
(Bordewijk)
Half amateur- en half beroepsschrijvers, maar meer dan dat, zijn zij bovenal geroepenen. De 
moderne kunstenaar spreekt wel niet van zijn “roeping’ maar met zijn innerlijke noodzaak bedoelt 
hij toch ongeveer hetzelfde. Innerlijk genoodzaakten worden t gestuwd door een scheppende kracht 
in het geheimzinnige onderbewustzijn. Zij gehoorzamen aan het mystieke “Kunstwollen” van hun 
tijd. Geroepenen geven gehoor aan een roep die opklinkt uit de maatschappij of die hen vanuit de 
hemel bereikt; in beide gevallen hetzij zich belangeloos in voor een verheven doel. Luther (ik kan 



niet anders) en Karl Marx waren geroepenen. Zij waagden alles en de zaken die zij tot de hunne 
maakten waren dat waard. In verband met hun roeping tot het behartigen van de belangen van de 
Nederlandse letteren, verlangen onze verenigde schrijvers staatsgarantie van inkomsten opdat zij 
van hun liefhebberij hun beroep kunnen maken. Anders gezegd: onze dichters dromen van een 
liefhebberij die niet beperkt is tot de vrije uren, van een beroep dat dat geen verplichtingen jegens 
anderen oplegt en van een roeping die geen offers vergt.

Kunst, wetenschap en politek

De Nederlandse Vereniging van Letterkundigen, aangesloten bij de federatie van 
Beroepsverenigingen van Kunstenaars, heeft in haar strijd voor financiële ondersteuning van haar 
leden, aks geschut twee zware stukken ingebracht in het veld, te weten de wetenschap en de 
schilderkunst, die zich beide in overheidsbescherming mogen verheugen. Op grond van het 
democratisch beginsel van gelijke kappen voor gelijke monniken wensen schrijvers een 
bescherming op gelijke voet met die van hun gekeerde mede-cultuurscheppers en met hun 
schilderende broeders in de kunst.
Waar het de geleerden betreft, hebben zij ongelijk omdat het subsidiëren van 
wetenschapsbeoefening, vanwege de mogelijkheid om wetenschappelijke kwaliteiten, althans bij 
benadering, objectief te beoordelen en bovendien omdat de wetenschappelijke onderzoeker geen 
relatie heeft tot een publiek, niet op zulke grote bezwaren stuit als het subsidiëren van kunst.

Kunst en wetenschap zijn ondergebracht in een en hetzelfde ministerie. Dat maakt ze nog niet tot 
zusje en broertje; er is een hemelsbreed verschil.
In een wetenschappelijk rapport heeft men zich aan de feiten te houden maar de goede verteller 
kleurt en versiert juist zijn verhaal. Bij een wetenschappelijk betoog dient men  zijn emoties in 
bedwang te houden, maar een boeiende roman is meeslepend.
Toch kan een boek of zowel van wetenschappelijke aard als van litteraire de een genot geven en de 
ander juist ergernis of verveling.
Deze ondervindingen zijn bij de waardering van wetenschappelijke uiteenzettingen echter niet , bij 
die van kunstzinnige lectuur wel, doorslaggevend.
De voornaamste vereiste voor het meten van wetenschappelijke waarde is deskundigheid, reden 
waarom het wetenschappelijk onderzoek in overheidsdienst onder deskundig toezicht is geplaatst.
Maar de geaarde van letterkundig werk is gebonden aan een andere voorwaarde. Die voorwaarde is:
geestverwantschap tussen lezer en schrijver. Op deze klip moet  alle deskundigheid inzake kunst 
stranden , en dit is een punt van belang omdat deskundige voogdij de consequentie van het 
voorgestelde mecenaat zou zijn. 

“Alleen een vendumeester kan alle kunstrichtingen onpartijdig en in dezelfde mate bewonderen” 
(Oscar Wilde)
Een deskundige kan het niet. Evenmin mag een deskundige te zake van de politiek de mate van 
geldigheid van politieke inzichten vaststellen. Politieke zowel als geestelijke richtingen vloeien 
voort uit geestelijke stromingen. In een vrij land wordt daarom, naast de politieke wil van het volk, 
de artistieke wil van het publiek geëerbiedigd. Het publiek is de enige waardemeter waarover de 
kunstenaar beschikt, en huilen helpt niet.
Kunstdeskundigheid is geen toetssteen voor kunstgehalte. Aan de andere kant is wetenschappelijke 
deskundigheid wel een toetssteen voor waarheidsgehalte. De wetenschap is dus geen bruikbaar 
vergelijkingsobject voor litteratuur., maar waar de schrijvers zich op een lijn met de schilders stellen
hebben zij wel degelijk gelijk.



Subsidie voor kunstenaars

Bescherming van tijdnood-lijdende schrijvers is welhaast de logische consequentie van de 
bescherming van geldnood-lijdende lotgenoten in de schilderkunst. Zo gezien kan het precedent dat 
het gemeentebestuur van Amsterdam schiep, toen het in samenwerking met de eerder genoemde 
federatie een contraprestatieregeling voor noodlijdende schilders tot stand bracht, nog een lange 
nasleep hebben, want daar elke vergelijking slechts op een gedeeltelijke overeenkomst berust, is te 
verwachten dart , na het eventuele succes van de schrijversactie weer andere beroepsgroepen of 
amateurs zich met  hetzij de schilders, hetzij de schrijvers, zullen vergelijken, enzovoorts. Onze 
bewindslieden zullen er dus verstandig aan doen na te gaan of de reeds ingeslagen weg inderdaad 
naar het beoogde doel voert en te bedenken dat het beter is ten halve te keren dan ten hele te 
dwalen.

Welke bedoeling heeft de overheid met het steunen van erkende kunstenaars  in het algemeen zijn 
dat kunstenaars die elkaar als kunstenaars erkennen). Als het er alleen om ging hen van honger te 
vrijwaren zouden zij niet meer dan een gewone werklozensteun mogen ontvangen, maar de 
schilders en schrijvers vergelijken zich niet met de werklozen het is dus niet om een zuiver sociale 
voorzienig te doen. Evenmin is er sprake van een economische maatregel in verband met een tekort 
aan beoefenaren van kunst. Wat de overheid door het beschikbaar stellen van gelden aan 
kunstenaars denkt te bereiken is bevoordeling van de kunst zelf. Met andere woorden: zij bedrijft 
cultuurpolitiek. Blijkbaar zijn overheid en federatie het erover eens dat het niveau van de 
hedendaagse schilderkunst voor de genomen maatregelen onvoldoende was en achten de 
steunzoekende schrijvers van vandaag hun prestaties te gering voor een plaats in de 
wereldlitteratuur

Naar analogie van de grote vissen die de kleine verslinden en slechts kunnen bestaan bij de gratie 
van hun  minder aanzienlijke medevissen, zodat in het algemeen belang van de hengelaars op grote 
snoeken) de stekelbaarsjesstand op peil gehouden dient te worden, was de redenering van de 
actievoerende schrijvers ongeveer als volgt.
Hoe meer kleine kunstenaars, hoe groter de grote. Dus zonder Trijntje Fop, Klaasje van der Gracht, 
Louwtje en Klaasje de Wilde , Lucas de Brijer, Lijsje Webbelaar en de rest ook niet die ene Wouter 
Pieterse.
“ Hoe zou “ warre warre warre wou … Wouter die me redden zou” de kunst hebben kunnen redden,
indien de overheid in die dagen had nagelaten de hele verzenmakende klas van meester  Pennewip 
te subsidiëren?

In dezelfde trant voortgaande komt men tot de conclusie dat het de Oltmansen en van Lenneps zich 
volledig aan hun schaapherder en Rozen van Dekema kunnen wijden ten gerieve ven hen, die Max 
Havelaar willen lezen.

Er zit in deze gedachtengang hier en daar iets vreemds.
Allereerst dringt de vraag zich op of een Wouter genade zou vinden in handen van een ballotage 
commissie van Louwtjes en Lijsjes met een deskundige Pennewip aan het hoofd- maar och, wie 
weet.
Zou verdere overheidssubsidie en daarmee officiële erkenning van die Oltmansen en van Lenneps 
het opstaan van een nieuwe Multatuli in de hand werken?
Dat misschien wel. Maar zal zo’n Multatuli meer gelezen worden naar mate er meer O’s en L’s 
meer boeken publiceren? En zou dan een Multatuli, die immers zijn hoofdwerk nog schreef als 
amateur het daarvoor naar men zegt zo onontbeerlijke voorschot van het rijk ontvangen?
Uitgesloten. 

Zou hij, die door innerlijke noodzaak gedreven, in enkele werken tijds zijn boek neerschrijft, het 
zonder overheidsgeld-is-tijd wel kunnen volbrengen? Hij zou het doen. Rijkssubsidie na zijn 



omstreden eersteling wel in ontvangst nemen, zou dat in elk geval zijn vorstenschool een volgend 
meesterwerk worden
Hij zou het plan opgeven zo’n stuk te schrijven.
Tot zover de belangen des Multatulis.

Een andere vraag: Zouden moderne Oltmansen en van Lenneps dan niet buiten de staatskas kunnen 
gedijen? Hier loopt de vergelijking vast. Hun voorgangers Jan Frederik en Jacob kwamen tot bloei 
op de koude grond. Jan Frederik en Jacob van lennep hadden, ware dat nodig gewestweg, van hun 
pen kunnen leven, terwijl hun litteraire bezigheid nog ruimschoots de tijd voor andere arbeid 
overliet. Voor de O’s en L’s van thans, geldt dat niet.
Of heb ik het niet goed begrepen: Zijn het geen O’s en L’s die om hulp roepen? Hebben wij van 
doen met een gloednieuwe categorie van schrijvers, wier middelmatigheid geen succes verzekert, 
wier miskendheid geen waarborg is voor grootheid, maar wier goede bedoelingen nochtans 
erkenning en beloning verdienen.
Tenslotte een gewetensvraag: Zijn onze bescheiden dichters werkelijk zo begerig om een dichtreus 
in hun midden te vinden? Zou het hun eigenlijk niet veeleer om hun eigen roem begonnen zijn dan 
om de kunst?

Mijn voorbeeld is maar een statistiek van een geval. Toch maakt het reeds duidelijk dat de stelling, 
volgens welke van hogerhand grote kunst geforceerd kan worden door de kleine te organiseren, 
onjuist is. Kunst laat zich niet dwingen. De grote kunstenaar aller tijden is een vrijgeest, die zich 
niet laat vangen, op geen enkele wijze.
 Hij wisselt van gedaante. Het laat zich dan ook moeilijk zeggen wat dat is: kunst. Het is altijd weer 
wat anders. Een roman kan een kunstwerk zijn, maar een kindersprookje kan dat ook, en een 
politiek manifest evengoed als een godsdienstige preek, een brug of een zakdoekje. Maar voor een 
gemiddelde scholier is het een olieverfschilderij en dat zal zijn hele leven zo blijven.

Het begrip kunst, kunstenaar

De eerste associatie die het woord kunstenaar hier te lande pleegt op te wekken is een voorstelling 
van  de kunstschilder van beroep.
Maar kunst is niet gebonden aan beroepen en zelfs niet aan personen. Kunstschilder en kunstenaar 
zijn geen identieke grootheden. Evenmin is een edel man per definitie ook een edelman of 
omgekeerd.
De kunstschilder heeft zijn titel van kunstenaar niet door arbeid verworven maar geërfd van zijn 
voorgangers die tegelijk kunstschilder en kunstenaar waren.
Evenals de erven van weduwe J. van Nelle N.V. heeft hij de zaak overgenomen met behoud van die 
naam en de clientèle. We zullen zien hoe de zaak verliep waardoor de schilders en ook de schrijvers 
en geldnood kwamen en daarmee in tijdnood.

De oorsprong  van ons begrip kunst ligt in het halfduister van de middeleeuwen. De vroegste 
historische betekenis is die van bovennatuurlijk vermogen of tenminste verbluffende bekwaamheid. 
Waarvan sommige tovenaars en schilders  blijk gaven.
Aan zulk een schilder -kunstenaar werden dan opdrachten verstrekt die hem beter pasten dan zijn 
oorspronkelijke taak dier bestond uit het beschilderen van schilden
Wij televisiekijkers beseffen dat niet meer maar het was een tijd waarin de afbeelding als zodanig 
nog als een onbegrijpelijk wonder aandeed. De schijn van mensen, dingen, goden die afwezig zijn, 
was getuige de afgodendienst een waar mysterie. Al voor de beeldenstorm moet daar verandering in
zijn gekomen. Het kunstwerk kreeg een meer doorzichtig aanzien. Dat niettemin indrukwekkend 
bleef omdat mede als gevolg van wetenschappelijke ontdekkingen die voor de visuele kunst 
onmiddellijk van toepassing waren, de mogelijkheden van de schilderkunst zich voortdurend 
uitbreidden. 



“ men zag Cimabue als schilder bloeien
Thans ziet met Giotto boven hem uitstijgen” (Dante)
Da Vinci, die met zoveel; kennis van zaken in een adem door over kunst en over spieren , zenuwen 
en aderen kon spreken” (Vasari) stierf in de armen van een koning.
Tizian en Rubens werden in de adelstand verheven. Dit waren de gouden eeuwen van de 
schilderkunst. Daarna werd de schilderkunst gemeengoed: op de jaarmarkt of de kermis van 
Rotterdam was zo’n aanbod van schilderijen dagboek van John Evelyn 1641 .

Daarop volgde de restauratieperiode van neo-stijlen, beginnend met het classicisme (David) , 
vervolgens neo-renaissance (Ingres), neo-barok (delacroix) enzovoorts. Een kortstondige opleving 
van de pioniersgeest, alweer veroorzaakt door veroveringen van de wetenschap optica) gaf het 
impressionisme te zien.

De dreiging van de fotografie

Het opzienbarende heroptreden van de aloude camera obscura, geheel herzien en verbeterd naar de 
jongste natuurkundige inzichten, heeft zijn stempel gedrukt op de ganse verdere ontwikkeling van 
de schilderkunst. Die stuurde dan weer de andere kunsten mee in haar stuurloze vaart. Hildebrand 
vernoemde de nieuwe uitvinding in de titel van zijn boek.

De schilders voelden zich bedreigd.

Nadat zij van de ergste schrik bekomen waren, bonden de beoefenaren van het edele handwerk de 
strijd aan met de concurrerende fotografische industrie. In 1874 werden in de salon van de 
beroemde fotograaf <nadar de eerste nieuwerwetse schilderijen tentoongesteld. tegenover de 
anorganische impressie van de fotografie plaatsten de schilders de organische impressie van hun 
eigen kunst:

Monet: ce n ' est qu’ un oeil- mais quel oeil! (Cézanne

schrijvers  zoals Zola voorzagen dit levende mechanisme van een materialistische ziel. Lautrec: L’ 
oeuvre est un coin de la nature, vu  a travers d’ un temperament.

Un coin de la nature is overgenomen van de impressionistische schilders. In tegenstelling tot hun 
voorgangers, maar in overeenstemming met de fotografen rangschikten zij niet het natuurbeeld 
maar begrensden haar slechts.

In haar wed loop met de techniek, die nog in de kinderschoenen stond, was de kunst aanvankelijk in
het voordeel. Maar zij raakte achterop toen een nieuwe verschijning in het technische kamp het 
estafettestokje overnam. De opkomst van de film , na 1895,  ondermijnde het moreel van de 
artistieke avant-garde volledig. Vertwijfeld ondernamen de ontgoochelde kunstenaars een poging 
om van grond af aan de kunst te herbouwen.  Het ontwerp hiertoe werd wederom aan de 
natuurwetenschappen ontleend, ditmaal de kristallografie. Net als de krystalmystiek ( Rudolf 
Steiner, antroposofie)stond de krystallografie in het centrum van de culturele belangstelling en 
mijns inziens verbond zij het divisionisme of neo-impressionisme (Seurat 1885) met het cubisme 
( Braque, 1908) en het neo-plasticisme (Mondriaan 1915).

Nach dieser Auffassung drueckt sich die Natur von Mineral bis zum Tier immer weniger abstrakt, 
immer weniger rein aus“ Mondrian)  Met deze pseudowetenschappelijke opvatting werd echter de 
natuur en ook de kunst geweld aangedaan. Ooit had de wetenschap ( perspectief, anatomie, 
kleurentheorie) belangrijke bijdragen aan de kunst geleverd. Nu had zij geen oplossing voor de 
schilderkundige vraagstukken - die er eigenlijk ook niet waren- aan te bieden. Het bouwwerk van de



nieuwe kunst waarvan Cézanne - : je suis le primitief d’ un art nouveau“  gedroomd had, stortte 
herhaaldelijk ineen om telkens in een nieuwere stijl weer opgezet gezet te worden.

Het simultaneïsme , onmiskenbaar geïnspireerd op de cinematografie, wankelde het dynamische 
futurisme viel om.

 Dat er geheel en al nieuwe mogelijkheden voor de kunst zouden komen enkel en alleen OMDAT 
zij overbodig zijn geworden, was op zichzelf al een onlogische gedachte. Waar het fundament van 
de moderne kunst niet deugt, moet elke herstelpoging falen. Hoogstens kan met stutten en schoren 
de zaak nog een tijdje overeind gehouden worden.

Het was in het jaar 1917 dat Marcel Duchamp onder pseudoniem Richard Mutt ( in Engels: 
Rijkaard/ sukkel)  een ready made urinoir met het bijschrift „ fountain inzond voor een 
museumtentoonstelling in <new York
Zowel onderwerp en visie, alsook materiaal techniek en stijl, compositie titel, signatuur en 
bestemming van dit „ objet d’ art“ waren representatief voor de dadaïstische beweging die kort 
daarvoor in Zurich was opgericht.

Dada

Dada was een artistieke tegenhanger van de Russische revolutie Sinds 1914 doorkruiste de eerste 
wereldoorlog de kunstrevolutie en de klassenstrijd. De kunst was naar de achtergrond gedrongen; 
politieke ballingen vertoefden op neutraal gebied. de opstandelingen tegen de fotografie vonden 
bondgenoten in de opstandelingen tegen de oorlog. De tweede internationale had de oorlog niet 
kunnen verhinderen; De collectie Kahnweiler ging voor een appel en een ei van de hand. Alom 
heerste teleurstelling.

Fauver, expressionisten en kubisten werden balorig en braken met de spelregels van de strijd die nu 
meer tegen de traditionele schilderkunst ging dan tegen de fotografie.

de anarchisten hadden de moderne techniek verworpen maar de collectivisten accepteerden haar. 
Sommige Dadaisten waren de eerste schilders (Man Ray) die zonder geheimzinnigheid gebruik 
maakten van de fotografie. (fotogram en fotomontage). Niettemin stak dada de draak met de 
techniek en de kunst werd vervangen het door de werkelijkheid zelf, woorden door daden.
 Da’ da’ was de propaganda van de daad die door Bakoenin was aanbevolen. Het dada oproer liep 
op niets uit maar de kunst bleef in verzet. Sindsdien vertonen de moderne kunstrichtingen een 
negatieve inslag die doet denken aan het anti-reformisme van de communistische partijen in deze 
landen.

Si je crie Ideal Ideal Idel, Connaissance Connaissance  Connaissance, Boumboum Boumboum 
Boumboum, j’ ai enregistre assez exactement le progres,la loi, la morale..…
schreef de uitgeweken Roemeense dichter Tristan Tzara. Dada moest het faillissement van de 
beschaving voorstellen, tevens het einde van de litteraire traditie.

Romantiek, classicisme

Hoe was het begin geweest?

Het was de schrijfkunst al net als de schilderkunst vergaan. Nadat men de eerste verbazing over de 
fabelachtige kunst van het ABC en over de humanistische virtuositeit te boven was, werden boeken 



tamelijk alledaagse verbruiksgoederen De renaissance was de kunst gebonden aan kennis en 
manieren, maar allengs was de voorname vormelijkheid geweken voor een meer algemene en 
waarachtiger cultuur. In die tijd begon de natuurwetenschap een duit in het zakje te doen.

de kennis der natuur ondermijnde het Christelijk geloof in een oneindig opperwezen; en al had de 
wetenschap „ pas besoin de cette hypothese“ de mens kon haar node ontberen. „ O natuur, nog korts
mijn leven! waarom zijt gij mij een graf?“ Rijnvis Feith.

Tegenstrijdige gevoelens namen bezit van de 18 eeuwse ziel. De Allerhoogste was stervende. De 
wetenschappelijk verlichte verstandsmens kon nu de toekomst in eigen hand nemen. Hij was alleen 
nog aan de natuurwetten onderworpen en gloeide van wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Dat 
deed hem de „ naare en bleeke dood“ vergeten. In verstandige deugdzaamheid blaakte de mens van 
poltieke ondernemeingslust maar de wanhopig romantische gevoelsmens wandelde meer dan ooit in
„ raads’len op aard“  Hij was ten prooi gevallen aan het half ontsluierde raadsel, van liefde en 
dood , Sturm und Drang. Voor hem was de natuur geen ontdekte krachtbron maar een verborgen 
macht.

„ wrede moeder! Heel mijn smarte of herneem uw gift van mij“ 

Losgeslagen van zijn grond , stortte de romanticus zich in het avontuur; koortsachtig zoekend naar 
nieuwe zekerheden werd hij een zwerver in tijd en ruimte. bedrogen door de heilige schrift 
beproefde hij andere religies die hij vond in afgelegen hoeken der aarde of die hij op diepte uit het 
onontgonnen verleden

Het classisisme met zijn quasi-wetenschappelijke voorschriften vertegenwoordigt de verlichting: de 
romantiek zette alle renaissancistische etikette aan de kant

- „ dan alleen zijn de Ouden ons alles waardig, wanneer wij van hun leeren tot de natuur zalve te 
gaan“ - (R.F.)

en nam opzettelijk de nationale tradities van roman en romance ( betekenis: in de volkstaal) als 
uitgangspunt. Intussen droeg de verlichting er zorg voor dat iedereen leerde lezen en schrijven. Voor
de culturele elite werd het zaak stand op te houden. Tezelfdertijd begon de glorie van de 
connaissance die van de bellettrie te overschaduwen.

Die Wahrheit was de rivaal van de Dichtung geworden. verenigingen als Genootschap voor 
proefondervindelijke Wijsbegeerte en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen hadden de 
dichtgenootschappen verdrongen. De schrijvers reageerden daar niet anders op  dan de schilders op 
de  „ Daguerrotypomanie“ . De schilders verdedigden hun recht op de eerste rang door hun 
tegenstanders te imiteren en te overschitteren in een orgie van kleur (het impressionisme) om zich 
na de feestroes, ontmoedigd van de werkelijkheidsimitatie te distantiëren de schrijvers zouden weg 
van het irrationalisme vluchten in een kunst die principieel niet te begrijpen was ( symbolisme) 
Maar voorlopig zochten zij hun kracht in assimilatie  en overtroeving van de wetenschap 
(zogenaamde romantiek)

De nieuwe geschiedwetenschap bood daar gelegenheid toe en sentiment was troef. De deftige 
historische roman nam de plaats in van het snobistische classicisme en werd de compagnon van de 
neo-stijl in een keurige zaak.



Dit was het eerste verraad van de romantiek, die immers gekozen had voor de natuur als godheid: 
voor barbarisme, anarchisme, mystiek en revolutie’.

twee coupletten van Heine illustreren de geestesgesteldheid van de negentiende eeuw voortreffelijk:

„ Ein Fraulein stand am Meere und seufzte lang und bang:

   es rührte sie so sehre, der Sonnenuntergang“ .

Ziehier het antwoord van de alwetende schoolmeester:

„"Hiervorne geht  sie unter und kehrt von hinten zurück.“ 

Heine houdt het gulden midden, dat van de romantische ironie, overhellend naar realisme.

1963, niets nieuws onder de zon

Wij leven nu in 1963, 214 jaren na het Discours sur les Sciences. Twee eeuwen van valse  
romantiek zijn verstreken en er is niets nieuws onder de zon. In duizend vrezen voor de splitsing der
atomen lijdt de moderne Zauberlehrling weer „ duizend doden“  de klacht van de tussen geloof en 
ongeloof zwevende Rhijnvis Feith: „ Leben dat mij sterven zijt“ schijnt de atheïstische 
romanschrijver van nu uit het hart gegrepen; maar het publiek heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. 
Dacht u dat de overheid hier iets zou kunnen uitrichten?

De roman is thans een enigszins gedevalueerd genre, zo wordt gezegd. zeker is , dat de roman ons 
niet meer zoveel doet: het kost ons moeite om te geloven in de huilerige uitwerking 
– bij elke regel rolden twee groote tranen als paarlen over haare kaaken-
die de bevrijding van het authentieke gevoelsleven op onze voorouders gehad moet hebben.

Wij zijn verwend met gevoelens; wij hebben er hele wetenschappen van. Onze gemoedsbewegingen
zijn verklaard en afgehandeld; wij zijn immuun geworden. Alleen de meest drastische 
gebeurtenissen vermogen ons nog in spanning te houden. Wij hebben trouwens geen   geld is tij om 
veel te lezen; behalve onze baan hebben wij ons doe- het -zelf - maak- werk, behalve onze 
griezelromans hebben wij de Telegraaf en behalve onze correspondentie de telefoon, behalve de 
schouwburg de bioscopen en dan zijn er nog de radio en de tv die wij toch ook niet willen missen. 
De rederijkerskamers en de reciteeravondjes zijn hopeloos uit de mode. De poëzieproductie 
evenwel gaat onverminderd voort; niet dat wij zouden weten wat te doen met al die gedichten. Wij 
gaan er achteloos aan voorbij. 
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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 volkgezondheid.

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

“Kunst is geen regeringszaak, inzoverre 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 
hogerhandbegunstigd.

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 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 haa 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 vab 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 articiteit 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 schildersbents 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 ommers 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 Sovje-
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 
ananrchisme - 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 
bohemien- 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 
solcialisering 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 bijhgedragen tot sympathie voor beroeps-expressionisten die 
zich uitleven in fijne olieverven.

Kosten noch moeite werden gespeaard 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.”

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)

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 erste 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.
Iemend drukte dat zo uit: “ Wij leven ondder 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 ethnografie 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.

Lijnrecht tegenover de individualistische stilistiek stonden collectivistische stijlbewegingen op, 
waarvan Art Noueveau, 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 stylering, 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 classisistische fotografie, een anecdotische, 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 died eschilderachtige gevel opgaf terwille van een eerlike techniek en de  
voorrang gaf aan licht en lucht.
De volgens het spraakgebruikl 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 ruckwarts 
geschieht, zur Arriere-garde wird.” (generaal von Clausewitz)



Archaische en experimentele primitivismen ontleenden aan socialistische, Theosofische, 
psychoanalytische en existentialistische theorieën hun verontschuldigingen. De warwinkel van 
drogredenenen 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 kunstaan 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 algemaan bijzonder voorzichtig geworden. 
Critici gingen meer en meer op in de explicateurs van de stomme film lijken. Het publiek krijgt de 
rationalisaties van de mederne 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  
fotografieen bij het schilderen werd taboe – in alle stilte gebeurde het toch (Degas, Breitner).

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 piuoniers van de moderne schilderkunst zich beriepen, 
kwamen uit deze school. Genoemde kunstenaars distancieerden 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 etre si beau” (van Gogh); “ Une ere d’art nouveau de 
prepare” (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 
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.

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.



D SALONREVOLUTIE

Er zijnaltijd mensen te vinden die zich er graag op leten 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 rijkegeworden 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 cllecties.

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 veramelen 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.

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 comedie 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 democratietonsterfelijk 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, dircte 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 vrijweln 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)

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 a 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 gecollaboreers 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 
kunstzunnige 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. Daat werden evengoed docors 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 tootnt 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; “Sheakespeare’ swerken 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.

MARTELAREN

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.

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 eiegn 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 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.



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.

In de wetenschappen is de evolutie een geloofsdogma In de beta wetenschappen slechts een alsnog 
te bewijzen hypothese. 
Waar de maatschappij evolutionisten of veranderaars hun …..telligheid mee trachten goed te praten 
is dat deze wetenschappelijk zou zijn en daarmee alleen geldigMaar 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: zolas 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.

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 b\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 beginsell 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 zen eigen christelijke rekening te zetten
Marx die de gehoorzaamheid aan de kerk verwierp, speelde tegelijk op de gehoorzaamheid der 
christenheid der christenene 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. Maar is de zaak van christelijk Europa wel genoeg 
verdeer..d
om het vonnis uit te spreken?
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.

 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 naziś 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
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 naziś 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 vn 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 
(dicriminatie van zwarten) of om de handel, de woongelegenheid ( of het land het grondgebied of 
territorium in de ethologie

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?

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 aab 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 veronderstael weliswaar ondergeschikt maar vrijgesteld van vechten.

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

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.

gehoorzaamheid id 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 ee 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
denen 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 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. 

De overheid rechtvaardigt haar optreden door te stellen dat uitbreiding van kunstbeoefening

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 
heersgt. 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 
socoiale 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 cabarettiers, 
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 
mi=onniken 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. 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.



Voor correspondentie kunt u Geert Mak benaderen via

Uitgeverij Atlas Contact
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
Uitgeverij Atlas Contact

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 Vermeerboek 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.

http://www.atlascontact.nl/
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