
Jonkheer Sandberg

Liefje aan Heldring:

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.

Ik heb Sandberg maar een paar keer gesproken wat hem niet verhinderde een grote hekel aan 
mij te hebben. Vermoedelijk daarom vertelde hij bij een van die gelegenheden dat hij zijn 
oorspronkelijke benoeming van conservator aan het stedelijk te danken had aan zijn adellijke 
titel en Roël een mede jonkheer die ervan uitgegaan was dat edelen toch kunstzinniger waren 
gebouwd.
Ik stoorde mij niet in het minst aan die verklaring maar achteraf denk ik dat het zo werd 
gebracht om mij te kleineren. Omdat hij een dergelijk onderscheid maakte tussen vrouwen 
mèt en zonder gymnasiale opleiding. Hoe vaak ik dàt niet heb moeten horen! Het raakte mij 
de kleren niet. Het kwam niet in me op het mij persoonlijk aan te trekken Ik had toen nog geen
reden om het als een gemis te voelen niet onderwezen te zijn in de klassieken. En wat ik met 
een adellijke familie... gek hè ....? daarvan heb ik me nooit geprobeerd een voorstelling van te
maken. Adèle zal ik zetten onder deze brief.

Maar Sandberg kon zijn jonkheerstitel goed gebruiken juist als niet-openlijk communist. Hij 
was gevormd in het Duitse anarchisme dat de historische voorwaarde is geweest voor het 
optreden van het nazisme. Via de Duitse vluchtelingenorganisatie zat hij, terug in Nederland ,
al vóór de oorlog in de beweging van waaruit het „ kunstenaarsverzet“ onder de Duitse 
bezetting zou voortkomen.
Daarin bestond Sandbergs voornaamste aandeel uit het vervaardigen van persoonsbewijzen. 
Ikhoorde onlangs dat een van zijn aartsvijanden, te weten Anton Pieck, zich daarmee ook had
beziggehouden. Alleen heeft deze zich daar na de oorlog nooit op laten voorstaan.

de nieuwe Amsterdamse kunstwereld

De onafhankelijke denker die mijn moeder was kon niet aarden in het moderne kunstwereldje van 
Amsterdam. Ze maakte de oprichting van COBRA van nabij mee maar wilde er geen deel van 
uitmaken

Experimentele kunst van Cobra ook in 1916 wekte verzet. Het publiek begreep er niets van 
het was provocatie. Vandaar ook dat de criticus die Appel ondervroeg er niets anders uitkreeg 
dan; “ Ik rotzooi maar wat an.” 
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..Moderne kunst is 
mystificatie. Naar de verklaringen kun je je ongelukkig zoeken. Het vat met 
schijnverklaringen is onuitputtelijk. Alles is polyinterpretabel. Leve het anarchisme. Betty van
Garrel ziet het niet eens,  dat de litho van Prange een persiflage is op de slang Cobra. 
Ik dweep niet met het grafisch werk van Prange noch met zijn kunstbeschouwingen, maar hij 
heeft het naar geweten volbracht. Hij heeft daarvoor de moed getoond maar wat hem nooit is 
vergeven is denkelijk vooral dat hij de aandacht heeft gevestigd op de geldsommen die met de
aankopen van moderne kunstwerken zijn gemoeid

Liefje over Cobra
Cobra. Begin maar met de naam, de hermeneuse is van Sandberg die hem zelf wel zal hebben 
bedacht, een fraaie naam-creatie in moderne stijl, Kopenhagen, Brussel en Amsterdam, zoals 
Benelux.

Wat Corneille was voor Appel, enigszins hetzelfde was ik voor de secretaris van Vrij Beelden 
en de BKK, 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 uit de federatie (Kassies) en vooral van de 
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. 

Er was geen plaats voor een nieuwe functionaris maar daar kon een mouw aan worden gepast.
Voor de inventarisatie van de aankopen in de contraprestatie kon er best een werkkracht bij. 
Hij kreeg een eigen kamer in het Stedelijk eb één keer heb ik hem daar opgezocht. Boven zijn 
hoofd hing een vette Karel Appel, van de schilder die hij kortelings nog o.a. om de kolossale 
“objets d’arts” waarmee hij bovenop de Amsterdamse tram had rondgereden,had afgekraakt in
de Waarheid. (Hij was overigens nooit communist geweest, had zich enkel met politiek nooit 
ingelaten). Zo is hij blijven zitten tot aan zijn pensioen. Hij moet nog een boek over 
Amsterdamse kunstenaars hebben geschreven die hem daarvoor zeer erkentelijk waren. Hij is 
zelf nooit museumdirecteur geworden, promotie heeft hij nooit meer gemaakt, en pas op zijn 
ouwe dag heeft hij zich alsnog war trachten te maken als vrij kunstenaar, maar Sandberg 
overleefde hem.

Sandberg verlangde “karakter” verklaarde hij. Misschien had hij dat zelf maar dan wel een 
verraderlijk karakter. Waarom?
Nou luister. Wij hadden op de HBS natuurkundeleraar die ons hoge eisen 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 de 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 soms een 
leerling op voor de klas te gaan staan om een natuurkundig vraagstuk te behandelen, uiteraard
ook met berekeningen op het bord. Wij leerlingen stonden daarbij vaak met onze mond vol 
tanden maar schrijven zou je, deed je dan ook maar of je bij was of niet
En dan blafte hij je almaar toe: zeggen wat je doet! Zeggen wat je doet! Nou ja wat moest je 
zeggen?

Sandberg zei ook zoiets en als hij wat schreef, zoals achterop die reproductie van Picasso-
ansicht uit Parijs waarin hij zich verbaasde over de sentimentaliteit van de vroege Picasso, dan
was het meer een stukje typografie.



Als een adept van Bergson wilde hij meer een man van daden zijn, van dada.
Nou was dada allerminst een actie zonder woorden- nooit eerder waren er in de kunst zoveel 
woorden vuil gemaakt - maar voor het eerst uit boze opzet misleidende woorden. De 
stelselmatige leugen, dat was een logische uitkomst van het anti-rationalisme, irrationalisme. 
En deze idealistische verraderlijkheid “karakter “te noemen, ligt dan in de lijn.
Het is ook Leninistisch. 

De christelijke moraal gebood eerlijkheid, maar de Leninistische, ontleend aan Tolstoi 
verbond “goed”aan wat bevorderlijk was voor de revolutie en dat kwam neer op ondermijning
van de christelijk Liberale wereld, alles in het 100 laten lopen, kaalslag op ieder gebied en dan
liefst onder het voorwendsel van democratie of op grond van de bijbel om op de puinhopen de
maatschappij te veranderen. Sandberg moest niet zoveel van het surrealisme van Dali of 
Chirico hebben.

Freudianen beschouwden homofilie als een afwijking. Het manifest van de Cobra berustte 
zonder dat met zoveel woorden te zeggen, 
de leer van Jung, de man wiens politieke zuiverheid in twijfel is getrokken. Het ging over 
oervoorstellingen in oude of exotische volkskunst, die werden beschouwd als van dezelfde 
aard want uit dezelfde ontwikkelingsfase, maar dan cultureel als kindertekeningen.

Politiek beschouwd was Cobra, deze 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 elkaar in verband.

Niet toevallig is de nieuwe kleren van de keizer het lievelingssprookje van mijn moeder: de nieuwe 
kleren van de keizer.

Sandberg en Cobra,  logica boven de waarneming

Sandberg heeft in de oorlog zich bezig gehouden met het vervalsen van papieren in het verzet.

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. zo 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 Sanberg 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”?; de overwinning van de fantasie op de werkelijkheid.
Was Sandberg daar dan echt tegen?

“De verbeelding aan de macht” Kousbroek: de waanzin aan de macht
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 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 kan 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.
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