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INLEIDING 25

1 
Beeldende kunst in bezet Nederland

Inleiding

Er voltrekt zich in deze generatie in de Nederlandsche schilderkunst een
proces van vrijwording. De Nederlandsche schilder bevrijdt zich uit den
verwarden en vermoeiden tijd van na den [eerste] wereldoorlog. De
machteloosheid om tot een positieven stijl te komen – het expressio nis -
me, het kubisme en de ‘abstracte kunst’ waren symptomen van afmatting
en experimenten, die niet tot kristallisatie leidden – komt achter den
schilder te liggen. Opnieuw zoekt hij – als ééns Vermeer, Hals en Ruysdael
deden – nauwkeurige observatie met diepzinnigheid der idee te verbin -
den. Het doordringend portret, het verstilde stilleven, het landschap met
‘sfeer’ bevinden zich op een weg, vol zoeken en tasten trouwens, naar een
nieuwe, klare vormgeving.1

Aldus redeneerde een optimistisch gestemde Tobie Goedewaagen, hoofd
van het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kun -
sten (dvk). Het was april 1941. Een halfjaar eerder was met de instelling
van het dvk en de opheffing van het oude departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (okw) een begin gemaakt met de nationaal-
socialistische omvorming van het Nederlandse cultuurlandschap.2 Het had
er nog alle schijn van dat de nationaalsocialistische revolutie onomkeer-
baar was, zo niet duizend jaar lang, dan toch geruime tijd.

Goedewaagen sprak zijn woorden ter gelegenheid van de opening van
een door het dvk georganiseerde tentoonstelling van eigentijdse Neder -
land se kunst in Keulen. Hier liet de nieuwe orde haar artistieke gezicht
zien. De inzending als geheel, hoewel inderdaad gespeend van de door
Goedewaagen geminachte stijlen, vormde een rijkgeschakeerde verzame-
ling van realismen. De koele, strakke lijnvoering van Pyke Koch en Raoul
Hynckes, maar ook het bonte palet van Jan Sluijters en de Groninger Ploeg
vielen er te bewonderen.3 In tegenstelling tot het sovjetcommunisme met
zijn socialistisch realisme bracht het nazisme namelijk geen herkenbare
eigen stijl tot stand. Kunsthistoricus Hans Mulder omschrijft de kunst 
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26 BEELDENDE KUNST IN BEZET NEDERLAND

van het Derde Rijk als ‘een opportunistische, vanuit propaganda-oogpunt
 geselecteerde verzameling van romantisch, realistisch schilder- en beeld-
houwwerk’.4 De nationaalsocialistische adem was te kort om tot een een-
duidige stijl te komen, bovendien werkte de steeds hardvochtiger worden-
de oorlogssituatie contraproductief. Ook de Sovjets vonden hun stijl pas
na de Russische Burgeroorlog (1917-1922), toen de machthebbers serieuze
aandacht kregen voor cultuurbeleid.5

In de paar jaren waarin ze het voor het zeggen hadden, staken de natio -
naalsocialisten niettemin veel energie in het bijschaven van de Neder land se
kunst. Ondanks de verdeeldheid binnen de in hoog tempo bij elkaar ge-
brachte groep van deels incapabele cultuurbeambten waren er gemeen-
schappelijke overtuigingen. Deze komen in dit hoofdstuk aan bod. Ook
wordt ingegaan op de kunstproductie zelf. Wat maakten schilders en beeld -
houwers? Wat viel er te zien in de belangrijke musea? Wat was de smaak
van het tijdperk? Met een terugblik op de jaren dertig zal duidelijk worden
dat de Duitse bezetting relatief weinig ingrijpend was op het gebied van
stijl en smaak.

Voor de kunst was in de nationaalsocialistische samenleving een be-
langrijke taak weggelegd. Daarom besteedde het dvk veel aandacht aan de
professionele omstandigheden van kunstenaars. Het zette bijvoorbeeld onge-
kend veel geld opzij voor subsidies, opdrachten en aankopen. De Kul tuur -
kamer, een zelfstandig onderdeel van het dvk, fungeerde als multifunctio-
nele beroepsorganisatie en keurmerk in één. Vooral deze Kultuurkamer
krijgt in dit hoofdstuk ruime aandacht, want zij had grote gevolgen voor de
praktijk van alledag en werd na de oorlog synoniem voor een ‘foute’ hou-
ding onder kunstenaars. Waar in het verleden vooral is beschreven hoe het
instituut was uitgedacht, wordt het hier eerder ‘van onderaf’ beschreven.6

Hoe verhielden kunstenaars zich tot de Kultuurkamer? Welke motieven
speelden een rol bij hun keuze voor of tegen aanmelding?
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DE SMAAK VAN HET TIJDPERK 27

De smaak van het tijdperk

‘ontaarde’ en ‘gezonde’ kunst
Wellicht het bekendste aspect van de nationaalsocialistische esthetica is de
afkeer van wat zij betitelde als entartete of ‘ontaarde’ kunst. Het begrip
Ent artung was in de aanloop naar het fin de siècle in zwang geraakt in de
Franse psychiatrie als verklaring voor bepaalde ziektebeelden. De joodse
arts Max Nordau, een leerling van Lombroso, bracht het begrip vervolgens
met de kunsten in verband.1 In zijn boek Entartung (1892-93) stond het be-
grip symbool voor het culturele verval van de ‘nerveuze’ negentiende eeuw
en haar overweldigende, vervreemdende moderniteit. Stijlen als het sym-
bolisme, naturalisme en impressionisme wezen volgens Nordau op de col-
lectieve ‘ontaarding’ van de menselijke geest. Zijn boek maakte de term
Entartung tot ‘mächtigen Schlagwort’, aldus historicus George Mosse.2

Enkele decennia later gaven de nazi’s een racistische wending aan
Nordaus esthetisch-pathologische opvatting van de entartete Kunst.3 Zij
vervingen de waarden van christendom en Verlichting door rassenkunde
en antisemitisme, in de geest van theoretici als Houston Stewart Cham ber -
lain en Alfred Rosenberg. Met een ijzeren logica herkenden zij overeen-
komstige patronen op elk maatschappelijk gebied – zo ook de kunst. Het
‘noordse’ ras zou bij uitstek in staat zijn tot het vervaardigen van ‘gezonde’
kunst.

Nederlandse nationaalsocialisten namen dit gedachtegoed over.4 In
de woorden van Goedewaagen: ‘Er is geen scheiding tussen bloed en cul-
tuur, want in de voortplanting en de erfelijkheidsreeks zien wij niet alleen
de continuïteit van somatische eigenschappen, maar ook van cultureele
talenten. […] Het sibbenonderzoek legt niet alleen lichamelijke, maar ook
cultureele samenhangen bloot. Het bloed bepaalt de somatische houding
én de geesteshouding.’5 Doordrongen van deze visie trokken de culturele
instanties van de bezetter ten strijde tegen kunst die het zuiverheidsideaal
bedreigde. Zij verplichtten de Nederlandse musea kunst van of over joden
uit hun zalen te verwijderen.6 Ook werk van communisten en socialisten
werd afgekeurd. Dit betekende niet dat elke ariër een kunstenaar was: al-
leen een jarenlange vakopleiding en een traditionele, ambachtelijke werk-
wijze konden dat garanderen.7

Sprekend van het kunstwerk zelf: dit moest op zijn minst figuratief
zijn, liefst realistisch. De thematiek moest aansluiten bij het ‘volkse’ uit-
gangspunt van het nationaalsocialisme. Door nationaalsocialisten gewaar-
deerde kunst was nationalistisch in haar verheerlijking van het eigene en
socialistisch in haar toegankelijkheid voor het brede publiek. Bij de opening
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28 BEELDENDE KUNST IN BEZET NEDERLAND

van het in nsdap-bakermat München gevestigde Haus der Deutschen Kunst
in 1937 oreerde Hitler: ‘Eine Kunst, die nicht auf die freudigste und innigste
Zustimmung der gesunden breiten Masse des Volkes rechnen kann, son-
dern sich nur auf kleine, teils interessierte, teils blasierte Cliquen stützt,
ist unerträglich. Sie versucht das gesunde, instinktsichere Gefühl eines
Volkes zu verwirren, statt es freudig zu unterstützen.’8 Want wat brachten
deze Cliquen de wereld in? – ‘Mißgestaltete Krüppel und Kretins, Frauen,
die nur abscheuerregend wirken können, Männer, die Tieren näher sind
als Menschen, Kinder, die, wenn sie so leben würden, geradezu als Fluch
Gottes empfunden werden müßten!’9 De lijst van Nederlandse werken
voor de Keulse tentoonstelling in 1941 laat zien welke onderwerpen Hitler
en zijn medestanders wel graag zagen, mits in de juiste stijl weergegeven.
Hierop prijken titels als Winterlandschap, Bloemstilleven, Stadsgezicht uit
Groningen, Vissersvloot, Moeder en zoon, Zeelands meisjes, IJsbaan in de dui-
nen en Oud Maastricht.10

Ondanks deze afbakening bestond er een schemergebied van omstreden
kunstenaars. Een van hen was de realist Carel Willink. nsb’er Ed Gerdes,
een van de voormannen van het dvk en zelf ook kunstschilder, deed veel
moeite om werk van hem te bemachtigen voor de rijkscollectie, terwijl
diens partijgenoot en kunstcriticus Maarten Meuldijk hem als ‘ontaard’
beschouwde.11 Dat gold volgens Meuldijk ook voor Jan Sluijters. Ondanks
de ‘volks’ klinkende titel bracht Sluijters’ schilderij Boeren te Staphorst ico-
noclastische verlangens bij hem teweeg: ‘Welnu, Jan Sluyters hoont den
Nederlandschen boer in zijn schilderij Staphorst op een wijze zóó beest-
achtig grof, zóó waanzinnig hoogmoedig, zóó kortzichtig intellectueel en
zóó “psychisch” bekrompen, dat wij het alleen aan de lankmoedigheid van
de Staphorster boer kunnen toeschrijven, dat dit schilderij nog bestaat.’12

Goedewaagen daarentegen prees Sluijters als ‘vertegenwoordiger van on-
zen volksgeest’ en diens werk als ‘kenmerkend Nederlandsch’.13

Ook over oude meesters bestond onenigheid. Rembrandt bijvoorbeeld
werd door radicalen in de leer afgekeurd op grond van zijn (vermeende)
joodse thematiek, zoals te zien in Het joodse bruidje en het Portret van dr.
Ephraim Bueno.14 nsb-kopstuk Meinoud Rost van Tonningen zag hem als
‘de grootste tegenstrever van onze rasziel’.15 Hierin stond hij op één lijn met
nazi-extremisten als tekenleraar Walter Hansen, die Rembrandt als ‘Ghetto-
Maler’ had afgeschilderd tijdens een verplichte bijeenkomst voor de Duitse
museumtop. Dit tot onvrede van zijn publiek – een aantal museumdirec-
teuren had zelfs de zaal verlaten.16

Aan dvk-leider Goedewaagen zou deze Schulungskurs ook niet be-
steed zijn geweest. Hij achtte Rembrandt ‘de Nederlander, de samenvat-
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DE SMAAK VAN HET TIJDPERK 29

ting van alle wenschen, droomen en daden van ons volk, gisteren, heden
en morgen’.17 Want, zo betuigde hij, ‘zie de natuur en den mensch bij Rem -
brandt. Zie den mensch als werker, strijder en geloover op zijn doeken,
waar alles in elkaar overgaat, waarin het heilige en het profane geen ge-
scheiden grootheden of werkelijkheden zijn en de grenzen tusschen beide
veelal vervagen.’18 Het dvk eerde Rembrandt met officiële herdenkingen
van zijn geboortedag, een film en een opera. In juli 1944 organiseerde het
zelfs een landelijke feestweek rond de schilder, dit tevens als lapmiddel
voor de inmiddels danig gekelderde publieke moraal.19 ss-blad Storm vond
een hele week rond Rembrandt dan weer te veel van het goede. Onder de
retorische titel ‘Rembrandt. De grootste schilder?’ wierp men een kritisch
licht op de cultus rond ‘de schilder der Joden’.20

Deze verdeeldheid over de kunst was het gevolg van smaakverschil-
len, maar ook van politieke verschillen. Wie enig gevoel voor diplomatie
bezat, besefte dat al te giftige uithalen naar ontaarde kunst de naam van
het regime geen goed deden. Het enthousiasmeren van kunstenaars en
het hervormen van de kunstwereld waren op zichzelf al uitdagend genoeg.
Kunstcriticus Jos de Gruyter bespeurde een ‘groote ongerustheid in kun-

Jan Sluijters, 
Boeren te Staphorst
(1916-1917).
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30 BEELDENDE KUNST IN BEZET NEDERLAND

stenaarskringen’ toen Storm het werk van Jan Sluijters karakteriseerde als
‘de slapheid en lamlendigheid ten top gevoerd’ en het naar de brandstapel
verwees.21 De officiële instanties probeerden dit soort onrust te bezweren
met een gematigder aan pak. Gerdes, Goedewaagen en andere rijksambte-
naren lieten zich zelden negatief uit over eigentijdse Nederlandse kunste-
naars. Zij hadden een ruimere visie op kunst dan de redacteuren van
Storm en zullen vanuit hun politieke functie hebben beseft dat een tactvol-
le benadering heel wat meer medewerking kon opleveren.22

de oogst van de jaren 1940-1945
Als gezegd heeft het nationaalsocialisme ondanks pogingen in die rich-
ting nooit een eigen stijl voortgebracht. De enige kunst die met zekerheid
nationaalsocialistisch te noemen is, is derhalve kunst met expliciete mo-
tieven zoals een hakenkruis of de beeltenis van de Führer of ‘den Leider’
Mussert. Dit betreft echter slechts een kleine minderheid van de Neder land -
se kunstwerken uit de jaren ’40-’45. Een andere minderheid bestaat uit werk
dat de machthebber om reden van stijl of inhoud als ontaard beschouwde.23

Voorbeelden hiervan zijn Henk Chabots expressionistische Gevangene in cel
(1943) en Melles surrealistische dodenlandschap Germa nen dom (1943).24

Beide doeken bekritiseerden het systeem, en dat bovendien in een vorm die
de nazi’s verafschuwden.

In kunsthistorische overzichten wordt de bezettingstijd nooit als af-
zonderlijke stijlperiode gekenmerkt. Hij wordt overgeslagen of gerekend
tot de stijlperiode die rond 1930 begon.25 In die politiek en economisch
onbestendige tijd maakten modernisme en internationalisme in de kunst
plaats voor een enger traditionalisme en nationalisme. Jongeren – de ge-
neratie die rond 1900 werd geboren – richtten zich op wat als nieuwe zake-
lijkheid, magisch realisme of neorealisme bekend kwam te staan.26 Toon -
aan geven de namen uit die school waren Charley Toorop, Carel Willink,
Pyke Koch, Raoul Hynckes, Wim Schuhmacher en Dick Ket.27 Ook de
beeldhouwkunst zocht haar weg terug naar de traditie. Beeldhouwers als
Hildo Krop, Mari Andriessen, Johan Polet en John Rädecker verruilden
expressionistische franje voor een verzakelijkte, realistische weergave van
de werkelijkheid.28

Geen van deze kunstenaars – zij waren van politiek gemêleerde huize –
beleefde tijdens de bezettingsjaren een bloeitijd, alle aandacht voor cultuur
ten spijt. Daarom beperkt de bespreking van het realisme als kunsthistori-
sche fase zich doorgaans tot de jaren dertig. Rudi Fuchs springt in Wegen
der Nederlandse schilderkunst (1978) over van ‘de Nederlandse kunst tussen
de twee Wereldoorlogen’ naar het naoorlogse expressionisme van Cobra.29
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DE SMAAK VAN HET TIJDPERK 31

Cobra-kenner Willemijn Stokvis noemt de bezetting ‘een soort vacuüm’
voor de kunstontwikkeling.30 Hoe moet deze zwanenzang van de niet alom
geliefde, maar wel karakteristieke realistische periode in de Nederlandse
twintigste-eeuwse kunst worden geduid?

De kunst uit de bezettingsjaren was een onvrije kunst. Zij weerspiegelt de
collectieve stemming in die periode. De meeste Nederlanders zagen de
Duitsers niet graag komen, maar verbonden aan hun ongenoegen geen
daden.31 Het eigen lijfsbehoud ging voor. Na de Nederlandse capitulatie
pakten mensen de draad weer op, schrijft historicus Ad van Liempt, ‘en als

Melle, 
Germanendom
(middenpaneel 
van drieluik) 
(1943).
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32 BEELDENDE KUNST IN BEZET NEDERLAND

dat niet helemaal kon, pasten zij zich aan, hielden zich gedeisd en hoopten
vooral dat het gauw voorbij zou zijn’.32 Ook onder kunstenaars overheerste
deze instelling, wat zich vertaalde in hun artistieke productie. Voor zover
zij met de toenemende materiaalschaarste tot werken kwamen, maakten
zij een geest- en kleurloze kunst. Het tijdschrift De Vrije Kunstenaar, een
uitgave van het kunstenaarsverzet, constateerde in 1944:

Schier allen bleven beneden de eigen maat. Laat ons dit ronduit toegeven.
Hier heeft zich helaas de vroeger zo miskende wisselwerking van kunste-
naar en maatschappij bitter en bitter gewroken. Geen plant die men
 ontwortelt, kan meer tot volle bloei geraken, en ook de kasplant die onze
kunst was, ging erger dan ooit kwijnen, toen de hand van den veroveraar
de warenhuizen in ons ‘beschermd domein’ aan gruizelementen sloeg.33

De kunst uit de bezettingsjaren was de kunst van een samenleving wier
engagement door de dictatuur tot schaars goed was gemaakt. Midden in
de oorlog schetste grafisch ontwerper Paul Guermonprez deze geestestoe-
stand treffend, met een verwijzing naar de anti-joodse maatregelen:

als je je vrienden niet mag bezoeken, als je… – wat mag je wel nog? niet
zwemmen, niet in parken, niet in café’s, dat zijn we al vergeten. dát is 
het verraderlijke: dat we vergeten! zoveel is er al wat we niet meer weten, 
wat heel normaal geworden is: ’t vergif begint zijn werk te doen, nu na 
2 jaar al, en hoe? niemand is er vrij van, en velen zijn al versuft immers. 
een van de onzen hier, met de courant in handen zei me vorige week: 
‘heb je ’t gelezen: honden- en kattenvlees moet voortaan gekeurd voor 
de consumptie en de joden mogen ook een heleboel niet meer.’ wel ja:
honden- en kattenvlees en joden, wat is er voor verschil? dat is ’t vergif.34

De in augustus 1942 in het Rijksmuseum gehouden megatentoonstelling
Hulpwerk Beeldende Kunst gaf de actuele stand van de kunst goed weer.
Alleen kunstenaars die zich bij de Kultuurkamer hadden gemeld – bij wie
het vergif aansloeg, zou je kunnen zeggen – mochten meedoen aan deze
door Kultuurkamer en Nederlandse Volksdienst georganiseerde verto-
ning.35 Het polemische en antisemitische tijdschrift De Misthoorn gaf een
nauwkeurige opsomming van wat hier te zien was:

Van de 903 tentoongestelde werken zijn er hoogstens drie, waarin iets
lééft, waarin men verborgen kracht meent te bespeuren. De overige 900
zijn dood of zij slapen: droomerige plekjes in oude steden: oude mannen
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DE SMAAK VAN HET TIJDPERK 33

en oude vrouwenkoppen, of jonge meisjes en jongensportretten – stil,
kwijnend, lusteloos, pensif; kleine bootjes op kabbelende watertjes of
schilderachtige bruggetjes over mijmerende grachtjes; stillevens – wat
een woord voor deze tijd!; interieurs, exterieurs, geveltjes, haventjes,
landschapjes, ‘schaftuurtjes’ (en waarachtig, ook nog twee doeken, waarin
het lied van den arbeid zingt!) en opnieuw vaasjes en vischjes en oude
mannen en slapende jonkvrouwen en verstarde boeren- of visschers -
koppen en verlaten straten of besneeuwde velden, snoezige vennetjes 
en bloeiende weitjes […] Geschrokken moet de Nederlander zijn, die in
deze tentoonstelling zichzelf en zijn volk herkende, wetende, dat de kunst
steeds vertolkt wat er… leeft… in een volk.36

Direct na de bevrijding huisvestte hetzelfde Rijksmuseum de expositie Kunst
in vrijheid. Deze was geheel gewijd aan de tegenvoeters van de ‘vergiftig-
den’: de beeldend kunstenaars die buiten de Kultuurkamer waren geble-
ven.37 Het merendeel van het duizendtal getoonde werken stelde de critici
teleur. Het tijdschrift Phoenix sprak van ‘een grote innerlijke leegte en veel
vals kleurgebruik’.38 W.F. Hermans formuleerde het in De Spectator nog
scherper: ‘Niemand schijnt zich te herinneren dat het dit juist was, wat de
Kultuurkamer zoo gaarne mocht.’39 Vastgesteld moest worden dat zelfs de
weigeraars zich nauwelijks rekenschap hadden gegeven van de oorlog.40

Hun stijl en onderwerpkeuze leken maar weinig te verschillen van die van
hun collega’s van de Kultuurkamer. Kees Schuyt en Ed Taverne schrijven
in hun overzichtswerk 1950. Welvaart in zwart-wit: ‘De hoge verwachting
die de titel Kunst in vrijheid bij velen wekte, werd slechts gedeeltelijk waar-
gemaakt. De enorme schouw van figuratieve landschappen, portretten en
stillevens van Nederlandse makelij wekte de indruk dat de vrijheid van het
experiment of die om af te wijken van de traditie nog nauwelijks waren
doorgedrongen tot de Nederlandse kunstwereld.’41

Ook andere auteurs constateren dit.42 Kunsthistoricus Bram Ham -
 macher is een van de weinigen die het fenomeen niet alleen beschrijft, maar
ook verklaart. Hij wijst op de dictatoriale greep op de kunst in bezettings-
tijd: ‘De pogingen tot invoering van de Nazimaatregelen op alle avant-garde-
geest braken de laatste beschuttingen weg om de werkplaatsen, waar nog
tevergeefs om de stilte en de concentratie werd gevochten.’43 Als gevolg
van de oorlog richtten kunstenaars de blik naar binnen.44 De in 1942 gefu-
silleerde beeldhouwer Cor van Teeseling maakte na zijn arrestatie een serie
indringende zelfportretten, een genre dat meer kunstenaars in gevangen-
schap beoefenden. ‘Een zelfportret immers was nog de enige mogelijkheid
om uiting te geven aan het unieke van een individu, om de eigen identiteit
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34 BEELDENDE KUNST IN BEZET NEDERLAND

niet te verliezen in een tijd dat individualiteit niet mocht bestaan,’ aldus
museoloog Jet Baruch.45 De kunst van de Groningse drukker-kunstenaar
Hendrik Werkman ontstond uit eenzelfde gemoed, in Duits land bekend
onder de poëtische noemer innere Emigration.46 Werkman putte inspiratie
uit een imaginair paradijs, schreef hij, ‘niet het bekende paradijs, maar het
onbekende, ergens in een werelddeel dat nog door geen mensch uit de cul-
tuurstaten is ontdekt – daarheen ben ik gevlucht omdat het in onze wereld
haast niet meer uit te houden is. Geen wonder dus dat er een heele serie
[grafiek] uit dat land ontstaat die nog voortdurend toeneemt.’47

De omstandigheden maakten Werkman productief, maar dat, zo blijkt
uit een brieffragment van dezelfde Werkman, was in oorlogstijd eerder
uitzondering dan regel:

Het wordt steeds beroerder om je rust te behouden voor het werk. Ieder
die je spreekt begint en eindigt over de moeilijkheden die hij ondervindt
en het is in de meeste gevallen ellendig genoeg om het niet te bespreken.
Maar het is sloopend voor je werklust, want het houdt je voortdurend
 bezig. ‘Het vreet je op’ en dan is er voor andere gedachten geen plaats
meer. Zoo komt het dat zoovele kunstenaars voortdurend werkeloos
 blijven. Als ze zich met politiek bemoeien is het natuurlijk heelemaal
 donderen, zooiets laat heelemaal geen rust meer.48

Mulder stelt dat wanneer we oorlogs- en verzetskunst willen beoordelen,
we in feite ook de naoorlogse periode daarbij moeten betrekken. Want voor -
al toen werkte de bezettingstijd door in de kunst, zoals te zien bij schrij-
vers als Vestdijk, Hermans en Marga Minco en beeldend kunstenaars als
Charley Toorop en de Cobra-groep.49 De kloof tussen het eigentijdse ge-
zichtsveld met zijn blinde vlekken – denk aan de woorden van Guer mon -
prez – en het naoorlogse panoramaperspectief op de bezettingstijd kan in
dit verband niet ongenoemd blijven. Om met Werkman te spreken, aan-
gedaan door een bezoek aan een joodse kennis in het voorjaar van 1942:
‘Hoe weinigen zijn er maar, die het internationale van de catastrophe
zien, waarvan de afloop waarschijnlijk de grootste verschrikkingen in zich
bergt en waaraan geen ontkomen mogelijk is.’50 Ook dit verklaart de teleur-
stellende artistieke oogst van de jaren ’40-’45. Pas toen de eigen kennis en
ervaringen waren aangevuld door slachtofferverhalen en grote getallen,
gaven kunstenaars zich daadwerkelijk rekenschap van de oorlog.

Dat is zichtbaar bij schilder Willy Boers. Tijdens de oorlog had hij zijn
realistische schilderstijl losgelaten en was hij gaan experimenteren met
ku bis me en futurisme. Na de bevrijding bekeerde hij zich tot een volledige
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abstractie. ‘De vernietiging van alle morele waarden’ had hem naar eigen
zeggen van de stillevens en landschappen afgebracht.51 Kunstschilder Karel
Appel maakte een soortgelijke ontwikkeling door. Van het veelal conven -
tionele werk dat hij in de oorlogsjaren maakte, had niemand kunnen afle-
zen dat hij weinige jaren later een van de radicaalste vernieuwers van het
land zou zijn. Als student aan de Amsterdamse Rijksacademie schilderde
hij portretten, land schappen en stads- en dorpsgezichten in gematigd im- en
expressionistische stijl.52 De bezetter liet de kunstopleidingen betrekkelijk
ongemoeid, maar los daarvan viel het de Amsterdamse academie niet zwaar

Willy Boers, In zichzelf verdeeld – gedoemd tot eenzaamheid (1947).
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zich artistiek aan te passen.53 Zij stond al voor de oorlog bekend om haar
behoudende visie op kunst.54 Ook politiek gezien was de academie mee-
gaand. Gezag heb ben de (oud-)docenten als Gerard Röling, Willem van den
Berg en Johannes Jurres schreven zich in bij de Kultuurkamer en hoog -
leraar Heinrich Cam pendonk trad toe tot een van de aankoopcommissies
van het dvk.55 Röling verkocht zijn schilderij Oogst voor ƒ2500 aan het
kunst departement.56

Ook Appel meldde zich bij de Kultuurkamer.57 Hij ontving gedurende
de bezetting ten minste zes toelages van het dvk, variërend van ƒ65 tot ƒ258.
Hiervan financierde hij onder andere schilderlessen en zijn inschrijving
aan de academie.58 Het departement kocht enige werken van hem aan en hij
deed er een cadeau.59 Twee daarvan werden in bewaring gegeven aan het
Mauritshuis – een plaats waar waarschijnlijk niet snel weer een Appel zal
opduiken.60 Verschillende malen wendde de schilder zich tot het dvk van-
wege geld- of materiaalgebrek. ‘Beleefd verzoek ik U,’ noteerde hij in zijn
karakteristieke hanenpoten, ‘of ik de aan mij toegezegde subsidie weer van
U moogt ontvangen en vraag tevens U medewerking om aan spielatten te
komen. Nog nooit heb ik één keer spielatten gehad en heb er werkelijk no-
dig.’61 Appel-biograaf Cathérine van Houts schrijft over deze episode uit zijn
carrière: ‘Je zou het naïviteit kunnen noemen, of zelfbescherming, maar
met evenveel recht egocentrisme of opportunisme.’62

Na de oorlog was het dezelfde Appel die als geen ander een ommekeer
in de Nederlandse kunst teweegbracht. Het sterk geabstraheerde, op Picas -
so geïnspireerde werk dat hij toen maakte, stond haaks op wat hem in zijn
academietijd was bijgebracht.63 Oorlogsleed werd daarin een terugkerend
thema.64

aanknopingspunten bij de jaren dertig
Naast het nabloeiende Haagse en Amsterdamse impressionisme kende de
Nederlandse kunst van de vroege twintigste eeuw een opbloei van avant-
gardistische stromingen. Kunstenaars lieten zich inspireren door de ver-
nieuwende stijlopvattingen van collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Italië en
Rusland, voor wie het weergeven van de wereld om hen heen niet langer het
doel was. Zij bouwden voort op de radicale breuk in de kunstgeschiedenis
waarvoor in de eerste plaats Cézanne verantwoordelijk wordt gehouden.65

Zoals Hammacher het uitdrukt in zijn nog altijd gezaghebbende Stromin -
gen en persoonlijkheden (1955):

Het was of alles wat enige eeuwen lang sedert de bloei der renaissance 
de kunst had kunnen vullen met een leven, dat men altijd weer kon 
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onderbrengen in een drie dimensionale ruimte en dat van een vast
 gezichtspunt uit slechts zijn zekerheid als lineaire constructie ontleende
aan de oude perspectiefleer, het was of heel deze Euclidische wereld
 wankel was geworden.66

Schilders als Kees van Dongen, Jan Sluijters, Leo Gestel, Conrad Kickert,
Jacob Bendien, Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Theo van Doesburg
uitten zich door middel van varianten op stromingen als het laat-impres -
sionisme, kubisme, expressionisme en de abstractie.67 Zij bundelden hun
vernieuwingsdrift in verenigingen als de Moderne Kunstkring (1910), De
Onafhankelijken (1912) en het iets oudere Sint Lucas (1880), wier exposi-
ties verbazing en ook opschudding veroorzaakten onder het Nederlandse
publiek.68

De beeldhouwkunst had in de jaren rond het fin de siècle een vergelijk-
bare ontwikkeling doorgemaakt. Onder Berlage was, als kroon op zijn bouw -
kundige creaties, een toegepaste sculptuur tot stand gekomen die zich
 afkeerde van het traditionele academische realisme.69 Joseph Mendes da
Costa en Lambertus Zijl waren de nestors van deze zogenaamde bouwbeeld -
houwkunst, een gestileerde kunst met symbolische zeggingskracht. Met het
expressionisme van de Amsterdamse School kwam zij tot grote bloei.70

De culturele, economische en politieke crisis van de jaren twintig en
dertig markeerde een keerpunt in de vroegtwintigste-eeuwse bloei van het
modernisme. Als antwoord op de onzekerheden van de tijd grepen kunste-
naars terug op de traditie en raakte de avant-garde uitgedund.71 Dit grens-
overschrijdende fenomeen is bekend komen te staan als rappel à l’ordre.72

Populaire stromingen in het interbellum waren het neorealisme en het ge -
matigde expressionisme van de Bergense School. Met het haast fotografi-
sche neorealisme brachten schilders de zichtbare werkelijkheid vol over-
tuiging terug op het doek.

Een belangrijke oorzaak voor de impopulariteit van het avant-gardisti-
sche streven in deze periode was de internationale gerichtheid ervan.73

Publicist Arthur Lehning constateerde in 1930 het einde van ‘een zeker re-
volutionair réveil’ binnen de Europese kunsten: ‘[…] vele kunstenaars
[zijn] weer tot de reactionaire haven der oude romantiek teruggekeerd en
weten in het algemeen met de wereldgebeurtenissen geen raad’.74 De door
hem opgerichte Internationale Revue i 10, die zich toespitste op innovatie
in kunst en samenleving, was een jaar eerder ter ziele gegaan.75 De Stijl, het
tijdschrift van de gelijknamige kunstenaarsgroepering, hield in 1931 op te
bestaan.76 Utopisch maakbaarheidsdenken maakte plaats voor een ‘nood-
nationalisme’, in de woorden van Hammacher, waarbij Hollands oude mees -
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ters opnieuw op een voetstuk werden geplaatst.77 Termen als ‘eigenheid’,
‘nationaliteit’ en ‘ras’ weerklonken alom en hadden tevens hun uitwerking
op de kunst. Schilder Harmen Meurs schreef in 1931:

In de schilderkunst begint men zich nu ook bewust te worden van voor
 deze kunst bij uitstek essentieel Hollandsche raseigenschappen, wordt
door de schilders weer de behoefte gevoeld deze te vertolken door een
weloverwogen soliede techniek, de noodzaak van eene eigenheid en eene
vakbekwaamheid, welke hunne voorvaderen in verband met hun eeuw, 
de 14e, 15e, en 17e in ruime mate bezaten.78

A. Tutein Nolthenius, Statistiek der schilderkunst over 1940 (1940).
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In tegenstelling tot wat het citaat wellicht doet vermoeden, was Meurs geen
nationalist in de enge opvatting van het woord.79 Hij was links georiënteerd
en organiseerde al in 1934 de antifascistische tentoonstelling Kultuur 34.
Zijn schilderij Tijdbeeld 1934, dat een sa’er uitbeeldt die twee hakenkruizen
in de borstkas van een slachtoffer brandt, werd van een aantal tentoon-
stellingen verwijderd. De autoriteiten waren al te bevreesd dat het thema
hen in een lastig parket zou brengen. Zo had Stedelijk Museum-directeur
Cornelis Baard het uit een expositie laten halen ‘op grond van de overweging
dat in een openbaar stadsmuseum een dergelijk werk, waarvan het karak-
ter z.i. overduidelijk tegen het Hitlerregime gericht is, uit politiek oogpunt
niet te dulden is’.80 Hetzelfde lot trof overigens een ‘onzedelijk’ werk van
Joop Moesman.81 Het Amsterdamse college van burgemeester en wethou-
ders had Baards besluit ondersteund.

Het communistische weekblad De Tribune was een van de weinige media
die de interventie veroordeelden. Strijdbaar noteerde het: ‘Niettegen staan -
de alle pogingen van de bourgeoisie om het schandalige Hitler-fascisme met
de mantel van de liefde te bedekken, zullen de antifascisten toch de midde-
len en wegen weten te vinden, om waar het maar kan, het Hitler-fascisme
aan den kaak te stellen.’82

een tentoonstelling van entartete kunst
Onder auspiciën van datzelfde Hitler-fascisme werd in 1937 de monster-
tentoonstelling Entartete Kunst op poten gezet. Deze ging in München van
start en was daarna te zien in verschillende andere Duitse en Oostenrijkse
steden. Rond de zeshonderd avant-gardistische kunstwerken van een hon -
derdtal makers stonden en hingen hier opeengepakt, deels zonder lijst of
sokkel en voorzien van opruiende teksten als ‘So schauten kranke Geister
die Natur’ en ‘Solche Meister unterrichteten bis heute deutsche Jugend!’83

Eerder dan tentoonstelling was het woord uitdragerij van toepassing. Het
evenement moest volgens de catalogus ‘am Beginn eines neuen Zeitalters
für das Deutsche Volk anhand von Originaldokumenten allgemeinen Ein -
blick geben in das grauenhafte Schlußkapitel des Kulturzerfalls der letzten
Jahrzehnte vor der großen Wende’.84 Alleen al in München kwamen meer
dan twee miljoen mensen kijken naar wat door organiserend kunstenaar
Adolf Ziegler was bestempeld tot ‘Ausgeburten des Wahnsinns, der Frech -
heit, des Nichtkönnertums und Entartung’.85 De Große Deutsche Kunst aus -
stellung, die op een steenworp afstand liet zien hoe het wel moest, trok
slechts een kwart van dat aantal bezoekers.86

Entartete Kunst kreeg ook in Nederland veel aandacht.87 De reacties
geven een beeld van de uitwaaierende meningen over moderne kunst en
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de politieke situatie bij de oosterburen. Verschillende kranten gaven een
zakelijke weergave van de feiten. ‘Vrij algemeen wordt verondersteld, dat
een groot deel van de nieuwe lichting uitgeslotenen, wegens gebrek aan
verdere mogelijkheden van verdiensten in Duitschland, naar het buiten-
land zal vertrekken,’ schreef Het Vaderland droogjes.88 De media waren
voorzichtig in hun rapportage over Duitsland uit angst voor een berisping
door de politiek. In de ban van het neutraliteitsbeginsel in deze gespan-
nen jaren, waakte de overheid streng over de handhaving van de bilaterale
beleefdheidscode.89

Even vaak weerklinken in de artikelen echter verbazing en ironie, niet
zelden met een verwijzing naar de eigen volksaard. De Nederlandse hang
naar politieke en culturele vrijheid zou een dergelijke onderneming in het
eigen land onmogelijk maken, luidde de veronderstelling. In de woorden van
criticus Jos de Gruyter: ‘Wij leven nu eenmaal in een liberaal land, waar de
verdraagzaamheid in ere wordt gehouden. Wij zijn tuk op onze vrijheid en
staan aanstonds klaar het op te nemen voor de rechten van het individu, in
’t bizonder van den individueelen artiest.’90 De socialistische predikant
Willem Banning zag verdraagzaamheid als ‘specifiek Nederlandsche eigen-
schap’. De Nederlandse dominees- en koopmansgeest gaan hand in hand
in zijn uitspraak dat het gemakkelijker is ‘om menschen met wie men het
niet eens is, te onderdrukken dan verdraagzaam met hen samen te wonen,
dit laatste is echter verhevener en leidt tot goede uitkomsten’.91

Voor de esthetische motivatie achter Entartete Kunst kon een aanzien-
lijk aantal kunstkenners wel wat begrip opbrengen. Zij zagen ontaarde kunst
als ‘verschijnsel van onzen tijd’, zoals een krantenkop het formuleerde.92

Conservator van het Haags Gemeentemuseum Gerard Knuttel wijdde in
1939 een lezing aan het onderwerp. Ontaarde kunst was volgens hem

een onderwerp, dat de heele kunst der laatste 40 jaar bestrijkt. Het van
Duitsche zijde op deze kunst gedrukte etiket is voor ieder duidelijk, 
ieder weet wat bedoeld wordt. Er worden wonderlijke dingen gemaakt,
door en door mismaakte, verteekende, dégoutante, met stootende
 kleuren, die de vraag doen rijzen: wat is kunst? Natuurlijk kunnen we 
ons niet aansluiten bij de wijze, waarop in Duitschland de term ontaard
gebruikt wordt. Dat er alle semitische kunst onder gebracht is, is te absurd
om over te praten. Maar hoe is het verschijnsel dezer kunst te verklaren 
en te verdedigen?93

Knuttels visie, een combinatie van artistieke herkenning en politieke ver-
wondering, moet door velen zijn begrepen. Liefhebbers van modernisme
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waren in die dagen dun gezaaid. Maar de mate van politieke inmenging in
de Duitse kunst en de gelijkstelling van de begrippen joods, bolsjewistisch
en ontaard vonden veel critici zot.94

Bij Kasper Niehaus, Telegraaf-recensent en zelf ook kunstschilder, was
van deze ambivalentie geen sprake. Als tegenstander van de ontaarde stijlen
prees hij de expositie, die hij als eerste Nederlandse recensent bezocht.
‘Zoeken wij de schoonheid, haten wij het lelijke,’ luidde zijn motto.95

Politieke factoren wenste hij buiten beschouwing te laten.96 Tijdens de be-
zetting resulteerde dat erin dat hij bleef doorschrijven voor de gelijkge-
schakelde Telegraaf en een overzichtswerk van Nederlandse kunstenaars
uitbracht waar geen joodse naam in voorkomt.97

Een minderheid van antifascistische critici trok fel van leer tegen de
Ent artete Kunst-tentoonstelling. Jan Engelman van de links georiënteerde
Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur was een van hen:

[…] een razzia als thans in Duitschland werd georganiseerd, een pogen
om met zoo grove middelen den stijl te forceeren dien de natuurlijke en
vrije gang van zaken niet heeft willen opleveren, doet ons versteld staan.
Wij werden reeds, waar het Derde Rijk ter sprake kwam, geneigd te
 zeggen: ‘Ich wundre mich über gar nichts mehr,’ maar hier werd men 
nog eens gebluft door een ongemeene uiting van artistiek voluntarisme
bij  politieke machthebbers, door de vreemdsoortige mengeling van
 naïveteit, grootspraak en schaamteloosheid, die aan den dag werd gelegd.98

Toen een groep beeldend kunstenaars in 1937 naar de Tag der Deutschen
Kunst in München afreisde, stelden 38 verontwaardigde collega’s – onder
wie Hildo Krop, Charley Toorop en Henk Chabot – een protestbrief op.99

Een jaar daarvoor hadden gelijkgestemden de expositie De Olym piade
Onder Dictatuur – kortweg d.o.o.d. – georganiseerd in reactie op de door
Hitler geregisseerde Olympische Spelen te Berlijn. Het eerdergenoemde
Tijdbeeld 1934 van Harmen Meurs stond op de lijst om daar getoond te
worden, maar de overheid stak hier een stokje voor.100

De kleine groep kunstenaars en critici die de situatie in de jaren dertig
ernstig inzag en daarnaar handelde, zou dat, uitzonderingen daargelaten,
in de oorlog ook doen. Een andere minderheid juichte Entartete Kunst ar-
tistiek en politiek gezien juist toe. Ook hun houding na de Duitse inval laat
zich raden.

De verschillende reacties wijzen erop dat de nationaalsocialistische kunst -
norm die in 1940 formeel de Nederlandse werd, voor velen in esthetisch
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opzicht acceptabel was. In april 1940 voerde de Haagse Kunstkring het to-
neelstuk Het einde der Ismen op, geschreven door architect en graficus
Hein von Essen. Het was alsof hij de toekomst kon voorspellen, want acht-
tien dagen later werd de titel van het stuk bewaarheid met de Nederlandse
capitulatie. In de nationaalsocialistische dictatuur kregen traditioneel
werkende kunstenaars als Von Essen in principe vrij spel. In principe, om-
dat dit alleen gold voor wie zich niet zodanig bezwaard voelde dat hij er
het beroep voor opgaf of meer dan dat – zoals Menno ter Braak en de schil-
der Tinus van Doorn en diens echtgenote, die zelfmoord pleegden na de
machtsovername.101 De meeste Nederlandse kunstenaars voldeden zowel
aan de artistieke als de morele randvoorwaarde.102

de onderstroom
Mulder stelde over de kunstwereld in bezettingstijd dat er vrijwel geen
aandacht bestond voor esthetische vraagstukken.103 Een uitzondering,
schrijft hij, was de zogenaamde ‘Zwitserse brief’ uit 1944, verschenen in
het maartnummer van De Vrije Kunstenaar. Een anonieme auteur berichtte
daarin over de Zwitserse kunst van het moment dat hij ‘verdieping’ waar-
nam die ‘overal zichtbaar’ was en ‘wel degelijk het gevolg van een verhe-
vigde en verinnerlijkte concentratie op het werk, voortvloeiend uit de ge-
weldige, alom woedende openlijke of ondergrondse strijd om het bestaan
der volkeren’.104 In het licht van wat we eerder schreven over de kunst in
bezettingstijd lijkt Mulders observatie niet onterecht – wanneer we ten-
minste de breedvoerige beschouwingen die nationaalsocialisten aan de
kunst wijdden, buiten beschouwing laten. Toch werd de eigentijdse esthe-
tiek vaker aan de orde gesteld dan Mulder suggereert. Met het oog op de
naoorlogse kunstontwikkeling is het zinvol om hier enige aandacht aan te
besteden.

Willem Sandberg, conservator van het Amsterdamse Stedelijk Museum,
was een van de meest actieve figuren op dit vlak. Hij had zich voor de oorlog
al ingespannen om het Nederlandse publiek kennis te laten nemen van de
op dat moment niet gangbare abstracte richtingen en zette zijn lobby na
de Duitse inval in het geheim voort.105 De nagelaten brieven van Hen drik
Werkman werpen licht op Sandbergs toekomstverwachtingen van de kunst.
Naar aanleiding van een ontmoeting tussen beiden in 1941 schreef Werk -
man:

Gevraagd naar zijn meening over de toekomst van de moderne kunst 
gaf hij te kennen dat z.i. de moderne kunst als het ware plotseling alle 
mogelijkheid afgesneden was doch dat na tijd en wijle deze tot volle bloei
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zou komen. Als de moderne kunst (het is maar een woord ter aanduiding)
opbloeit zou dat z.i. kunnen zijn voortgebouwd op Klee en Ernst eener-
zijds en Picasso anderzijds. Deze als toonaangevers, met daaromheen 
nog andere, zooals Bonnard, Utrillo.106

Werkmans eigen, abstraherende en veelkleurige oeuvre kon eveneens op
grote bewondering van Sandberg rekenen. Zijn serie Chassidische legenden
(zie illustratiekatern, afb.3), vervaardigd in de periode 1941-1943, vormde
een unieke uiting van verzet.107 De twintig prenten verbeelden de rijkdom
van de joodse cultuur. Werkman liet zich hierbij inspireren door Martin
Bubers Die Legende des Baalschem (1908), dat verhaalt over de lotgevallen
van de achttiende-eeuwse chassidische leider Ba’al Shem Tov. Werkman
kreeg het boek vroeg in de oorlog cadeau van zijn vriend August Henkels,
predikant te Winschoten. Samen met chemicus Ate Zuithoff richtten zij
uitgeverij De Blauwe Schuit op, die de Legenden clandestien uit gaf.108 De
naam ‘Blauwe Schuit’ verwees naar het schilderij Het narrenschip van Jeroen
Bosch, ook bekend als Die blau Schuyte. Volgens Zuithoff symboliseerde
de naam ‘nu juist de zot of de nar, die de waarheid spreekt te midden van
de hofkliek’.109

Werkman overleefde de oorlog niet. Na in maart 1945 te zijn opgepakt
werd hij op 10 april – vijf dagen voor de bevrijding van Groningen – gefu-
silleerd. De exacte toedracht van zijn arrestatie is nooit opgehelderd.
Waarschijnlijk bracht men hem in verband met de activiteiten van de ille-
gale uitgeverij De Bezige Bij.110 Een halfjaar na de bevrijding schreef W.F.
Hermans:

[…] van alle kunstenaars die zij [de Duitsers] hebben vermoord, was
Werkman wellicht de eenige waarin zij, zooals Hendrik de Vries opmerkt,
‘waarlijk een vijand hebben gedood’. Werkman was hun vijand, niet omdat
hij ook wel illegale pamfletten heeft gedrukt, maar omdat zijn artistieke
persoonlijkheid nauwkeurig dàt uitdrukte wat het nazisme niet wilde, 
n.l. ‘ontaarde kunst’, een term die op zichzelf al een toppunt van belache-
lijkheid is.111

Tijdens de bezetting deed Willem Sandberg er alles aan om Werkmans
kunst aan de man te brengen. Want, zo schreef Werkman in 1942: ‘Sand -
berg vindt het zoo verheugend dat dit werk nu nog – of nu al – in deze tijd
gemaakt wordt. Ik zal het maar zoo opvatten dat dit een der beste bewij-
zen is dat het echt en zuiver is.’112 Sandberg wilde Werkman koste wat kost
naar Amsterdam halen om hem voor te stellen aan gelijkgestemde kunste-
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naars. Daar zag de schuwe drukker behoorlijk tegen op, zoals hij zijn vriend
Henkels liet weten:

Hij [Sandberg] bond mij op ’t hart dat dit goed voor mij zou zijn, dat ik
door het werk recht op erkenning had en dat ik zeker door deze menschen
goed ontvangen zou worden. […] Toen ik met een der hoofdbezwaren, 
de reiskosten, op de proppen kwam zei hij: ‘dan neem je maar wat werk
mee, dan hebt U de reiskosten er zoo weer uit.’ O, dat kan ik niet zei ik,
(want ik had nu al een gevoel of ik hem bestolen had). ‘Dan doe ik dat wel’
was het besluit. Ik mòet dus binnenkort naar Amsterdam dat begrijpt 
U wel.113

Inderdaad reisde Werkman enige weken later naar de hoofdstad. Bij hem
thuis organiseerde Sandberg een samenzijn rond de Groninger en zijn
werk. Het was een ‘Gertrude Stein-avond in ’t klein’ geweest, zoals Werk -
man naderhand schreef.114 Aanwezig waren de architecten Cornelis van
Eesteren, Frits Eschauzier en Mart Stam, de schilders Friedrich Vor dem -
berge-Gildewart en Jan Wiegers, componist en kunstcriticus Paul San ders,
kunsthandelaar Herbert Tannenbaum en kunsthistoricus Hans Jaffé, som -
migen met aanhang.115 Zij bogen zich over Werkmans grafiek en schilderijen
en luisterden naar moderne muziek.116 Allen waren afkerig van het natio-
naalsocialisme, allen keken uit naar vernieuwing in de kunst. Wat het ge-
zelschap die avond precies besprak, is niet bekend, maar we kunnen ons
er iets bij voorstellen.

In zijn brieven noemt Werkman meer gelegenheden waarbij kunste-
naars en kunstliefhebbers in besloten kring over een artistiek keerpunt
speculeerden.117 Dat zou zich voltrekken na de ondergang van het nazis-
me. Toen dichter Martinus Nijhoff in 1941 met Werkmans drukwerk in
aanraking kwam, schreef hij verheugd: ‘Ik had mij op veel voorbereid, maar
dit overtrof mijn stoutste verwachtingen. Welk een uitvoering! Schit te -
rend, in één woord […] Het is, als ik zijn werk zie, of de oorlog reeds voor-
bij is, zoo overtuigend is de nieuwe stijl die zich hiermee aankondigt.’118

Ook Gerrit Rietveld nam tijdens de bezetting kennis van Werkmans kunst.
Hij was laaiend enthousiast. ‘En dat is weer goed,’ aldus Werkman, ‘want
zulke geestdriftige menschen houden het ook niet onder zich en brengen
weer anderen tot belangstelling.’119 Duidelijk is dat zich midden in de be-
narde bezettingstijd werelden openden voor Werkman. ‘Na de oorlog zal
de weg voor mijn werk beter gebaand zijn dan ooit te voren. Ik zal dus hard
moeten werken om te bewijzen dat het werk de belangstelling waard
blijft,’ schreef hij monter.120
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Werkmans voorspelling zou behoorlijk accuraat blijken. Hoe sterker
de komst van de bevrijding werd gevoeld, hoe meer binnen bepaalde krin-
gen rekening werd gehouden met een ophanden zijnde artistieke door-
braak. Dat is zichtbaar in De Vrije Kunstenaar. De Zwitserse brief was er een
signaal van en na D-Day kwam het onderwerp nog enige malen aan bod.
Het kunstleven tussen 1930 en 1940 werd een ‘dieptepunt’ genoemd, dat
‘een maar al te getrouwe weerspiegeling was van het lage niveau dat ons
gehele maatschappelijke leven in die dagen bereikt had’.121 Het blad bekri-
tiseerde de ondermaatse aandacht van de politiek voor de kunst, maar om-
gekeerd ook de geringe aandacht van de kunst voor politieke en maatschap-
pelijke kwesties. Zo was de kunst

[…] een wereld op zichzelf gebleven, waarin zich veel te weinig reactie 
op dat wat daarbuiten plaatsvond, deed gelden. De kunstenaars, in 
aestheterij en zelfbeschouwing teruggetrokken, vervielen in kaste-jargon
en kaste-formules, slechts voor ‘ingewijden’ belangwekkend, en hun
 uitingen verschrompelen doorgaans tot ‘een stormachtig vlies op een
 ondiep water’, zoal niet tot geliefhebber en gebeunhaas, of op zijn best 
tot een privé-aangelegenheid. Enkele uitzonderingen daargelaten, wist
 niemand inspiratie te vinden buiten zijn subjectieve ik-leventje, en
 waarlijk niet alleen uit persoonlijke onmacht, doch ook wijl de wereld
waarin wij verkeerden, met al haar lelijkheid, haar onrecht, haar
 caricaturale verwisseling van alle waarden, tot niets krachtigs, niets  
dieps vermocht te inspireren. Zo ergens, dan waren hier individu 
en  maatschappij elkanders correlaat, en kreeg de maatschappij de kunst
die zij waard was […].122

Voor de groep rond De Vrije Kunstenaar was het uitgesloten dat de kunst
nog langer náást de samenleving zou staan. In de toekomst moest zij zowel
door middel van haar vorm als haar inhoud een kritische, reflectieve func-
tie vervullen. Met gretige blik bezag De Vrije Kunstenaar de ontwikkelingen
op kunstgebied in het al bevrijde Frankrijk: ‘Wij hebben dan weer eens een
aanknopingspunt voor onze verlangens, voor onze eisen van mor gen!’123

Het blad noemde de door tentoonstellingsverboden getroffen fauvisten
Derain en De Vlaminck als voorbeelden van zo’n aanknopingspunt.124

De Vrije Kunstenaar besefte dat de ‘radicale onderneming’ die kunste-
naars te doen stond, eerder voor de jonge dan de oudere generatie was
weggelegd.125 Die gedachte veroorzaakte enige onrust onder de beroeps-
groep, zo blijkt uit het tijdschrift. Kunstenaars vreesden ‘dat straks al het
oude verworpen worden zal, dat er een generatie aan bod komen zal die
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op rauwe of sentimentele wijze, in ieder geval zonder bezonkenheid de
gruwelen van deze tijd uitbeelden zal en vol minachting de ouderen, tot
de veertigjarigen en jongeren toe, weg zal vagen van wat meer dan ooit de
kunstmarkt geheten zal worden’.126 De Vrije Kunstenaar raadde hun aan te
blijven volharden in hun werk, bij zichzelf te blijven en ‘zo dit nodig mocht
blijken’ te vernieuwen.127 Zij hoefden dan niet bang te zijn dat er voor hun
werk geen plaats was in de naoorlogse samenleving.

Het aanzien van de ‘arische’ kunst

aankopen en tentoonstellingen tijdens de bezetting
De nazi’s hadden een feilloos gevoel voor de wisselwerking tussen kunst
en macht. Zelfverklaard ‘Renaissance-Mensch’ Hermann Goering vereen-
zelvigde zich met de gezagdragers-mecenassen die de Renaissance tot
 artistieke bloei hadden gebracht. Zijn landhuis Carinhall herbergde een
enorme, deels geroofde kunstcollectie waarmee hij buitenlands staatsbe-
zoek placht te imponeren. In Albert Speers Berlijn of Welthauptstadt Ger -
mania was een grote plaats ingeruimd voor kunst, nog afgezien van het feit
dat het project zelf als architectonisch Gesamtkunstwerk gold. Het nooit
gebouwde Führermuseum in Linz – een dubbelmonument voor Hitler en
de ‘geaarde’ kunst – is wellicht het meest aansprekende voorbeeld van deze
artistiek-politieke symbiose.

Ook de nationaalsocialistische overheid in Nederland benutte het poli-
tieke potentieel van de kunst. De kunst moest de bevolking overtuigen van
de zegeningen van de nieuwe orde.1 Daarom kregen kunstenaars enerzijds
ruime materiële hulp aangeboden en anderzijds veel artistieke beperkin-
gen opgelegd. Om de maatschappelijke positie van kunstenaars te verbe-
teren en de kwaliteit van de Nederlandse kunst te waarborgen, werd eind
1941 de Kultuurkamer in het leven geroepen.2 Alleen de daarbij ingeschre-
venen mochten hun vak uitoefenen; niet-geregistreerde kunstenaars hing
een boete boven het hoofd. De bezetter stelde allerhande prijzen en subsi-
dies in en een kunstaankoopbudget dat de vooroorlogse begrotingen deed
verbleken. Hiermee werd de rijkscollectie aanzienlijk uitgebreid.3

In haar dissertatie De Staat koopt kunst (2007) beschrijft kunsthistorica
Fransje Kuyvenhoven het aankoopbeleid van het dvk. Dit was de specifieke
taak van het bureau Beeldende Kunsten, dat viel onder de door Ed Gerdes
geleide afdeling Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid (bbk).
Bijna 200 van de in totaal 698 aankopen hadden de natuur als motief.4 In
overeenstemming met de heersende ideologie waardeerde het dvk het
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Hollandse landschap in het bijzonder.5 Daarbinnen namen winterland -
schap pen op hun beurt een speciale plaats in: deze brachten het ‘Noord -
sche’ land goed tot uitdrukking.6 De schilders lijkt deze belangstelling niet
te zijn ontgaan. Dat blijkt althans uit een notitie van Werkman:

Als je ziet wat er zooal door de gemiddelde schilder gemaakt wordt 
dan kan ik mij indenken in de verzuchting die menig werkelijke kenner
van schilderkunst moet slaken over zooveel misvatting. Zie de heeren
staan langs de wegen met hun ezeltjes en kwasten en palet.
Winterlandschappen bij de vleet, aan de loopende band haast. Het is
troosteloos, wat denken die schilders dan van de kunst.7

Andere gewilde thema’s waren stillevens en portretten van boeren en vis-
sers.8 Oorlogsthematiek en expliciete propaganda waren nauwelijks aan-
wezig in de dvk-collectie. Na de oorlog verklaarde Goedewaagen: ‘Ik zelf
heb een zoogenaamde “nationaalsocialistische kunst” altijd met een arg-
wanend oog bekeken en zelfs in het openbaar een verpolitieking der kunst

Arnout Colnot, Sneeuwlandschap met molen (ca. 1942).
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en cultuur bestreden.’9 Gerdes’ aankoopbeleid wijst erop dat hij dit stand-
punt onderschreef.10

Het dvk toonde de collectie op reizende exposities en leende stukken
uit aan overheidsinstellingen.11 Letterlijk spraakmakend waren de door het
departement georganiseerde tentoonstellingen van Nederlandse kunste-
naars in onder andere Keulen, Hagen en Osnabrück. Vrijwillige deelnemers
konden rekenen op forse kritiek uit verzetskringen.12 Zij begaven zich im-
mers in het hol van de leeuw, profiteerden daar financieel van en werden
omringd met aandacht. Hun werk fungeerde als visitekaartje voor het na-
tionaalsocialistische Nederland.

Het dvk schroomde niet om ook kunst van onwillige makers mee te
nemen naar Duitsland. Van de anti-Duitse Wim Schuhmacher vielen vier
schilderijen te bewonderen, aangeleverd door onder andere het Van Abbe -
museum.13 Het dvk hechtte grote waarde aan de aanwezigheid van het on-
derkoelde realisme van Schuhmacher. In het interbellum was hij tot een
van ’s lands belangrijkste schilders uitgegroeid. Dat hij zich niet bij de Kul -
tuurkamer had gemeld, was in dit geval blijkbaar van ondergeschikt be-
lang.14 Hetzelfde lot trof de door Gerdes en Goedewaagen zeer gewaardeer-
de Carel Willink. Gerdes klopte bij het Stedelijk Museum aan voor twee
schilderijen, maar directeur David Röell sputterde tegen ‘omdat Willink
bezwaar heeft op dit oogenblik in het buitenland tentoon te stellen’.15 Gerdes
liet zich niet afschepen. In Duitsland was weliswaar niet dit, maar wel an-
der werk van Willink te zien.16 De schilder combineerde volgens Gerdes
‘liefde voor het handwerk, grondig vakmanschap en een sterke persoon-
lijkheid’17 en liet zien dat ‘de fakkel der kultuur […] ook in de rijen onzer
moderne kustenaars is doorgegeven’.18

Ook in andere gevallen bleek de esthetiek van het kunstwerk zwaar-
der te wegen dan de ethiek van de maker. De Vrije Kunstenaar wees erop
dat in een nationaalsocialistische galerie te Amsterdam werk te zien was
van drie beeldhouwers die buiten de Kultuurkamer waren gebleven.19 Het
tijdschrift schimpte:

Hoe kreeg men een zaal met redelijk goede Nederlandsche beeld -
houwkunst gevuld? Onder de overloopers bevinden er slechts weinigen,
 gelukkig, met talent. Roven dus maar, uit particuliere of openbare
 collecties, of tasten in de kleine voorraad goede werken, welke het
Departement zich allengs, met propagandistische bedoelingen,
 aangeschaft heeft. Op een goede morgen vonden dus drie beeldhouwers
in hun bus een uitnodiging voor de opening eener tentoonstelling,
 waaraan zij tot hun verbazing zelf mee bleken te doen.20
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In de Nederlandse musea deed de nieuwe orde zich eveneens gelden.
Joods personeel moest worden ontslagen, kunst van joodse makers ver-
dween naar het  depot en bij tijd en wijle werd gastvrijheid verleend aan
kunstmanifestaties van de bezetter. De mate waarin een museum zich aan
diens eisen aanpaste, hing vanzelfsprekend mede af van de overtuigingen
en inventiviteit van de leidinggevenden.21 Een drietal voorbeelden maakt
dat duidelijk.

Het prestigieuze Rijksmuseum was voor de bezetter een belangrijke
etalage van nationaalsocialistische cultuur.22 In de oorlogsjaren huisvestte
het zeventien door het dvk, Duitse of Duitsgezinde instanties georgani-
seerde tentoonstellingen en eenentwintig eigen exposities.23 De onderzoe-
kers Jet Baruch en Liesbeth van der Horst omschrijven toenmalig directeur
Frederik Schmidt-Degener als ‘zeer voorzichtig en beleefd, waarschijnlijk
vanuit de overweging anders de beperkte controle die hij nog over de
Nederlandse kunstschatten had te verliezen’.24 Sympathiseren met de be-
zetter deed hij volgens hen allerminst. Toen hij eind 1941 aan een – volgens
museummedewerkers door spanning in de hand gewerkte – hartverlam-
ming overleed, volgde conservator M.D. Henkel hem op. Ook voor hem
was de bescherming van de kunst prioriteit.25

Ongeveer de helft van de gasttentoonstellingen in het Rijksmuseum
was politiek of historisch van aard. Zij hadden onderwerpen als het Duitse
boek, vier eeuwen Nederlands muziekleven, Michiel de Ruyter en de Natio -
nale Jeugdstorm. De andere helft toonde eigentijdse voorkeuren uit de
Nederlandse en Duitse kunst.26 Op veel van de eigen exposities waren teke-
ningen en grafiek te zien. Het overige deel van de collectie was in schuil-
plaatsen in de duinen ondergebracht, en vanaf 1942 – vanwege de aanleg
van de Atlantikwall – in het veiliger oosten van het land.27 Over de hoog-
geschatte oude meesters konden aanhangers van de nieuwe orde dus al-
leen maar schrijven – wat zij ook regelmatig deden.

Van december 1940 tot juni 1941 organiseerde het museum een reeks
exposities waarbij kunstenaars als gastcurator optraden. Deze droegen titels
als Amsterdamsche stadsgezichten, Kinderportretten en Bloemen weel de.28 Met
schilders als Arnout Colnot, Bart Peizel en Marie van Regteren Altena
kreeg de toeschouwer bij deze thematiek geen opzienbarende vormentaal
voorgeschoteld.29 Het was hetzelfde gematigde im- en expressionisme dat
hij al kende uit de jaren dertig. De tentoonstelling De Christusgedachte, in-
gericht door schilder J.J.N. Exter, werd door Goedewaagen gesloten omdat
er naar zijn smaak te veel abstract werk hing.30 Opvallend is dat de deel -
nemerslijsten van deze exposities nog joodse namen bevatten. Zo waren
eind 1940 bij Amsterdamsche stadsgezichten onder anderen Marinus van
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Raalte, Salomon Garf en David Schulman te zien.31 Van Raalte en Garf
konden het vijf jaar later niet navertellen: zij kwamen aan hun einde in
respectievelijk de concentratiekampen Bergen-Belsen en Auschwitz.32

Aan het roer van het Stedelijk Museum stond David Röell, met als zijn
rechterhand conservator Willem Sandberg. Zij hadden in de tweede helft
van de jaren dertig een aantal exposities georganiseerd waarvan de politieke
lading weinigen kan zijn ontgaan. In 1938 toonden zij de in Duitsland ver-
ketterde abstracte kunst.33 Met Honderd jaar Fransche kunst (1938), Parij sche
schilders (1939) en Rondom Rodin (1939-1940) zetten zij de Franse kunst
volop in de schijnwerpers in een periode waarin de betrekkingen tussen
Frankrijk en Duitsland een dieptepunt bereikten – in september 1939 ver-
klaarden de Fransen de oorlog aan de nazi’s.34 Het is dan ook opvallend dat
in het voorjaar van 1940 een expositie van jonge Duitse kunstenaars op het
programma stond. In de literatuur wordt de toedracht hiervan verschillend
uitgelegd. Volgens sommige auteurs zou Röell begin 1940 op het ministerie
van Buitenlandse Zaken zijn ontboden, waar men hem op zijn eenzijdige
programmering had aangesproken.35 Onder druk van het ministerie zou
Röell daarop naar Münster zijn gereisd om daar, in de woorden van Sand -
berg, ‘een of andere provinciale kunsttentoonstelling’ te halen.36

Sandberg-biograaf Max Arian stelt dit beeld bij. Hij laat aan de hand van
archiefbronnen zien hoe al in maart 1939 contact was gelegd tussen het
Stedelijk Museum en de Duitse organisator van de expositie. In de daarop-
volgende maanden waren verschillende welwillende brieven over en weer
gegaan, waaruit blijkt dat Der deutsche Westen in goede harmonie tot stand
kwam.37 Arians versie van het verhaal sluit overigens niet uit dat de poli-
tiek er bij Röell op had aangedrongen om de oosterburen artistiek onder de
aandacht te brengen. Hoe dit ook zij: op 20 april 1940, Führer-Geburtstag,
werd de expositie geopend in het bijzijn van de Keulse nsdap-burgemeester
K.G. Schmidt en andere Duitse hoogwaardigheidsbekleders.38 Het Am ster -
damse college van burgemeester en wethouders had besloten om joden,
socialisten, Fransen en Engelsen die op de vaste gastenlijst stonden, gewoon
een invitatie te sturen. Opvallend veel genodigden lieten evenwel verstek
gaan.39

Bezoekers van Der deutsche Westen waren verbaasd te zien dat de Duitse
kunst vrij was van heroïek en propaganda. ‘De hier exposeerende kunste-
naars bemoeien zich klaarblijkelijk niet met de politiek,’ constateerde Jan
Engelman in De Tijd, ‘en de politiek bemoeit zich niet met deze kunste-
naars.’40 Het Volk redeneerde: ‘Het officiële streven van het huidige Duits -
land moet deze kunstenaars wel veel van hun innerlijke zekerheid ont -
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nemen. Dat zou de stille, opvallend bescheiden allure van hun werk als
een vlucht uit de werkelijkheid van vandaag kunnen verklaren.’41 De over-
eenkomst met Nederlandse kunstenaars onder Duitse overheersing lijkt
geen toeval te zijn.

Toen die overheersing enkele weken later een feit was, ontkwam het
museum net zomin als het Rijksmuseum aan nazistische invloeden.42 Röell
en Sandberg probeerden het gezag echter waar mogelijk te omzeilen of te
traineren. De aan het Nederlandse landschaps- en stedenschoon gewijde
tentoonstelling Stad en land (1942) benutten zij om kunstenaars, vormge-
vers en fotografen die zich niet bij de Kultuurkamer hadden gemeld, aan
het werk te houden.43 De expositie bestond grotendeels uit foto- en film-
materiaal en de catalogus vermeldde geen deelnemers.44 Op het affiche
dat de snode Sandberg ontwierp voor 150 jaar mode, prijkt te midden van
een trits namen van kledingstukken het woord ‘moffen’. De poster moest
worden herdrukt, ditmaal zonder het gewraakte woord.45

Sinds jaar en dag was het Stedelijk Museum gastheer van de tentoon-
stellingen van Amsterdamse schildersverenigingen. In de oorlog konden
deze blijven plaatsvinden, omdat de verenigingen de joodse leden hadden

Willem Sandberg, affiche 
expositie 150 jaar mode in het
Stedelijk Museum (1942).
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geroyeerd en zich bij de Kultuurkamer hadden opgegeven. Röell zal er
niet openlijk voor zijn uitgekomen, maar de verenigingstentoonstellingen
kwamen hem niet slecht uit. In 1947 verklaarde hij dat hij de keuze had ge-
had ‘óf de Duitschers óf de n.s.b.ers óf de Vereenigingen in het gebouw toe
te laten’. Het laatste was het minst van alle kwaden geweest en een tacti-
sche zet. ‘Door het toelaten van de vereenigingstentoonstellingen zijn de
andere óf in het Rijksmuseum óf in Arti gehouden. Slechts een tentoon-
stelling van den Arbeidsdienst en een van de Jeugdherbergen vonden in
het Stedelijk Museum plaats,’ aldus Röell. Met de florerende kunsthandel
in het achterhoofd zouden de verenigingen ‘maar al te graag’ hebben geëx-
poseerd, wist hij: ‘Het waren dan ook alle verkoop-tentoonstellingen.’46 Zo
kon Sandberg na de oorlog optekenen dat zijn chef erin was geslaagd ‘om
de vijand zoveel mogelijk buiten het museum te houden’.47

Van de 26 vaste museummedewerkers werd er één ontslagen op grond
van de anti-joodse maatregelen. Dat was conservator H.F.E. Visser van het
Museum van Aziatische Kunst, dat indertijd nog bij het Stedelijk Museum
hoorde.48 Met hem liep het goed af, getuige het jaarverslag over 1945:

24 Augustus mochten wij den Heer H.F.E. Visser na lange omzwervingen
weer behouden met zijn gezin in ons land begroeten, die terstond weer
met groot enthousiasme zijn taak als Conservator van het Museum voor
Aziatische Kunst op zich nam, dat mede door zijn onvermoeide arbeid 
is geworden tot een collectie van een zo hoog niveau, dat het terecht in
binnen- en buitenland grote vermaardheid geniet.49

De eveneens joodse Hans Jaffé, die als vrijwilliger in het museum werkte,
vluchtte in 1942 naar Zwitserland.50

Het Rotterdamse Museum Boijmans werd al sinds 1921 door Dirk Hanne -
ma geleid. Hannema was niet alleen een vakbekwaam en geliefd directeur,
maar ook een groot diplomaat.51 Met behulp van giften van vermogende
industriëlen als Willem van der Vorm en D.G. van Beuningen wist hij
 belangrijke stukken te verwerven en zijn museum op de kaart te zetten.
Het in 1935 opgeleverde, karakteristieke museumgebouw van Ad van der
Steur huisvestte voor die tijd toonaangevende exposities als Vermeer, oor-
sprong en invloed (1935) en Jeroen Bosch en de Noord-Nederlandse primitieven
(1936).52

Tijdens de oorlog ging Hannema vergaande verbintenissen aan met
de bezetter. Zo was hij coauteur van het in opdracht van Seyss-Inquart
 geschreven boek Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue
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Bezieh ungen zum Reich (1941). Deze publicatie beoogde volgens de rijks-
commissaris op basis van de ‘blutbedingte Gemeinsamkeiten’ tussen de
beide Germaanse volken ‘im Rahmen der europäischen Neuordnung neue
Gemein samkeiten zu schaffen’.53 Hannema schreef een stuk over de Neder -
landse kunstgeschiedenis, dat de opdrachtgever ongetwijfeld beviel. ‘Die
niederländische Malerei ist in ihren großen Zeiten immer gesund, völ-
kisch und bodenverbunden gewesen,’ stelde hij. ‘Sie hat sich nur selten und
dann nur sehr oberflächlich beeinflussen lassen; die fremden Einflüsse hat
sie entweder der Eigenart angepaßt oder bald wieder abgestoßen.’54 Ook
benadrukte hij de levendige uitwisseling die door de eeuwen heen tussen
Nederlandse en Duitse schilders had plaatsgevonden.55

Daarnaast accepteerde Hannema de functie van ‘Gemachtigde van Mus -
sert voor het Museumwezen’.56 Dat deed hij naar eigen zeggen om ervoor te
zorgen dat de koninklijke kunstcollecties, die opgeëist dreigden te worden
voor Hitlers Führermuseum, in het land zouden blijven – wat inderdaad
lukte.57 Na de oorlog verklaarde de als betrouwbaar en anti-Duits bekend-
staande cultuurambtenaar J.K. van der Haagen dat het Hannema werke-
lijk om de bescherming van de kunst te doen was geweest:

Hannema kwam weldra zijn opwachting bij mij maken om mij mede te
deelen, dat hij deze benoeming aanvaard had om te voorkomen dat men
wilde dingen zou gaan doen, dat het niet zijn bedoeling was op eenigerlei
wijze in te grijpen en dat ik desgewenst op zijn steun zou kunnen rekenen
indien eenige instantie beslissingen zou willen in strijd met de belangen
van het Nederlandse museumwezen. Voor zover ik heb kunnen nagaan
heeft hij zich steeds aan deze toezegging gehouden.58

Ook op andere gebieden kon Hannema zijn macht aanwenden. Dezelfde
Van der Haagen concludeerde in zijn rapport Onze roerende schatten van
wetenschap en kunst gedurende de oorlogsjaren (1945): ‘Gelukkig zijn onze
musea een actie op het gebied van de entartete Kunst bespaard gebleven.
Een optreden in September 1943 van de Sicherheitspolizei in Rotterdam,
die een expositie op dit gebied wilde inrichten, kon door Dr. Hannema en
Dr. Plutzar aanstonds de kop in worden gedrukt.’59

Hannema wees het principe van de entartete Kunst af en was geen lief -
hebber van wat het Derde Rijk aan schilder- en beeldhouwkunst opbracht.
Verder verzette hij zich tegen de verwijdering van door joden vervaardig-
de kunst uit zijn museum.60 In de kelders van het gebouw verborg hij joods
en ander ‘vijandelijk’ bezit.61 Publicist Max Pam, die onderzoek deed naar
Hannema, trekt de conclusie dat hij ‘te veel een museumman’ was om de
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kunst zo drastisch te zuiveren als de nazi’s wensten.62 Wel verwierf Han -
ne ma enige werken bij de in opdracht van Seyss-Inquart opgerichte Dienst -
stelle Mühlmann, een rooforganisatie die kunstwerken verwierf om die in
de meeste gevallen aan nazi’s als Hitler of Goering door te sluizen.63 Ook
deed hij aankopen bij kunsthandels waarvan bekend is dat zij geroofd
joods bezit in stock hadden.64

Bij Hannema’s in het voorgaande beschreven daden mag het belang van de
kunst leidend zijn geweest, dit argument is moeilijker te handhaven bij
zijn lidmaatschap van achtereenvolgens de Nederlandse Cultuurkring,
die de culturele nazificatie van Nederland beoogde te stimuleren, en zijn
opvolger de Kultuurraad.65 Hiermee accordeerde hij bovendien een over-
duidelijk antisemitisch gedachtegoed. In de statuten van de Cultuur kring
was vastgelegd dat ‘het Nederlands kultuurleven verbasterd en ontaard was
door een overdreven individualisme en door invloeden in wezen vreemd
aan den Nederlandschen volksaard’, en dat ‘van hen die tot het Joodsche
volk behoren moeilijk kan worden verwacht dat zij deze gevolgtrekking
aanvaarden’.66 Het had dan ook geen zin om joden bij de organisatie te be-
trekken, luidde de conclusie.67

De naoorlogse analyse van J.C. Ebbinge Wubben, conservator onder
Hannema, getuigt van innerlijke verdeeldheid ten opzichte van zijn baas
van weleer. Enerzijds noemt hij hem ‘een zo humaan directeur voor zijn
personeel’.68 Anderzijds stelt hij:

Het ‘Führer-principe’ moet voor hem een grote aantrekkingskracht gehad
hebben; waren niet alle grote museale en particuliere collecties de
schepping geweest van één krachtige persoonlijkheid? En had hij, door
‘inspraak’ te verlenen of ‘medezeggenschap’ te dulden, voor het museum
ooit kunnen bereiken, wat hij tot nu toe had bereikt? Weinig reden had hij
in de afgelopen jaren ook gehad, het democratisch bestel te zien als een
geëigend instrument tot het voeren van een overtuigend kunstbeleid. 
De tot dan afgelegde weg kon een van nature autoritaire persoonlijkheid,
een homo pro se slechts versterken in zijn opvatting dat verantwoorde -
lijkheid en uitvoerende macht bij één sterke figuur dienden te berusten.69

Ebbinge Wubben twijfelde er niet aan of Hannema had in de overwinning
van de Duitse zaak geloofd.70

In de oorlog herbergde Museum Boijmans ondanks de politieke acti-
viteiten van zijn directeur slechts een enkele expliciet propagandistische
tentoonstelling. In 1941 vond Das deutsche Buch der Gegenwart plaats, met
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een centrale plaats voor Mein Kampf en een borstbeeld van Hitler.71 Verder
bracht gouverneur-generaal in Polen Hans Frank, een van de meest beruch-
te nazi’s van het Derde Rijk, een bezoek aan het museum. Hannema leidde
de in vol uniform gestoken Frank rond.72

Net als elders waren Boijmans’ topstukken naar veilige onderkomens
ver voerd. Titels van eigen tentoonstellingen luidden Bouwen in baksteen,
Onze grafiek tussen 1800 en 1870, De prentkunst van Rubens en Gezicht op
Rotterdam.73 Deze behoudende programmering zagen we ook al bij de twee
grote hoofdstedelijke musea. Evenals de kunst zelf waren de meeste ten-
toonstellingen niet anti- of pro-Duits, maar simpelweg acceptabel voor de
bezetter.

een gezuiverde kunst
De wijze waarop de nazi’s omsprongen met de kunstschatten van de door
hen onder de voet gelopen landen, hing af van hun rassenkundige inschat-
ting van de daar levende bevolking. In Oost-Europa was dat dientengevol-
ge ronduit beestachtig. Historica Lynn Nicholas beschrijft het onzalige lot
van het Russische nationale erfgoed op beeldende wijze:

Everywhere in the ussr special attention was given to the trashing of 
the houses and museums of great cultural figures: Pushkins’s house was
ransacked, as was Tolstoy’s Yasnaya Polyana, where manuscripts were
burned in the stoves and German war dead were buried all around
Tolstoy’s solitary grave. The museums honoring Chekhov, Rimsky-
Korsakov, and Tchaikovsky received similar attentions, the composer 
of the 1812 Overture being particularly honored by having a motorcycle
garage installed in his former dwelling.74

Russische musea, kerken en bibliotheken werden met de grond gelijkge-
maakt, Sint-Petersburg en Moskou moesten van Hitler zelfs compleet van
de aardbodem verdwijnen.75 Kunst die de moeite waard werd bevonden,
werd naar Duitsland versleept onder het mom van het heim ins Reich bren-
gen van oorspronkelijk ‘Germaans’ werk. In Polen, volgens de nazistische
rassenleer eveneens een land van Untermenschen, ging het er vergelijkbaar
aan toe. Poolse en joodse kunst – door de nazi’s Kulturkitsch genoemd –
vernietigden zij, ander werk eigenden zij zich toe.76

In Nederland ging de bezetter subtieler te werk. Als ‘broedervolk’ kre-
gen arische Nederlanders een relatief welwillende behandeling. De theo-
rie van de Entartung leerde dat Germaanse kunst in principe ‘gezond’ was,
dus in de Nederlandse kunst hoefde niet al te drastisch te worden gewied.
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Museumstukken werden in de regel niet geconfisqueerd en niet naar
Duitsland getransporteerd. Men bood zelfs hulp bij het opbergen ervan op
veilige plaatsen.77

De Nederlanders hadden bovendien een relatief sterke onderhande-
lingspositie. Dat bleek al uit de door Van der Haagen beschreven verijdeling
van een entartete Kunst-tentoonstelling door onder meer Hannema. Ook
anderszins laat Van der Haagens rapport zien dat inspraak mogelijk was:

De museumdirecties hebben werken van Joodse kunstenaars in het
algemeen niet uit de expositiezalen verwijderd; wel hebben zij ze eenige
malen verplaatst naar niet al te opvallende plekken. In September 1943
heeft de Sicherheitspolizei uit het Dordrechts Museum weggehaald
portretten van Israëls en Liebermann door Jan Veth en een Loofhutten -
feest door Burgers. Dr. Hannema, wien dit aanstonds ter ore kwam, heeft
daartegen geprotesteerd, evenals ons Departement, dat tevens gevraagd
heeft maatregelen te treffen tegen herhaling. De werken zijn terug -
gebracht en in opdracht van het Rijkscommissariaat is aan de museum -
directies geschreven werken van Joodsche kunstenaars en voorstellingen
van Joodsche personen in het algemeen op te bergen.78

Wel werden de collecties van het Joods Historisch Museum te Amsterdam
en de Spinozahuizen te Den Haag en Rijnsburg in beslag genomen. Pro -
tes ten daartegen hielpen niet: ‘Die Art des Eigentümers spielt bei Judaica
keine Rolle,’ aldus de voor de diefstal verantwoordelijke Einsatzstab Reichs -
leiter Rosenberg (err).79 Om niet te spreken van de massale plundering van
joods privé-eigendom door deze en aanverwante instanties.80 Dit verkoch -
ten zij soms weer door aan Nederlandse musea.81

Iconoclasme kwam wel voor, maar op kleinere schaal dan in Oost-
Europa. Het expressionistische beeld De harmonicaspeler van kunstenaar
Driekus Jansen van Galen, dat de kruising van de Amsterdamse Apollo -
laan en de Beethovenstraat sierde, werd in 1942 onthoofd.82 De nationaal-
socialistische tekenaar Maarten Meuldijk moet dit nieuws met blijdschap
ontvangen hebben. In zijn kort daarvoor gepubliceerde schotschrift Ont -
aarde kunst schreef hij over dit en vergelijkbare werken:

Zeker, het is erg genoeg, dat men dit volksche onderwerp zoo blind anti-
volksch heeft mishandeld, maar deze botheid, het gevolg van de reeds
vroeger gesignaleerde internationalistische invloeden, is ook aan vele
andere te Amsterdam opgestelde beeldhouwwerken waar te nemen.
Steeds dezelfde waterhoofden, steeds dezelfde wanproporties. Waarom 
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in vredesnaam die boeddha-achtige en toch zoo onwijze smoelwerken?
Waarom die griezelige korte beentjes, die aapachtige lange armen vaak,
die abnormale proporties van het geheele lichaam, zooals men ze vroeger
alleen in kermistenten zag?83

Jansen van Galens geesteshouding kan de nationaalsocialisten minder aan -
stoot hebben gegeven. De beeldhouwer behoorde tot de minderheid in
zijn vak die toetrad tot de Kultuurkamer en bleef exposeren.84 Op de ver-
nieling van zijn Harmonicaspeler reageerde de toen 71-jarige kunstenaar
ogenschijnlijk gelaten: ‘Beeldenstorm! Niks erg. Als ik hem weer zou ma-
ken deed ik anders. Alleen de “Brandaris” [het kunstenaarsverzet] geeft er
een verkeerde uitleg aan. Laten die menschen toch voorzichtig zijn met hun
doelloos gebral.’85

Over het in 1935 opgerichte Van Heutsz-monument in de Amster -
damse Stadionbuurt wond Meuldijk zich eveneens op. Dit was geen eer-
betoon aan een groot vaderlander, maar een ‘juffrouw […] die haar hond-
jes uitlaat’ – een beschrijving die overigens nog steeds gehoord wordt.86

Omdat de beeldhouwer geen notie had gehad van ‘de grootheid van zijn
volk en van Van Heutsz’, had de muze hem danig in de steek gelaten, aldus
Meuldijk:

Hij besefte niet de enorme beteekenis, die Indië voor Nederland heeft
gehad en nòg heeft. Hij putte niet uit het wezen van dat Nederlandsche
volk, dat Indië voor Nederland en ook voor hem heeft gemaakt wat het
thans is. Hij heeft niet beleefd den wil en de kracht van zijn volk, dat
Nederlandsch-Indië schiep. Hij heeft niets begrepen van de ontzaglijke
volks-eigen energie, die noodig geweest is om op die gewesten zoo sterk 
en onuitwischbaar den Nederlandschen stempel te drukken.87

Met deze observatie had Meuldijk op zichzelf geen ongelijk. De maker van
het beeld, Frits van Hall, had communistische aspiraties en had de opdracht
uit geldgebrek aangenomen.88 Tijdens de bezetting speelde hij een belang-
rijke rol in het kunstenaarsverzet. In januari 1945 werd hij gefusilleerd na
lange gevangenschap in Nederlandse en Duitse kampen.89 Het monument
kwam ongeschonden de oorlog door, maar dat had niet veel gescheeld.
nsb-orgaan Volk en Vaderland zag het als ontaard en ook Mussert spotte er-
mee. Van Heutsz’ eigen zoon, die Sturmbannführer der Waffen-ss was, ver-
zocht de Amsterdamse nsb-burgemeester Voûte in 1943 of het kon wor-
den neergehaald. De burgemeester vond het een goed idee, maar het zou
er niet van komen.90
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Meer nog dan op ontaarde kunst richtte het nationaalsocialistische
iconoclasme zich op huldeblijken aan joden in de openbare ruimte. In 1943
vernielden nsb’ers het monument voor de schilder Jozef Israëls in Gro nin -
gen.91 De buste van Herman Heijermans in het Amsterdamse Leidsebosje
was in 1939 al eens toegetakeld. In het najaar van 1940 gebeurde dat op-
nieuw en werd de sculptuur verwijderd.92 Ruim een kilometer verderop
stond sinds 1886 het monument voor arts en weldoener Samuel Sarphati
in het naar hem genoemde park. Midden in de oorlog kregen de omwo-
nenden een brief thuisbezorgd met de mededeling dat het park voortaan
Bollandpark zou heten, naar de antidemocratische en antisemitische filo-
soof Gerard Bolland.93 Ook Sarphati’s monument werd verwijderd.

Enkele werken van Harmen Meurs vielen ten prooi aan een bijzondere
vorm van iconoclasme. Toen de nazi’s het land binnenvielen, vernietigde
de schilder zijn politiek getinte stukken eigenhandig. Als antifascist en
echtgenoot van de joodse kunstenares Berthe Edersheim had hij daar alle
reden toe. In de luwte van het Gelderse buurtschap Speuld kwam het stel
de oorlog ongeschonden door. Meurs bleef buiten de Kultuurkamer en
schilderde weinig. Wel maakte hij een reeks tekeningen met titels als Op
de vlucht neergeschoten, Hij hing zich op in zijn cel en Uit het raam gespron-
gen. Deze begroef hij in een doos in zijn tuin, waar hij ze later niet meer
heeft kunnen terugvinden.94

Kunstenaars en de Kultuurkamer

opbouw en doelstellingen van de kultuurkamer
‘In onze eeuw ziet de staat zijn kultureele taak duidelijk voor zich,’ stelde
voorman van de kunsten Tobie Goedewaagen tijdens een redevoering in
maart 1942. ‘Hij laat haar niet meer aan haar lot over, maar maakt zijn wil
kenbaar, voorzichtig, maar duidelijk. Voorzichtig, omdat een synthetische
geest in de kunsten groeien moet en niet gemaakt kan worden; duidelijk,
aangezien de staat onontkoombaar voor de taak gesteld is, ook de kunsten
te steunen, te stimuleeren, te zuiveren, te ordenen en gade te slaan.’1 De ge -
promoveerde filosoof Goedewaagen sprak graag en vaak in het openbaar.2

Ditmaal sprak hij bij de opening van het Nederlands Kunst huis, dat, ge-
vestigd in hartje Amsterdam, bedoeld was om de bloem der nationaalsoci-
alistische kunst te tonen.

In Goedewaagens Nederland zouden de kunsten niet langer van staats -
 wege veronachtzaamd worden.3 Volgens de cultuurpoliticus behelsde de
taak van de staat de
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voorzichtige, maar directe regeling van het cultuurleven, het bevorderen
onzer cultuur in vormen, die het volksleven noodig heeft, het stimuleeren
van muziek, tooneel, letterkunde, persuitingen, bouwkunst, beeldende
kunsten en kunstnijverheid op al die plaatsen, waar onze cultuur er door
verrijkt wordt. Daarnaast het verhoeden van uitingen van z.g. cultuur, die
het artistiek en zedelijk peil van ons volk dreigen te ver lagen en in gevaar
brengen.4

Om deze taak te verwezenlijken, werd de bestaande departementale struc -
tuur gewijzigd. De kunsten werden geïsoleerd van het sinds 1918 bestaande
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (okw) en samen
met de media ondergebracht in een nieuwe afdeling naar Duits voorbeeld:
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (dvk). Goedewaagen
werd tot secretaris-generaal benoemd van het op 27 november 1940 inge-
stelde, in Den Haag gevestigde departement.5 Net als hijzelf was het meren-

Tobie Goedewaagen
rondgeleid in het Neder-
landse Kunsthuis door
Ed Gerdes, 7 november
1942.
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deel van zijn ambtenaren nsb’er. Het overige deel van okw ging verder als
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (dowc).6

Het dvk richtte zich op de organisatie van tentoonstellingen, de ver-
strekking van opdrachten en subsidies en de opbouw van een eigen collec-
tie.7 Daarnaast installeerde Goedewaagen in november 1941 de Neder land se
Kultuurkamer (nkk), kortweg de Kultuurkamer geheten. Dit onafhanke-
lijke, eveneens in Den Haag gevestigde onderdeel van het dvkwas gemodel-
leerd naar Goebbels’ Reichskulturkammer en zou zich gaan bezighouden
met de behartiging van de sociale, economische en juridische belangen van
kunstenaars. Zoals het op een Kultuurkamervergadering te Groningen
werd uitgedrukt: ‘De Kultuurkamer bemoeit zich met de kunstenaar, het
Departement met de Kunst.’8

De Kultuurkamer had consequenties voor alle kunstenaars. Wie het
beroep wilde blijven uitoefenen, moest zich bij de organisatie aan mel den.9

Kunstenaarsverenigingen en andere gezelschappen van kunstenaars dien -
den hun leden collectief op te geven – waarmee de Kultuurkamer vele
vliegen in één klap sloeg. Een aanmelding zou na de nodige controles van
de persoon, zijn stamboom en zijn werk worden omgezet in een lidmaat-
schap. Joodse kunstenaars waren niet welkom, makers van ontaarde kunst
en ‘kitsch’ evenmin.10 De Kultuurkamer bemoeide zich in de praktijk dus
wel degelijk met de kunst.

Eenmaal ingeschreven konden schilders en beeldhouwers blijven ex-
poseren en hun werk aanbieden via de kunsthandel. Zij konden ‘rantsoenen’
materiaal krijgen via de Kultuurkamer. Zij hadden toegang tot subsidies
en opdrachten van het dvk en hun kunst kon worden aangekocht voor de
rijkscollectie. Omdat het regime veel geld in de kunsten stak, kon een mee -
gaande kunstenaar zodoende goed verdienen. De niet-ingeschrevenen daar -
entegen werd de pas afgesneden. Zij riskeerden een boete bij het ontplooi-
en van kunstzinnige activiteiten.11 In de verschillende landstreken zagen
con troleurs toe op de naleving van de regels, terwijl zogenoemde corres-
pondenten eropuit trokken om kunstenaars tot registratie te bewegen.

De leiders van de Kultuurkamer beseften dat het gros van de Neder -
landse kunstenaars deze nazificering van het kunstleven afwees. Daarom
deed men het voorkomen alsof de Kultuurkamer een politiek neutrale in-
stelling was. Sebastiaan de Ranitz, dvk- en Kultuurkamerchef in de laatste
twee oorlogsjaren,12 stelde tijdens een vergadering

dat wanneer iemand lid van de n.k.k.werd, dikwijls werd verondersteld
dat men lid werd van een nevenorganisatie van de n.s.b.Dergelijke
 uitingen hebben natuurlijk veel kwaad bloed gezet. Dit is echter ten
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 eenenmale onjuist. De n.k.k.wil alle menschen in een organisatie
 opnemen. Met politiek heeft dit niets te maken. Wanneer er eenige sprake
is van politiek, dan betreft dit zeker niet de n.k.k., eerder wellicht het
Departement.13

De onwaarachtigheid van De Ranitz’ woorden school al in zijn omschrij-
ving van de Kultuurkamer als instelling voor ‘alle menschen’. Voor joden
was het lidmaatschap immers verboden.

Goedewaagen verdeelde de Kultuurkamer in ‘gilden’, een bewuste ver-
wijzing naar het middeleeuwse gildesysteem. Het begrip was voor hem
 synoniem met binding, stijl en continuïteit in de cultuur.14 Idealisering
van het (verre) verleden was de nationaalsocialisten eigen. Binnen hun
geschied beeld vormde de Franse Revolutie een kantelpunt, erna was het
bergafwaarts gegaan met de wereld. Die revolutie had immers aan de wieg
gestaan van de democratisering en individualisering die de westerse maat -
schappij in toenemende mate waren gaan beheersen.15 Een anoniem ge-
schrift van een nsb’er illustreert het onbehagen over de twintigste-eeuwse
status-quo:

Als Spengler in zijn ‘De ondergang van het avondland’ in pessimistische
stemming de laatste phase der Europeesche cultuur aankondigt, dan
schijnt hij daarin gelijk te hebben. Want ons Europeesche volkerenleven
leek uitgeleefd en uitgedacht. Dood gefilosofeerd en kapot gedacht.
Stelsels hebben alle gefaald. Conferenties zijn alle mislukt. […] In de
 laatste jaren schoten de menschen en de volkeren langs elkaar heen als
 auto’s in den mist en in den nacht.16

Anders dan de liberalen, de gevestigde confessionele partijen en vanaf de
jaren dertig ook de socialistische sdap, die de moderne, gedemocratiseerde
samenleving slechts op punten wensten bij te sturen, wilden de nationaal-
socialisten met een ruk aan de noodrem trekken.17 Door middel van een
nieuwe revolutie wilden zij de verfoeide verworvenheden van de Franse
Revolutie ongedaan maken. Inspiratie voor de nieuw te creëren maat schap -
pij vonden zij in verschillende historische periodes en samenlevingen,
 variërend van het prechristelijke, door Tacitus beschreven Germania tot
de Republiek ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.18 ‘Wij zijn ons bewust
van het soldatenbloed, dat in onze aderen vloeit, waardoor onze voor -
vaderen 80 jaar hebben kunnen vechten tegen de wereldmacht Spanje,’
schreef nsb-krant De Zwarte Soldaat in 1942.19 Voor de herstructurering
van de kunsten keken de nationaalsocialisten naar de Middeleeuwen. De
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kunstenaar, die tijdens de Renaissance van ambachtsman tot schepper
van kunst met een grote K was geworden, diende weer neer te dalen uit
zijn ‘ivoren toren’ en de weg terug te vinden naar de ‘volksgemeenschap’.
Het gildestelsel zou dat volgens Goede waagen in de hand werken:

De gildentijd is […] van belang, omdat hij een maatschappij laat zien,
waarin ieder burger gildebroeder is en niet de enkeling, maar het gilde
beslist over iemands geschiktheid om een vak te beoefenen. Zoo zorgde
het gilde (ook hier en daar ‘vriendschap’ genoemd) voor de opleiding,
waardoor de kwaliteit van het product verzekerd was. Het behartigde de
sociale belangen (uitkeering bij ziekte, pensioen, veelal ook begrafenis -
fonds). Het bestreed ontoelaatbare concurrentie en prikkelde het eerlijk
initiatief. Zoo werd ook de cultuurwerker gedragen door de gemeen schaps -
gedachte en was hij ingeschakeld in het organische kader der samen -
leving.20

Binnen de Kultuurkamer werden de beeldend kunstenaars samen met de
architecten en kunstnijveraars in het Gilde voor Bouwkunst, Beeldende
Kunsten en Kunstambacht (bbkg) geplaatst. Daaronder viel weer de ‘groep’
beeldende kunsten, onder andere bestaand uit de ‘vakgroepen’ schilder-
kunst en beeldhouwkunst. Arti et Amicitiae-bestuurslid Arnout Colnot was
zowel groepsleider beeldende kunsten als vakgroepleider schilderkunst.21

Leider van de vakgroep beeldhouwkunst was Johan Polet.22 Naast elke lei-
der stond een bestuurder, die zich bezighield met administratieve en be-
stuurlijke taken.23 Hoe de twee functies zich hiërarchisch tot elkaar ver-
hielden, was niet geheel duidelijk. Sommigen meenden op grond van 
het leidersbeginsel dat de leider de eindbevoegdheid had, volgens anderen
lag deze in handen van de bestuurder en was de leider vooral adviseur.24

Goedewaagen meende het laatste – hoewel hij met de volgende woorden
weinig opheldering zal hebben gebracht:

Eigenlijk is de dagelijksche bestuurder de leider. Wat de bestuurder 
dus zegt tegen de menschen die onder hem staan, geldt als het woord 
en de wil van de leider. Dat wil nog niet zeggen, dat de bestuurder 
nu maar  eigenmachtig en eigengereid mag optreden en nu eens leider 
gaat spelen. […] De bestuurder is eigenlijk de zichtbare vorm van
den leider.25

De Kultuurkamer kende niet alleen een verticale, maar ook een horizon-
tale opbouw. Het land werd opgedeeld in een achttal gewesten, elk bestuurd
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door een gewestelijk bureau. Daarvan zouden er overigens maar vier in
werking treden.26 Hier konden kunstenaars terecht met vragen en klach-
ten over onder andere voorschriften, materiaalvoorziening en later ook de
arbeidsinzet.27 Verder dienden de bureaus de regionale kunst te stimule-
ren en de naleving van de regels in het oog te houden.28

Ook achter het idee van de gewestelijke indeling school de gedachte
van volksgemeenschap, bloed en bodem. Alleen wanneer kunst en cultuur
aan de tradities van ‘bloed en bodem’ gebonden waren, konden zij volgens
Goedewaagen gedijen.29 Tijdens een officieel bezoek aan Maastricht zette
hij zijn visie als volgt uiteen:

Waarom heeft het Duitsche volk zulk een hoog cultureel peil? Omdat in
Weimar, in Weenen, in Keulen, in Berlijn, in München het cultuurleven
gesteund en gestimuleerd is. Waarom bleek de Fransche cultuur minder
krachtig dan verfijnd? Omdat hier een centralistische machtskern over een
stom, slechts door staatseenheid gebonden, volksgebied kon heerschen
en een mechanistisch beginsel, het staatsche beginsel, de organische
volksidee overtroefde.30

Dat de dvk-leider dit standpunt juist in Maastricht te berde bracht, was geen
toeval.31 Met de gewestelijke opzet speelde hij handig in op de aloude frus-
traties die daar leefden over de positie van de voormalige Generaliteitslan -
den. Limburg zou van wingewest tot ‘hooggewaardeerde medearbeider in
onze cultuur’ worden, voorspelde hij. Aan het ‘Hollandisme’ zou, ‘mede
door den wil van ons nationaalsocialisten’, paal en perk worden gesteld.32

Het Limburgsch Dagblad reageerde verheugd op Goedewaagens woorden:

Liberalen en sociaal-democraten spraken gelijkelijk van het donkere
Zuiden, de eersten omdat de katholieke provincies hun staatkundige en
economische stelsels niet wenschten te aanvaarden, de laatsten omdat zij
onder de arbeidersbevolking nooit een aanhang van eenige beteekenis
konden verwerven. En nu komt een voorman van de n.s.b., de secretaris-
generaal van Volksvoorlichting en Kunsten, te Maastricht den lof zingen
van de zuidelijke gewesten en gewagen van het rijke cultuurleven, dat 
in Brabant en Limburg ‘voor ons uit het strakker Noorden’ grootendeels 
in het verborgene heeft gebloeid. De heer Goedewaagen wenscht de
 geschiedenis der Nederlanden niet met die van het gewest Holland te
 vereenzelvigen en is zich bewust, ‘dat het kerngebied onzer historie zich
veelal juist in de grensgebieden het sterkst heeft getoond’. Men zou dit
een rehabilitatie van het ‘donkere Zuiden’ kunnen heeten […].33
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Voor de diverse posten binnen de landelijke en gewestelijke afdelingen
van de Kultuurkamer werd vanaf 1941 ijverig naar geschikte medewerkers
gezocht.34 Mensen werden gepolst, gesprekken gevoerd en brieven van aan -
beveling geschreven. De nsb droeg kunstenaars en kunstliefhebbers aan,
waarbij vakbekwaamheid, persoonlijke reputatie en nationaalsocialisti-
sche overtuiging als criteria golden.35 Ook antisemitisme werd als aanbe-
velenswaardige eigenschap genoemd. Omdat de organisatie van de grond
af aan moest worden opgebouwd en de vijver waaruit men viste maar ma-
gertjes gevuld was, waren de rekruten niet altijd even capabel. Vanuit de
eigen gelederen werd eind 1944 vastgesteld dat ook de Kultuurkamer te
kampen had gehad met ‘het euvel’ dat zich overal had gemanifesteerd bij
de inrichting van de nationaalsocialistische samenleving: het tekort aan
geschikte krachten.36

Als Kultuurkamerfunctionaris werden zodoende ook niet-nsb’ers toe-
gelaten. Johan Polet en Arnout Colnot waren geen partijlid, maar deson-
danks geziene medewerkers van de Kultuurkamer. Hun ‘apolitieke’ status
bracht zelfs voordelen bij het opbouwwerk. Want, zo luidde het in een ver-
gadering: ‘[…] zij hebben eenerzijds het voordeel dat zij de n.k.k. gunstig
gezind zijn maar genieten anderzijds toch ook de achting van de “niet-mede-

Bewijs van aanmelding Kultuurkamer.
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werkers”’.37 Principiële nsb’ers konden het maar matig waarderen wanneer
niet-nationaalsocialisten taken toebedeeld kregen. Beeldend kunstenaar
Cris Agterberg, groepsleider Kunstambacht binnen het bbkg, achtte dit
‘in stryd met de belangen van Het Nationaal Socialisme en een gevaar voor
een goed functioneeren van deze Cultuurkamer’.38

Ondanks de organisatorische problemen en het geringe enthousiasme
onder kunstenaars traden de diverse gilden van de Kultuurkamer in de loop
van 1942 in werking.39 Door middel van verordeningen in de media werden
de regels bekendgemaakt. Dat van de verschillende culturele instellingen
binnen de nieuwe orde juist de Kultuurkamer zou beklijven in het collec-
tieve geheugen, is het gevolg van het dwingende karakter ervan. In tegen-
stelling tot wat wel is verondersteld, konden kunstenaars zich niet zelf aan -
melden. Zij kregen een formulier thuisgestuurd waarop gegevens moesten
worden ingevuld als woonadres, vakopleiding en werkzaamheden. Bij de
beeldend kunstenaars viel dit verzoek vanaf begin maart 1942 op de deur-
mat. Zij dienden het uiterlijk 1 april 1942 te retourneren.40

De meest radicale implicatie van de Kultuurkamer was de buitensluiting
van personen die als niet-arisch werden beschouwd of die met een niet-
ariër gehuwd waren. Daarvan vormden de joden de grootste groep. De 28
bakken met registratiekaartjes in het Kultuurkamerarchief – de cartotheek
is niet meer compleet – bevat bijna geen kaartjes met joodse namen. In een
enkel geval ontving een joodse kunstenaar een verzoek tot aanmelding.
Zodra men echter lucht kreeg van diens afkomst, werd het fiche voorzien
van een kruis en de aantekening ‘Jood’.41 Volgens een verordening van de
rijkscommissaris was men joods wanneer men meer dan één joodse groot-
ouder bezat.42 Kunstenaars met een joodse partner werden aangemerkt als
‘Joodsch geval’ en konden dispensatie krijgen.43 Hierbij speelden vakbe-
kwaamheid en ‘bloedinslag’ een rol. Wanneer iemands echtgenoot twee
joodse ouders had, volgde bijna altijd afwijzing. Was deze half joods, dan
werd de aanvrager meestal toegelaten.44

De bezetter werkte volgens het principe van de omkering van de be-
wijslast: elke kunstenaar diende aan te tonen dat hij en zijn eventuele eega
of verloofde niet joods waren. Dit geschiedde door middel van de welbeken-
de ariërverklaring. De beeldend kunstenaars ontvingen deze in de zomer
van 1942, enige maanden ná de toesturing van het inschrijfformulier voor
de Kultuurkamer.45

Met deze uitermate bureaucratische aanpak begroeven de Kultuur ka -
mer medewerkers zichzelf onder het werk. Uitentreuren hielden zij zich bezig
met het natrekken van stambomen en uitgebreid werd er gebakkeleid over
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de status van onder andere Indiërs, Maleiers, ‘Suriname-negers’ en hun echt-
genoten.46 De ambtelijke briefwisselingen tonen de absurditeit van de natio-
naalsocialistische rassenleer. Zo schreef het hoofd van het Bu reau Lid maat -
schapszaken aan de bestuurder van de Kultuurkamer in Noord-Holland:

Zoals U wellicht bekend zal zijn worden negers en afstammelingen van
negers niet tot het lidmaatschap der Nederlandsche Kultuurkamer
toegelaten. Om nu aan de afwijzing te ontkomen bedenken deze lieden
alle mogelijke uitvluchten. Soms beweren ze van Zuid Amerikaansche
Indianen af te stammen; dan weer behoorden hun voorouders tot een of
andere Britsch Indische Stam. Een en ander is natuurlijk nooit te
bewijzen, reden waarom in dit vraagstuk het standpunt is aangenomen:
als de persoon zwart ‘kroezend’ haar en/of dikke lippen heeft, als het
uiterlijk van den man over het geheel genomen ernstig doet vermoeden
dat hij van negerafkomst is, dan wordt hij afgewezen.47

De nauwe mazen van het nationaalsocialistische net bleken niet te voor-
komen dat daar ‘onzuivere’ elementen doorheen zwommen. Architect Hen -
drik Wijdeveld zorgde bijvoorbeeld voor discussie binnen de gelederen.
De fascistisch georiënteerde Wijdeveld had in de zomer van 1940 het na -
ieve, idealistische boekje De nieuwe orde uitgebracht, een bespiegeling op
de potentiële zegeningen van de nieuwe tijd.48 Ook publiceerde hij in De
Schouw, het huis orgaan van de Kultuurkamer. In de Kultuur kamer raad,
een overleg van kopstukken, was zijn inzet niettemin omstreden omdat
zijn echtgenote half joods was. Eén raadslid stemde toe met een Kultuur -
kamer lid maat schap voor de architect, maar betwijfelde of hij een advies-
functie kon vervullen binnen de organisatie, een tweede was ‘geheel tegen
dispensatie’ omdat hij vreesde voor ‘de joodsche invloed’. Hij herinnerde
zijn collega’s eraan dat ook de joodse toneelspelers Fie Carelsen en Louis
de Bree al dispensatie hadden weten te krijgen. Een derde raadslid was
van mening dat men moeilijk bezwaren kon hebben tegen iemand die zelf
‘100 procent arisch’ was en 35 jaar geleden met een half joodse vrouw was
getrouwd. ‘Men moet er toch voor zorgen, hier niet kleinzielig te worden,’
voegde hij daaraan toe.49

Overigens lijkt in ieder geval Fie Carelsen, anders dan wat in de Kul -
tuur kamerraad werd beweerd, geen toegang te hebben gekregen tot de
Kultuurkamer. In juli 1944 ontving zij een negatief antwoord op het dis-
pensatieverzoek dat zij twee jaar daarvoor had ingediend.50 Een opmerke-
lijke voetnoot bij deze geschiedenis is dat Carelsens moeder tijdens de be-
zetting bekendmaakte dat haar dochter niet heel, maar half joods was.51
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Fie zou niet het kind zijn van haar toenmalige joodse echtgenoot, maar van
haar minnaar Frits Bouwmeester. Fie kreeg permissie om te blijven optre-
den. Haar moeder werd gedeporteerd en stierf een ondervoedingsdood in
Theresienstadt. Dat Fie had doorgespeeld en graag bij de Kultuurkamer had
gewild, werd haar na de oorlog niet in dank afgenomen.52 Zij en Louis de
Bree waren niet de enige joden die tot de Kultuurkamer probeerden toe te
treden.53 Zo hoopten zij nog enige grip te houden op hun in snel tempo in-
eenstortende leefwereld.

kleur bekennen54

Hoe weinig florissant de jaren dertig voor kunstenaars ook waren geweest
en hoe schoon de beloftes ook waren: het merendeel van de kunstenaars
zag de Kultuurkamer niet graag komen. Dit puur en alleen omdat zij ver-
plicht was gesteld, en dat door een regime dat het grootste deel van de be-
volking liever zag verdwijnen.55

Na de capitulatie was de kunstenaarsgemeenschap zich in allerijl gaan
organiseren, in de hoop dat de bezetter het kunstleven zoveel mogelijk on-
gemoeid zou laten. Aanjagers van dit initiatief waren Jean François van
Royen, drukker en algemeen secretaris van de ptt, en architect en graficus
Hein von Essen.56 Van Royen had zich al in de jaren dertig voor kunstenaars
ingezet, gealarmeerd door hun zwakke positie in crisistijd en de geringe
overheidsaandacht voor hun situatie. Daaruit waren een voorzieningsfonds
en een postzegelactie voortgevloeid.57 Ook had hij eerder een poging ge-
daan om de Nederlandse kunstenaars in één organisatie te verenigen.58

Voor al dankzij hem was in 1938 de Centrale Commissie in het leven geroe-
pen, een voorlopige eenheidsorganisatie voor kunstenaars. De komst van
het Duitse regime bracht het eenheidsstreven in een stroomversnelling. Op
verzoek van de toenmalige secretaris-generaal van okw Gerrit van Poelje
richtte Van Royen op 28 mei 1940 de Nederlandse Kunstenaars organisatie
(nok) op.59 ‘Als de Duitsche instantie iets dergelijks wil,’ aldus Van Royen
tijdens de oprichtingsvergadering, ‘dan kunnen wij niet beter doen dan ze
voor te zijn op eigen wijs. Het zal dan, wanneer wij zelf een goede regeling
hebben, gemakkelijker vallen iets te redden dan wanneer ons alles van die
zijde moet worden opgelegd.’60

Rond de vijftig verenigingen sloten zich aan bij de nok, resulterend in
een totaal aantal leden van ongeveer 6500. Het initiatief vertoont gelijke-
nissen met de politieke massabeweging de Nederlandse Unie.61 Ook de
Unie stamde uit de prille bezettingsdagen, toen bij velen nog de hoop en in -
druk bestonden dat de nieuwe machthebber zich relatief mild zou opstel-
len, en ook hier was het doel om zo veel mogelijk – in dit geval politieke –
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speelruimte te creëren, soms vanuit een positief oordeel over een blijvend
sterk Duitsland.62 Het bleek een voor velen aantrekkelijk idee: de bewe-
ging trok in korte tijd honderdduizenden leden aan.63 Ze kreeg echter ook
substantiële kritiek. Wilde ze haar doel bereiken, dan was onderhandelen
met en concessies doen aan de bezetter onvermijdelijk. Diens systeem was
in de ogen van de critici zo afkeurenswaardig dat zij elke tegemoetkoming
uitsloten.64 Mettertijd kreeg de Nederlandse Unie steeds meer beperkingen
opgelegd, om eind 1941 te worden verboden.65

Ook de nok kwam bedrogen uit. Zij meende haar integriteit te kunnen
bewaren binnen de nieuwe verhoudingen, maar koerste net als de Unie op
een duivelspact af. De eerste tekenen daarvan dienden zich aan in augus-
tus 1940, toen tweede voorzitter Hein von Essen de brochure Eenheid der
Nederlandsche kunstenaars publiceerde. De deutschfreundliche Von Essen
stelde daarin verbroederend: ‘Een n.s.b.-er kan fel tegenover een democraat
staan, maar een echt kunstenaar erkent den echten kunstenaar, ook al is
de één n.s.b.-er en de ander democraat.’66 De schrijver vertrouwde erop

dat onze organisatie, die, zij het op Nederlandsche wijze, den drang tot
nieuwe ordening zeer duidelijk zichtbaar heeft gemaakt, in overleg met de
autoriteiten, haar groote taak vol vertrouwen op een vruchtbare ontwik -
keling op zich kan nemen. […] Zooals de Duitscher zijn bloed-en-bodem
eert, zoo zal hij het verstaan, dat de Nederlander zijn bloed-en-uit-het-
water-gewonnen-bodem-en-zijn-zee liefheeft en daaruit zijn eigen
volksaard heeft getrokken. Niet in den marionet-Nederlander of namaak-
Duitscher, maar in den voluit ‘Nederlandschen’ mensch, niet in een
napraten, maar in ons mannelijk en open woord op onze wijze zal de
Duitscher belang stellen. Men den echten Nederlander alleen zal hij als
echte Duitscher de eerlijke samenwerking en een nieuwe ordening 
willen betrachten.67

Hoewel voorzitter Van Royen zich kort daarna namens de nok van de in-
houd van de brochure distantieerde, was bij velen het wantrouwen ge-
wekt.68 Stedelijk Museum-conservator Willem Sandberg ontwikkelde zich
tot een van de meest uitgesproken tegenstanders van het kunstenaarsver-
bond. Hij stond op goede voet met Van Royen en volgde het initiatief aan-
dachtig – ‘mag ik even een kletspraatje komen maken over je nieuwe cen-
tralissima kunstenaarsorganisatie?’, schreef hij in juni 1940 aan Van Royen
met een hem typerend gevoel voor ironie.69 Von Essens brochure vond hij
‘volkomen onaanvaardbaar’: ‘er zijn tegenwoordig menschen, die meenen
alles goed te kunnen praten, wanneer ze maar steeds de woorden Neder -

Wesselink|kultuurkamer_vs06_def  28-01-14  15:22  Pagina 68



KUNSTENAARS EN DE KULTUURKAMER 69

land en volk herhalen – in hun mond worden deze begrippen tot frasen,
die alleen maar hun uit-water-gewonnen-bloed verraden,’ schreef hij Van
Royen.70 In september 1940 trok Sandberg zich terug als lid van Van Roy ens
Centrale Commissie.71 De nok-brochure, maar ook andere zaken hadden
hem tot de overtuiging gebracht dat het onder de gegeven omstandigheden
beter was om niet te organiseren.72 Na de oorlog verklaarde hij: ‘Ik heb al-
tijd tegen Van Royen gezegd […]: “Dan breng je alles op een presenteer-
blaadje voor de Moffen.”’73

In het voorjaar van 1941 peilde de nok de meningen over de Kultuur -
kamer door middel van een enquête onder haar leden. 70 procent van de
ondervraagden bleek tegen, 13 procent was voor, de rest neutraal.74 De be-
zetter greep onmiddellijk in en ontbond de nok.75 Sandberg kreeg gelijk
met zijn bezwaar tegen het verenigen van kunstenaars. De bezetter, ver-
zot op lijsten als hij was, nam de ledenadministratie van de nok eenvoudig
over toen deze was opgeheven. Zo kreeg men een hele stapel gegevens in
één klap ter beschikking.76

Terwijl van de 6500 nok-leden zich 70 procent tegen de Kultuur kamer
had uitgesproken, zetten negen maanden later slechts 1902 kunstenaars hun
handtekening onder een aan Seyss-Inquart gericht bezwaarschrift tegen
de Kultuurkamer. Dit schrijven was opgesteld door een groep kunstenaars
van uiteenlopende disciplines en verklaarde de Kultuurkamer in strijd met
het Nederlandse kunstenaarschap. De bezetter sloeg hard terug. Verschil -
lende kunstenaars werden ingerekend, onder wie, ten onrechte, ook Van
Royen. Hij had niets met de actie te maken, had het bezwaarschrift zelfs
niet willen ondertekenen. In de lente van 1942 bezweek hij, 64 jaar oud,
aan dysenterie en angina in Kamp Amersfoort.77

De afgenomen weerstand onder kunstenaars betekende echter niet
dat zij positiever over de Kultuurkamer dachten. Zoals de reactie op het
bezwaarschrift illustreert, had de bezetter de druk opgevoerd, zowel in de
cultuursector als elders. Om duidelijk te maken dat het hun ernst was met
de gildevorming, waren vooraanstaande kunstenaars op het matje geroe-
pen en onder druk gezet. Dit had de angst – ‘misschien nog het fatsoen-
lijkste motief!’, in de woorden van Jan Engelman78 – doen stijgen.79 Het
ondertekenen van een bezwaarschrift was daarbij nog iets anders dan het
invullen van een anonieme enquête. Kunstenaars realiseerden zich dat wie
zich niet meldde, niet kon exposeren, geen subsidies en materiaal kreeg
en niet aan de overheid kon verkopen. Ook speelde vanaf 1942 angst voor
de Arbeitseinsatz een rol.80 ‘Het komt er dan op aan wat de kunstenaars
gaan doen,’ aldus Werkman toen hij van de oprichting van de ‘gilde-bewe-
ging’ vernam.81 Zelf schreef hij zich niet in, maar met zijn drukkerij stond
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hij wel geregistreerd.82 Het verheugde hem dat de bezetter hem niet pri-
mair als kunstenaar kende: ‘Dat ik nu bij de nieuwe orde niet officieel als
Kunstenaar te boek kom te staan, is geheel naar mijn zin.’83

De meerderheid van de kunstenaars riskeerde het niet langer om zich
te verzetten. Zij retourneerden het aanmeldingsformulier of lieten zich
registreren door hun vereniging.84 Een rapport van de Kultuurkamer uit
mei 1942 bevestigt deze collectieve Werdegang: ‘Naar het schijnt, hebben
zich te Maastricht alle schilders van eenige beteekenis voor het lidmaat-
schap van de Cultuurkamer aangemeld, ondanks het enorme misbaar, dat
van tevoren werd gemaakt en een krachtigen tegenstand deed veronder-
stellen.’85 Je niet opgeven was, zoals historicus Dedalo Carasso opmerkt,
‘een hele beslissing, die in een tijd dat de Duitsers nog sterk stonden, een
keuze leek tussen als kunstenaar doorgaan of als zodanig stoppen’.86

Misschien is de verklaring die schilder Raoul Hynckes voor zijn mee-
gaandheid aandroeg, wel prototypisch. Hynckes stond op goede voet met
Gerdes, verkocht werk aan het dvk, trad toe tot de Kultuurkamer en expo-
seerde in Duitsland, maar het bestuurslidmaatschap van de Kultuurraad
wimpelde hij af.87 De zuiveringsinstantie die hem na de oorlog ter verant-
woording riep, parafraseerde hem als volgt: ‘Hij had te gehoorzamen aan
de wet – en de grens daarvan is zijn verstand, of zijn geweten. Wat heeft
het voor zin om heldenmoed te vertoonen die in een concentratiekamp
eindigt? Er is maar één ding in het leven: sourire.’88 Ook vertelde Hynckes
de zuiveringsraad dat kunsthandelaar Carel van Lier, bij wie hij vaste ex-
posant was, hem gevraagd had zich te melden.89 Zo konden zijn schilderij-
en in de handel blijven.90 De raadsleden concludeerden dat de schilder al-
leen afkeuring verdiende wegens zijn verantwoordelijkheid als prominent
schilder.91 Hynckes’ verklaring ten spijt moge duidelijk zijn dat hij waar-
schijnlijk evenmin in een kamp was beland wanneer hij zich iets minder
toeschietelijk had opgesteld.

Ook de naoorlogse verklaring van een bestuurslid van schildersver-
eniging De Brug maakt duidelijk hoe velen redeneerden. ‘De Brug is een
vereniging van “armoedzaaiers”, kreeg jaarlijks uit het Voorzieningsfonds
ƒ3000, die ze verspeeld zouden hebben als ze niet tot de Kultuurkamer
toetraden,’ tekende de zuiveringsraad uit zijn mond op. Verder had het be-
stuur zich gemeld ‘op de allerlaatste dag’ en was dat ‘alleen maar een for-
maliteit’ en ‘tegen hun innerlijke overtuiging in’ geweest. Had de regering
in Londen niet geïnstrueerd dat alles zoveel mogelijk zijn gewone gang
moest gaan? Voor de joodse leden zou het bestuurslid nog bij Goede waa -
gen hebben gepleit, maar ‘hij kon er verder niets aan doen en is gezwicht’.
Er was kortom ‘eenvoudig niet tegen te vechten, het was hopeloos, zij heb-
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ben een heleboel geslikt ter wille van materiële belangen, en omdat ze het
beter vonden dat de schilders bleven exposeren’.92

Opvallend is dat de schilders een stuk meegaander waren dan de
beeldhouwers. Dit is niet eenvoudig te verklaren. Zeker is dat het econo-
mische klimaat voor schilders tijdens de bezetting een rol speelde.93 Dat
was namelijk zeer gunstig. De expositiemogelijkheden waren talrijk, de
verkoop ging vlot en de prijzen waren hoog. Sommigen vermoeden dat het
ook iets met het vak zelf te maken heeft. Beeldhouwster Katinka van Rood
stelde in Ons Amsterdam (2010) ‘[…] dat het bij beeldhouwers altijd hard
work is. Die noeste arbeid leidt tot een andere mentaliteit en tot samen-
werking. Als er dan eentje tussen zit zoals Gerrit van der Veen, die roept:
“We moeten wat doen”, heb je de hele ploeg mee. Schilders zaten alleen op
hun zolderkamertje, die hadden dat soort contact niet.’94 Ook historicus
Loe de Jong sprak al van het individualisme van schilders. Zij zouden veel
meer verdeeld en verward zijn geweest.95 De institutionele opbouw van de
schil derswereld was hier mede debet aan. Vanwege de veelheid aan ver-
enigingen, met sterk variërende artistieke en sociale karakters, waren de
schilders lastig op één lijn te krijgen. Een eenheidsfront is bij hen nooit
ontstaan.96 Hun beeldhouwende collega’s hadden alleen de Nederlandse
Kring van Beeld houwers (nkb) als beroepsvereniging, wat de potentiële
eenheid sterk vergrootte.

Mulder wijst bovendien op de factor van krachtig leiderschap – een
rol die figuren als Van der Veen en Leo Braat vervulden bij de beeldhou-
wers.97 Ook kunsthistoricus Jan van Adrichem voert dit aan: ‘Prominente
Neder landse schilders als Jan Sluyters en Willem van Konijnenburg pro-
beerden – bevreesd voor mogelijke maatregelen van de bezetter – een
neutrale (maar in wezen weifelmoedige) houding aan te nemen, wat ten
koste ging van de morele steun die een standvastiger opstelling voor het
kunstenaarsverzet had kunnen betekenen.’98

Het archief van de nkb geeft inzicht in de daadkrachtige en visionaire
acties van zijn leiders, secretaris Van der Veen voorop. Na de inval pro-
beerde Van der Veen, ter vergroting van de eenheid, alle beeldhouwers bij
de vereniging te krijgen.99 Samen met Jan Havermans effectueerde hij ver-
volgens een bestuurswisseling, waarbij zij en Leo Braat de macht naar zich
toe trokken.100 Kort voor het Kultuurkamerultimatum van 1 april 1942 ver-
stuurde hij brieven aan de leden onder de schuilnaam ‘Brandaris’,101 waar-
in hij erop aandrong dat zij hun lidmaatschap opzegden. De meeste beeld-
houwers volgden zijn advies. ‘De ledenlijst is ingekrompen. Tja!’ reageerde
nkb’er Driekus Jansen van Galen. ‘Dat is de storm van den tijd, welken over
onze hoofden gaat.’102 Zelf zegde hij zijn lidmaatschap niet op. Zijn antwoord
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aan Van der Veen laat zien hoe verschillend zij over de situatie dachten:

Weer ontving ik een Brandarisbriefje. Zou het nu voor den Kring geen 
tijd worden, zich daaromtrent te verklaren. – Langer zwijgen kan tot
verkeerde gevolgtrekkingen leiden. En dat moet niet. Ik laat de inhoud
van het briefje onbesproken. Alleen stel ik vast dat het bedreiging bevat.
Voor die bedreiging gaat de nuchtere, de sterke niet uit den weg. Maar 
de zwakke broeder?? – Men behoefd [sic] heusch niet tot de Nazi’s te
behooren, door te erkennen dat de maatschappij jammerlijk was vast -
geloopen. Materieel maar vooral moreel. […] Dat bij de nu ontstane
worsteling, voor velen, veel is verloren gegaan, dient erkend. – Dat het 
die allen met uiterste bitterheid vervult is zeer begrijpelijk. – Daar staat
tegenover een gemeenschap van menschen, die andere normen stellen 
en ook een andere moraal willen voeren, als zijnde m.i. noodig voor 
beter maatschappelijk leven. Ziedaar de omwenteling die zich gaat vol -
trekken, ondanks alle Oorlogsgeweld en Klessebes. De schrijver(s) van de
Brandarisbrieven zou ik ernstig willen waarschuwen. Zij spelen een zeer
gevaarlijk spel.103

De Kultuurkamerplicht gold niet alleen voor beeldhouwers en andere
kunstenaars, maar voor iedereen die beroepshalve met kunst van doen
had. Slechts een minderheid van de 128 beroepen op een lijst uit 1941 be-
trof het kunstenaarsvak zelf.104 Om een beeld te geven van de breedte van
het Kultuurkamerspectrum noemen we er enige: veilinghouders, taxateurs,
kunstcritici, medailleurs, etsers, lithografen, lijstenmakerijen, glasblazers,
glas-in-loodfabrikanten, tegelfabrikanten, heraldici, boekbinders, metaal-
bewerkers, batikkers, bor duurders, gobelinvervaardigers, kantklossers, man -
den makers, rietvlechters, volksdansers, amateurtoneelspelers, balletdansers,
paardansers, revuedansers, costumiers, toneelkappers, conferenciers en
beiaardiers. Het aan tal aanmeldingen steeg zo in de loop der tijd tot grote
hoogte. Op 22 april 1942 stond de teller op 26.000, waarvan ongeveer 10.000
collectieve aanmeldingen. In augustus 1944 was de stand 42.000.105

Onduidelijk is hoeveel van deze personen ook de ariërverklaring teken-
den. Geschiedwetenschappers zijn er sceptisch over. Volgens Mulder stuur de
een groot deel van de kunstenaars de verklaring terug.106 Recentere bron-
nen bevestigen dit beeld.107 Niettemin riep het ‘jodenbriefje’ veel weer -
stand op onder kunstenaars.108 ‘Uit menschelijk oogpunt komt het velen
als onbillijk (en erger) voor, de Joden het bestaansrecht te ontnemen,’ con -
stateerde een Limburgse correspondent van de Kultuurkamer.109 Wel meen -
de hij dat te kunnen verklaren doordat in Limburg niet zo veel joden woon -
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den en men er dus niet ‘de ondervinding’ van had als bijvoorbeeld in de
hoofdstad.110

Een correspondent uit het noorden des lands beschreef een bezoek
van volksschrijver Anne de Vries en negen andere niet bij naam genoemde
kunstenaars:

Zij verlangden n.l. tweeërlei inlichting, 1e of het voldoende was, zich aan
te melden voor de Nederlandsche Kultuurkamer, doch niet de Ariër -
verklaring te onderteekenen. Met verwijzing naar de Kultuurkamer -
verordening heb ik daarop ontkennend geantwoord. Ik geloof overigens
wel, dat men daarover wel heen zal stappen. Een tweede vraag was echter
van meer principieelen aard. De vragenstellers […] verklaarden allen 
van orthodox-christelijke geloove te zijn, reden waarom zij mij vroegen,
welke consequenties op het gebied der godsdienst- en gewetensvrijheid
aanmelding met zich zou brengen.111

Het citaat laat niet alleen zien met welke bezwaren Nederlandse kunste-
naars worstelden, maar toont ook een subtiel maar onmiskenbaar staaltje
antisemitisch denken – alsof de discussie over de ariërverklaring geen prin -
cipiële aangelegenheid zou zijn. Wat betreft Anne de Vries en de ariër -
verklaring kreeg de correspondent overigens geen gelijk. Aanvankelijk
twijfelde De Vries over een ‘passief lidmaatschap’ van de Kultuurkamer,
maar toen het inschrijfformulier werd bezorgd, stopte hij dit onbeschreven
in een ordner. Hij raakte betrokken bij diverse verzetsactiviteiten, waar-
onder het verbergen van onderduikers in een met blad bedekte caravan
naast zijn huis in de Drentse bossen.112

Het geharrewar rond aanmelding en ariërverklaring, tezamen met on-
derbezetting en ongeschooldheid bij het personeel, een gebrek aan kan toor -
machines en ongunstige huisvesting, vertraagde het op gang komen van de
Kultuurkamer.113 Haar beklemmend precieze werkwijze kwam daar nog bo -
ven op. Zo schreef de afdeling Ledenregistratie aan nsb’er Cris Agterberg:

Op de door U ingezonden Ariërverklaring vermeldt U, dat 2 grootouders
van Uw echtgenoote ontbreken, waarbij U de opmerking maakt, ‘groot -
ouders moederszijde onbekend, jong overleden, kinderen in Ned.
Hervormd Weeshuis opgevoed.’ Daar het noodzakelijk is dat de 2 ont -
brekende grootouders alsnog op de Ariërverklaring worden gemeld, 
raad ik U aan U tot het betreffende Weeshuis te melden, opdat een en
 ander kan worden nagevraagd, en de Ariërverklaring volledig ingevuld
kan  worden.114
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Was Agterberg wel volledig geweest, dan was het aanmeldingstraject ech-
ter nog steeds niet afgerond. Ariërverklaringen moesten worden bekrach-
tigd door een uittreksel uit het bevolkingsregister.115

Van daadwerkelijke lidmaatschappen van de Kultuurkamer is het,
 anders dan wat in de literatuur dikwijls is gesuggereerd, dan ook nooit ge-
komen.116 Volgens Carasso bood de relatieve windstilte na de Kultuur -
kamer registratie ‘een mogelijkheid tot bezinning, waarvan velen gebruik
hebben gemaakt’.117 Voor diegenen was het een geluk dat de Kultuurkamer
maar moeizaam in werking trad, ‘zodat de in de fuik gezwommen kunste-
naars niet werden gelicht’.118

Een minderheid van de kunstenaars bleef buiten de Kultuurkamer en daar
weer een minderheid van protesteerde openlijk of ging in het georgani-
seerde verzet.119 Op het fiche van schilderes Lucie van Dam van Isselt staat
in grote rode letters geschreven: ‘vervalt, wenscht geen lid te worden’.120

Beeldhouwer Mari Andriessen werd na herhaaldelijke weigering beboet
door de tuchtraad van de Kultuurkamer.121

Dat juist Andriessen in deze situatie terechtkwam, is geen toeval. Bij
bekende kunstenaars werd extra moeite gedaan om hen in de Kul tuur -
kamer te krijgen. Als zij meededen, zou de rest vanzelf volgen, luidde de
niet onjuiste redenering.122 Per discipline werd hun opstelling bijge hou -
den.123 Bovendien trokken figuren als Seyss-Inquart, Gerdes en cultureel
adviseur van de Kultuurkamer Ad Sassen het land door om hen persoon-
lijk te overtuigen van ‘de nieuwe begrippen’.124

De Limburgse schilder Charles Eyck was een van degenen die met zo’n
bezoek werden vereerd. Als maker van monumentale religieuze kunst
stond hij zowel regionaal als landelijk hoog in aanzien.125 Zijn aanmelding
zou voor de beleidsmakers een prachtig precedent hebben geschapen.
Maar Ad Sassen moest in november 1941 aan Goedewaagen berichten:

Met Eyck is nog niet veel te beginnen. Ontegenzeggelijk is hij de grootste
der levende Limburgsche schilders en een naam met buitengewonen
klank. Voor hem is het allemaal nog ‘politiek’ en daarmee wenscht hij niet
van doen te hebben. Het is echter goed, dat ik met hem – ik kende hem
reeds lang voordien – het contact weer heb opgenomen. Op het goede
 oogenblik kan dit van groot belang zijn.126

Correspondent H. Jelinger nam zich eveneens voor Eyck te ‘bewerken’.127

Of hij dat ook deed is onduidelijk. In ieder geval zwichtte Eyck niet voor
de Kultuurkamer.128
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Eind 1941 sprak Sassen met Godfried Bomans. Deze had met zijn Erik
of het klein insectenboek weliswaar een ‘merkwaardig boek’ geschreven, al-
dus de cultureel adviseur, maar was ‘ongetwijfeld een opmerkelijk en, zoo -
als de kranten dit uitdrukken, “veelbelovend” auteur’.129 Bomans toonde
zich tegenover Sassen niet onwillig ten aanzien van het idee van een Kul -
tuur kamer. Wel had hij bezwaren van ideële aard, zo blijkt uit Sassens ver-
slag aan Goedewaagen:

[…] hij is bevreesd, dat het lidmaatschap der n.k.k. ideologische
consequenties met zich brengt, welke hij niet kan deelen. Wanneer hij 
de overtuiging heeft ‘vrij’ te zijn als lid van het Letterengilde in dien zin,
dat hij daardoor geen boeken hoeft te schrijven, welke van een bepaalde
doctrine doordrenkt zijn, zal hij zich gaarne aanmelden. Zoo niet, dan
geeft hij zijn schrijversloopbaan op; een loopbaan, welke sociaal-
economisch zooveel kansen biedt, dat hij zou kunnen trouwen, doch 
die hij zal verlaten om een baan als psycho-technicus bij de mijnen te
aanvaarden en dan jaren te wachten, alvorens te kunnen trouwen.130

Bomans meldde zich niet aan.131 Zijn argument om te kunnen trouwen
lijkt overigens voor de gelegenheid wat aangedikt: een dag voordat hij in
1944 het jawoord voor God zou geven, zegde hij zijn huwelijk af. Volgens
zijn biograaf Michel van der Plas durfde hij de beslissende stap nog niet
aan.132 Het jaar erop was hij er wel klaar voor.133

Moedig was de reactie van dichter Adriaan Roland Holst. Joachim Berg -
feld, Leiter Abteilung Kultur van het Generalkommissariat zur besonderen
Verwendung van het Reichskommissariat für die besetzten niederländischen
Gebiete, informeerde hem persoonlijk over de meldplicht. Roland Holst
schreef terug dat hij de pen had neergelegd en dat inschrijving dus niet
nodig was. Die vlieger ging niet op, liet Bergfeld weten, omdat het werk
van de gevierde dichter nog in de handel circuleerde.134 Roland Holst ge-
hoorzaamde, maar schreef de Kultuurkamer ‘dat uw afkeuring door mij op
hoogen prijs zal worden gesteld’.135 Toen de door Bergfeld gemobiliseerde
Sicherheitspolizei hem vervolgens thuis opzocht, was hij toevallig buiten de
deur.136 Zijn vriend en collega Jan Engelman, die weigering als enige juiste
handelwijze zag, was teleurgesteld dat Roland Holst zich toch had opge -
geven: ‘Wij dragen een groote verantwoordelijkheid en dáárom hebben
wij eigenlijk niet alleen voor onszelf te beslissen,’ schreef hij hem. ‘Het is
vooral om die redenen, dat ik je besluit betreur, al voeg ik er onmiddellijk
bij, dat ik haast alles vergeeflijk vind met het oog op het schrikbewind waar -
aan wij bloot staan en dat ik van mijzelf minder zeker ben dan van wien
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ook, al is de wil tot het uiterste aanwezig.’137 Maar Engelman had niet aan
de pressie blootgestaan die zijn vriend had ondervonden.138

Na de oorlog kreeg het mijden van de Kultuurkamer vanzelfsprekend
een heldhaftig, anti-Duits randje. Toch is het niet zo dat alle weigeraars
daar principiële redenen voor hadden. Een groep architecten stelde een
pamflet op waaruit blijkt dat zij de komst van de Kultuurkamer met ‘groote
belangstelling’ hadden afgewacht. Zij hadden echter moeten concluderen
dat de organisatie ‘een stap achteruit’ betekende. Want, zo stelden zij,

de opbouw van de Kultuurkamer is helaas typisch n.s.b., eenzydig;
zonder behoorlijk onderscheid van beroep of vak of van bekwaamheid
worden daarin by elkaar gebracht: architecten, schilders, musici,
journalisten, tooneelspelers enz. […] Samenvattend kan worden gezegd,
dat deze opzet geheel anti-nationaal is. De conclusie is zeker teleur -
stellend. Uit de verhoogde belangstelling van de overheid voor het rijke
gebied van onze cultuur, hadden wij minstens mogen verwachten een
goede en gezonde ordening van het bouwvak! […] Zo kan dan helaas op
het ogenblik geen ander standpunt worden ingenomen, dan dat van een
volledige afzijdigheid van de Kultuurkamer.139

In dit geval kwam de boycot dus niet voort uit kritiek op de ideële aard van
het systeem – het motief dat na de oorlog alle andere deed verbleken –
maar slechts uit kritiek op een organisatorisch onderdeel daarvan. Het pam -
flet wekt de indruk dat de architecten in kwestie enthousiaste aanhangers
waren geworden wanneer dat onderdeel hun wel was bevallen.

Bovenstaand relaas geeft slechts een beperkt beeld van de variëteit aan be-
weegredenen om wel of niet tot de Kultuurkamer toe te treden. Vele andere
argumenten – sociale, economische, religieuze, politieke – speelden een rol.
En zoals het voorbeeld van de architecten aangeeft, zegt het naakte gegeven
van toetreding of weigering niet alles. Generalisering kan dan ook tot een
vertekend beeld leiden. Het is een onderwerp dat bij elke kunstenaar wiens
werkzame leven door de oorlog werd doorkruist, zorgvuldige studie vereist.

kunstenaars en kunst buiten de kultuurkamer
Zoals we zagen waren er kunstenaars die buiten de Kultuurkamer bleven
omdat ze niet lid mochten worden, en kunstenaars die niet lid wilden
worden. Van de eerste groep, in meerderheid joden, zijn de sombere feiten
bekend. Zij werden geëxcommuniceerd uit de samenleving en meestal ge-
deporteerd en vermoord. Een aantal van hen overleefde in onderduik. In
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hoofdstuk 2 komen we deze groep weer tegen en bespreken we hun uit slui -
 ting vanuit het perspectief van kunstenaarsvereniging Arti et Ami ci tiae.

Zij die geen deel wensten uit te maken van de nationaalsocialistische
kunstwereld, creëerden hun eigen, ondergrondse scene, waarin hun be-
roepsbestaan een geheel nieuwe dimensie kreeg. Beeldend kunstenaars
ontvingen privéopdrachten en leverden bijdragen aan de clandestiene
kunst. Te Groningen berichtte Hendrik Werkman aan het gewestelijk
 bureau van de Kultuurkamer dat hij niet kon ingaan op de uitnodiging om
deel te nemen aan een plaatselijke tentoonstelling: ‘Sedert 1937 heb ik niet
meer geschilderd of aan tentoonstellingen deelgenomen. Mijn bedrijf,
waarmee ik aangesloten ben bij de vakgroep laat mij geen tijd om er nog
weer mee te beginnen. Ik verzoek U daarom voor eventueel volgende ten-
toonstellingen geen uitnoodigingen meer te zenden, ik kan er toch geen
gebruik van maken.’140 In werkelijkheid was Werkman op dat moment ech-
ter zeer productief. Meer dan de helft van zijn oeuvre kwam in de vijf oor-
logsjaren tot stand en zijn grafiek vond gretig aftrek in het ondergrondse
circuit.141

Vanwege het vluchtige karakter van hun kunstvorm moesten musici en
toneelspelers het hebben van zogenoemde ‘zwarte avonden’.142 Vooral in
de latere oorlogsjaren tierden deze welig, getuige de woorden van verzets-
dichter Anton van Duinkerken:

Het werk der clandestiene cultuuravonden vertakte zich in 1943 over 
geheel het land. Het werd gepropageerd door geestdriftige vaderlanders. 
De ondergrondse kunstmanifestatie drong zelfs in de kleinste dorpen 
door en er werden avondjes gegeven in huizen, waar de Duitsers als het 
ware met hun neus op zaten. […] Zij [de zwarte avonden] onderhielden de
vaderlandse geest, bevorderden het contact tussen kunstenaars en publiek,
boden geschikte gelegenheid voor de propaganda van clandestien gedrukte
boekjes of rijmprenten; zij maakten de kunstenaars, die niet getekend
hadden voor de Kultuurkamer, het leven mogelijk en zij voor kwamen in
menig geval de morele depressie van het plaatselijk cultuur leven.143

Geliefd waren de opvoeringen van Shakespeares Hamlet, die op de bühne
herhaaldelijk uitroept naar Engeland te zullen vertrekken, en Vondels
Gijs brecht van Aemstel, waarin toehoorders van begin tot eind anti-Duitse
toespelingen ontdekten.144 In Boxtel kreeg de Nijmeegse hoogleraar B.H.
Molkenboer het aan de stok met de nsb-burgemeester omdat hij tijdens
lezingen bij de mensen thuis omstandig vertelde over de straffen die Dante
in zijn Divina Commedia aan verraders toebedeelde.145
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Zo was de verzetshouding potentieel al inherent aan het kunstenaars-
vak. Daarnaast waren kunstenaars ook actief in het politieke verzet. De
bestuurders van de nkb hadden al vroeg in de oorlog besloten om tegen-
over de machthebber ‘als water te zijn dat steeds ontglipt’.146 Vooral Gerrit
van der Veen zou uitgroeien tot verzetsicoon. In de illegale periodiek De
Vrije Kunstenaar, een initiatief van componist Jan van Gilse, waarschuwde
hij keer op keer tegen inmenging met het nazibeleid. De gratis uitgave, die
voor het eerst verscheen in mei 1942, werd aanvankelijk gefinancierd uit
een fonds van Van der Veen en later waarschijnlijk door het Nationaal
Steun Fonds (nsf), de belangrijkste financier van het landelijk verzet. De
oplage lag rond de duizend exemplaren, maar het blad ging van hand tot
hand en moet zo een veel groter aantal kunstenaars hebben bereikt.147

Van der Veen was eveneens betrokken bij de aanslag op het Amster -
dam se bevolkingsregister in 1943, het bekendste wapenfeit van het kun-
stenaarsverzet. Van der Veen, Sandberg, drukker Frans Duwaer en enkele
anderen waren medio 1942 begonnen met het op grote schaal vervalsen
van persoonsbewijzen (‘pb’s’) om deze uit te kunnen delen aan joden en
voor de arbeidsinzet opgeroepen mannen. Het lukte de groep om nauwe-
lijks van echt te onderscheiden pb’s te fabriceren, maar één probleem
bleef: de autoriteiten konden in het bevolkingsregister natrekken of een
pb echt of vals was. Zo ontstond het plan om het bevolkingsregister op te
blazen.148 Op 27 maart 1943 werd het gebouw aan de Plantage Kerklaan
met behulp van springstoffen en benzol in lichterlaaie gezet. De actie
richtte een enorme ravage aan en hoewel een gedeelte van de cartotheek
intact bleef, werd het systeem langdurig ontwricht.149 Voor de plegers Van
der Veen, schrijver Willem Arondéus, architect Koen Limperg, letterkun-
dige Johan Brouwer en acht niet-kunstenaars was dit echter de laatste ver-
zetsdaad: als gevolg van verraad werden zij al snel na de aanslag ingerekend
en gefusilleerd. Sandberg en enkele andere betrokkenen wisten te ontko-
men.150 Hoewel de motieven voor hun houding zonder twijfel uiteenlie-
pen, moeten zij allen hebben beschikt over Zivilcourage of burgermoed.151

Wierp je je als mens en kunstenaar op voor medemens en maatschappij of
liet je je persoonlijke belangen prevaleren? Tegen over het verzet stond de
meerderheid die het laatste liet overwegen. Schrijfster Willemina Ver -
maat vatte het dilemma dat de bezettingssituatie met zich bracht, treffend
samen. ‘Men kan in dezen oorlogstijd niet anders, dan in de eerste plaats
aan eigen lijfsbehoud denken,’ had zij opgevangen in een samenzijn met
vrienden. Daarop was een zwijgen gevallen dat enkele ogenblikken aan-
hield. ‘Sommige gezichten klaarden op,’ aldus Vermaat, ‘in de harten van
anderen kroop een gevoel van schaamte. Want bij al het menschelijke
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werd er toch een kreukel in de ziel openbaar, die niet door dit woord kon
worden gladgestreken.’152

De Kultuurkamer in werking

een moeizaam proces
Diverse over het land verspreide controleurs dienden in de gaten te houden
of de vanuit Den Haag verordonneerde maatregelen in de praktijk werden
nageleefd. Voor bekende kunstenaars was het vanzelfsprekend lastiger om
de regels te ontduiken dan voor minder bekende collega’s. Verder lag het
aan de activiteit van het gewestelijk bureau en de controleurs van Kultuur -
kamer en dvk hoe groot de bewegingsvrijheid in een bepaalde landstreek
was. Op het platteland was deze niet per se groter dan in het westen des
lands, waar de bezettingsmacht zich concentreerde. In Limburg kwam nota
bene vanuit de eigen gelederen het verzoek of de controleurs vergevings-
gezinder te werk wilden gaan. Gewestelijk bestuurder J. Delsing vond dat
de werkwijze van de opsporingsdienst aan de betreffende volksaard moest
worden aangepast. ‘Ik zou het daarom zeer op prijs stellen,’ schreef de
Limburger aan het hoofd van de opsporingsdienst, ‘indien de controleurs
opdracht kregen in het zuiden eenige soepelheid te betrachten en niet al
te gauw over te gaan tot het maken van proces-verbaal.’1

Aan structurele controles is men echter nooit toegekomen en van vol-
ledige nazificatie van de Nederlandse kunstwereld was bij lange na geen
sprake. Regelmatig wisten weigerachtige kunstenaars zich in de open-
baarheid te profileren. Soms konden kunstenaars geestelijk verzet bieden
door zich in radio-interviews lovend uit te laten over joodse collega’s.2 Niet-
geregistreerde architecten bouwden ongehinderd door, net zoals het voor -
kwam dat kunsthandels werk etaleerden van niet-geregistreerde schilders.3

Typerend voor de impotentie van de Kultuurkamer waren de onder-
vindingen van architect A.H. Kleinenberg, correspondent bouwkunde
voor de provincie Groningen. Uit zijn rapporten blijkt dat de Groningse
architecten maar moeizaam in de gewenste richting te bewegen waren.
Velen zagen de Kultuurkamer als nsb-instantie of waren niet op de hoogte
van het verplichte karakter ervan. In april 1944 meldde Kleinenberg aan
de gewestelijk bestuurder dat hij een groepje collega’s uit zijn woonplaats
Musselkanaal tevergeefs had proberen te overreden zich bij de Kultuur -
kamer in te schrijven.4 Toen hij zich hierover op het gemeentehuis had be-
klaagd, had men hem beloofd voortaan alleen met aangemelde architec-
ten samen te werken. De maand daarop berichtte Kleinenberg dat ook in
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het naburige Onstwedde het roer om was.5 Weer een maand later volgde
nog een kleine triomf voor de ijverige correspondent. Een collega-archi-
tect had zich vanwege de veranderde situatie toch maar ingeschreven. ‘Zoo
mogelijk zal ik trachten ook de andere in deze buurt liggende gemeenten
te bewerken,’ noteerde Kleinenberg.6 Dat dit gelukt is, is niet waarschijn-
lijk. D-Day lag inmiddels al achter hem, de bevrijding van zuidelijk Neder -
land en de laatste, strenge oorlogswinter waren ophanden.

Medestanders van de Kultuurkamer berokkenden het instituut waar-
schijnlijk minstens zo veel schade als tegenstanders. Menings ver schil len
waren aan de orde van de dag. Zo meenden onderlegde figuren als Gerdes,
Colnot en Boijmans-directeur Hannema dat van goede kunst een zeker
prestige moest uitgaan. Zij botsten met functionarissen die juist af wilden
van het elitaire aanzien van de kunst en haar een ‘volks’ karakter wilden
geven. De laatsten waren vaak nsb’er en hadden in de regel nooit eerder
deel uitgemaakt van de officiële kunstwereld. Een groot twistpunt was de
eerdergenoemde expositie Hulpwerk Beeldende Kunst.7 Deze werd georga-
niseerd door de Nederlandse Volksdienst en had als doel om ‘den begaaf-
den kunstenaar den weg te effenen, om volksch waardevolle kunstwerken
te vervaardigen’ en ‘bij het volk liefde en begrip voor de ware kunst te wek-
ken en tegen de “Kitsch” te strijden’.8 Colnot en Gerdes waren uitgesproken
tegenstanders van de titel Hulpwerk Beeldende Kunst vanwege de connota-
tie van hulpbehoevendheid die erin school.9 Zij meenden dat geen van de
prominente kunstenaars op deze manier zou willen mee doen.10 Omdat de
Nederlandse Volksdienst niet toestemde met een naamsverandering in
Kunst aan het Volk, trokken Colnot en Gerdes verdere medewerking door
de Kultuurkamer in. Hannema, door Gerdes over het besluit  ingelicht,
liet weten een tegenexpositie in Museum Boijmans te zullen organise-
ren.11 Ook anderszins leed de reorganisatie van de Nederlandse kunst wereld
schade door intern gekibbel en miscommunicatie. Dat is geen enkele or-
ganisatie vreemd, maar binnen het haastig opgebouwde en onder hoog-
spanning werkende bezettingsapparaat gold dit versterkt.

het reinigen van de augiasstal. 
kunsthandel, kitsch en kultuurkamer

Dat de nazi’s grote belangstelling voor de Hollandse schilderkunst koester-
den, is bekend. Na de Duitse zege in 1940 richtten zij zich met grote voort-
varendheid op de verwerving daarvan. Kunstbezit van joden eigenden zij
zich eenvoudigweg toe – wat zij, met een hun kenmerkend eufemisme,
Sicherstellung noemden. Voor honderden miljoenen guldens verdwenen
geroofde kunst- en andere objecten de grens over naar Duitsland.12 Op de
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reguliere kunstmarkt sloegen de Duitsers eveneens fors in. Kunstver ko pers
lieten zich daarbij niet afremmen door het wetsbesluit van de Neder land se
regering in ballingschap dat handel met de vijand ongeldig verklaarde en
de geëxporteerde goederen na de bevrijding aan de staat toewees.13

Ook de burgerbevolking had tijdens de bezetting een versterkte be-
langstelling voor kunst. De geleide bezettingseconomie zorgde voor een
daling in de werkloosheid, een kleiner aanbod van goederen en stabiel ge-
houden prijzen. Meer dan voorheen hielden mensen geld over.14 Met het
opheffen van de deviezengrens in april 1941 steeg de geldhoeveelheid dras -
tisch en daalde het vertrouwen in de gulden navenant. Op zoek naar waarde-
vaste investeringen kwamen mensen bij de kunst terecht.

De vele beginners die zo het goedkopere segment van de kunstmarkt
betraden, lieten zich gemakkelijk in het ootje nemen en kochten vervalsin-
gen of hobbyistische prullaria.15 De Haagse kunsthandelaar A.J. Boer noteer-
de: ‘Hoeveel kleine luidjes hebben niet uit angst voor devaluatie, hun spaar -
banktegoed geheel opgenomen en er gedeeltelijk klungels voor gekocht.
Dat zijn er heel wat.’16 Het citaat stamt uit Boers boekje Kluchten en drama’s
in den kunsthandel (1943), dat geheel was gewijd aan de opmerkelijke op-
bloei van de kunsthandel en de sjacherpraktijken in de maalstroom daarvan.17

De kunstenaars zelf konden de vraag nauwelijks bijbenen. Eind 1943
beschreef het Nieuwsblad van het Noorden het gemak waarmee zij hun
werk sleten. ‘Deze vlotheid van den verkoop verklaart ook het feit, dat we
op exposities hoe langer hoe zeldzamer studies e.d. zien,’ legde de krant
uit. ‘Ook de jonge kunstenaar vindt meestal een zoo vluggen afzet, dat hij
hiervoor gestadig kan doorwerken.’18 Veelzeggend is de volgende dagblad -
advertentie: ‘Kunstschilders, Attentie! Aanbiedingen gevraagd voor ex-
port: Interieurs, Havens, Zee, Landschap, Bloemen. Regelmatige Afname.
Materiaal wordt verstrekt.’19 Het argwanende dvk stuurde twee contro-
leurs op de adverteerder af en maakte een einde aan zijn praktijken.20

Dat nu iedere onbenul zich voor kunsthandelaar kon uitgeven, vorm-
de een hoofdpunt van ergernis voor dvk en Kultuurkamer en wordt dan ook
veel genoemd in hun stukken. Correspondent F.M.W. van de Vlasakker
berichtte:

In Venlo bestond er voor den oorlog geen enkele kunsthandel, terwijl er
momenteel niet minder dan acht zijn, waarbij dan nog niet gerekend de
zaken, die schilderijen als bij-artikel verkoopen. De kwaliteit van het
 aangeboden werk is beneden peil, kortweg ‘kitsch’, hetgeen niet te ver-
wonderen is, als men weet, dat een der ‘kunsthandelaren’ vroeger reiziger
was in olieproducten en een ander reiziger in zakjes blauw.21
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Hoewel niet de Kultuurkamer maar de algehele bezettingssituatie debet was
aan de bloeiende kitschhandel, werd de Kultuurkamer hiervoor verant-
woordelijk geacht. Zij had het uitbannen van de kitsch immers tot een van
haar speerpunten gemaakt.22 Van de Vlasakker klaagde: ‘De verkoop van
“kitsch” neemt abnormale vormen aan. Bij zaken van den meest uiteen-
loopenden aard, tot ijzerhandels toe, hangen tegenwoordig “schilderijen”
in de etalages, die nog beneden het peil van vroegere prulproducten blij-
ven. Door dit alles wordt het prestige van de nkk ten zeerste aangetast.’23

De Schouw stelde in september 1944 wijselijk vast: ‘Het reinigen van
dezen Augiasstal is ongetwijfeld een herculische onderneming.’24 De voort -
durende onenigheid over wat goede en wat slechte kunst was, wees het
blad op de vergeefsheid van die onderneming: ‘[…] want waar is de grens
tusschen Kitsch en niet-Kitsch precies te trekken, in ’t bijzonder daar waar
zich beide in een enkel werk soms op moeilijk definieerbare wijze kunnen
mengen?’25

‘alles stagneert.’ het einde van een cultureel tijdperk
Vanaf het voorlaatste oorlogsjaar konden de nationaalsocialistische cul-
tuurwerkers moeilijk nog ontkennen dat de boel in het honderd was gelo-
pen. Alle omstandigheden bij elkaar zorgden voor een chaotische toestand
in de kunstwereld, waarvan het departement en vooral de op de praktijk
gerichte Kultuurkamer de schuld kregen.26 Zoals bestuurders in hun om-
geving vernamen: ‘Wat heb ik aan die Kultuurkamer. Het is nog een veel
grooter rommel dan voor de oorlog.’27 ‘Het Gilde kan niets doen en alles
stagneert,’ concludeerden zij moedeloos.28

Na Dolle Dinsdag kwam definitief de klad in de activiteiten van de
Kultuurkamer. De Haagse bureaus van Kultuurkamer en dvk, al uitgedund
door oproepen voor de arbeidsinzet en de Landwacht,29 liepen na die vijfde
september 1944 in hoog tempo verder leeg.30 dvk- en Kultuur kamer leider
Sebastiaan de Ranitz nam zijn intrek in het gewestelijk bureau te Gronin -
gen.31 Andere ambtenaren volgden hem, of vertrokken naar Duits land of
nog elders.32 Brandstof en voedsel werden steeds schaarser. In september
1944 kwam het treinverkeer tot stilstand als gevolg van de Spoor weg -
staking. Historicus Werner Warmbrunn sprak treffend van ‘the long wait
’40-’44’, die zijn apotheose vond in ‘the final winter ’44-’45’. Vooral in de
steden in het westen heersten in die laatste fase ‘great hardship and trage-
dy’.33 Het aantal door de oorlog getraumatiseerde Nederlandse burgers
groeide in korte tijd alsnog sterk in dit venijnige staartje van de bezetting.
Niet voor niets vormen juist de hongertochten en tulpenbollen uit deze
periode sterke stigmata van het collectieve geheugen.
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Hoewel de bezetter hevige stuiptrekkingen van geweld en repressie
vertoonde naarmate de geallieerde legers hem dichter op de hielen kwa-
men, was tegelijk merkbaar hoe zijn moreel kelderde. ‘De actie van de n.s.b.
is anders de laatste maanden erg getaand,’ vernam de in onderduik verblij-
vende Willem Sandberg begin april 1945 van een kennis uit Groningen.
‘Toen ik hier in de Herfst kwam werden vaak nog propaganda marschen
gehouden en muziekuitzendingen (op ’t marktplein). Aan alles kun je nog
wel zien dat ze zich hier nog tamelijk veilig voelen, doch de “actie” is zo goed
als stopgezet!’34 De brief werd overigens teruggestuurd aan de afzender.
De reden: ‘Postverkeer gestaakt’.35 Werkman ving een gesprekje tussen twee
nsb’ers op, die overwogen om elkaar voortaan maar weer met ‘meneer’
aan te spreken in plaats van ‘kameraad’. ‘Wat zouden ze daarmee bedoelen,’
vroeg Werkman zich af. ‘Zijn dat optimisten of pessimisten?’36

Ondanks alle ontberingen en het vertrek van Kultuurkamerpresident
De Ranitz en vele andere medewerkers bleef een klein clubje ambtenaren
met ogenschijnlijk goede moed op de post in Den Haag. Met blinde over-
tuiging bleven zij plannen smeden en verslagen schrijven. Weliswaar zag
men de toestand aan de fronten, de ‘bezetting’ van de zuidelijke provin-
cies en het bombardement op Bezuidenhout als ‘reële factoren voor een
gedeprimeerde stemming’, toch moest de Kultuurkamer ‘van stonde af aan
weer worden opgebouwd, alsof er geen moeilijkheden waren’.37 Daartoe
was in de eerste plaats volledige medewerking van de hoogste beambten
nodig. ‘Gerekend wordt dus op volle inzet met alle energie en groote zelf-
tucht van de topfunctionarissen, die natuurlijk het voorbeeld zullen moe-
ten geven.’38 Alleen al de afwezigheid van de president – waarover men
moest toegeven dat dit zo haar ‘eigenaardige moeilijkheden’39 opleverde –
laat zien dat dit schier onmogelijk was.

Tekenend voor de verblindheid van deze laatsten der Mohikanen is dat
zij meenden na de Duitse overgave de zaken in gemoedelijke sfeer te kun-
nen overdragen: ‘In geval van een geallieerde bezetting zullen, naar zij ver -
klaren, alle topfunctionarissen hun arbeid blijven voortzetten, ten einde
een overdracht der werkzaamheden te vergemakkelijken.’40 Het is alsof zij
door de onder nationaalsocialisten zo geliefde filosoof Oswald Spengler
waren ingefluisterd: ‘Auf dem verlorenen Posten ausharren ohne Hoffnung,
ohne Rettung, ist Pflicht. Ausharren wie jener römische Soldat, dessen
Gebeine man vor einem Tor in Pompeji gefunden hat, der starb, weil man
beim Ausbruch des Vesuv vergessen hatte, ihn abzulösen. Das ist Größe,
das heißt Rasse haben.’41
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Beschouwing

‘Weet één ding goed: de Mof knecht ook de kunst. Hij maakt haar slaafs,
gewetenloos, ontoonbaar,’ waarschuwde De Vrije Kunstenaar in november
1942.1 Maar zoals we in dit hoofdstuk lazen, weken de beeldende kunst
van het Kultuurkamertijdperk en die van het voorgaande decennium niet
eens zo heel sterk van elkaar af. De eerste was een enge variant van de laat-
ste. Het ‘einde der ismen’ was nu overheidsdictaat, maar had voor de Duit se
inval al rondgezongen.

In de vroege twintigste eeuw had de avant-garde ook in Nederland een
voet tussen de deur gekregen, maar zij had die tijdens het door culturele,
politieke en economische crisis geplaagde interbellum moeten terugtrek-
ken.2 De tijdsomstandigheden deden de blik naar binnen keren. In de ja-
ren dertig zetten het neorealisme en de Bergense School de toon in de
schilderkunst, terwijl veel beeldhouwers zich richtten op de aloude opvat-
tingen van het classicisme. Jonge realisten als Koch, Willink en Ket waren
de ‘modernen’.3 Zij hadden – zij het met behulp van oude middelen – een
nieuwe beeldtaal gevonden die werd begrepen als uitdrukking van de ei-
gen tijd.4 Wie de avant-garde trouw bleef, vertrok naar het buitenland, zo-
als Mondriaan en de broers Van Velde, of werkte in de marge, zoals de
Groninger Hendrik Werkman en de in 1938 naar Nederland uitgeweken
Duitser Friedrich Vordemberge-Gildewart.5 Laatstgenoemde had drie jaar
na zijn emigratie nog steeds geen doek verkocht in zijn nieuwe vaderland,
aldus vakgenoot Werkman.6 Als het aan Werkman had gelegen, was dat
heel anders geweest. Vordemberges werk demonstreerde volgens hem ‘de
afkeer van gekrul en geklodder, een woord waarmee men zich even goed
van zoo menig kunstwerk zou kunnen afmaken’.7

In de late jaren dertig deed de Duitse entartete Kunst-beweging ook in
Nederland veel stof opwaaien. Voor de meeste critici vormden de ge brand -
merkte objecten geen voorbeeldkunst, maar de wijze waarop er in het
buurland mee werd omgesprongen, vond men behoorlijk mal – typisch
Duits ook wel. Aan de vooravond van de Duitse inval verdedigde kunste-
naar Paul Citroen, oprichter van de progressief gerichte Nieuwe Kunst -
school, de ontaarde kunst in een lezing te Den Haag. De overvolle zaal leg-
de hem vragen voor als: ‘Beteekenen werken van gederailleerden niet een
gevaar voor het volk en zouden die niet werkelijk ontaard moeten worden
genoemd?’ en ‘Kan een kunstenaar niet van binnenuit domheden be-
gaan?’8 Citroen pareerde deze met de uitspraak dat elke nieuwe generatie
onherroepelijk haar eigen kunstvormen creëert. Picasso was hiervan vol-
gens hem het schoolvoorbeeld: ‘Hij is als het leven zelf, alles, ontaard. Hij
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leert, dat we dat wat we nu eenmaal zijn, gerust mogen zijn. Dat we moeten
schilderen, zooals de vogels zingen. Nu ontaard, zal hij over 50 jaar wel-
licht als een der meest klassieken worden beschouwd.’9 Citroen zou gelijk
krijgen – maar met de komst van de nazi’s werd Picasso vooralsnog offici-
eel verketterd. Kunst waarin een inhoudelijk tegengeluid werd geuit, ver-
dween eveneens uit het zicht van de dictatuur. Harmen Meurs vernietigde
zijn werk zelfs eigenhandig, uit voorzorg.

Kunsthistoricus Hans Mulder meende dat om een goed beeld te krij-
gen van de Nederlandse oorlogs- en verzetskunst, ook naoorlogs werk van
schilders als Appel en Toorop en schrijvers als Vestdijk en Hermans be-
trokken moest worden. Pas na 1945 reflecteerden kunstenaars daadwer-
kelijk op de oorlog in hun werk, stelde hij niet zonder reden. Hoewel in
bepaalde kringen wel degelijk over toekomstige vernieuwing werd gespe-
culeerd, wekte het gros van de kunst uit de bezettingstijd een geestloze in-
druk. Het repressieve klimaat van de dictatuur deed alle artisticiteit de das
om. Ook Kunst in vrijheid, de bevrijdingstentoonstelling waar enkel werk
te zien was van kunstenaars die zich niet bij de Kultuurkamer hadden in-
geschreven, was in dat opzicht geen uitzondering.

Anders dan Mulder voorstelt, is het echter interessanter om de scheids -
lijn wél in mei 1945 te trekken. Alleen zo tekent zich immers het contrast
af tussen de mens tijdens de oorlog en de mens die terugblikt op de oorlog
– het contrast tussen geschiedenis en herinnering. Tijdens de bezetting
was Appel geen verzetsheld of artistieke vernieuwer, maar een berekenen-
de jongeman die naar professionele mogelijkheden zocht binnen de voor-
handen zijnde kaders. De nog alleszins traditionele stukken die hij aan
Gerdes verkocht zijn, net als het getoonde werk op Kunst in vrijheid, exem-
plarisch voor hoe de natie was. De felle penseelstreken die Appel na de
oorlog op doek zette, staan voor hoe de natie had willen zijn en hoe zij het
eigen verleden bij voorkeur in herinnering bracht.

In het artistieke tijdperk 1940-1945 speelde de Kultuurkamer een centrale
rol. Niet alleen dwong de organisatie de beeldende kunst in een realis-
tisch, ‘volks’ keurslijf, ook was aansluiting hierbij voor kunstenaars – uit-
gezonderd joodse – de enige mogelijkheid om een regulier professioneel
bestaan te leiden. Door de wijze waarop de Kultuurkamer zich aan de kun-
stenaarsgemeenschap opdrong en de morele keuze die ermee samenhing,
is zij symbolisch geworden voor de nazificatie van de kunstwereld. Zij is
een lieu de mémoire geworden, in de woorden van geschiedwetenschapper
Pierre Nora.10 De vraag of iemand ‘Kulturkammer’ was, heeft nog steeds een
onmiskenbare invloed op zijn reputatie.
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Over de Kultuurkamer wordt wel gesteld dat veel kunstenaars er ‘lid’
van waren. Minder bekend is dat het zover nooit is gekomen. Orga ni sa -
torische problemen en de oorlogsontwikkelingen zorgden ervoor dat de
verantwoordelijke ambtenaren niet toekwamen aan het omzetten van aan -
meldingen in lidmaatschappen. In dit openingshoofdstuk kwamen meer
onbekende aspecten van de Kultuurkamergeschiedenis aan bod. Zo waren
er kunstenaars die op zichzelf positief waren over de nieuwe orde maar
zich niet bij de Kultuurkamer wensten aan te sluiten, tekenden sommige
kunstenaars omdat zij onder zware druk waren gezet en toonden ook joden
interesse voor de Kultuurkamer omdat het instituut hoop gaf in tijden
waar in hun bestaan ernstig werd bedreigd.

Een groot deel van de kunstenaars retourneerde zowel het Kultuur -
kamer formulier als het ‘jodenbriefje’. Niet alleen scheppende en uitvoerende
kunstenaars dienden zich te melden, maar ook allerhande ambachtslieden
die zijdelings met kunst te maken hadden, variërend van toneelkappers
tot rietvlechters. Verenigingen konden zich collectief laten registreren. Dit
was, net als het nasturen van de ariërverklaring bij de beeldend kunste-
naars, een slimme tactiek van de bezetter. Je inschrijving door de vereni-
ging laten regelen drukte immers minder zwaar op het geweten dan de
formulieren zelf op de bus doen.

De aanmelding bij de Kultuurkamer lijkt in veel gevallen verband te
hebben gehouden met de dreigende ondermijning van het levensonder-
houd. De bloeiende kunsthandel en veel royalere overheidszorg waren na
de magere crisisjaren een extra stimulans om mee te gaan in de nieuwe si-
tuatie. Tot op dat moment ongekende materiële en financiële bijstand lag
in het verschiet. De Vrije Kunstenaar concludeerde niet ten onrechte:

Door de kunst, naar Nederlandse verhoudingen, ruime geldmiddelen ter
beschikking te stellen, door den kunstenaars voorziening in hun sociale
noden en een bepaalde zekerheid van bestaan toe te zeggen, door de strijd
tegen de beunhazerij en de kitsj aan te kondigen, heeft het [nazisme]
 getracht de kunstenaars in de kooi te lokken en wanneer het daarin aan-
vankelijk tot op beperkte hoogte geslaagd is, is dat zeker niet in geringe
mate mede te wijten aan de negatieve houding t.a.z. van de kunst onzer
voor-oorlogse officiële instanties.11

Bij de beslissing over toetreding tot de Kultuurkamer stond het pragmati-
sche tegenover het principiële, eigenbelang tegenover Zivilcourage. Het
gros koos voor zichzelf, het gezin, het inkomen. Een Brabantse Kultuur -
kamer correspondent meldde: ‘Dat zij, die met cultureelen arbeid hun
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brood verdienen, zich bij de Kultuurkamer aansluiten (ja, mógen aanslui-
ten) vindt geen afkeuring, zelfs begrip. Wij zijn immers kruideniers, niet-
waar? En het “huishouwen” gaat voor.’12 Niet iedereen was echter begripvol,
zoals bleek uit De Vrije Kunstenaar. Met het zwichten van de meerderheid
zagen verzetslieden hun positie verzwakt. In de latere oorlogsjaren zullen
zij cynisch hebben vastgesteld dat Nederland pas massaal in opstand kwam
toen de Duitse ondergang vrijwel zeker was.

In die verwachtingsvolle laatste fase van de bezetting, waarin een fors
gestegen aantal mensen leek te weten wat ‘goed’ was, werd tevens duide-
lijk wie onherroepelijk aan de verkeerde kant stonden. Wetgeving over de
naoorlogse bestraffing van collaborateurs werd nu uitgewerkt. Steeds va-
ker werd gespeculeerd over ophanden zijnde artistieke verandering. Kun -
ste naars die als ‘fout’ bekendstonden, hing de bevrijding dan ook als een
zwaard van Damocles boven het hoofd.
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