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INLEIDING 235

4 
‘Foute’ kunstenaars

Inleiding

‘Deze oorlog zal niet alleen verwoeste landen en steden, maar ook verwoes-
te reputaties en kunstenaars-namen achterlaten,’ had De Vrije Kunste naar
in 1942 geprofeteerd. ‘En tot de puinhoopen van dezen tijd zullen die kun-
stenaars behooren, die overliepen naar de landverraders en profiteerden
van het landverraad. En er zal geen pardon zijn.’1 Deze gevoelens, tijdens de
oorlog nog door een brede groep Nederlanders gedeeld, zwakten zoals we
zagen niet lang na de bevrijding af. Het verloop van de beroepszuivering
weerspiegelt dat. Een groot deel van de door de Ereraad voor de Beel den de
Kunsten bestrafte kunstenaars kreeg in tweede instantie strafverminde-
ring. Nederland keek naar de toekomst.

Op een klein aantal kunstenaars was het citaat echter wel van toepas-
sing. Zij ervoeren langdurige sociale en professionele belemmeringen. Dit
waren meestal nsb’ers, ss’ers of kunstenaars die hoge functies hadden be-
kleed in de nieuwe orde. De antistemming richtte zich gedurende de eerste
naoorlogse decennia niet alleen op deze kunstenaars zelf, maar ook op hun
kunstwerken en, in het verlengde daarvan, op de realistische stijl die zij
beoefenden. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe een aantal
belangrijke vormgevers van het veld zich na de oorlog inspande om de
Nederlandse kunst een ander aanzicht te geven. Het realisme van de jaren
dertig had een vervelende bijsmaak gekregen. De tijd was rijp voor ver-
nieuwing in de kunst en gezaghebbende figuren als Sandberg en De Wilde
benutten deze stemming ten volle.

Vanaf de jaren zestig keerde het tij enigszins. Jonge kunstenaars raak-
ten uitgekeken op de abstractie die in de voorgaande jaren naar voren was
geschoven en sloegen andere wegen in. Ook het realisme behoorde voor
deze generatie, die de bezetting niet of niet bewust had beleefd, zodoende
weer tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd begonnen musea vooroorlogse
realisten te verzamelen en presenteerden zij retrospectieven van deze stijl -
periode. Zij stelden het finalistische beeld van een intrinsiek ‘foute’ kunst
bij door de vooroorlogse én eigentijdse waardering van de stroming te be-
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236 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

nadrukken. Langzaam maar zeker groeide de kunst van de rappel à l’ordre
uit tot een volwaardige exponent van de twintigste-eeuwse Nederlandse
kunst.

Terwijl het realisme zijn stigma mettertijd verloor, gold dat niet per
definitie voor het werk van kunstenaars die als ‘fout’ bekendstonden. Het
publiek bleef dat met de oorlog in verband brengen. In dit hoofdstuk, dat
de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde kunstenaarsvereniging en kunstenaars
volgt vanaf de bevrijding, zal blijken dat deze associatie in de loop der jaren
zelfs steeds sterker werd.

Hoewel in de media en literatuur vaak een causaal verband wordt ge-
legd tussen het verleden van een ‘foute’ kunstenaar en zijn artistieke neer-
gang na de oorlog, waren er opvallende uitzonderingen. Dat brengt ons te-
rug bij de representatieve functie van de kunst. Meer dan het persoonlijke
verleden telde de vraag of iemands kunst een hoger, gemeenschappelijk
doel kon dienen. Werd deze kunst van canonieke waarde geacht? Diende
zij de culturele identiteit van de natie? Was het antwoord op deze vragen
positief, dan moest in het geval van een ‘foute’ kunstenaar wel een draai
worden gegeven aan zijn oorlogsverleden. In het volgende zal duidelijk
worden hoe en waarom daarvoor in elk tijdvak andere oplossingen werden
gevonden.

Arti et Amicitiae in de schaduw van haar
 oorlogsverleden

arti en de zuivering
Na de lange laatste oorlogsmaanden en de uitbundige bevrijdingsdagen
kwamen de Arti-leden op 11 mei 1945 voor het eerst weer in vergadering
bijeen. Voorzitter Félicien Bobeldijk uitte hier zijn dankbaarheid over het
einde van de ‘nachtmerrie’ van ‘een regime dat geen vrijheid van spreken
en handelen toeliet, alles aan banden legde, of bij verzet strafte op dikwijls
de meest onmenschelijke wijze’. Na een aantal frasen van gelijke strekking
sprak de voorzitter zijn bezorgdheid uit over de nabije toekomst – de reden
waarom de Arti-leden naar eigen zeggen niet zo blij konden zijn met de
bevrijding als de Amsterdamse jeugd, die de Canadese oorlogsvoertuigen
inmiddels dankbaar als speeltoestellen had toegeëigend. Bobeldijk vrees-
de de stem van lieden die ‘een zeer verdienstelijke en gevaarlijke rol’ had-
den gespeeld in het verzet. Deze mensen mochten schande spreken van
Arti’s houding tijdens de bezetting, maar volgens Bobeldijk hadden de -
genen die ‘uitstekende en prachtige Nederlandsche instellingen’ hadden
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ARTI ET AMICITIAE IN DE SCHADUW VAN HAAR OORLOGSVERLEDEN 237

weten te bewaren voor ondergang of annexatie, of bedrijven gaande hadden
gehouden, niet minder belangrijk werk gedaan.1 Zo had ook Arti volgens
hem veel voor de Nederlandse kunstenaars gedaan.

Anders dan voorzitter Bobeldijk leken niet alle leden te beseffen dat
Arti er in de buitenwereld niet fraai op stond. Zo drukte Georg Rueter zijn
verenigingsgenoten op het hart dat zij plaats moesten nemen in de op te
richten commissies voor oorlogsmonumenten. Zijn collega Heynsius, die
beter geïnformeerd was, voerde aan dat alleen niet-Kultuurkamerleden
hiervoor in aanmerking kwamen. Verder werd de mogelijkheid geopperd
een bevrijdingstentoonstelling te houden in het kader van het nationale
feestprogramma. Bart Peizel wist echter dat kunstmanifestaties niet zon-
der toestemming van het mg gehouden konden worden.2 Waarschijnlijk
besefte hij dat Arti die eer niet zou krijgen.

Eind mei 1945 herkoos de ledenvergadering het voltallige laatste oor-
logsbestuur, wat voorzitter Bobeldijk zeer dankbaar stemde. Hij legde nog
eens uit hoe moeilijk de situatie was geweest en stelde dat hij bepaald niet
uit ijdelheid tot het bestuur was toegetreden – ook al was hij hiertoe naar
eigen zeggen vooral door damesleden bewogen.3 Hij prees zijn bestuurs-
genoot Colnot, die in de achter hen liggende jaren zuiver in het belang van
de kunst zou hebben gehandeld. ‘Men moet niet vergeten,’ voegde hij toe,
‘dat de Stichting eene Instelling met een kapitaal van +_ ½ millioen, voor
een korten tijd werd uitgeschakeld door de Duitsche bezettende macht.’4

Arti’s Haagse zustervereniging Pulchri Studio stak de hand wel in ei-
gen boezem. Daar speelde men voor eigen rechter door het bestuur te ver-
vangen en een enquête onder de leden te verspreiden met vragen over hun
deelname aan het culturele leven in bezettingstijd.5 De Arti-leden waren
hierover weinig verheugd. Ze hadden verwacht dat Pulchri ten minste zou
overleggen – de keuze voor de Kultuurkamer was destijds immers ook in
overleg gemaakt. Het bestuur besloot een brief te sturen aan alle leden
met een uiteenzetting van ‘de vele zorgen die het Bestuur in de afgelopen
jaren had om de Maatschappij met hare vele nuttige fondsen en instellin-
gen te behouden’. Het schrijven eindigde met een oproep aan de leden om
vertrouwen te houden in de vereniging.6

Een tijd van ‘ernstige moeilijkheden’ – zoals ruim twee jaar eerder
voorspeld door Peizel – was na 5 mei 1945 inderdaad aangebroken. Begin
juli 1945 werden Arti et Amicitiae, Sint Lucas, De Brug, De Onafhan ke -
lijken en de Maatschappij Rembrandt onder beheer gesteld en hun bestu-
ren afgezet door de Ereraad voor de Beeldende Kunsten.7 Na ondervraging
oordeelde de ereraad dat de bestuursleden van Arti, Sint Lucas en Pulchri
Studio geen bestuursfuncties mochten vervullen tot 1 januari 1948. De be-
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238 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

stuurders van de Maatschappij Rembrandt en De Onafhankelijken werden
uitgesloten tot 1 januari 1947, die van De Brug tot 5 mei 1946. Voor alle ver-
enigingen stelde het mg vervangende besturen in, waarvan de leden wa-
ren voorgedragen door de Federatie.8 Het nieuwe Arti-bestuur bestond uit
Hildo Krop, Ton Meijer en Sari Goth. Ook liet het mg beslag leggen op
Arti’s bezittingen.9

De ereraad nam het de drie strengst bestrafte verenigingen vooral
kwalijk dat zij zich eerder bij de Kultuurkamer hadden gemeld dan wette-
lijk verplicht was en dat leden uit hun midden adviesfuncties voor het dvk
en de Kultuurkamer hadden vervuld.10 Opvallend is dat de raad het uit-
sluiten van de joodse leden niet noemde in zijn uitspraak. Het steunen van
een ‘onnederlandse’ instantie vormde de kern van de overtreding. Hierin
weerklinkt het nationalistische perspectief op de oorlog, dat tot vele jaren
na de bevrijding dominant was.11 Schuldgevoelens over de weggevoerde
joden kregen in dit perspectief weinig plaats.

Onderwijl maakte het voormalige kunstenaarsverzet, verenigd in de Fede -
ratie, ijverig plannen over de vormgeving van het naoorlogse veld. Dui de -
lijk was dat de ‘foute’ verenigingen daarin een minimale rol zouden krijgen.
Men pleitte zelfs voor opheffing ervan en het inzetten van hun kapitaal bij
de opbouw van de nieuwe kunstwereld. Zeker in het geval van Arti, met
haar kapitale pand aan het Rokin, enkele buurpanden en haar fondsen,
moet dat een aantrekkelijk idee zijn geweest. De Federatie stemde aan-
vankelijk met vijftien tegen negen voor het opheffingsplan, maar vond dit
bij nader inzien toch te radicaal.12 Het idee was typisch voor de directe na-
oorlogse tijd, waarin de herinneringen vers en bitter waren. Op andere
maatschappelijke gebieden werden soortgelijke maatregelen getroffen.
Zo kreeg verzetskrant Het Parool de beschikking over het pand en de per-
sen van De Telegraaf, die met de nazi’s had gecollaboreerd. In 1949 mocht
DeTelegraaf weer verschijnen en kwam er een einde aan deze situatie.13

Kunstwethouder Ab de Roos keerde zich eveneens tegen de verenigin-
gen. Hij was voornemens een stichting op te richten die de gehele exploi-
tatie van Arti’s gebouw moest overnemen.14 De Roos zag in het statige pand
een uitstekende tentoonstellingsgelegenheid voor de Amsterdamse ver-
enigingen, die in het Stedelijk Museum niet langer welkom waren. In een
bespreking met het Arti-bestuur legde hij uit dat hij van de twee na de oorlog
ontstane kunstenaarskampen partij koos voor de Federatie. Dit was vol-
gens hem historisch verklaarbaar en logisch, omdat deze federatie uit de
illegaliteit was ontstaan. Zij vormde simpelweg het volgende hoofdstuk.
Bovendien, zo liet De Roos weten, had hij in het voorbijgaan wel eens bij
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Arti over de gordijntjes gekeken en zich bij het zien van ‘al dat pluche en al
dat stoffige’ afgevraagd waarom zo’n groot gebouw niet meer geld oplever-
de.15

Bij de kunstenaarszuivering werd Arti’s collaboratie goed zichtbaar. Op een
lijst van 165 veroordeelde beeldend kunstenaars stonden 28 Arti-leden.
Van die 28 waren er zeven Kultuurkamer- of Kultuurraadfunctionaris ge-
weest – op een totaal van tien op deze lijst.16 De meeste Arti-kunstenaars
waren als ‘lichte gevallen’ te beschouwen – kunstenaars die tijdens de be-
zetting aan groepstentoonstellingen hadden deelgenomen. In de woorden
van de Ereraad voor de Beeldende Kunsten hadden zij nagelaten ‘wat zij
verplicht waren aan hun kunstenaarschap en aan de Nationale Eer’.17 Zij
vielen onder de op 6 juli 1945 gedane collectieve uitspraak en mochten tot
1 januari 1946 niet exposeren.

Bestuurder Arnout Colnot moest zich persoonlijk voor de ereraad ver-
antwoorden. Zijn beoordeling pakte niet al te streng uit. ‘Weliswaar is hij
een van onze prominenten,’ schreef de raad, ‘doch heeft geen sterk karak-
ter. Zijn algemene ontwikkeling is te gering om het geheel te overzien.’18

Het oordeel luidde dat zijn inspanningen uitsluitend gericht waren geweest
op de vereniging, dat hij niet pro-Duits leek te zijn geweest en dat hij alle
moeite had gedaan om nsb’ers buiten Arti te houden.19 Dat mag het geval
zijn geweest, Colnots vriendschap en medewerking met nsb’er én Arti-lid
Ed Gerdes was ook een feit.

Ook Jan Sluijters werd aan de tand gevoeld. Het grootste verwijt aan
zijn adres was dat hij met alle winden mee had gewaaid:

In Sluyters houding is niets principieels geweest. Zodra hij gedwongen
werd te openlijk een kant te kiezen, heeft hij zich afzijdig gehouden. 
Hij is weliswaar een van onze grootste schilders, maar in het met twee
maten meten, ligt een groot gevaar. Enerzijds is zijn weigering in te gaan
op aanbiedingen van Duitse zijde inderdaad niet zonder risico geweest;
anderzijds moet zijn houding beschouwd worden in het licht van de
verantwoordelijkheid, die hij als prominent schilder voor de Nederlandse
cultuur droeg.20

Meer verhoren van Arti-kunstenaars volgden. De schilder Henri Boot, lid
van de Kultuurraad, werd als zeer ‘fout’ gezien.21 Hij was de enige die niets
inbracht tegen wat de raad hem ten laste legde, gaf zelfs openlijk toe dat hij
geen bezwaar had gehad tegen inlijving bij Duitsland.22 Over Bart Peizel
concludeerde de raad dat hij zich als een van de weinigen daadwerkelijk
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240 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

voor toetreding tot de Kultuurkamer had ingespannen. Hij zou nog steeds
‘niet het minste oog voor de nationale zaak’ hebben.23 Uit het relaas van
schilder Hendrikus IJkelenstam blijkt wel heel duidelijk dat ook wie zich
bij de Kultuurkamer had gemeld, zijn keuze doorgaans als ‘goed’ beschouw-
de. Hij draaide de zaken om door te stellen dat kunstenaars die – zoals hij-
zelf – voor de Kultuurkamer hadden getekend, het ‘best’ vonden dat er
ook weigeraars waren. ‘Dat maakte het verzet vollediger,’ meende hij, als-
of de verzetsgeest eerder te vinden was onder de tekenaars dan onder de
weigeraars.24 Gerard Westermann verdedigde zich door te stellen dat hij
uitnodigingen van Seyss-Inquart stelselmatig had geweigerd. Ook had hij
nooit een opening van een tentoonstelling bijgewoond waar nazibestuur-
ders Hanns Albin Rauter en Joachim Bergfeld aanwezig waren. Hij bena-
drukte dat het hem puur om Arti was gegaan. Hij en zijn collega’s waren
geen achter de Kultuurkamer aan lopende ‘troep schapen’ geweest, maar
hadden ‘goed werk’ gedaan.25 Met het akkefietje tussen Westermann en het
Algemeen Handelsblad van drie jaar eerder in het achterhoofd, waarbij hij
zich kwaad had gemaakt over een teleurstellende recensie – werd zijn in-
zet voor de nieuwe orde dan niet gewaardeerd? – kunnen we concluderen
dat de schilder haastig een andere pet had opgezet toen het tij zich tegen
hem keerde.

In februari 1946 stelde de ereraad een strafmaat op voor de individueel
aangeklaagde kunstenaars. Boot werd voor zeven jaar uitgesloten, Colnot
kreeg vijf jaar, Peizel en IJkelenstam vier, Westermann drie en Sluijters
een jaar. Boot was relatief mild gestraft vanwege het bestuurs- en commis-
siewerk dat hij voor de oorlog voor Nederlandse kunstenaars had verricht,
bij IJkelenstam en Westermann woog mee dat zij niet zeer actief betrok-
ken waren geweest bij het kunstbeleid van de bezetter. De eveneens ge-
hoorde Jan van Herwijnen kreeg als einduitspraak een strenge afkeuring.
Men verweet hem dat hij in de oorlog naar Duitsland was gereisd in de
hoop iets te kunnen betekenen binnen de nieuwe orde. Vóór hem sprak
dat hij hierop was teruggekomen en na de reis het contact met de bezetter
had gemeden.26 Bobeldijk, Colnot, Johannes Jurres, Herbert van der Poll
en Frans Everbag kregen eveneens sancties opgelegd in hun hoedanigheid
van bestuurslid tijdens de Kultuurkamerperiode. Zij mochten tot 1 januari
1948 geen bestuursfunctie vervullen.27

Veel Arti-leden waren verbolgen over de zwaarte van de hun opgeleg-
de straffen. Volgens Van der Poll bestonden de ereraden uit collega’s die
noch om hun talent, noch om hun sympathie werden gewaardeerd en het
publiek misleidden. Hij verweet hun ‘dat zij, door in troebel water te vis-
schen, hoopten de kans te krijgen welke in normale tijden nimmer hun
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deel kon zijn’.28 Verschillende Arti-leden waren dan ook betrokken bij de
Actie Rechtsherstel, die tegen de zuivering ten strijde trok.29 Met de in-
stelling van de Wet Zuivering Kunstenaars en de Centrale Ereraad in het
voorjaar van 1946 konden zij beroep aantekenen. Zoals bleek uit het voor-
gaande hoofdstuk, gebeurde dat dikwijls met succes.

Arti’s oorlogsbestuurders verschenen gezamenlijk voor de Centrale
Ereraad, waar zij tekst en uitleg gaven over de keuzes die zij als bestuurs -
leden hadden gemaakt. Arnout Colnot ervoer het onderhoud als ‘niet on-
vriendelijk’, zoals hij zijn verenigingsgenoten naderhand vertelde.30 De
voorzitter van de Centrale Ereraad, A.J.W. van Vrijberghe de Coningh, had
medegedeeld Arti’s zaak zeer consciëntieus te willen doorlopen. Als de
vereniging gerehabiliteerd zou worden, moest dit goed te rechtvaardigen
zijn om kritiek van ‘tegenstanders’ zoveel mogelijk in de kiem te smoren.31

Dat de raadsvoorzitter het woord rehabilitatie in de mond nam, wijst erop
dat hij er rekening mee hield dat de uitspraken over de bestuurders zou-
den worden herroepen.32 Inderdaad werden zij, en daarmee Arti als vereni-
ging, op 13 december 1947 vrijgesproken.33

Het milde oordeel moet Arti’s reputatie enigszins hebben opgevijzeld.
Cor Dik, lid van zowel Arti als de Federatie – een ongebruikelijke combi-
natie in die tijd – gaf in het voorjaar van 1947 al aan dat men bij de
Federatie enigszins bakzeil had gehaald. ‘Wij hebben niets tegen Arti et
Amicitiae,’ had hij daar de laatste tijd regelmatig opgevangen.34 Hoe dit
werd beleefd, verschilde echter sterk per persoon. In de verschillende
kampen bevonden zich zowel kunstenaars die jarenlang haatdragend ble-
ven als kunstenaars die al snel weer tot samenwerking bereid waren.

arti’s joodse leden
Van de vijftien in 1941 geroyeerde joodse leden overleefden alleen schilder
David Schulman, tekenaar Jo Spier en beeldhouwer Jaap Kaas de oorlog.
Martin Monnickendam bezweek begin 1943 aan een longontsteking in zijn
Amsterdamse woning. Ook Charlotte Boom-Pothuis overleed aan een na-
tuurlijke dood in Amsterdam. De overige tien – Marinus van Raalte, Salo -
mon Garf, Baruch Lopes de Leao Laguna, Marianne Franken, Felix Hess,
Maria Boas-Zélander, Mommie Schwarz, Hendrika van Gelder, Max van
Dam en Mozes Cohen – kwamen aan hun einde in een concentratie kamp.35

Na de bevrijding stelde Arti enkele daden tegenover deze kunstenaars
en hun nabestaanden. Tijdens de eerste vergadering in vrijheid werd stem -
hebbend lid Monnickendam herdacht. Men had hem ten tijde van zijn over -
lijden ‘om veiligheidsredenen’ niet de gebruikelijke eer bewezen. Blijkbaar
was men bang geweest berispt te worden vanwege het openlijk gedenken
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242 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

van een joodse vakgenoot. Bobeldijk en zijn medebestuurders waren wel
naar Monnickendams begrafenis gegaan. Men besloot zijn naam bij te
plaatsen op het grote gedenkbord in Arti’s monumentale trappenhuis.36

Ook de oud-bestuursleden Garf en Van Raalte werden in de eerste ver-
gadering besproken. Omdat nog niet bekend was dat ook zij de oorlog niet
hadden overleefd, wilde men hen nog niet herdenken. Voorzitter Bobel dijk
deelde mee hoezeer allen deelnamen in hun leed.37 In 1949 zouden ook
hun namen op het erebord worden bijgeschreven. In dezelfde tijd schonk
Hendrikus IJkelenstam de vereniging een door Van Raalte gemaakt por-
tret, dat in de sociëteit werd opgehangen.38 Joodse kunstenaarsweduwen en
-wezen, die tijdens de oorlog geen geld hadden ontvangen uit Arti’s wedu-
wen- en wezenfonds, ontvingen dit na de bevrijding met terugwerkende
kracht.39

Jo Spier en Jaap Kaas werden aangeschreven met de vraag of zij weer
lid wilden worden – David Schulman had zich kort na de bevrijding zelf
weer gemeld. Alleen Spier reageerde positief, waarmee Arti in mei 1946
weer twee joodse leden telde.40 Jaap Kaas keerde in 1949 alsnog terug bij
de vereniging.

Begin 1947 hield Arti een tentoonstelling voor de leden die slachtoffer
van de Tweede Wereldoorlog waren geworden. Van het merendeel van de
joodse slachtoffers was werk aanwezig, net als van de in Indië omgekomen
Johan Gabriëlse en Louis van der Noordaa. Mozes Cohen en Gerrit van
der Veen ontbraken op de lijst omdat hun weduwen niet hadden willen
meewerken. Stedelijk Museum-directeur Sandberg had geweigerd een
schilderij van Marinus van Raalte in bruikleen te geven.41

Het initiatief werd alom afgekeurd. Het Parool vroeg retorisch of Arti
wel de eerstgeroepene was om een dergelijke tentoonstelling te organise-
ren. ‘Een vereniging […] die “tijdens den oorlog” een niet bepaald onbe-
rispelijke houding heeft aangenomen. Een vereniging verder, die als voor-
zitter der commissie voor de kunstzalen den heer Westerman handhaaft,
tegen wien nog steeds sancties loopende zijn, die hem echter koelbloedig
doen blijven zitten.’42 Jan Engelman schreef: ‘Om duidelijk te wezen: de
Maatschappij “Arti et Amicitiae” te Amsterdam had den goeden smaak
moeten hebben géén In Memoriam-tentoonstelling in te richten voor hare
leden, die “tijdens den oorlog” zijn omgekomen. Zij is daartoe te veel onder
diverse Duitsche jukken doorgegaan, natuurlijk “om erger te voorkomen”,
zoals dat heette, maar ondertusschen talloozen ergerend en hinderend.’43

Van de immer felle beeldhouwer Leo Braat kwam de meest bijtende kri-
tiek. In voormalig verzetsblad De Vrije Katheder sprak hij:
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[…] de oude dame berustte waardig in deze ‘onvermijdelijke maatregel’
[het verwijderen van de joodse leden] en slierde haar sleepjapon verder
door de kronkelige paden van het kunstleven van geknecht Nederland.
Arti is meer dan honderd jaar, leeft nog, maar het is ons of de oude dame al
gestorven is en jarenlang rust in een gepleisterd graf. Wie wil weten hoe
het er in zulk een graf uitziet, leze er de bijbel maar eens op na…44

Was de kritiek terecht? Enerzijds wel. Het mediageluid toont aan hoe vers
de wond op dat moment nog was. Men greep de expositie aan om nu eens
goed duidelijk te maken dat Arti fout had gezeten. Anderzijds rijst de vraag:
wat had Arti in die naoorlogse jaren anders moeten doen? Was een al dan
niet berouwvol zwijgen meer op zijn plaats geweest? Met de expositie
durfde de vereniging de confrontatie aan te gaan – men moet immers voor -
voeld hebben dat dergelijke kritieken zouden volgen. In die zin was het
goed voor beide partijen: het gaf de critici een aanleiding om nog eens
goed hun gal te spuwen en confronteerde de Arti-leden ondubbelzinnig
met hun lafhartige, berekenende opstelling tijdens de oorlog.

een tijd van democratie
Op 18 februari 1946 herstelden de zuiveringsinstanties het Arti-bestuur in
zijn functie met als opdracht spoedig een bestuursverkiezing uit te roe-
pen.45 Men stelde één extra eis: Arti was niet democratisch genoeg en
diende haar verenigingsstructuur aan te passen. Het aantal stemhebbende
leden moest drastisch worden vergroot.

Verschillende ‘gewone leden’, die tot dan toe geen stemrecht hadden
gehad, stemden hier van harte mee in. Zo sprak schilder Johannes Hes ter -
man van een ‘schandelijk onrechtvaardige toestand’. ‘Statuten en regle-
menten zijn geheel uit den tijd,’ meende hij. ‘De tegenwoordige wijze van
besturen is een caricatuur van een feodale wijze van Bestuur. […] Het mes
moet diep in de wonde worden gezet.’46 Onder de stemhebbende leden
overheerste tegenzin tegen het wijzigen van de oude hiërarchie.47 Men
was in de volle overtuiging dat wijsheid aan leeftijd was gekoppeld en dat
het in het belang van de Maatschappij was dat de jonge garde nog geen
stem had. Sommigen vreesden de vaak onverhulde kritieken van jonge
collega’s buiten, maar ook binnen de vereniging. Zouden deze jongelingen
een stem krijgen, dan zou dat hun eigen positie als kunstenaar onnodig
aantasten.48

Oorlogsvoorzitter Bobeldijk zag evenwel in dat er weinig anders op
zat dan gehoor te geven aan de oproep. ‘We gaan naar een democratischen
tijd, dat is niet tegen te houden,’ observeerde hij.49 Herbert van der Poll
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was het met hem eens: ‘Hetgeen 100 jaar geleden werd vastgesteld zal ze-
ker goed zijn geweest voor dien tijd, maar deugt niet meer voor de tegen-
woordige.’50 Enig pragmatisme was hem hierbij niet vreemd, zo blijkt uit
zijn toevoeging dat als Arti niet iedereen het kiesrecht gaf, de ontevrede-
nen zouden overlopen naar ‘de tegenpartij’, te weten de Federatie.51 Pen -
ningmeester Arie van Mever geloofde dat het wijzigen van Arti’s constitu-
tie zou helpen bij het zuiveren van de verenigingsnaam: ‘Een haard van
ontevredenheid en achterdocht zal dan weggenomen zijn.’52

In de maanden die volgden, voerde Arti een ingrijpende statutenwijzi-
ging door. Begin 1947 werden de herziene statuten aan de vergadering
voorgelegd en met algemene stemmen aangenomen. Alle kunstenaars -
leden kregen hiermee gelijke rechten en stemrecht, archaïsche lidmaat-
schapsvormen als ‘dames-gewone leden, buiten Amsterdam’ en ‘kunstlie-
vende leden-exposanten’ waren geschiedenis.53 ‘Laten wij hopen, dat dit
een tijdperk van grooten bloei zal worden voor de Maatschappij,’ besloot
voorzitter Jos Rovers die gedenkwaardige vergadering.54

arti en de koningin
Na de bevrijding verkeerde Arti geruime tijd in onzekerheid over de re-
presailles die Hare Majesteit zou treffen voor het ‘verraad’ aan haar per-
soon.55 Wilhelmina liet de zaak onderzoeken en gaf in oktober 1946 te
kennen dat zij niet langer Arti’s beschermvrouwe wenste te zijn. Het lid-
maatschap van Pulchri en het beschermvrouwschap van Sint Lucas zegde
ze eveneens op. Dat zij zich vervolgens bij de Federatie aansloot, maakt ex-
tra duidelijk hoe ook zij de nieuwe verhoudingen in de kunstwereld voor
zich zag.56 De ironie wil dat Winston Churchill zich, enkele weken voor-
dat Wilhelmina de verenigingen de rug toekeerde, als werkend lid bij
Pulchri aansloot. Churchill was ongetwijfeld minder goed op de hoogte
van ‘goed’ en ‘fout’ in Nederland.

Voor Arti, dat in het verleden zo vaak blijk had gegeven van trots op de
koninklijke band, was Wilhelmina’s daad een gevoelige slag. Men was ech-
ter ook een beetje gepikeerd. Bovendien vond men de koninklijke beslis-
sing beledigend voor de Centrale Ereraad, die zich op dat moment nog be-
raadde op zijn oordeel over de collaborerende verenigingen.57 Het voorval
bleef nog geruime tijd onderwerp van gesprek. Toen het bestuur Thérèse
Schwartzes portret van Wilhelmina terug liet hangen in de sociëteit, kwa-
men verschillende leden daartegen in protest. Het bestuur had gemeend
zich hierin royaal te moeten opstellen en zei het werk voornamelijk als
kunstwerk te zien – een foto van Hare Majesteit was niet teruggeplaatst.
Daarbij was het op een minder prominente plaats gehangen dan voor-
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heen.58 De leden vonden het eerbetoon niettemin zo ongepast na de kren-
king die Arti had moeten ondergaan, dat het portret weer van de muur werd
gehaald. Men zou de uitspraak van de Centrale Ereraad afwachten alvorens
nieuwe stappen te ondernemen. Toen deze in december 1947 zijn gunstige
oordeel velde, bleef de meerderheid van mening dat het schilderij in depot
moest blijven. ‘Wij zijn wel voor verzoening,’ sprak schilder Piet Rezel -
man afgemeten, ‘maar het moet niet van onze kant komen.’59

De koninklijke medaille die tot 1941 jaarlijks aan een verdienstelijke
Arti-kunstenaar was uitgereikt, werd na de oorlog evenmin in ere hersteld.
In plaats daarvan werd de vervangende ‘Arti-medaille’ gehandhaafd.60

interne zuivering
Duidelijk is dat de buitenwereld anders tegen Arti’s recente verleden aan
keek dan de verenigingsleden zelf. De laatsten zagen de in oorlogstijd ge-
varen koers niet als verkeerd, maar als een moedige en geslaagde poging
tot behoud van een in vele opzichten waardevolle vereniging. Berouw of
schaamte leek er nauwelijks te zijn. Wie op Arti als ‘fout’ werden gezien,
waren in de eerste plaats nsb’ers en figuren als Polet en Henri Boot, die
belangrijke cultuurpolitieke functies hadden vervuld. Zij waren tijdens de
wederopbouwjaren diverse malen onderwerp van vergadering. Eind juni
1945 werd de mogelijkheid besproken om nsb’ers uit Arti te verwijderen,
maar het merendeel van de leden wilde daar niet zelf over beslissen.61 In
februari 1948 kwam het gesprek op schilder Anthonie P. Schotel, een
nsb’er die na Dolle Dinsdag naar Duitsland was gevlucht. Na de bevrijding
was beslag gelegd op zijn in Nederland achtergebleven spullen. Toen Scho -
tels bewindvoerder begin 1948 zijn Arti-lidmaatschap opzegde, werd dat
op de vereniging niet betreurd. Als hij weer lid wilde worden, moest hij zich
maar melden. Het bestuur zou dan zijn standpunt bepalen.62 Dat lijkt niet
te zijn gebeurd: zijn naam komt na deze tijd niet meer op de ledenlijst voor.63

In het voorjaar van 1953 deed het kersverse sociëteitslid A. de Haas
enig stof opwaaien. Voorsteller Germ de Jong had hem kort tevoren warm
aanbevolen met de opmerking dat hij hem al jaren kende, waarop hij met
21 tegen 2 stemmen was aangenomen.64 Inmiddels deed echter het gerucht
over hem de ronde dat hij in zijn aan de Amstel gelegen etablissement Het
Kalfje indertijd veel nsb’ers had ontvangen. De verdenking was gewekt dat
ook hijzelf nsb-lid was geweest. Het leek tweede secretaris Kees Schrik ker
het beste dat de voorstellers van nieuwe leden er voortaan voor zouden te-
kenen dat de geïntroduceerde geen oud-nsb’er was.65 Onduidelijk is of dit
plan werd doorgevoerd. Wel blijkt uit de notulen dat nieuwe leden – althans
in de tweede helft van de jaren veertig – moesten aangeven of de ereraad
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nog sancties tegen hen had lopen.66 Over De Haas werden inlichtingen in-
gewonnen, die in zijn voordeel uitpakten.67

Vanzelfsprekend werden ook Duitsers met argwaan tegemoet getre-
den. Toen de vereniging een uitnodiging kreeg om in de Kunsthalle te
Regensburg te komen exposeren, ging men daar niet op in. Het was 1948
en het bestuur achtte ‘de tijd daar nog niet voor gekomen’.68 Het eigen ver-
leden vormde denkelijk een extra reden om het aanbod af te slaan. Was
het tot een tentoonstelling gekomen, dan had het publiek al te gemakke-
lijk kunnen concluderen dat Arti opnieuw met de vijand heulde. In 1953
ontving de Maatschappij een soortgelijke uitnodiging, ditmaal vanuit
Wolfenbüttel. Wederom werd het aanbod afgeslagen, mede ‘gezien de
minder gunstige ervaringen die het Nederlandsche volk opdeden [sic] ge-
durende de nog vers in ons geheugen liggende Duitsche bezetting’.69

Opvallend is dat de interne zuivering niet alleen op nsb’ers en vergelijkba-
re figuren gericht was, maar ook op ‘goede’ kunstenaars.70 Toen Arti eind
1947 was vrijgesproken en het eigen geweten daarmee enigszins opge-
schoond, richtte de aandacht zich op schilder Ton Meijer.71 Deze had wel-
iswaar zijn lidmaatschap niet opgezegd tijdens de oorlog, maar had niet
geëxposeerd en in het verzet gezeten.72 Om die reden was hem in de zomer
van 1945 verzocht in het vervangende Arti-bestuur plaats te nemen, waar-
in hij had toegestemd.

De vereniging nam hem dat niet in dank af. Men vond het onaccepta-
bel dat Meijer geen contact had gezocht met het zittende bestuur voordat
hij in het overgangsbestuur was gestapt. In 1948 werd een poging gedaan
hem te royeren op grond van het feit ‘dat de Heer Ton Meijer door het aan-
vaarden van deze benoeming de positie van degenen, die de Maatschappij
“Arti et Amicitiae” door hun gedragingen ernstig hebben geschaad, heeft
versterkt en daardoor heeft gehandeld in strijd met de belangen van leden
en Maatschappij’.73 Dat de schilder behalve van Arti ook lid was van de
Federatie, zal het wantrouwen hebben vergroot. Meijer kreeg de gelegen-
heid zijn handelwijze toe te lichten en zou erna eventueel geroyeerd wor-
den.74 Tijdens zijn verdediging vertelde Meijer dat hij door Hildo Krop en
Sari Goth in het bestuur was gevraagd nadat collega Dirk Nanninga deze
taak had geweigerd. Met de aanvaarding van zijn functie had hij gemeend
het belang van Arti te dienen. Het liep met een sisser af voor de schilder.
De vergadering stemde over zijn royement, maar dat vond een nipte meer-
derheid toch te radicaal.75

Overigens had Nanninga – anders dan Meijer – zijn Arti-lidmaat-
schap wel beëindigd tijdens de oorlog. Hij behoorde tot het twaalftal prin-
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cipiële opzeggers dat kort na de oorlog in de Maatschappij terugkeerde.
Waar schijn lijk vond hij het niet gepast om als vervangend bestuurder op te
treden. Het is slechts een klein voorbeeld van de variëteit aan houdingen
en keuzes, zowel in als na de oorlog.

Met het verstrijken van de jaren stelde de vereniging zich coulanter op
 jegens nsb’ers en daarmee gelijkgestelde personen. In 1953 werd Frans
Hannema als kunstlievend lid voorgedragen. Als nationaalsocialistisch
kunstcriticus was hij betrokken geweest bij onder andere De Waag en het
genazificeerde tijdschrift Groot Nederland.76 Het bestuur wilde een onder-
zoek naar hem instellen, maar schilder Ferdinand Erfmann meende dat
het nu maar eens afgelopen moest zijn met het uitspitten van oorlogsver-
ledens. Hij kreeg bijval van verschillende anderen, die het uitstellen van
de ballotage pijnlijk achtten voor de persoon in kwestie.77 Hannema werd
toegelaten.78 Toen hij eenmaal lid was, maakte de vereniging dankbaar ge-
bruik van zijn kunsthistorische kennis. Zo hield hij in 1954 een lezing voor
de Arti-leden.79 Voormalig Kultuurraad-lid Henri Boot, met zeven jaar uit-
sluiting de zwaarst gestrafte beeldend kunstenaar onder de niet-nsb’ers,
exposeerde tot in de oorlog geregeld op Arti. Na 1945 volgde een pauze
van acht jaar vanwege de zuivering, maar na 1953 deed hij weer regelmatig
mee, waarbij zijn werk positief werd gerecenseerd. In 1957 werd hij ge -
selecteerd voor een groepstentoonstelling, wat een eervolle gebeurtenis
was.80 Ook voormalig nsb’er Willem Nijs trad in de jaren vijftig toe. In de
oorlog was de graficus samen met onder meer Pyke Koch en Ed Gerdes
naar Ber lijn gereisd, waar zij Goebbels hadden ontmoet.81

Nijs exposeerde voor het eerst op de voorjaarstentoonstelling van
1954.82 Verenigingsgenoot Frans Hannema schreef hierop in de Volkskrant
– waar hij eveneens een kans had gekregen – dat hij verheugd was dat Nijs
bij Arti was aangenomen. Hij zag Nijs als ‘een waarlijk groot artiest en
misschien wel de knapste etser die wij in ons land hebben’.83 Twee jaar la-
ter nam de graficus deel aan een groepstentoonstelling en was het opnieuw
Hannema die hem de meeste lof bezorgde. Zijn werk boeide volgens Han -
nema vanwege de ‘verbluffende rijkdom der verbeelding zo goed als door
de waarlijk aristocratische verfijning van de voordracht’.84 Het is niet on-
denkbeeldig dat naast Nijs’ werk ook zijn vergelijkbare positie meewoog
bij Hannema’s positieve beoordeling. Hannema wist welke weerstand Nijs
na de oorlog had ondervonden. Nu zij zich beiden weer een podium had-
den verworven, steunde hij hem wellicht ook daarom.

Net zomin is het toeval dat Boot, Nijs en Hannema juist bij Arti weer
konden opbloeien. Uitgaand van de keuzes die zij tien jaar eerder zelf had-
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den gemaakt, stelden de verenigingsleden zich mild op. Bovendien speel-
de het artistieke aspect een rol. Ook als getalenteerde beoefenaars van de
traditionele figuratie, die sinds jaar en dag de toon zette op Arti, waren
Boot en Nijs er welkom.

vergeving en wrok
Onder de leden die Arti in oorlogstijd gedwongen of vrijwillig hadden ver-
laten, waren kunstenaars die niets meer met de vereniging te maken wil-
den hebben en kunstenaars die haar in vredestijd een nieuwe kans gaven
en terugkeerden. Eerder werd beschreven hoe de joodse leden David Schul -
 man, Jo Spier en enkele jaren later ook Jaap Kaas zich weer bij Arti voeg-
den. Lizzy Ansingh keerde al terug toen de bevrijdingsfeesten nog in volle
gang waren. Ze schreef het bestuur dat ze Arti altijd een warm hart had
toegedragen.85 Aan de veertig andere opzeggers stuurde het bestuur een
brief met de vraag of zij wel of niet weer wensten toe te treden, wat vijftien
positieve reacties opleverde.86 Al dan niet bewust leverden deze mensen
een bijdrage aan de zuivering van Arti. Het gezelschap van Kultuur kamer -
kunstenaars werd nu immers aangevuld met joodse kunstenaars en colle-
ga’s die niet voor de Duitse maatregelen hadden willen buigen.

Onder de minder vergevingsgezinden bevond zich Hildo Krop, gedu-
rende de oorlog actief in het verzet en erna in de Federatie.87 Hij was ont-
stemd over de wijze waarop het oude Arti-bestuur na de oorlog in zijn
functie was hersteld en was waarschijnlijk om die reden toegetreden tot
het door het mg ingestelde vervangende bestuur.88 Het zou niet meer
goed komen tussen hem en zijn oude vereniging.89 Ook de in de oorlog uit-
getreden schilder Jan Ponstijn was onverzoenlijk. Toen een kennis van
hem in 1947 lid werd, verweet Ponstijn hem te zijn toegetreden tot een
‘collaborerende vereniging’.90

De belangrijkste dirigenten van Arti’s collaboratie kregen het ook in-
dividueel voor de kiezen. In zijn autobiografie uit 1966 verhaalt Leo Braat
van een bezoek aan het Van Abbemuseum kort na de bevrijding van zuide-
lijk Nederland, waarbij zijn oog op een doek van Bart Peizel was gevallen.
Hij had het ogenblikkelijk van de muur laten halen. Volgens Braat had
Peizel zijn koninklijke onderscheiding na de capitulatie weggeborgen om
deze onmiddellijk na de bevrijding weer op te spelden. ‘Conjunctuur rid -
ders’ als Peizel rekende de beeldhouwer tot de ergste overtreders.91 Wilma
Schuhmacher, dochter van kunstschilder Wim Schuhmacher, was er ge-
tuige van hoe haar moeder Arnout Colnot strak negeerde als zij deze in de
stad tegenkwamen.92 Wim Schuhmacher zelf weigerde nog in 1966 om
 samen met Raoul Hynckes op één expositie te hangen.93 De laatste, geen
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Arti-lid overigens, had tijdens de oorlog geëxposeerd in Nederland en
Duits land en werk aan de bezetter verkocht.94

Niet alle voormalige leden die na de oorlog niet meer toetraden, ston-
den negatief tegenover hun oude vereniging. Jelle Troelstra had in het ver-
zet gezeten en was nauw betrokken geweest bij de oprichting van de
Federatie.95 Direct na de bevrijding nam hij het op voor de oude verenigin-
gen door zich te verzetten tegen het plan van hun opheffing en het over -
hevelen van hun kapitaal naar de Federatie-kas.96 In 1960 bepleitte hij het
belang van de Maatschappij met enthousiasme voor de vara-radio.97

Volgens kunsthistorica Marie Christine Walraven zou Arti tijdens de
wederopbouw moeite hebben gehad om leden aan te trekken. Dat zou te
wijten zijn aan haar stoffige imago en oorlogsverleden.98 Inderdaad telde
de vereniging pas op 1 januari 1957 weer hetzelfde aantal leden als begin
1941, kort voordat de joodse leden waren geroyeerd en de eerste lichting
principiëlen het lidmaatschap had opgezegd.99 In de jaren vijftig trad een
aantal veelbelovende jonge kunstenaars toe, die nieuw elan in de vereni-
ging brachten. Onder hen waren Kurt Löb, Charlotte van Pallandt, Mari
Andriessen, Charles Weddepohl, Hubert van Lith, Joop Sjollema, Jan Wie -
gers en Theresia van der Pant.100 Löb, die in 1939 met zijn joodse vader en
zijn moeder vanuit Berlijn naar Nederland was gevlucht, vertelt dat Arti’s
verleden voor hem nooit een rol van betekenis speelde. Hij en zijn tijdge-
noten wilden Arti veranderen, maar dit had meer met de kunst dan met
politiek van doen. De oorlogsgeneratie vond hij over het algemeen vriende-
lijke oudjes, bij wie hij niet de behoefte voelde het verleden op te rakelen.101

artistieke identiteit tijdens de wederopbouwjaren
Het beeld dat nog lang na de oorlog van Arti bestond, was dat van een bol-
werk van overjarige en licht gefrustreerde kunstenaars. Groene Amster -
dam mer-redacteur Jacques van der Ster verwoordde het in 1964 treffend:
‘Centraal bleef een kern van min of meer grimmige oude heren die potver-
domme het been stijf hielden. Een indruk, zei ik, en als zodanig subjectief,
maar wel onuitwisbaar sterk.’102 Dit was de oorlogsgeneratie, die nog lang
na 1945 haar stem liet horen op Arti. Exposities als Het Hollands landschap
(1950), Bloemen (1954) en Kunstenaars zien Volendam (1957) tonen de be-
houdende kant van de vereniging tijdens de wederopbouwjaren, zoals res-
tauratieve tendensen zich ook in de samenleving nog lang deden gelden.
Herbert van der Poll sneerde op een vergadering in 1946 dat hij het niet
nodig vond om jonge mensen binnen te halen, ‘ténzij de ouderen zelf ook
heel gek gaan doen en b.v. naakten met twee groote teenen aan iederen
voet gaan schilderen en exposeeren’.103 Uiteindelijk zou de strijd door de
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‘waarachtige kunstenaars’ gewonnen worden, wist hij, doelend op Sand -
bergs weigering om de oude verenigingen nog langer in zijn museum toe
te laten.104

De media waren over dit Arti vaak slecht te spreken. In de tweede
helft van de jaren veertig werden de tentoonstellingen neergesabeld als
nooit tevoren. Recensies waren niet alleen misprijzend over het artistieke
niveau ervan, ook politieke verwijten klonken erin door. Naar aanleiding
van Arti’s eerste naoorlogse expositie in de lente van 1946 schreef het
Algemeen Handelsblad: ‘Het totaalbeeld is van een zóó trieste en welspre-
kende onbeduidendheid […], zóó hartstochtloos, vervelend en onvast van
conceptie en houding, dat men zich niet aan de gedachte van onvruchtba-
re inteelt kan onttrekken.’ De recensent in kwestie liet zich ontvallen dat
hij, ook al was hij geen groot voorstander van de abstractie, kon begrijpen
dat kunstenaars zich uit pure recalcitrantie hiertoe wendden.105 De voor-
malige verzetskrant Trouw noteerde naar aanleiding van dezelfde gebeur-
tenis: ‘Een lange rij schilderijen, meest in een trant van 1900, bovendien
nergens sterk, overal plaatjesachtig en braaf, dat is de vrucht van oorlog en
spanning in dit doorluchtig gezelschap.’106 Zelfs De Gooi- en Eemlander, die
de vereniging in de regel goedgezind was, stelde vast dat de oorlog onbe-
wogen voorbij was gegaan aan de exposerende kunstenaars.107

De vereniging overlegde regelmatig hoe de pers milder te stemmen.
Volgens de een moest er een persconferentie worden gehouden ‘met zout-
jes’, een ander stelde: ‘Wij moeten onze vuisten laten zien.’108 Herbert van
der Poll concludeerde dat de media twintig jaar eerder ook al graag had-
den gescholden, maar dat de reden daarvan nu een politieke was.109 Om dat
ook zusterverenigingen met negatieve recensies te maken hadden, richtte
de oude Federatie naar vooroorlogs voorbeeld een ‘critiek-commissie’ op.110

In 1948 nam de Maatschappij een constructiever besluit. Met de ten-
toonstelling De jongste generatie zette zij de deuren open voor de jeugd.
Lidmaatschap was geen vereiste voor deelname. Wel hield de vereniging
een kleine slag om de arm: voorzitter Rovers benadrukte op de persconfe-
rentie dat de verantwoordelijkheid voor het getoonde geheel en al bij de
jon geren lag.111 Het gerucht ging overigens dat de Federatie ‘middels stroo -
mannen’ had geprobeerd kunstenaars van deelname te weerhouden.112

Of dat laatste nu waar was of niet: veel invloed had het niet. Onder an-
deren Karel Appel, Constant Nieuwenhuijs, Corneille en Jan Sierhuis pre-
senteerden hun werk op Arti.113 Oud-verzetsblad Het Kompas was blij dat
de ‘bewogen tijd van nu’ deze jongsten onder de kunstenaars niet onberoerd
had gelaten: ‘Zij vechten mee, zij leveren strijd.’114 Twee andere oud-ver-
zetsmedia hadden het moeilijker met het getoonde. Het Parool deed het af
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als ‘troebel en geforceerd’, de criticus van Trouw gaf toe dat hij simpelweg
niet in staat was het te begrijpen.115

Gaandeweg voltrokken zich op Arti meer van dit soort bescheiden
doorbraken. In het midden van de jaren vijftig ontwierpen de jonge leden
Lou Strik en Kurt Löb een catalogus en uitnodigingskaart geheel in kleine
letters. De hoogbejaarde Georg Rueter vond dit een ‘mal gebruik’ en waar-
schuwde ervoor dat de vereniging niet het Stedelijk Museum achterna
moest gaan. Andere leden prezen de vernieuwende vormgeving juist.116 In
1958 werd Theresia van der Pant het eerste vrouwelijke bestuurslid in de
geschiedenis van de Maatschappij. Het leverde haar een warm applaus op
van de vergadering.117 Een jaar later accepteerde Oskar Kokoschka het ere-
lidmaatschap, terwijl Marc Chagall – toevallig? – in dezelfde tijd als wer-
kend lid bij Pulchri Studio toetrad.118 De Haagse Post zag deze ‘bejaarde re-
volutie’ met instemmende verbazing aan: ‘De bolwerken van traditie en
bezadigde voorzichtigheid in de Nederlandse kunst […] hebben op specta-
culaire wijze het trojaanse paard van de moderne kunst binnen hun gehei-
ligde vesten gehaald door twee “grand old men” van de moderne kunst […]
uit te nodigen.’119

Ondertussen werd op de Arti-vergadering met enige weemoed terug-
gedacht aan de dagen waarin de Amsterdamse en Haagse School hoogtij
vierden. ‘Onze wereld is nu anders ingesteld,’ verzuchtte Herbert van der
Poll, ‘en wij moeten roeien met de riemen die wij hebben.’120

de plaats van arti’s oorlogsverleden na 1960
Hoe keken de Arti-leden na 1960 naar het eigen oorlogsverleden? Be steed -
den zij er aandacht aan, en zo ja, hoe? Hoe keek de buitenwereld naar
Arti’s oorlogsverleden? Had dit nog invloed op Arti’s reputatie? Het jaartal
1960 is niet willekeurig gekozen. Op Arti was de discussie over de oorlog
op dat moment min of meer uitgedoofd. De kwesties met ‘foute’ (kandi-
daat-)leden die in de jaren vijftig nog speelden, waren voorbij. Daarbij was
de vereniging goeddeels van huid verwisseld: de oorlogsgeneratie was uit-
gedund, haar stem verstomd. Een jongere lichting was ervoor in de plaats
gekomen. Een tactiek van persoonlijk uitnodigen stimuleerde de toevoer
van vers bloed nog eens extra. Bekende kunstenaars als Harry van Krui nin -
gen, Ro Mogendorff en Carel Kneulman traden op die manier toe.121

De hierboven gestelde vragen laten zich moeilijk nauwkeurig beant-
woorden. Dat deel van het verleden dat is neergeslagen in notulenboeken,
kranten, tijdschriften en tentoonstellingscatalogi biedt een globale indruk
van de doorwerking van de oorlog op Arti in de latere twintigste eeuw. We
noemen enige voorbeelden.
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Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 1964 wilde de vereniging een
jubileumboek publiceren. Als titel van het hoofdartikel had men Arti als
centrum voor het kunstleven 1839-1939 in gedachten, wat, gezien het feit dat
het hier om een 125 jaar-viering ging, een opvallend tijdsbestek was. Arie
van Mever, dat jaar voor het negentiende jaar op rij penningmeester, was
het oneens met deze opzet. Hij vond dat de laatste 25 jaar er ook toe deden
in de geschiedenis van Arti en benadrukte dat de oorlogsperiode openhar-
tig moest worden besproken.122 Noch hij, noch voormalig dvk-adviseur
Kees Heynsius, die tegenwierp dat over de oorlog al was geschreven, zou
zijn zin krijgen: het project bleek te duur.123

Het jaar daarop vond op Arti een herdenkingstentoonstelling plaats
van Marinus van Raalte. Het weinige dat nog was overgebleven van Van
Raaltes omvangrijke oeuvre – veel was geroofd en vernietigd door de na-
zi’s – was na de oorlog bijeengebracht door zijn zoon.124 De kranten spra-
ken lovend over de expositie en lieten Arti’s royement van Van Raalte in
oorlogstijd buiten beschouwing. Schilder Joop Sjollema had voorgesteld
dat Arti de kosten van het evenement op zich zou nemen, maar dat vond
het bestuur niet nodig. Bij de in-memoriamtentoonstelling in 1947 was
immers ook Van Raalte herdacht, luidde de redenering.125

Ten tijde van de expositie had de Shoah nog niet zo’n vooraanstaande
plaats in het collectieve geheugen als vandaag de dag. De verschijning van
Jacques Pressers Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse
jodendom 1940-1945, slechts enkele maanden later, zou hierin een belang-
rijk keerpunt markeren. Niet eerder was de natie zo indringend met de
 jodenvervolging geconfronteerd.126 Het boek vormde, zoals historicus Frank
van Vree schrijft, niet alleen een in memoriam, maar ook een j’ac cuse.127

Presser maakte op prangende wijze duidelijk dat het percentage weggevoer-
de joden in Nederland ongekend hoog was en de deportaties zo vlekkeloos
waren verlopen dat ss-kopstuk Eichmann ervan had genoten.128 ‘Zij wis-
ten niet, wilden niet weten,’ schreef de joodse historicus, wiens vrouw en
een deel van zijn familie vermoord waren in concentratiekampen,129

Hitler maakte dat ook wel erg gemakkelijk voor hen: zij hoefden niet te
weten. Het ging allemaal zo geleidelijk. Zo netjes. Niet altijd, maar toch.
Men had zijn eigen zorgen. Vooral dat laatste werd een licht hanteerbare
troostgrond. Hoe vaak heeft schrijver dezes niet na de oorlog te horen
gekregen: Je moet niet vergeten, wat wij allemaal hebben uitgestaan! Hij
vergat – en vergeet – het niet.130
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Het is alsof de auteur aan Arti dacht toen deze regels uit zijn pen vloeiden.
Zijn boek sloeg in als een bom: in ruim een halfjaar tijd werden er meer
dan 150.000 exemplaren van verkocht.131 Het hoge aantal was symptoma-
tisch voor de kentering in het denken over de oorlog die zich in de jaren
zestig voltrok. Mettertijd zou niemand de joodse gemeenschap nog wij-
zen op het door ‘gewone’ Nederlanders geleden leed. Jongere, naoorlogse
generaties kenden dit leed niet en ontwikkelden een andere visie op de ge-
schiedenis. Het ongenoemd laten van de royering van Arti’s joodse leden
door de zuiveringsinstanties, de enkelzijdige benadrukking van de ‘moe-
dige’ houding van Arti’s oorlogsbesturen – alles voor ‘de kunst’ en Arti’s ka-
pitaal: het vormde hoe langer hoe sterker een onbegrepen aspect van het
vaderlandse verleden.

In 1977 publiceerde nrc Handelsblad een groot dubbelartikel over de
geschiedenis van Arti en Pulchri. Van beide verenigingen werden de oor-
logsjaren kritisch besproken – iets wat daarvoor niet altijd gebeurde, zo
blijkt uit eerdere overzichtsartikelen in de media, bijvoorbeeld bij Arti’s
125-jarig bestaan. Adriaan Venema, bekend om zijn felle publicaties over
‘foute’ kunstenaars, schreef het stuk over Pulchri. De paragraaf over de
oorlog plaatste hij, weinig opwekkend, aan het einde. Pulchri had het die-
pe dal van de oorlog en de eerste periode erna overleefd, besloot hij, maar:
‘Wat we nu kunnen constateren is dat de geschiedenis van Pulchri in de
eerste helft van haar bestaan aardiger was dan in de tweede helft.’132 Voor
haar bijdrage over Arti interviewde Vera Illés toenmalig voorzitter Dora
van der Veen, de zuster van verzetsicoon Gerrit van der Veen. Van der Veen
vertelde hoe het bij veel mensen verbazing had gewekt dat zij en haar man
in de jaren vijftig lid van Arti waren geworden. Ze had daarop steeds ge-
antwoord dat het bestuur dat ‘fout’ was geweest, allang was opgestapt. In
de jaren vijftig zaten er volgens haar heel andere mensen in het bestuur en
was het ledenbestand ververst met jonge, nieuwe kunstenaars. Ze voegde
eraan toe: ‘Ik weet zeker dat als mijn broer nog leefde hij niet anders ge-
daan zou hebben.’133 Dora van der Veen had een milde kijk op de zaken.
Toen zij zich aanmeldde, liep op Arti nog een groot deel van de kunstenaars
rond die zich een decennium eerder naar de wil van de bezetter hadden
gevoegd.

Rik van der Mey, bestuurder in de jaren zeventig en vroege jaren tach-
tig, hield zich intensief bezig met Arti’s oorlogsverleden. In een interview
met Kunstbeeld beschreef hij het gebrek aan politiek engagement dat Arti
voor, tijdens en ook geruime tijd na de oorlog nog had gekenmerkt: ‘Het
was puur gezelligheid. Kaarten, biljarten, borrelen, zonder dat er echt be-
langstelling was voor wat er aan problematiek buiten Arti gebeurde.’134
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Van echt verraad was in de oorlog volgens hem geen sprake: ‘[…] het was
eerder een kwestie van een slappe houding’.135 Arti’s inmiddels veranderde
identiteit was mede te danken aan het beleid van persoonlijk uitnodigen
zoals dat in de jaren zestig was gebeurd, aldus Van der Mey. ‘Het probleem
van de naoorlogse jaren en het odium dat op Arti rustte, dat was voorbij. Er
zaten andere mensen in het bestuur, mensen die zich ook in de oorlog
voortreffelijk hadden gedragen. Veel kunstenaars traden toe, maar het wa-
ren wel bijna allemaal kunstenaars die de figuratieve beeldende kunst
voorstonden. Toen nog wel.’136 Volgens Van der Mey had zich in 1981 een
‘volslagen ommekeer’ voltrokken in de samenstelling van Arti’s kunste-
naarsbestand. De vereniging was verder verjongd en kende leden van zeer
uiteenlopende beeldende disciplines. De gevestigde kunstenaars zouden
inmiddels zelfs in de minderheid zijn.137

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 1989 werd aan Arti voor
het eerst een monografie gewijd. Dat kunsthistoricus Hans Mulder was
gevraagd om de periode 1914-1945 te beschrijven, maakt duidelijk dat de
vereniging het verhaal over de oorlog onomwonden op tafel wilde hebben.
Mulder was in 1978 gepromoveerd op een onderzoek naar Nederlandse
kunstenaars in crisis- en bezettingstijd en had daarin zijn studieobject
niet gespaard. Zijn kritische blik was verklaarbaar: kort voor de bevrijding
– hij was zelf twee weken oud geweest – had de bezetter zijn vader gefusil-
leerd.138 Met zijn bijdrage aan het lustrumboek werd dan toch bereikt wat
Arie van Mever in 1964 al had beoogd: de oorlog werd openhartig bespro-
ken. Mulders slotzinnen zijn genadeloos: ‘Feitelijk was de prijs, die Arti
moest betalen voor het behoud van het materiële bezit tijdens de bezet-
ting hoog. Haar waardigheid had zij verloren en in artistiek opzicht was zij
failliet verklaard.’139

Vandaag de dag weten veel mensen niet dat Arti ‘fout’ was in de oorlog,
zelfs leden niet. De huidige Arti-kunstenaars en omstanders lijken min-
der begaan met dit deel van de verenigingsgeschiedenis dan de generaties
van Van der Mey en verenigingshistoriograaf Mulder. Als kinderen van de
oorlogsgeneratie hadden de laatsten zichzelf een taak gesteld: zij brach-
ten nieuwe, confronterende vragen voor het voetlicht die tot op dat mo-
ment terzijde waren geschoven. Dat resulteerde in publicaties die vaak
niet mild van toon waren – Mulders proefschrift en zijn geschiedenis van
Arti in oorlogstijd zijn er voorbeelden van.

In de huidige tijd zijn degenen die de vereniging haar slechte reputatie
bezorgden vaak alleen nog in naam bekend. De generationele en daarmee
emotionele afstand is toegenomen. Een jonger Arti-lid, op de hoogte ge-
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bracht van de ‘zwarte bladzijde’ uit de geschiedenis van zijn vereniging,
vraagt zich af of hij zijn lidmaatschap moet opzeggen: ‘Grapje.’140 Het oude-
re lid Bonne ten Kate weet wel degelijk van Arti’s verleden – hij bracht het
zelfs terug in het actieve geheugen van de vereniging. In 2008 was hij gast-
curator van een Arti-tentoonstelling waar hij het werk van in de oorlog ver-
moorde joodse leden tegenover dat van nsb’er en cultuurpaus Gerdes
plaatste. Zo wilde hij uitdrukking geven aan het navrante gegeven dat zij
hier ooit als collega’s hadden gegeten, gedronken en geconverseerd. ‘De
feiten zijn onthutsend, geven een schrijnend beeld van wat ook bij Arti’s
geschiedenis hoort en waar in de regel liever over gezwegen wordt,’ sprak
hij tijdens de opening. ‘Maar ik vind dat het ons past om vandaag niet te
zwijgen, om ons rekenschap te geven van wat ook door deze expositie zicht -
baar wordt.’141 Een enkel lid had gevraagd of dat nou moest, die confronta-
tie. Maar de meesten waren positief geweest, aldus Ten Kate. Een joods lid
had hem ervoor bedankt.142

Een ‘nsb-schilderij’ in de collectie van het
Rijksmuseum1

van de velde gevangengezet en berecht
In de eerste dagen na de bevrijding werden ‘foute’ Nederlanders in groten
getale gearresteerd. De daarbij rondzingende leuze ‘wij vangen hen allen’
was in de eerste plaats op nsb’ers van toepassing.2 De uitsluiting van deze
eenvoudig herkenbare bevolkingscategorie werd beleefd als de verwijde-
ring van een tumor die het lichaam van de natie ernstig had aangetast. Op
7 mei 1945 werd Henri van de Velde ingerekend. Ook zijn tweede vrouw
Lotte, een Duitse, werd opgepakt.3 De twee kinderen die hij in 1940 en 1941
met Lotte had gekregen, verbleven tijdens de paar maanden van hun moe-
ders gevangenschap in een tehuis. De inboedel van het gezin, waaronder
veel schilderijen, werd onder beheer gesteld en opgeslagen in onder andere
kasteel Nijenrode – waar de op zijn vlucht omgekomen joodse kunsthan-
delaar Jacques Goudstikker (1897-1940) voor de oorlog zijn fameuze ex-
posities, concerten en feesten had gehouden.4 Net als veel andere politieke
delinquenten zou Van de Velde zijn woning niet meer terugkrijgen.5

De gerechtelijke rapporten over de schilder getuigen van de verschil-
lende visies op de doelstelling van een snelle, strenge en rechtvaardige be-
rechting van collaborateurs. De opmerking van een functionaris dat Van de
Velde een ‘gevaarlijk iemand voor de samenleving’ zou zijn, werd door een
collega voorzien van het dubbel onderstreepte commentaar ‘belachelijk’.6
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Kennissen die waren opgeroepen om te getuigen, waren hem meestal gun -
stig gezind. nsb’er H.J. Doude van Troostwijk, in oorlogstijd burgemeester
van Loenen, Vreeland en Nigtevecht, verklaarde er bij Van de Velde regel-
matig op te hebben aangedrongen een partijfunctie te aanvaarden, maar
altijd tevergeefs.7 De schilder zou al zijn aandacht naar zijn vak hebben la-
ten uitgaan, ‘op welk gebied v.d. Velde een idealist was’. Het dienstmeisje
van de familie en een leerling verklaarden dat zij wisten dat Van de Velde
nsb’er was, maar dat hij hieraan geen ruchtbaarheid had gegeven en niet
actief was geweest in de partij. De leerling was in 1942 opgeroepen voor de
Duitse Arbeidsdienst, maar had hieraan geen gehoor gegeven. Hij was
 ondergedoken en kwam tijdens zijn onderduikperiode dagelijks bij zijn
 leraar.8 Eén getuige was duidelijk niet op Van de Veldes hand. Tot diens
tenlastelegging behoorden Van de Veldes huwelijk met een Duitse, zijn
leefwijze, die erop gewezen zou hebben dat de Kultuurkamer hem veel
goeds had gebracht, en het affiche dat de schilder uit protest tegen het
bombardement van Keulen op zijn raam had geplakt.9

In interneringskamp Amersfoort viel de vriendelijke en beschaafde
Van de Velde op bij medegevangenen en autoriteiten. Men stond hem toe
zijn vak uit te oefenen, waarop hij een piëta creëerde. Een eveneens in het
kamp verblijvende kennis berichtte aan Lotte van de Velde dat het werk
hem tot tranen geroerd had. ‘Hein [Henri] is onze paus, waarvoor wij alles
doen,’ betuigde hij.10 De schilder zelf schreef zijn vrouw dat de kampcom-

Henri van de Velde, Piëta (ca. 1945).
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mandant had opgemerkt dat iemand die zo mooi kon schilderen niet in
een kamp thuishoorde en had bevolen het werk te laten fotograferen.11

Van de Veldes dossier bevat een verzoek van het Bijzonder Gerechtshof tot
snelle afhandeling van zijn zaak.12 Een vertegenwoordiger van de sociale
verzekering typeerde Van de Velde als ‘hoogstaand mens’ die alleen uit
kunstzinnige overweging nsb-lid was geworden, zich nooit met politieke
zaken had ingelaten en nu volledig bekeerd was.13 De laatste mening werd
niet door iedereen gedeeld. Een ander rapport vermeldt dat de schilder
niet van zijn schuld overtuigd was en ‘nog steeds met hart en ziel’ bij de
nsbwas.14

De waarheid lag vermoedelijk in het midden. Kort voor zijn vrijlating
gaf Van de Velde te kennen dat hij het een nog grotere rommel vond dan
voor de oorlog en niet inzag dat hij verkeerd had gehandeld.15 De zoon van
een vriend van Van de Velde die eveneens nsb’er was geweest, vertelt:
‘Het probleem voor deze vrienden na de oorlog was dat ze van iets anders
afstand moesten nemen dan datgene waarvan ze beschuldigd werden.’16

Zij zagen zichzelf niet als landverraders.
Van de Velde werd op 20 september 1946 voorwaardelijk in vrijheid

en buiten vervolging gesteld. Hij kreeg een boete van ƒ2000 opgelegd, die
hij voor 1 april van het volgende jaar diende te betalen. Zijn in beheer ge-
stelde schilderijen zou hij in 1948 terug ontvangen.17 Met zijn vrijlating
eindigde voor hem de oorlog in fysieke zin en kon hij zijn leven weer op-
pakken. Hij voegde zich bij zijn gezin, dat in een van weinig gemakken
voorzien zomerhuisje in het gehucht Hoekenland nabij Vreeland was ge-
plaatst. Op de bovenverdieping zette hij zijn schildersactiviteiten voort.

naoorlogse waardering
Van de Velde viel als nsb’er in de zwaarste categorie van de Ereraad voor
de Beeldende Kunsten, die werd uitgesloten voor een periode van tien jaar.18

Hij mocht niet deelnemen aan openbare exposities en ontving geen over-
heidsopdrachten. Aanvankelijk was binnen de ereraad nog aangestuurd
op uitsluiting voor het leven voor alle nsb’ers, maar dit radicale standpunt
was al spoedig terzijde geschoven. Wel moesten hun kunstwerken gedu-
rende vijf jaar uit de musea worden verwijderd.19 Of dit laatste consequent
is doorgevoerd, valt overigens te betwijfelen.

Voormalige politieke delinquenten vonden in de regel vrij snel weer
een baan, mede vanwege een tekort aan arbeiders. Maar voor kunstenaars,
academici, journalisten en andere beroepen met een sterk persoonlijk sig-
natuur lag dat anders. Voor hen was het ‘vrijwel onmogelijk’ om passend
werk te vinden, aldus historicus Koos Groen.20 Van de Velde had altijd ver-
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keerd in een vertrouwde entourage van handelaren, verenigingen en criti-
ci die hem geregeld exposities en media-aandacht hadden bezorgd. Dit
was nu verleden tijd. Hij werd opgevangen door een segment van minder
bekende kunsthandelaren die bereid waren met hem in zee te gaan. Zijn
naoorlogse professionele activiteiten waren versterkt op het buitenland
gericht, waar hij minder last had van het stigma dat hem aankleefde.21 Ook
ontving hij geregeld opdrachten voor portretten en restauratiewerk. ‘Hij
knapte een kaal geworden Droochsloot zo mooi op, compleet met “zeven-
tiend’eeuwse” craquelure, dat deze naderhand als “volledig echt en uit-
muntend geconserveerd” werd geëxpertiseerd,’ schreef Elseviers Weekblad
in 1969.22 Met Van de Veldes naamsverlies kelderden ook de prijzen voor
zijn werk: waar hij tot 1945 voor goede werken tussen de ƒ1000 en de
ƒ2000 vroeg, verkocht hij zijn schilderijen daarna vaak voor niet meer
dan enkele honderden guldens.23

Sociaal en professioneel aan de zijlijn geplaatst, kon Van de Velde in
eigen kring nog wel op steun rekenen. Privédocumenten bieden een scherp
inzicht in de positie waarin een ‘foute’ kunstenaar na 1945 verkeerde. Zo
ontving Van de Velde van zijn zuster Elisabeth, de weduwe van Carel van
Lier, een bemoedigende brief. Zij had het levenswerk van haar echtgenoot
voortgezet vanuit haar boerderij in Blaricum en droeg als kunsthandelaar -
ster ideeën aan om de situatie van haar broer te verbeteren.24 Ze adviseer-
de hem een schuilnaam te nemen, omdat de mensen hem anders zouden
mijden en zijn werk voor zichzelf moest spreken. ‘Ik zou dan misschien
zelf, voorzichtig, aan enkelen er iets van kunnen vertellen en je zo lang-
zaam aan weer onder de mensen brengen. Als ze je werk mooi vinden, en
dat geloof ik wel dat ze zullen, staan ze er anders tegenover,’ meende ze.
Ook leek het haar goed dat Van de Velde zou uitzien naar werk als litho-
graaf of illustrator en raadde ze hem aan in de stad te gaan wonen. ‘Houd
nog maar moed, jongen, eens komt er wel een keer ten goede! Dag! Je zus-
je,’ besloot ze bemoedigend.25 Van de Velde nam haar goede raad niet ter
harte. Hij was te zelfbewust om een schuilnaam aan te nemen of zijn me-
tier van kunstschilder op te geven en te zeer gehecht aan het buitenleven
om dat te verruilen voor een stads bestaan.

Uit een brief van de bevriende kunstschilder Jaap Dooijewaard blijkt
dat Van de Velde in 1961 niet ver verwijderd was van een tentoonstelling
bij Hotel Hamdorff in Laren. Dooijewaard had duidelijk moeite gedaan
om dit voor elkaar te krijgen. Hij toonde zich vol goede moed om Van de
Velde aan een expositie te helpen die hem uit het dal zou trekken: ‘[…]
maar ik reken er vast op dat je je uiterste best zult doen om het beste werk
te maken wat je mogelijk is. We moeten het zoo goed mogelijk doen om
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succes te hebben en het neemt veel voorbereiding.’ Deze voorbereiding
zou niet eenvoudig zijn, vervolgde Dooijewaard, zo moesten er lijsten ko-
men, een catalogus, een affiche en invitatiekaarten. ‘Dat zijn dus veel on-
kosten, maar toch hoop ik dat je zult kunnen slagen en je naam herstel-
len.’26 Dooijewaard was vertrouweling en adviseur van Anna Singer en zij
had zich bereid getoond om enkele Van de Veldes uit haar bezit voor de ex-
positie uit te lenen. Waarom de tentoonstelling er niet is gekomen, is niet
duidelijk. Misschien waren de eisen en onkosten te veel gevraagd in tijden
waarin Van de Velde al zijn energie moest steken in het produceren van
‘verkoopschilderijtjes’ – zoals hij ze placht te noemen – om zijn gezin te
onderhouden.

Ook op ander gebied toonden Dooijewaard en Singer zich behulp-
zaam. Gedurende enkele jaren ontving Van de Velde een maandelijkse
toelage van Singer, hem uitgekeerd via Dooijewaard. Anna Singer stond
bekend om haar royale steun aan kunstenaars. Dat ze ook Van de Velde
hielp, is echter paradoxaal: volgens haar biograaf Helen Schretlen was
Singer zeer anti-Duits en is het onwaarschijnlijk dat ze een nsb’er had wil-
len ondersteunen.27 Misschien was Van de Veldes verleden haar niet be-
kend – ze was tenslotte buitenlandse en had gedurende de bezettingsjaren
in Noorwegen gewoond.28 Ook is het mogelijk dat Dooijewaard een goed
woordje voor Van de Velde had gedaan. Zijn invloed bij Singer was groot,
aldus Schretlen. ‘Anna was oud. En Jaap Dooijewaard had zich echt over
Anna ontfermd. […] Ik denk dat dat geld dus op zijn initiatief naar Van de
Velde ging.’29

Verdere financiële ondersteuning kreeg Van de Velde van zijn zuster
Elisabeth en van zijn aangetrouwde neef Jan van Leeuwen Boomkamp,
een broer van de opdrachtgever van De nieuwe mensch.30 Ook Jan had een
nsb-verleden.31

Van de Veldes exposities van 1945 tot zijn dood in 1969 zijn op één hand te
tellen. Hij kon deze niet meer onderbrengen op de prestigieuze gelegen-
heden van voor de oorlog en zijn oude recensenten bleven weg. De enke-
lingen die wel kwamen, onder wie Telegraaf-criticus Kasper Niehaus, lieten
weten niet meer over hem te kunnen schrijven.32

Met dit uitsluitingsproces hadden nsb’ers bijna zonder uitzondering
te maken. Historicus A.D. Belinfante schrijft: ‘Zij werden niet individueel
op hun individuele daden beoordeeld, maar zij waren als groep vijand, on-
geacht ieders daden of opvattingen.’33 De bliksemafleiderfunctie van nsb’-
ers viel denkelijk mede op gewetensbezwaren terug te voeren. Historicus
Groen stelt:
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Alle meegaandheid en collaboratie uit de beginjaren van de bezetting
bleken in 1945 ineens camouflage te zijn geweest. De ijver waarmee de
nsb’ers die dit excuus niet hadden, gearresteerd werden, de wraaklust
waarmee de woede gekoeld werd op de moffenmeiden en het negeren van
de wantoestanden in de kampen, kan niet alleen verklaard worden uit de
vijf jaren bezetting die achter de rug waren. Het was ook compensatie voor
de gevoelens van onmacht, ook het overschreeuwen van het eigen falen 
en de verdringing van het eigen schuldgevoel.34

Ook vanuit maatschappelijk perspectief is dit fenomeen verklaarbaar. Door
een strikte indeling in ‘goed’ en ‘fout’ kon de meerderheid van de bevolking
min of meer vrijuit gaan en normaal blijven functioneren.

Bij zijn twee kunstenaarsverenigingen Arti et Amicitiae en Sint Lucas
keerde Van de Velde na de oorlog niet meer terug. Volgens zijn zoon wilde
hij zich graag weer aansluiten, maar kreeg hij van voormalige verenigings-
genoten te horen dat hij dood was voor hen, sterker nog, dat zij zouden
doen alsof hij nooit had bestaan. Dit zou zijn voorgevallen op Arti of bij
kunstenaarscafé Schiller aan het Rembrandtplein.35 Arti’s notulenboek
vermeldt een gebeurtenis die doet vermoeden dat het affront op de ver-
eniging plaatshad: na een sociëteitsbezoek van Van de Velde en Jan van
Herwijnen in het voorjaar van 1949 besprak het bestuur de mogelijkheid
van een lijst van ongewenste gasten.36

Deze vijandigheid is opmerkelijk, omdat de nsb’ers Frans Hannema en
Willem Nijs wel weer welkom waren op Arti – zij het pas in de jaren vijftig.
Hoe de verhoudingen precies in elkaar staken, is moeilijk te achterhalen.
Misschien kwam Van de Veldes bezoek te snel na de oorlog of was het de
combinatie met de eveneens als ‘fout’ bekendstaande Van Herwijnen. Het
kan ook zijn dat de Arti-leden een persoonlijke aversie koesterden tegen
de wat wereldvreemde schilder of dat jalousie de métier een rol speelde.
Van de Velde had zijn oude verenigingen in de jaren dertig immers min of
meer ingeruild voor de exclusievere kunstzaal van Van Lier.

Opvallend is dat Van de Velde al in 1948 zijn meest toonaangevende expo-
sitie had. Dat jaar was hij te zien op Amsterdamse schilders van nu in het
Stedelijk Museum, georganiseerd om de verenigingen te compenseren voor
het verlies van hun tentoonstellingsmogelijkheid in datzelfde museum.37

Terwijl de meeste deelnemers het maximumaantal van drie werken in-
stuurden, toonde Van de Velde alleen Arnold en Liselotte, een portret van zijn
twee jonge kinderen. Het was voorzien van de aantekening ‘n.t.k.’ – niet te
koop.38 Het is onduidelijk waarom Van de Velde zo kort na de oorlog was
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toegelaten tot dit door de overheid geïnitieerde evenement. Offi cieel kon
dat nog helemaal niet: het einde van zijn zuiveringstermijn was nog lang
niet in zicht. Zoon Arnold vertelt dat de toenmalige burgemeester van
Amsterdam Arnold d’Ailly zijn vader kort na de oorlog langs de weg had
aangetroffen toen deze de laatste bus naar huis had gemist. De twee kenden
elkaar nog van voor de oorlog. D’Ailly had de schilder een lift aangeboden en
eenmaal in Hoekenland aangekomen hadden zij nog een tijd zitten pra ten.39

Wellicht dankte Van de Velde zijn expositie aan de empathie van D’Ailly.
Zeker is dat íemand met inspraak zich mild heeft opgesteld. Het zonder
commercieel oogmerk tonen van een kinderportret verwijst subtiel maar
onomstotelijk naar Van de Veldes persoonlijke situatie en menselijkheid.

In het jaar daarop werd Van de Velde uitgenodigd om in het Marok -
kaanse Tanger te komen werken. Op de aankondiging voor de tentoon-
stelling die hieruit voortvloeide, luidt het: ‘Exposition du célèbre peintre
hollandais H. van de Velde’.40 In Nederland was een dergelijke wervings-
tekst ondenkbaar geweest, maar daar waar de oorlog geen deel uitmaakte
van de beleefde geschiedenis, kon de schilder zich vrijelijk beroepen op
zijn oude naam en faam.

Even veelzeggend is het dat een van Van de Veldes naoorlogse tentoon-
stellingen plaatsvond in het Utrechtse antiquariaat van een voormalige
partijgenoot. Als doelwit van een wrokkige maatschappij zochten zij hun
heil bij elkaar. Naar aanleiding van de in 1966 gehouden expositie hield
Van de Velde een voordracht ten huize van de bevriende antiquair. Deze
greep hij aan om zijn mening over de stand van de kunst uiteen te zetten.
Moderne kunstenaars lieten zich enkel door het dionysische leiden, meen-
de hij met een verwijzing naar Nietzsche. Zij zouden uit hun onderbe -
wuste putten zonder te weten wat zij creëerden. ‘Daar nu ligt het gevaar,’
aldus de schilder, ‘het geschapene kan vergiftig en gevaarlijk zijn, het kan
ook kinderlijk en onbenullig zijn.’ Van de Velde dacht hierbij aan de ab-
stracte kunst, die volgens hem ten onrechte op een voetstuk was geplaatst.
Museum directeuren, critici, leraren en kunsthandelaren, die slechts waar -
deerden ‘wat buitenissig en vreemd is’, zouden hieraan medeschuldig zijn.41

In de ogen van de schilder dreef de wereld steeds verder af van ‘een gezon-
de kunst die ons vertelde van de schoonheid, de liefde, de orde van god’s
schepping’. Het mag niet verwonderen dat Van de Velde de uitwassen van
de op dat moment doorbrekende culturele revolutie met lede ogen aanzag:
‘Daardoor weer raken de geesten in de war, zoekt men uitwegen die er
niet zijn, zoekt men het in magie en yoga zonder te weten wat zij zijn, of
zonder leiding van een ervaren meester. Dan komt men tot het boren van
een gat in het hoofd om “high” te zijn en l.s.d. en erger.’42 Van de Velde be-

Wesselink|kultuurkamer_vs06_def  28-01-14  15:23  Pagina 261



262 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

sloot zijn verhaal met de opmerking dat de nationaalsocialisten er mis-
schien verkeerd aan hadden gedaan om ‘zieke kunst’ te verbieden en dat
vernieuwing op zichzelf goed was, maar vernieuwing om de vernieuwing
niet. On danks – of misschien dankzij – het veranderde klimaat waren Van
de Veldes ideeën over kunst nog dezelfde als voor en tijdens de oorlog. De
ernst van zijn betoog geeft te denken dat de schilder niet bij machte was om
maar iets te begrijpen van de artistieke en maatschappelijke rebellie onder
de jonge generatie – waarin hij overigens niet de enige was.

De kleinschalige tentoonstelling werd aardig gerecenseerd in het
Nieuw Utrechts Dagblad.43 Ook andere streekkranten bleven Van de Velde
gunstig gezind. Nog geen jaar na zijn vrijlating uit het interneringskamp
dook zijn naam op in twee Gooise kranten. Na jarenlange studie zou de
schilder de techniek der oude meesters hebben doorgrond. Beide stukjes
zijn apolitiek en welwillend van toon. Aan de berichtgeving te zien had
Van de Velde de pers zelf over zijn vondst verteld.44 In de landelijke bla-
den, waarin Van de Velde tot 1945 regelmatig was besproken, werd zijn
naam niet meer genoemd, één uitzondering daargelaten. In maart 1966
vermeldde het Algemeen Handelsblad dat hij de brand die in het begin van de
jaren dertig in zijn Blaricumse boerderij had gewoed, zelf had aangestoken.
Enkele weken later volgde rectificatie voor de vals beschuldigde schilder.45

Toen Van de Velde in 1969 overleed, eerde alleen het Nieuwsblad voor
Vecht-, Amstel- en Rijnstreek hem met een necrologie. Uit het bericht blijkt
niets van het dal waarin zijn carrière na de oorlog was geraakt. De krant
noemde enkel hoogtepunten, hier en daar aangedikt: zo zouden vele bui-
tenlandse musea werk van hem bezitten.46

Na Van de Veldes dood werd het lange tijd nog stiller rond zijn per-
soon. Kunsthistoricus Gary Schwartz memoreerde in Het Financieele Dag -
blad hoe in het midden van de jaren zeventig een volgens hem niet onver-
dienstelijk wolkenportret van Van de Velde werd geveild bij Mak van Waay
in Amsterdam. Niemand had erop geboden. Toen de prijs tot ƒ100 was ge-
zakt, had de enigszins verwonderde Schwartz zijn hand opgestoken en het
werk in bezit gekregen. Na afloop vernam hij waarom niemand interesse
had getoond: de schilder van het doek was ‘fout’ geweest. ‘Een schilder die
bekendstond als nazi-sympathisant was dertig jaar na de val van het Derde
Rijk “untouchable”, in een land waar veel kunsthandelaars joods waren en
de bezetting of erger hadden meegemaakt,’ aldus Schwartz.47

de oorlogsherinnering in de kunsthistorische literatuur
De literatuur waarin Van de Velde na 1969 werd genoemd, valt uiteen in
kunsthistorische en historische publicaties. In het eerste geval is het alter-
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natief van prijzen vaak verzwijgen. Zelfs in Jan Koenraads’ Laren en zijn
schilders uit 1985, een plaats waar je hem zou verwachten, kent het regis-
ter geen Van de Velde. Alleen het naar volledigheid strevende schilders -
lexicon brengt hem voor het voetlicht.48

In de historiografie is Van de Veldes professionele waardering vanzelf-
sprekend bijzaak. Wanneer zijn naam valt, is dat vanwege zijn oorlogsver-
leden. Zo wordt hij genoemd in Mulders Kunst in crisis en bezetting (1978)
en Adriaan Venema’s Kunsthandel in Nederland 1940-1945 (1986). In beide
boeken weerklinkt een moraliserende en in het geval van Venema zelfs
vijandige toon ten opzichte van ‘foute’ kunstenaars als Van de Velde. Hoe -
wel Venema anders dan Mulder geen persoonlijk trauma aan de oorlog
had overgehouden, was deze ook op zijn wereldbeschouwing van grote in-
vloed. Aan nrc Handelsblad vertelde hij:

Mijn ouders zaten niet bij de nsb en niet in het verzet, het waren eigenlijk
doorsnee-Nederlanders. […] Mijn belangstelling voor de oorlog ontstond
op jeugdige leeftijd toen wij in de Rivierenbuurt in Amsterdam gingen
wonen. Dat is een buurt waar in de oorlog het een en ander gebeurd is.
Anne Frank woonde er voordat ze onderdook. Verder maakten, toen ik iets
ouder was, de televisie-uitzendingen van ‘De Bezetting’ van Loe de Jong
enorme indruk. Dat geldt voor mijn hele generatie. Ik kan je verzekeren
dat het tijdens die uitzendingen echt stil op straat was. Ja, aan Loe de Jong
hebben we veel te danken.49

Na zijn boek over de kunsthandel stortte Venema zich op een onderzoek
naar de houding van Nederlandse schrijvers en uitgevers. Hij vond zo veel
belangwekkend materiaal dat hij Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie in
vier delen publiceerde (1988-1992). Verschillende auteurs zagen hun repu-
tatie te gronde gaan door Venema’s gedrevenheid om verzwegen, want on-
gunstige biografische gegevens uit de oorlogsjaren aan de vergetelheid te
onttrekken. Zijn drijfveer was naar eigen zeggen het ontmaskeren van
mensen die in meer of mindere mate hadden gecollaboreerd, maar na de
oorlog een heldenrol voor zichzelf hadden opgeëist.50 Hij twijfelde er niet
aan dat men tijdens de oorlog feilloos had begrepen wat ‘goed’ en ‘fout’ was:
‘Dat wisten ze toen dondersgoed,’ vertelde hij aan Trouw. ‘Pas later zijn ze
gaan nuanceren: collaboratie werd opeens accommodatie. Je dienstbaar
maken aan een ideologie die gebaseerd is op rassenwaan = fout. Punt uit.
Die vertroebelende reacties zo veel jaren na de oorlog! […] Ja, ik wind me
toch weer op. Je ziet: het is niet een knop die ik zomaar omdraai.’51 Voor
Venema kon genuanceerdheid onmogelijk samengaan met morele geloof-
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waardigheid. Waar hij schreef, strafte hij evenzeer. Het kwam hem op veel
kritiek te staan. Toenmalig riod-directeur A.H. Paape verzuchtte in 1988
– het jaar waarin deel 1 van Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie ver-
scheen – in het Algemeen Dagblad: ‘De heer Venema heeft wederom zijn
“bekende” methode gebruikt, namelijk niet te volstaan met het weer -
geven van de resultaten van zijn onderzoek, doch daaraan ook zijn eigen
opvattingen en oordelen te verbinden.’52

Voor tekenaar en schilder Cees Bantzinger had het speurwerk van
Venema dramatische gevolgen. Tot 1985 was hij van onbesproken reputa-
tie. De monografie De wereld van Cees Bantzinger uit 1984 vermeldt over
zijn houding in de oorlog enkel goeds: hij had clandestien doorgewerkt en
een illegale uitgeverij opgericht.53 De tekenaar sprak zelf over die tijd: ‘[…]
die binding, die was geweldig. Of je nou communist was, of protestant of
katholiek, dat donderde niet, dat sodemieterde niks, als je maar anti-Duits
was.’54 Begin 1985 kreeg Bantzinger telefoon van Venema. Deze was bij
archief onderzoek op een nsb-lidmaatschapsnummer gestuit en vroeg om
commentaar.55 Een week later verdronk de kunstenaar zichzelf.56 Decen -
nialang had hij verleden en herinnering gescheiden weten te houden, maar
de waarheid had hem ten langen leste achterhaald.

Er is weinig inlevingsvermogen voor nodig om te bedenken dat derge-
lijke manipulatie van de herinnering meer voorkwam. De vernietiging
van een deel van het dvk-archief vlak voor het einde van de oorlog is er een
ander voorbeeld van57 – zoals ook elders in het ineenstortende Derde Rijk
verwoede pogingen werden gedaan tot het verwijderen van belastend ma-
teriaal. Het uitvlakken van sporen ten behoeve van het persoonlijke imago
is de mens eigen – hoewel duidelijk moge zijn dat hier voor de generatie
van Bantzinger meer reden toe was dan voor de in vrede en voorspoed op-
groeiende hedendaagse jongeren, die hun levens breeduit etaleren op het
internet. ‘As with heritage, life histories become coherent and credible
only by continual invention and revision, often in defiance of known fact,’
stelt historicus David Lowenthal. ‘They are validated not by being expli -
citly true but by being compellingly plausible.’58 De behoedzaam geredi-
geerde ‘life history’ van Bantzinger bleef dan ook lang intact – maar tegen
Venema’s speurzin was de façade niet bestand.

Mulder en Venema waren exponenten van de ‘protestgeneratie’, de gene-
ratie tussen 1940 en 1955 geborenen die vanaf de jaren zestig verantwoor-
delijk was voor een ingrijpende cultuuromslag in de Nederlandse samen-
leving. Verworvenheden op het gebied van democratisering, emancipatie
en ontzuiling, eerder door vooroorlogse generaties in de kiem gesmoord,
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vonden nu hun plaats in het maatschappelijk bestel. Illustere lieux de
 mémoire als de Maagdenhuisbezetting, Provo, Dolle Mina, de Vietnam -
beweging, Greenpeace en de kraakbeweging laten zien dat deze door-
braak soms letterlijk bevochten moest worden. August Henkels, de predi-
kant die in de oorlog zo veelvuldig met drukker-kunstenaar Werkman had
gecorrespondeerd, had het bij het rechte eind gehad toen hij in 1944
schreef: ‘Alles zit onder de schimmel van de burgerlijkheid in Nederland,
de kunst, de kerk en de heele samenleving. […] Enfin, de gang der historie
is thans zeer snel; ik vrees voor de heeren dat ze de boel nog wel eens tij-
dens hun leven zullen zien kraken.’59 Ook in de externe betrekkingen was
veel veranderd. Het verlies van Indië was al jaren een feit, in de jaren vijf-
tig kregen Suriname en de Nederlandse Antillen een autonome status. In
1962 droeg Nederland zijn gezag over Nieuw-Guinea aan Indonesië over,
in het nauw gedreven door oorlogsdreiging en kritiek vanuit de inter -
nationale gemeenschap.60 Een nieuwe identiteit van postkoloniale natie
begon zich af te tekenen. Het ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ van de
oudere generaties vormde daarin een sterke dissonant.

In dit klimaat kreeg de Tweede Wereldoorlog een nieuwe, actuele be-
tekenis toegekend. Politicoloog Hans Daalder licht toe:

[…] in conflicten tussen generaties was sinds het midden van de jaren
zestig de oorlog in het geding, omdat zij voor verschillende groepen
verschillend verwerkt kon worden. Velen uit de nieuwe generatie
zochten de sluier weg te trekken van de fictie van het ‘nationaal verzet’,
en beroofden daarom ouderen van precaire zekerheden. Zij ver-
diepten zich, bijna met gretigheid, in voorbeelden van collaboratie, 
en vonden daarin steun voor hun opvatting dat alle gezag verdacht 
was.61

Historicus H.W. von der Dunk concludeerde kernachtig: ‘Eerst bleek de
fascist een duivel. Nu blijkt de duivel een fascist.’62 De tijd was rijp voor
uitgebreide studies naar de misstappen van de Nederlandse samenleving
in de oorlog. Tegelijkertijd bleek het verleden nog te vers om er met dis-
tantie over te schrijven. De bewogen grondtoon van Mulder en Venema
verraadt het streven naar Vergangenheitsbewältigung dat hen motiveerde
bij hun onderzoek.

hedendaagse receptie: de januskop van van de velde
De hedendaagse waardering voor Van de Velde is onsamenhangender dan
ooit tevoren. Voor en tijdens de oorlog werd de schilder veelvuldig gepre-
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zen, terwijl zijn werk gedurende de eerste naoorlogse decennia werd ge-
negeerd en in het b-circuit van de kunsthandel terechtkwam. Vandaag de
dag heeft de schilder een gespleten imago. Enerzijds neemt hij een be-
scheiden plaats in onder de realisten van het interbellum. In de literatuur
wordt hij voorzichtig herkend als een van de prominenten van weleer. In
het lemma dat kunsthistorica Carole Denninger aan hem wijdde in haar
overzichtswerk Schilders van Laren (2003), weerklinkt de waardering die
hem voor 1945 ten deel viel. Zij stelt dat Van de Velde nu enigszins vergeten
is, maar rond 1940 werd gezien als een van Nederlands belangrijkste leven-
de kunstenaars. Het artikel bevat vooral schilderkunstige wetenswaardig-
heden, maar Van de Veldes nationaalsocialistische sympathieën komen
eveneens aan bod.63

Bij de in 1999-2000 in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem
(mmka, vandaag de dag het Museum Arnhem) gehouden tentoonstelling
Magie en zakelijkheid over realistische schilderkunst in de periode 1925-
1945 stond de schilder op de circa honderd kunstenaars tellende groslijst.
De gehalveerde eindselectie haalde hij niet.64 Oud-conservator Ype Koop -
mans vertelt dat het museum niet genoeg interessante werken bijeen kon
brengen. ‘Ik vind Van de Velde een goede kunstenaar,’ legt hij uit, ‘maar
soms gaat het helemaal fout. Soms rammelt het, vooral in zijn figuratie.’65

Dit brengt de in hoofdstuk 2 aangehaalde woorden van S.P. Abas in herin-
nering, de criticus die zich voor de oorlog eveneens ambivalent uitliet
over Van de Velde. Het antwoord op de destijds door Abas opgeworpen
vraag of de kunstenaar nog aan zijn tijd zou toekomen, lijkt te zijn dat dat
nooit is gebeurd.

Naast de kunstenaar Van de Velde is er de politieke Van de Velde, de
nsb’er, die ‘fout’ was in de oorlog. Deze heeft de laatste jaren sterk op de
voorgrond gestaan. De schilder dankt zijn januskop aan de recente aan-
dacht voor zijn allegorische voorstelling De nieuwe mensch. In 2003 kwam
aan het licht dat het nationaalsocialistische portret niet was vernietigd,
zoals decennialang was verondersteld, maar zich in een Belgisch kasteel-
tje bevond. Het moet rond de bevrijding uit Musserts hoofdkwartier zijn
gehaald en op een goed moment in België zijn beland.66

Onder de geïnteresseerden voor het schilderij bevond zich naast figu-
ren van dubieus allooi ook het Rijksmuseum.67 Dat dé nationale schatbe-
waarder belangstelling toonde voor dit naar veler mening zowel inhoude-
lijk als stilistisch abjecte schilderij, was het gevolg van een koerswijziging
onder het directoraat van Ronald de Leeuw (1996-2008). Het museum
zou zich in de toekomst versterkt op twintigste-eeuwse kunst en geschie-
denis gaan richten, waarbij men ook de zwarte bladzijden niet uit de weg
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wilde gaan.68 Na ruim drie jaar soebatten over de prijs kreeg het museum
het werk voor €75.000 in bezit.69

De aankoop van De nieuwe mensch door het Rijksmuseum stond niet op
zichzelf. Zogenoemd dadererfgoed heeft sinds de eeuwwisseling versterkt
in de aandacht gestaan. Meer dan voorheen werd dit erfgoed in de open-
baarheid en daarmee terug in het collectieve geheugen gebracht. ‘Want
nu de groep van oorlogsgetroffenen en ooggetuigen snel kleiner wordt,
groeit de behoefte om het verhaal van de oorlog niet alleen vanuit het per-
spectief van de slachtoffers maar ook vanuit dat van de daders te beschou-
wen,’ aldus historicus Rob van der Laarse.70 In de literatuur en het histo-
risch onderzoek was dit verruimde kader al eerder een feit; in de sterker aan
de eigen identiteit rakende erfgoedpraktijk is de distantie bij velen inmid-
dels groot genoeg om dit perspectief toe te laten.71

De conservering van de woning van de ss-commandant van Kamp
Westerbork – het houten huis wordt onder een glazen ‘stolp’ geplaatst – is
hiervan wellicht het bekendste voorbeeld. Andere voorbeelden zijn het
monument voor de Duitse Wehrmachtsoldaat Karl-Heinz Rosch in het
Brabantse Riel, die het leven van twee jonge kinderen redde, en de toe -
wijzing van de monumentenstatus aan een nsb-grafsteen in Roermond.72

Steeds weerklinkt daarbij het argument dat dit erfgoed zichtbaar dient te
zijn ter lering en voor een evenwichtig beeld van de nationale geschiede-
nis.73

Dergelijke verschuivingen in het herinneringsvertoog gaan niettemin
vaak met verhitte discussie gepaard. In mei 2012 stond het Gelderse plat-
telandsdorpje Vorden plotseling in het middelpunt van de belangstelling.
Het lokale 4 mei-comité had besloten dat de tien op de begraafplaats gele-
gen Duitse militairen ook herdacht zouden worden tijdens de Nationale
Dodenherdenking. Men had het, ruim 65 jaar na de bevrijding, tijd gevon-
den voor verzoening. Belangenorganisatie Federatief Joods Nederland
(fjn) stapte naar de rechter en deze bepaalde dat de Vordense burgemees-
ter de gesneuvelde Duitsers geen eer mocht bewijzen. De uitspraak kwam
voor fjn te laat om te verhinderen dat op Schiermonnikoog, waar even-
eens Duitse militairen begraven liggen, op 4 mei het Duitse volkslied werd
gezongen.74 Een klein jaar later oordeelde het gerechtshof Arnhem in ho-
ger beroep dat de gemeente Vorden de Duitse soldaten wel mag betrekken
in haar dodenherdenking.75

Ook de rijksoverheid nam notie van de toegenomen belangstelling
voor dadererfgoed. Zij verzocht de Raad voor Cultuur advies te geven in-
zake de omgang ermee, wat resulteerde in het rapport Stenen des aanstoots
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(2004) van socioloog Annet Mooij.76 Vernietiging van dadererfgoed, zo stelt
Mooij, is ‘zonder twijfel de meest gekozen uitweg in periodes van grote
maatschappelijke verhitting, na de val van gehate overheersers, bij regime-
wisseling of ten tijde van opstanden’.77 Een of meer generaties later wordt
dit echter vaak betreurd. Het uit de weg ruimen van ideologisch onge-
wenst erfgoed kan dan ook geen uitgangspunt vormen voor regeringsbe-
leid. Wel kan een omstreden object naar een omgeving worden verplaatst
waarin het minder aanstoot geeft. ‘In verreweg de meeste gevallen komt
deze strategie neer op de regel: zet de omstreden spullen in een museum,’
aldus Mooij. ‘Men kan het zo aanstootgevend niet bedenken, of iedereen
mag er in het museum rustig naar kijken.’78 Ter illustratie van deze aanpak
noemt ze het schilderij Stadhuis van Middelburg van oud-nsb’er Reimond
Kimpe, dat in 2001 door het Rijksmuseum werd gekocht.79 Maar, stelt ze
tegelijkertijd met reden, plaatsing in een museum kan eveneens tot con-
troverse leiden.

In haar rapport verwijst Mooij meermaals naar de Duitse omgang met
het oorlogsverleden. Dat verwondert niet: het dadererfgoed ligt daar, ge-
chargeerd gezegd, voor het oprapen. De brd heeft haar schuld aan nazisme
en oorlog van meet af aan op zich genomen – aanvankelijk aangestuurd
door de geallieerden, sinds de protestgeneratie van ’68 uit eigen bewe-
ging.80 Na de val van het communisme heeft de Oost-Duitse herinnerings-
cultuur zich gemodelleerd naar die van het ‘overwinnende’ Westen. Het
verklaart de hoge dichtheid aan objecten die de Duitse schuld markeren.
Met de recente terreinwinst van het daderschap in het Nederlandse her-
inneringslandschap is Nederland in zijn omgang met de oorlog naar
Duitsland toe gegroeid.

Met zijn aankoopprijs van €75.000 is De nieuwe mensch de tot op heden
duurst betaalde Van de Velde. Deze hoge aankoopprijs staat niet in ver-
houding tot de kunsthistorische waardering voor het doek: het is de histo-
rische lading die de prijs heeft opgedreven. In dat opzicht is het werk ver-
gelijkbaar met de artistieke creaties van Hitler, die, wanneer ze zo nu en
dan op de veiling worden gebracht, veel meer opbrengen dan vergelijk-
baar werk van onbekende kunstenaars. De aankoop van De nieuwe mensch
in 2007 bleek een dankbaar onderwerp voor de vaderlandse media. Het
nos-journaal en vele kranten berichtten erover. Daarbij won sensatie en
morele helderheid het vaak van historische accuratesse, getuige de ver-
melding dat het hier een ‘nazi-schilderij’ betrof.81 nrc Handelsblad-journa-
list Henk van Gelder verdiepte zich beter in de materie, wat resulteerde in
het achtergrondartikel ‘Fout schilderij’. Het stuk maakt duidelijk hoe uit-
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eenlopend de interpretaties van het iconografisch complexe doek zijn.
Voor maker en opdrachtgever representeerde de voorstelling de eigen
overtuiging, voor Mussert en de nsb weerspiegelde het de partijideologie
en voor het Rijksmuseum vormt het als representant van een beladen deel
van de vaderlandse geschiedenis een sleutelstuk in de museale verbeel-
ding daarvan. Van Gelder vroeg ook Van de Veldes zoon om commentaar.
Volgens de laatste heeft het schilderij geen politieke, maar een religieuze
betekenis. De nieuwe mens zou strijden tegen een mensheid die valse gods -
diensten vereert en de ware religie te gronde richt.82 niod-historicus David
Barnouw merkte in 2011 terecht op dat deze interpretatie moeilijk houd-
baar is in het licht van Van de Veldes uitleg van het schilderij uit 1945.83

Jos Kessels, columnist van het Eindhovens Dagblad en zelf in bezit van
een Van de Velde, belichtte een andere zijde van de schilder. Hij om-
schreef hem als ‘totaal wereldvreemd’ en ‘een zeer begaafde symbolist,
waar de dromerigheid en de passie voor de klassieken van afdroop, maar
ook de naïeveteit’.84 De joodse kunsthandelaar die hem zijn Bathseba had
verkocht, had hem verteld dat Van de Velde ‘de meest naïeve en vredelie-
vende man’ was die hij in zijn leven was tegengekomen.85 Wonderlijk ge-
noeg had deze handelaar ook een ‘foute’ Van de Velde in stock gehad: een
met een Duitse Stahlhelm getooide soldaat te paard, omringd door gesneu-
velde strijders. Wellicht is deze Overwinnaar omstreeks 1943 gemaakt,
toen Van de Velde zijn contract sloot tot het maken van een serie werken
die bij nationaalsocialisten in de smaak zou vallen. Het doek was om on-
bekende redenen verworven door de vader van de kunsthandelaar, die
hetzelfde beroep had gehad. Zijn zoon nam het over uit zijn vaders boedel
en verkocht het in 2007 aan het Rijksmuseum.86

Dat een toonaangevend instituut als het Rijksmuseum deze doeken
kocht, is niet alleen het gevolg van een verandering in denken over het
Nederlandse daderschap, maar sluit ook aan bij de hang naar ‘echte’ objec-
ten in een tijd waarin de ooggetuigen steeds kleiner in getal worden.87

Lange tijd sprak de publieke aanwezigheid van die objecten niet voor zich.
Pijnlijke relicten als de barakken van de concentratiekampen Westerbork
en Amersfoort werden veelal verwijderd in de eerste naoorlogse decen-
nia. Met de ‘herinneringswending’88 die zich vanaf de jaren zestig voltrok,
werden deze plekken stukje bij beetje tot plaatsen van herinnering omge-
vormd. De aanwezigheid van materiële of visuele authenticiteit speelde
daarbij tot in de jaren tachtig nog een ondergeschikte rol. Onder invloed
van het naoorlogse modernistische denken werd de symbolische presenta-
tie of suggestieve leegte passender geacht dan het terughalen van authen-
tiek materiaal, laat staan het plaatsen van een replica.89
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In de huidige, postmoderne belevingscultuur wordt het verlies van
authentieke objecten betreurd. De aandacht richt zich nu op het inventa-
riseren en conserveren van wat nog voorhanden is. De strijd om het be-
houd van de door Anne Frank zo geliefde kastanjeboom in de binnentuin
van het Achterhuis vormt daarvan een sterk staaltje.90 Wanneer – met een
parafrase van dichter Leo Vroman – binnen enkele tientallen jaren niemand
meer met verhalen kan komen en de oorlog in die zin verdwenen zal zijn,
biedt dit materiaal de illusie van een levend verleden.91 In de woorden van
historicus Rob van der Laarse: ‘Erfgoed […] heelt de vergankelijkheid
door van de ondergang geredde objecten – desnoods in scherven en frag-
menten – in de vaderlandse vitrine te plaatsen.’92

Afgezien van het Singer Museum en het Rijksprentenkabinet, dat enkele
affiches, tekeningen en etsen van hem bewaart, is het Museum Arnhem
het enige museum waar Van de Velde tot op heden als kunstenaar present
is – en niet als representant van een historische periode. Hier is men sinds
2004 eigenaar van zijn portret van Mondriaanverzamelaar Sal Slijper, die
net als Van de Velde in Blaricum woonde.93 In 2011 verwierf het museum
ook Elisabeth en de muzen, een portret van Van de Veldes muzikale zuster.94

Henri van de Velde, 
Elisabeth en de muzen
(1930).
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Dit had al eens in het museum gehangen, op een in 2003-2004 gehouden
expositie over Carel van Lier.95 Van de Veldes portret van Van Liers oudste
dochter Elsje was daar eveneens getoond. De schilder kon als vaste expo-
sant van de kunstzaal niet ontbreken in dit retrospectief; opvallend is echter
dat hij niet met vrij werk aanwezig was. Het vermoeden rijst dat de histori-
sche relevantie van de drie portretten doorslaggevend was bij de aankoop
en tentoonstelling ervan. Toch lijdt het geen twijfel dat het Museum Arn -
hem, als vooraanstaand kunstmuseum en specialist op het gebied van het
neorealisme, de drie vroege Van de Veldes ook in artistiek opzicht waar-
deert. Het museum leende het portret van Slijper in 2010 aan het Joods
Historisch Museum, waar het te bewonderen was in de expositie Gedurfd
verzamelen. Op zijn weblog wees Van Liers kleinzoon Bas op de ambiguï-
teit in de receptie van zijn oudoom: ‘Het kan verkeren. In 2007 werd Henri
van de Velde, de broer van mijn oma, in de complete Nederlandse pers af-
geserveerd als nsb-schilder. Nu hangt […] [het] portret uit 1930 van de
Joodse kunstverzamelaar Salomon Slijper (1884-1971) van zijn hand pro-
minent in het Joods Historisch Museum. Zonder enig voorbehoud en dat
is volkomen terecht, want Van de Velde heeft in de oorlog nog geen vlieg
kwaad gedaan.’96

Ook de rijksoverheid bezit werk van Van de Velde. In het kader van haar
beleidspunt ‘retrospectieve verwervingen’ kocht zij in 1985 het Stil leven met
brood en bierkruik voor boerderij.97 Daarnaast is zij nog steeds eigenaar van
de voor het dvk vervaardigde Engel der gerechtigheid of Engel der vergelding.
Dit en andere genationaliseerde erfstukken van het dvk bevinden zich in het
rijksdepot in Rijswijk. In de jaren 1940-1945 iconisch voor het staatsbe-
stel, vormt Van de Veldes propaganda-engel nu een ongemakkelijk object in
de rijkscollectie. Overheidsambtenaren registreerden het werk na de oorlog
ondubbelzinnig als De (Duitsgezinde) engel der wrake, tegenwoordig heet
het simpelweg Engel der wrake.98 Net als De nieuwe mensch en De overwin-
naar herinnert het blijvend aan de politieke overtuiging van zijn maker.

de nieuwe mensch betwist
Na de aankoop van De nieuwe mensch verlengde het Rijksmuseum de titel
van het werk met het achtervoegsel op weg naar de nationaalsocialistische
 wereldorde. Zo zorgde men ervoor dat de nationaalsocialistische betekenis
het publiek niet kon ontgaan. In de jaarverslagen over 2006 en 2007 en de
presentatie van het schilderij in 2007 legde het museum de nadruk op de
periode waarin het doek op Musserts werkkamer hing en voor propaganda-
doeleinden werd vermenigvuldigd.99 Binnen de presentatie van de Tweede
Wereldoorlog zou het stuk immers het daderschap gaan verbeelden.100
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Van de Veldes zoon was ontstemd over de naamsuitbreiding van De
nieuwe mensch en de wijze waarop het werk in publicaties en media was
beschreven.101 In de overtuiging dat het niet nationaalsocialistisch is,
meent hij dat het tijdens de oorlog werd ‘gekidnapped’ door de nsb. Eind
2010 besloot het Rijksmuseum, daartoe aangezet door het protest van Van
de Velde junior, het schilderij zijn oude naam terug te geven. Wat de overige
aspecten betreft wijst het de interpretatie van de zoon af.

Vervolgens maakt De nieuwe mensch, anders dan wat het museum bij
de aankoop van het werk voor ogen stond, op dit moment geen deel uit van
de vaste tentoonstelling. Net als de aankoop in 2007 zorgden deze twee
heroverwegingen voor veel publieke aandacht. Sommigen brachten ook
het besluit om het schilderij uit de vaste presentatie te halen in verband
met de bezwaren van Van de Veldes zoon, maar volgens het Rijks museum
is dat verband er niet.102 Er had een wisseling van de wacht plaatsgehad en
daarmee waren er andere ideeën gerezen over de presentatie van de bezet-
tingstijd. Deze periode wordt nu betrekkelijk minimalistisch gerepresen-
teerd door een schaakspel in het thema van de Blitzkrieg van 1939-1940 en
een door een joodse vrouw gedragen concentratiekampjas. In het besluit
kwamen kunsthistorische en herinneringspolitieke motieven samen. Vol -
gens de hedendaagse opvatting is De nieuwe mensch geen goede kunst. Daar -
bij grenzen de afmetingen van het schilderij aan het megalomane.103 Om
het gechargeerd te zeggen: het is niet alleen ‘fout’, maar ook lelijk en be-
hoorlijk groot. Het schaakbord is als dadererfgoed minder confronterend.
In de vormgeving herkennen we het Musso li niaanse modernisme dat in
esthetisch opzicht gewaardeerd wordt en het object eist minder ruimte op.
Met de toevoeging van de gestreepte kampjas, een belangrijk symbool van
de Shoah, vestigt het museum de publieke aandacht bovendien ondubbel-
zinnig op de slachtoffers.

De wending van het Rijksmuseum maakt duidelijk hoezeer erfgoed en
identiteit verstrengeld zijn.104 Het tonen van moreel onwelgevallig erf-
goed getuigt van een kritische en verlichte houding ten opzichte van het
eigen verleden, maar kent ook risico’s. Het vergt een behoedzame en dui-
delijke benadering, en ook wanneer daaraan wordt voldaan, zullen velen
er aanstoot aan nemen. De oorlog mag enerzijds ver achter ons liggen, tege-
lijkertijd is hij nog heel dichtbij. De discussie die steevast uitbreekt rond
de herdenking en viering van 4 en 5 mei is daar misschien wel het meest
nadrukkelijke voorbeeld van.105 In die zin is de nieuwe museale presenta-
tie een veilige keuze.

De ontwikkelingen van de laatste jaren – aankoop en publieke ont-
vangst van het schilderij, acties en reacties van betrokkenen – zijn typisch
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voor de omgang met de oorlog in deze tijd. Bijna zeventig jaar na de bevrij-
ding is de herinneringsgemeenschap zeer heterogeen. Dat veroorzaakt
wrijving in de verwerking en interpretatie van de oorlog. Joodse slachtof-
fers, Nederlanders die de bezetting op een ‘gewone’ manier zijn doorge -
komen, daders, ‘nieuwe Nederlanders’ en hun respectievelijke kinderen
en kleinkinderen vormen slechts een beperkte greep uit het spectrum van
gene raties en bijbehorende perspectieven. In de woorden van cultuur -
wetenschapper Aleida Assmann: ‘Entscheidend ist nicht zuletzt die gleich-
zeitige Präsenz von mindestens drei Generationen, was zu einer irre -
duziblen Polyphonie der Gegenwart und dabei sowohl zu Konfrontationen
wie zu Allianzen führt.’106

Hoewel De nieuwe mensch dus niet permanent te zien is in het nieuwe
Rijksmuseum, wordt het doek wel uitgeleend voor exposities. In 2007
maakte het deel uit van de tentoonstelling Held in de Amsterdamse Nieu -
we Kerk, over heldendom en heldenverering in Nederland. Verder hing
het in 2011 op de tentoonstelling Stemmingmakerij. Voorwaarts achter-
waarts in de moderne kunst in het Haags Gemeentemuseum. Deze was ge-
wijd aan politieke en gepolitiseerde kunst en de stilistische keuzes van de
makers daarvan. De website van het museum stelde dat Van de Velde ‘de
vernietigende nazi-ideologie’ had verheerlijkt met De nieuwe mensch.107

Hier symboliseerde het schilderij niet alleen de door de schilder en de op-
drachtgever aangehangen beweging van Mussert, maar leek het ook te
worden geassocieerd met de systematische uitroeiing van de joden in het
Derde Rijk. Het doek is echter vóór die tijd geschilderd en kan deze dus
niet tot onderwerp hebben.

De collectieve herinnering en de geschiedschrijving zijn twee ver-
schillende zaken.108 De collectieve herinnering wordt vooral gevoed door
sociale communicatie en culturele praktijken als de media, terwijl historici
onderzoek doen volgens specifieke, professionele normen. Zij beogen his-
torische ontwikkelingen en beweegredenen nauwkeurig weer te geven.
Weinig precieze, door emotie gekleurde termen als ‘landverrader’ of ‘nazi-
schilderij’ zijn voor hen dan ook minder of niet bruikbaar. Binnen de col-
lectieve herinnering gelden andere motieven, zo blijkt uit de reacties op
de aankoop van De nieuwe mensch en de interpretatie ervan door het Haags
Gemeentemuseum.109 Het schilderij werd door de media en het museum,
om met Assmann te spreken, ‘mit der Augen der Identität’ gezien, als een
culturele constructie ‘mit erheblichen Wirkungen für die Gegenwart und
Zukunft’.110

Wat staat het Rijksmuseum te doen? Als één instituut de ontstaans -
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betekenis van De nieuwe mensch moet kunnen waarborgen, is dat het
Rijksmuseum. We hebben het dan over het nationaalsocialisme zoals in
de late jaren dertig geïnterpreteerd door een kunstenaar en zijn opdracht-
gever. Daarin speelden antikapitalisme, anticommunisme en antirationa-
lisme een belangrijke rol. Ook antimaçonnieke en antisemitische senti-
menten lijken er deel van te zijn geweest. De fysieke vernietiging van de
joden zoals het nazisme die nastreefde, ligt er echter niet in besloten. En
dus verheerlijkte de schilder deze niet met zijn werk, zoals het Haags Ge -
meentemuseum stelde.

Dat laat onverlet dat er een verband mag worden gelegd tussen ‘de ver-
nietigende nazi-ideologie’ en het door De nieuwe mensch uitgedragen ge-
dachtegoed. Van Van de Velde kan worden gesteld dat hij in het meest
gunstige geval zijn ogen sloot voor het hand over hand toenemende anti-
semitisme in zijn partij en haar collaboratie met de Duitse bezetter. Van uit
dat perspectief is een moreel geladen beschrijving als die van het Haags
Gemeentemuseum niet alleen begrijpelijk, maar ook functioneel. Het ob-
ject heeft een negatieve symboolwaarde, net als museaal gepresenteerd
erfgoed van de slavernij of het Indische cultuurstelsel. Deze relatief open-
hartige benadering van de schaduwzijden van het nationale verleden lijkt
inherent aan de moderne westerse democratie. Indirect wordt er sympa-
thie mee gekweekt voor het eigen systeem en de eigen tijd: we hebben ons
dusdanig van deze misstanden gedistantieerd dat we ze in een museum
aan de kaak durven stellen. Daarmee tonen we ons schatplichtig aan ver-
lichtingsdenker Rousseau en zijn Confessions; ‘the anguished and contra-
dictory “Who am I?” of modern consciousness’, om met Rousseau-bio-
graaf Raymond Trousson te spreken.111 Of zoals dichter William Blake wat
cynischer stelde: ‘The book written by Rousseau called his Confessions is
an apology and cloak for his sin and not a confession.’112

Naast deze moreel-politieke functie biedt De nieuwe mensch ook edu-
catieve mogelijkheden. Zo wijzen de interpretaties van de kunstcritici van
de late jaren dertig ons erop dat het nationaalsocialisme minder monoli-
thisch was dan het in de herinnering is blijven hangen. In De nieuwe
mensch lijkt het niet te zijn herkend. Het schilderij ontlokte immers wel-
gezinde reacties aan drie van de vier recensenten die in 1939 de kunstzaal
van Van Lier bezochten. Aan de hand van het schilderij kan tevens worden
uitgeweid over de propagandamachinerie van de nsb, de persoonsverheer-
lijking van Mussert, en zoals gezegd de catastrofe waartoe het nationaal-
socialistische antisemitisme heeft geleid. Of over de omgang met de oor-
log in de huidige samenleving en de betekenis daarvan. Juist omdat het
werk door zijn iconografie en biografie drager is geworden van al deze ver-
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halen, moet het Rijksmuseum zich misschien afvragen of het depot er de
geschiktste plek voor is.113

Ethiek en esthetiek in de receptie van Pyke Koch

‘ik was veel te trots om naar een “ere-raad” te gaan.’ 
koch en de zuivering

De zuivering van Pyke Koch stond hoog op de prioriteitenlijst van de Ere -
raad van de Beeldende Kunsten.1 De raad betitelde hem als een vooraan-
staand kunstenaar en men vermoedde dat hij nsb-lid was geweest.2 Als ge-
volg van ziekte en een flinke dosis onwil kwam Koch echter nooit persoonlijk
verantwoording afleggen voor zijn oorlogsverleden.3 Jaren later verklaar-
de hij: ‘Ik had er geen zin in om me na de oorlog te rechtvaardigen. Tijdens
de oorlog ben ik alleen voor mijn mening uitgekomen, van propaganda
heb ik me altijd afzijdig gehouden. Ik was veel te trots om naar een “ere-
raad” te gaan.’4 Vanwege de ambtelijke rompslomp die volgde op het aftre-
den van de Ereraad voor de Beeldende Kunsten werd Koch pas in 1950 ver-
oordeeld. De Centrale Ereraad legde hem een jaar uitsluiting op.5 Het late
tijdstip van berechting zal in zijn voordeel hebben gewerkt omdat na 1946
de behoefte tot straffen beduidend was afgenomen. Men rekende hem aan
‘als kunstenaar tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa op-
zettelijk zijn beroep op zodanige wijze te hebben vervuld dat mede daar-
door nationaalsocialistische beginselen of denkbeelden ingang zouden
hebben kunnen vinden’.6

Ironisch genoeg kreeg Koch dit oordeel mede opgelegd door zijn jeugd -
vriend Marinus van der Goes van Naters, inmiddels een vooraanstaand
PvdA-politicus. Van der Goes had erover gedacht zich in dit geval terug te
trekken als lid van de ereraad, maar, zo schreef hij in zijn autobiografie, ‘ik
vond eigenlijk dat mijn teleurstelling dat hij [Koch] deze weg was opge-
gaan wel gecompenseerd werd door mijn “pro”-gevoelens uit een gelukki-
ger tijd, dertig jaar tevoren, zodat ik niet geloof dat persoonlijke motieven
een grotere rol hebben gespeeld dan in de andere gevallen’.7 Koch had geluk
dat de ereraad zijn Waag-artikelen toen nog niet onder ogen had gehad.
Die waren, zoals Van der Goes later schreef, beduidend meer dan een ‘me-
ning’: ‘Eén en al verheerlijking van het nationaal-socialisme!’8

Op verdenking van persoonlijke collaboratie kreeg Koch ook met de
bijzondere rechtspleging te maken. Deze legde hem zijn postzegels, maar
vooral zijn nsb-lidmaatschap ten laste. Opnieuw stelde Koch zich hoog-
hartig op. Hij schreef zijn vriend Engelman:
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Een heer van de Pra [Politieke Recherche Afdeling] toont momenteel
eenige belangstelling voor mijn nietig persoon. Ik gaf als gunstige
referentie jou op in de overtuiging dat je bereid zult zijn, hem te vertellen
dat ik een voorbeeld van patriottisme, democratische gezindheid etc etc
was, ben, en zijn zal. Men verdenkt me… lid geweest te zijn der n.s.b.
Voor het geval de man werkelijk bij je komt (wat ik betwijfel) moet je hem
maar duidelijk zien te maken dat er nooit een grootere n.s.b.ër fresser 
was dan ik.9

De opsporingsambtenaren konden Kochs verhaal dat hij onkundig was ge-
weest van zijn nsb-inschrijving niet weerleggen. Men gaf hem het voor-
deel van de twijfel en op 19 maart 1948 werd zijn zaak geseponeerd door
de procureur-fiscaal te Amsterdam.10

De eerste naoorlogse jaren vormden voor de schilder een periode van
lichamelijke en geestelijke krachteloosheid. Ongeacht zijn hooghartige
opstelling zullen de zuiveringsprocessen hem geen goed hebben gedaan
en er waren zonder twijfel mensen die hem afstandelijk of onvriendelijk
bejegenden. Bovendien belette zijn sensitieve aanleg hem het schilderen
in de nabijheid van zijn twee jeugdige zoontjes en vrouw – wat aan zijn
oudste zuster Minie de uitspraak ontlokte dat hij zich als een ‘visch op het
droge’ voelde – en had hij geldzorgen.11 Ook drukte het Duitse verlies op
hem. In 1948 schreef hij zijn zuster Jo:

[…] de jaren na de oorlog waren voor mij wanhopig en hopeloos. 
Ik heb zooals je weet een andere waardering van de politieke en 
militaire gebeurtenissen van de laatste 10 jaren dan jij en de meeste 
menschen hier. – En ik heb het laatste jaar v/d oorlog, en de jaren 
erna een gevoel gehad alsof het leven uit me weg sijpelde – en dat 
heb ik nog vaak.12

Uit dezelfde brief blijkt echter dat het inmiddels weer bergopwaarts met
hem ging. Zijn vrouw en kinderen hadden een kasteeltje bij Nieuwegein
betrokken, waardoor hij zijn werklust terugkreeg. ‘Ik geniet van de herwon-
nen eenzaamheid en vrijheid en na de jaren dat ik ze gemist heb komen ze
me voor als de grootste rijkdom die er kan zijn,’ liet hij zich tegenover zijn
zuster ontvallen.13 Ook de verkoop van zijn werk was weer op gang geko-
men, voornamelijk vanwege de consequente afname van tandarts en me-
cenas Taecke Botke. Botke was een vriend uit Kochs studententijd en vol-
gens Bram Kempers een van de ‘laatste deftige verzamelaars’.14 Tijdens de
oorlog had hij gevangengezeten in Vught, Sachsenhausen en Ravens -
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brück.15 Deze traumatische ervaring lijkt de vriendschap tussen hem en
Koch echter niet te hebben beïnvloed.

Koch heeft na de oorlog nooit afstand genomen van zijn houding tij-
dens de bezetting.16 Trots, ongevoeligheid voor de publieke opinie – voor
de massa voelde hij enkel minachting – en de onvoorwaardelijke steun
van zijn naasten, onder wie ook mensen die in de oorlog aan de andere
kant hadden gestaan, werkten dat in de hand. ‘Wat ze over me zeggen kan
me weinig schelen,’ zei hij in 1964 tegen de Haagse Post.17 Kort voor de be-
vrijding had hij zijn oudste zuster Minie geschreven dat hij liever een
Duitse dan een Engelse of Amerikaanse eindoverwinning zou hebben ge-
had, omdat dan ‘ons lieve, mooie Europa héél gebleven was en niet voor
eeuwen verarmd en ten achter en onmachtig onder de andere continen-
ten’.18 Wel besefte hij dat dit een ‘zondige gedachte’ was.19 Hij vreesde de
opheffing van het privébezit naar communistische snit, alsmede ‘de heele
gedachten- en gevoelswereld, die daarmee samenhangt’. ‘Enfin we zullen
het wel zien (of niet meer!)’, verzuchtte hij tegen zijn zuster.20 Spengler
betekende veel voor hem in deze dagen. Het doemdenken van de Duitse
filosoof voedde zijn zwartgallige pessimisme.21 Net als Van de Velde zag hij
het avondland voor zijn ogen ten onder gaan en had hij gemeend dat het
nationaalsocialisme dit proces kon keren. ‘Europa heeft de oorlog verloren,
wij allen hebben de oorlog verloren,’ luidde zijn stellige overtuiging.22 De
‘voorstelling’ waarvan hij in 1941 het doek had zien vallen – zoals hij dat
jaar aan Okkie van Boetzelaer had geschreven – leek op de achtergrond
stilaan door te spelen.

Afgaand op de autobiografische notities van Frédéric Bastet had Koch
zijn mening over joden na de oorlog evenmin bijgesteld. Bastet ontmoette
Koch geregeld bij wederzijdse vrienden. ‘Ronduit stuitend waren zijn op-
vattingen over joden. Nog altijd. Daarin bleef hij consequent principieel
en er viel eenvoudig niet met hem over te praten. “Ze deugen niet en ze
hebben nooit gedeugd.”’23 Ondanks dit alles bestond er een zekere waar-
dering voor Kochs consequente opstelling. Dat klinkt althans door in het
boekje Ontaarde kunst, in 1945 gepubliceerd door de joodse schilder en foto-
graaf Paul Citroen. Hij benaderde Kochs fascisme direct en ironisch, in de
vorm van een dialoog:

Piet: En Koch is dus niet normaal?
ik: Man, ik heb je toch gezegd, dat bij hem alles in orde is.
Piet: Ook dat hij fascist is?
ik: Ja, zo gek klinkt het, bij hem is dat in orde. Hij is misschien de enige, bij
wien dat in orde is. Ook dat hij antisemiet is en wat weet ik nog meer voor
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gekke dingen. Bij hem klopt dat. Dat is net zo als de rode lap bij den stier.
Dat de stier woedend wordt, als hij rood ziet, klopt toch ook. Dat heeft met
redelijkheid niets uit te staan. Nou, bij Koch is dat net zo, die wordt door
zijn instinkten tot het een en ander gedreven. Maar nu moet je niet
denken, dat dit op een stompzinnige manier gebeurt. Koch heeft hersens,
wat ik je brom. En dus vindt hij voor dat, waartoe hij zich, gedreven door
zijn instinkten, bepaalt, redelijke redeneringen. Als je een paar uur met
hem gepraat hebt – van de intensiteit, waarmee hij over een thema, dat
hem boeit, kan praten, maak je je geen voorstelling – dan moet je in ieder
geval, zo gek en onredelijk ook het geval op zich zelf zou zijn, waarover
jullie het hebben, toegeven, dat het bij hem past. Want hij kiest niet zo
maar zijn partij of mening, hij maakt het zich niet makkelijk in het leven,
maar denkt de dingen op zijn manier door. Ik verzeker je, dat hij een felle
is, fel in alles wat hem aangaat of wat hij zich aantrekt, daar is geen
halfheid of zo iets, in niets, of als er iets halfslachtigs is, dan zit hij daar
zolang achteraan, totdat hij voor zich tot klaarheid gekomen is.24

de wederopbouwjaren: 
kritiek en steun van de ‘goede’ kant

Pyke Koch was een lang leven beschoren. Toen hij in 1991 op 91-jarige
leeftijd stierf, was hij – in tegenstelling tot zijn collega’s Henri van de
Velde en Johan Polet – teruggeklommen op de prominente positie die hij
voor 1945 had ingenomen. Dit ging echter niet zonder slag of stoot.
Tijdens de moeizame wederopbouwjaren maakte Koch vooral ingetogen
stillevens en portretten van dierbaren en meed hij de publieke sfeer. De
kunstwereld was zijn talent echter niet vergeten. Tijdens een vergadering
van de overheidscommissie voor Europese tentoonstellingen in maart 1946
gaf Bram Hammacher aan dat hij Koch er per se bij wilde hebben als er
met hem ‘niets mis’ was.25 Begin 1947 overwoog het Van Abbemuseum een
expositie van Willink, Hynckes en Koch, maar directeur De Wilde besloot
Koch uiteindelijk niet uit te nodigen. Van Jan Engelman had hij vernomen
dat Kochs zuiveringsproces zich in een impasse bevond. Bovendien zou
de schilder geen zin hebben om te exposeren en te weinig werk voorhan-
den hebben.26

In 1950 was Kochs werk voor het eerst weer in de openbaarheid te
zien. Naast een tentoonstelling van magisch realisten in Groningen en
Leeuwarden nam hij dat jaar deel aan de Biënnale van Venetië. Dit was op-
vallend, omdat de Biënnale onder overheidsauspiciën viel en Kochs zuive-
ringszaak nog hangende was. Er ging dan ook een geschiedenis aan vooraf.
Curatoren van de tentoonstelling waren de Utrechtse hoogleraar kunstge-
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schiedenis Jan van Gelder en Jan Engelman, die deze functie twee jaar eerder
ook al had vervuld. Sinds de bevrijding was Engelman, een groot kunstken-
ner en in oorlogstijd van onbesproken gedrag, overspoeld met uitnodigin-
gen voor allerhande culturele commissies. Omdat Van Gelder zich terug-
trok, kwam de verantwoordelijkheid geheel bij hem te liggen. Hierin school
voor hem het voordeel dat hij nu voorrang kon geven aan zijn eigen, op dat
moment niet onomstreden smaak. Hoewel zowel de Nederlandse over-
heid als de Italiaanse organisatoren De Stijl naar voren hadden geschoven,
verkoos hij het magisch realistische trio Willink, Hynckes en Koch en an-
dere realisten. Waarschijnlijk dankte Engelman het aan tijdsdruk dat deze
selectie werd geaccepteerd.27

Koch was op dat moment formeel vrij van belemmerende zuiverings-
maatregelen, maar de ereraad stond op het punt zich over zijn zaak te bui-
gen en secretaris-generaal van okw Reinink vond het geen goed idee om
Koch naar de Biënnale te sturen: ‘Het exposeren in Nederland, gelijk hij
verleden jaar reeds zonder moeilijkheden deed, is nog even iets anders dan
het deel uitmaken met zijn werk van een in opdracht van de Regering samen-
gestelde collectie, bestemd voor het buitenland.’28 Toch zette Engel  man
zijn lobby voort, daarin ondersteund door cultuurambtenaar G.A. Giltay
Veth. Zij waren er extra op gebrand hun zin te krijgen omdat ook het Haags
Gemeentemuseum plannen had voor een Koch-tentoonstelling. Daar
zwaaide Victorine Hefting de scepter, een vriendin van de schilder uit hun
beider studententijd. Het museum vond een eventuele veroordeling geen
reden om te wachten met de voorbereiding van een expositie. ‘Ik vraag mij
af,’ schreef Giltay Veth aan Engelman,

of wij ons […] niet aan dezelfde gedragslijn moeten houden, onder het
motto, dat het in de gegeven omstandigheden toch te dol is een belangrijk
kunstenaar, wie waarschijnlijk niets meer ten laste zal worden gelegd, van
inzending voor een buitenlandse tentoonstelling uit te sluiten. Het zou
een vreemd figuur worden, dat Den Haag het wel aandurft en het Rijk
niet. […] Ik kan de gedachte niet verdragen dat het Haags Gemeente -
museum wel een tentoonstelling van werk van Koch zou maken, en dat
wij dan achter het net zouden vissen.29

Hij adviseerde Engelman voet bij stuk te houden, voorzichtigheidshalve
‘niet als ambtenaar en meer als particulier’.30

Na raadpleging van okw-minister Rutte hakte het ministerie de knoop
door. Hoewel men besefte dat het besluit waarschijnlijk niet goed zou val-
len bij de ‘Federatie en zo’, mocht Koch mee naar Venetië.31 Inderdaad rea-
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geerde De Waarheid furieus. ‘Moeten wij het dus aanzien,’ vroeg redacteur
en Federatie-prominent Jacques Bot zich af, ‘dat op een dergelijke inter -
nationale tentoonstelling de naam van Nederland door het slijk wordt ge-
sleurd door een collaborateur […]’.32 Ook Het Parool – eveneens een voor-
malige verzetskrant – meende dat de ‘zeer omstreden’ Koch niet aan de
Biënnale had mogen deelnemen.33 Andere media richtten hun pijlen
 enkel op zijn kunst. ‘Wat de werken van Koch uit de laatste jaren betreft,’
oordeelde De Groene Amsterdammer, ‘ge doet maar het best er over te
 zwijgen.’34 De nrc vond Kochs jongste werk van ‘innerlijke slapheid’ ge -
tuigen.35

Na afloop van de expositie rapporteerde het ministerie dat de curator
van de Biënnale zich voortaan diende aan te passen aan de heersende in-
ternationale smaak en ingevoerd moest zijn in de ‘wereldkunstpolitiek’.36

Een wat verbolgen Engelman verdedigde zichzelf in De Tijd. De reden dat
er ‘nu eens iets anders was gezonden dan na de Tweede Wereldoorlog al bij
herhaling naar het buitenland was gestuurd,’ schreef de literator, was dat
niet iederéén ‘ja en amen’ zei op wat ‘bepaalde kringen te Amsterdam’ dic-
teerden. Vielen er niet vijf of zes verschillende Nederlandse paviljoens
voor eigentijdse kunst in te richten?37 Engelman zou niet nog eens voor
deze klus worden gevraagd.38

Negatieve kritiek of niet, Engelman had Koch een expositie van naam
bezorgd in een tijd waarin dit voor een kunstenaar met zijn reputatie be-
paald niet vanzelfsprekend was. Engelman vond een ‘foute’ maker geen
reden om bezienswaardige kunstwerken ongezien te laten en hield er dus
een zuiver esthetische visie op na. Zijn biograaf Marie Timmer-van Eunen
schrijft: ‘Engelman was er in 1950 niet op uit om via de kunst in Venetië
een bewijs van politiek correct gedrag te leveren. Hij maakte artistieke
keuzes op grond van zijn kunstopvatting, en deze was in de voorgaande
decennia niet veranderd, zoals ook de geselecteerde kunstenaars dezelfde
waren als degenen die hij vóór de Tweede Wereldoorlog naar voren had
gebracht.’39

Giltay Veth zou ongelijk krijgen met zijn voorspelling over Kochs vrij-
spraak. Niet lang na de Biënnale kreeg de schilder een jaar uitsluiting op-
gelegd. Ook binnen de ereraad had zijn deelname aan de Biënnale discussie
opgeleverd. Van der Goes vond dat voorzitter Van Vrijberghe de Coningh
de zaak-Koch had getraineerd. Van Vrijberghe de Coningh, die een min-
der principiële en pragmatischer visie had dan Van der Goes, had er name-
lijk geen heil in gezien om de procedure te beginnen voordat de Biënnale
ten einde was.40
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In 1951 stelde verzamelaar Taecke Botke zijn huis in Maastricht ter beschik-
king voor Kochs eerste naoorlogse solotentoonstelling. Kochs uitsluitings-
periode was nog niet ten einde, maar Botke nam het oordeel van de ere-
raad klaarblijkelijk niet al te serieus. De schilder wist de aandacht op zich
gevestigd: Elseviers Weekblad en enige regionale media berichtten enthou-
siast over het initiatief en vonden het onterecht dat Kochs realisme uit de
gratie was geraakt. Over oorlog en fascisme spraken zij niet.41

Naast Botke ontpopte ook Sandberg zich tot promotor van Koch in
een tijd waarin dat niet vanzelf sprak. Net als Engelman, Citroen en Botke
kon hij bogen op een zekere onaantastbaarheid die hij aan zijn oorlogsver-
leden te danken had. In 1953 bemiddelde hij samen met Botke om Koch bij
De Onafhankelijken te laten exposeren, maar die poging mislukte. Om
niet nader aangeduide redenen weigerde de vereniging het werk.42 Botke
had er wel een verklaring voor. ‘Ze hadden zooveel belangrijker zaken om
aan de muren te hangen!’ schreef hij aan Sandberg.43 De amicale toon van
de briefjes die de twee elkaar die dagen stuurden, houdt zonder twijfel ver-
band met de oorlog: Botke had Sandberg een onderduikplaats geboden.44

Was dit een extra reden voor Sandberg om zich in te zetten voor Koch?
Het is niet uitgesloten, maar uit sympathie voor Botke alleen had hij dat
waarschijnlijk niet gedaan. Zoals we eerder al zagen, ging zijn oordeel over
kunst hem uiteindelijk boven alles.

Drie jaar later bezorgde Sandberg Koch een veel mooiere kans in de
vorm van een eenmanstentoonstelling in het Stedelijk Museum. Wet hou -
der De Roos was niet direct enthousiast geweest over het idee. Kon naast
Koch niet ook Willink worden getoond? Maar de eigenzinnige Sandberg
bleef bij zijn concept en bracht de gemoederen zelfs extra in beroering
door tegelijk met Koch een expositie van zijn artistieke tegenpool Appel in
te roosteren.45

Het evenement bracht uiteenlopende reacties teweeg. De felheid waar -
mee sommigen het realisme verdedigden, toont de hevigheid van de rich-
tingenstrijd in de jaren vijftig. Vanzelfsprekend bevond Engelman zich in
het realistische kamp, evenals Elsevier-criticus Charles Wentinck.46 Ko
Sarneel, recensent bij het katholieke dagblad De Maasbode, haalde als een
van de weinigen de oorlog erbij, zij het impliciet. Sarneel was blij met
Kochs terugkeer op het erepodium van de Nederlandse kunst. Hij sprak
van een boycot van het realisme sinds de oorlog, die in het bijzonder de
magisch realisten trof. Om ‘volstrekt buiten-artistieke redenen’ was bin-
nen die categorie ‘niemand zo diep in het verdomputje geduwd als juist
Pijke Koch’.47

Negatieve reacties waren er ook. Deze concentreerden zich op één na
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op Kochs naoorlogse kunstenaarschap. Veelgehoord waren de verwijten
dat zijn werk ondanks de technische volmaaktheid niet boven het niveau
van de schijn uitkwam en niet meer het niveau van weleer bezat.48 Re cen -
senten waren duidelijk beïnvloed door Hammachers in 1955 verschenen
Stromingen en persoonlijkheden. Schets van een halve eeuw schilderkunst in
Nederland 1900-1950. Volgens Hammacher had het magisch realisme na de
crisis en de oorlog zijn aantrekkingskracht verloren. Willinks De jobstijding
uit 1932 kon nu nog maar naar één ding verwijzen en aan dat ene werden
mensen nu juist niet graag herinnerd. ‘Wat bleef was het valse licht,’ luid-
de Hammachers conclusie.49 Ook zijn afzonderlijke passages over Koch,
Willink en Hynckes waren kritisch van toon. Het Zelfportret met zwarte
band vond hij ‘Mussolini-achtig’ en ‘een somber document’. Zijn bespreking
van Willink sloot hij af met de uitspraak: ‘Het zijn de ruïnes van tradities,
waartussen de naar het verleden gekeerden leven.’50

De enige krant die Kochs oorlogsverleden ondubbelzinnig aan de kaak
stelde, was De Waarheid. Journaliste Magda van Emde Boas schreef in felle
bewoordingen dat Koch sinds de oorlog niet meer had geëxposeerd van-
wege de kunstzuivering, dat hij al lang voor de oorlog nsb’er was en dat hij
voor zover zij wist nog steeds nationaalsocialist en fascist was. Ethische en
esthetische bezwaren gingen hand in hand bij de critica. Kochs werk be-
kritiseerde zij als ‘onverbloemd voorbeeld van hetgeen het fascisme wil,
hoopt en geprobeerd heeft te verwezenlijken: een wereld niet meer waard
om er in te leven’.51

Als joodse en communiste is het niet vreemd dat juist Van Emde Boas
zo reageerde. Zijzelf was van de Weense universiteit verdreven na de An -
schluss, haar vader, de befaamde Tsjechische farmacoloog Emil Star ken -
stein, was in 1942 vermoord in concentratiekamp Mauthausen.52 De actu-
aliteit gaf haar verdere reden tot boosheid. Na de bezetting hadden de
communisten hun anti-Duitse houding maar korte tijd kunnen verzilve-
ren met verkiezingswinst. Met de opkomst van de Koude Oorlog sloeg de
stemming om en raakten zij in diskrediet. Een klein jaar na Kochs ten-
toonstelling in het Stedelijk Museum wreekte het publiek de Russische
inval in Hongarije door cpn-hoofdkwartier Felix Meritis te bestormen.53

Pogingen tot het herdenken van de Februaristaking resulteerden in een
decennialang touwtrekken tussen communisten en niet-communisten.54

Vanaf 1950 vonden er aan de voeten van de Dokwerker twee gescheiden
herdenkingsbijeenkomsten plaats.55

Door Kochs politieke laakbaarheid te benadrukken vroeg Van Emde
Boas indirect aandacht voor het ‘goede’ van haar eigen omgeving. ‘Com -
mu nisten betwistten de ontideologiseerde nationalisering van de oorlogs-
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geschiedenis: hun aandeel in het verzet en hun kampervaring werd bui-
ten hun eigen kleine kring onder de grond geschoffeld,’ schrijft historica
Ma de lon de Keizer.56 In tijden waarin haar partij in een kwaad daglicht
stond, bracht Van Emde Boas het communistische oorlogsverleden impli-
ciet terug in de herinnering.

Koch, niet verstoken van zelfspot, stelde een bloemlezing samen van
alle kritieken. Hij deelde die in rubrieken in met titels als ‘Pyke Koch is he
human?’ en ‘Leeg of geladen’.57 Zijn mecenas Botke vond het allemaal nogal
vermakelijk. ‘Wij amuseren ons kostelijk over de diverse kritieken,’ schreef hij
aan Sandberg. ‘Hoe moet de gewone burgerman daar nu uit wijs worden.’58

Afgaand op hun verzekeringswaarde hadden Kochs schilderijen niet aan
waarde ingeboet sinds de oorlog. Deze varieerde van ƒ2000 tot ƒ10.000.59

De overheid, die enkel het van het dvk overgenomen portret Het wachten
bezat, deed in deze tijd moeite om het aantal Kochs in de rijkscollectie 
op te schroeven.60 In 1957 werd voor ƒ4000 De contorsioniste aangeschaft.

Pyke Koch, 
De contorsioniste
(1956).
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Het doek was veruit het duurst op een lijst van rijksaankopen in de periode
eind 1957-1958.61 Het stelt een circusartieste voor in een schijnbaar on-
menselijke pose; staand op haar handen, met voorovergeklapt onderlijf,
haar voeten ter hoogte van de ellebogen. De kijker ziet haar recht in het
kruis. Koch moet soms een sardonisch genoegen hebben gehad bij het zien
van de reacties op zijn schilderijen, vermeldt Kempers niet zonder  reden.62

Het portret was er een uit een serie die Koch maakte in de jaren 1952-1965,
nadat hij tijdens een circusvoorstelling was gegrepen door de kunsten van
een slangenmens.63 Met de aankoop van Vrouwen in de straat in 1964 en De
koorddanser iii in 1984 bracht het Rijk zijn collectie Kochs op vier.64

na 1960: de oorlog kruipt in de kritiek
Rond 1960 begon het realisme terrein te winnen op de vernieuwende rich -
tingen die na de oorlog opgeld hadden gedaan. Het vooroorlogse realisme
kreeg hernieuwde aandacht, een ontwikkeling die ook in het buitenland
te bespeuren was.65 Jonge kunstenaars die de abstractie beu waren, lieten
zich door de neorealisten inspireren. Zij kwamen bekend te staan als de
nieuwe realisten (zie illustratiekatern, afb.8).66

De in 1960 door het Arnhems Gemeentemuseum (vandaag de dag
Museum Arnhem) georganiseerde  expositie De bange jaren ’30 was hier-
voor zowel symptomatisch als bevorderlijk. De catalogus bij deze eerste
samenvattende presentatie van het neorealisme in de Nederlandse schil-
derkunst brak met de heersende beeldvorming door naast het onheilspel-
lende ook de ironie en het sentiment in deze stijl te benadrukken.67 Er was
werk te zien van Koch, Willink, Hynckes, Dick Ket en Johan Mekkink. Wim
Schuhmacher ontbrak: vanwege de oorlog wilde hij niet met Koch en
Hynckes in één ruimte hangen.68 In de jaren die volgden, kregen verschil-
lende neorealisten ook een individuele expositie in het Arnhemse museum.
Bovendien legde het museum zich als eerste grote instelling toe op het
collectioneren van deze schilders. Stuwende kracht achter dit alles waren
directeur Bram de Lorm en conservator en schilder Johan Mek kink.69

In 1966 was in Arnhem de beurt aan Koch.70 De expositie markeerde
een keerpunt in de omgang met zijn oorlogsverleden. De door Charles
Wentinck ingeleide tentoonstellingscatalogus droeg daar een flink steen-
tje aan bij. In barok proza romantiseerde de Elsevier-criticus Kochs politie-
ke keuze en maakte hij korte metten met het naoorlogse modernisme.
Over de gespannen aanloopperiode naar de oorlog noteerde hij:

Heul is alleen bij rood en zwart te vinden. Bij rood voor wie gelooft 
in vrijheid, in gelijkheid en in broederschap. In Rousseau, en diens
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zwakzinnige nalatenschap. Bij zwart, voor wie […] revolutie vooral
tegenweer der evolutie is: een terug, met de lege moed die uit een
wanhoop wordt geboren. Don Quichote. Romantiek voor avonturiers.
Een strijden op bij voorbaat verloren posten. Koch bindt de zwarte
hoofddoek om. […] Koch, goed revolutionair, kant zich tegen het heden.
Hij droomt de hoge droom van een sterk ras, van een groots bestaan.
Belichaamd in boeren en krijgers. Schoof en takkenbos; de wijnmand 
en het bloedgeboren leven.71

Veelbetekenend is ook Wentincks kijk op de oorlog zelf: ‘De dingen gaan
hun fatale gang. Poppen bewegen. Maar de touwtjes liggen in handen van
Thyssen, Krupp en Schröder. Kolen en staal voeren hun oorlog en het eind
is ondergang. […] Op het grote moorden volgt het grote sterven. Na Da -
chau Dresden.’72 De bezetting lijkt voor Wentinck een gebeurtenis te zijn
geweest waarop Koch noch andere Nederlanders enige invloed hadden
kunnen uitoefenen.

De expositie ontlokte veelal lovende recensies, die tegelijkertijd be -
dui dend vaker aan de oorlog refereerden dan in 1950 en 1955. Het Rot -
terdams Nieuwsblad was opgetogen over het evenement, niet alleen van-
wege de kwaliteit ervan, maar ook om herinneringspolitieke redenen:
‘Het zou een sterk geheugen vergen en voor de culturele geschiedschrij-
ving van menig land zou het ingrijpende gevolgen hebben, wanneer men
kunstenaars om hun politieke verleden wilde vergeten.’73 De krant stelde
verder dat wanneer ‘een Victor E. van Vriesland’ een bloemlezing zou
moeten opstellen van de Nederlandse beeldende kunst – zoals hij met zijn
Spiegel der Neder landse poëzie (1939-1954) voor de dichtkunst had gedaan –
hij Koch achterwege zou laten. Van Vriesland had in 1954 een rede gehou-
den in het Am ster damse Stedelijk Museum waarin hij had gewaarschuwd
tegen neonazisme en een al te vergeeflijke opstelling jegens ‘foute’
Nederlanders. Hij publiceerde zijn voordracht onder de titel De onverzoen -
lijken.74

En passant beklaagde het Rotterdams Nieuwsblad zich erover dat het
Centraal Museum enige jaren eerder geen Wichman-tentoonstelling had
mogen houden en dat de jong overleden fascist had ontbroken op de expo-
sitie 150 jaar Nederlandse kunst uit 1963.75 Om Koch had men bij de laatste
gelegenheid niet heen gekund, stelde de recensent vast. Deze had zelfs
een kleurafbeelding in de catalogus gekregen. Net als Wentinck, wiens in-
leiding hij overigens niet waardeerde, was de recensent begripvol tegen-
over Koch. Hij omschreef hem als ‘een gevoelig mens, lijdend door zijn
tijd, geneigd er uit te vluchten in een voos ideaal’.76
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Tegengeluiden kwamen van het sociaaldemocratische Vrije Volk en
van het Deventer Dagblad. In Het Vrije Volk legde criticus Paul van ’t Veer de
vinger op de zere plek. Hij verweet Koch zijn verblindheid voor de verdor-
venheid van het fascisme en Wentinck zijn vergoelijking van Kochs poli-
tieke verleden: ‘Men kan als Wentinck in zijn even vage als opgewonden
voorwoord, spreken over “Don Quichotte”, romantiek voor avonturiers,
een strijden op bij voorbaat verloren posten (en dan aannemen dat de ar-
geloze lezer hieruit wel zal opmaken dat Koch “fout” is geweest), maar de-
ze gemoedelijkheid gaat voorbij aan de realiteit van de jaren dertig. Om
over die van de jaren veertig te zwijgen.’77 Het publiek confronteerde hij
met het dilemma van mooie kunst en een ‘valse’, want fascistische inspira-
tiebron.78

Deventer Dagblad-recensent Roelof Heijs uitte zich nog wat feller. Hij
was niet tegen het tonen van Koch, maar wel tegen Wentincks versimpe-
lende en misleidende weergave van de geschiedenis. Wentinck had moe-
ten beseffen welke verantwoordelijkheid op zijn schouders rustte bij het
schrijven van de inleiding bij de eerste naoorlogse Koch-tentoonstelling
van formaat, aldus Heijs. De criticus vergeleek Kochs werk met het socia-
listisch realisme uit de Sovjet-Unie en met de kunst uit ‘musea in het de
wit-mens verheffende Zuid-Afrika van Hendrik Verwoerd of in het rebelse
Rhodesië van Ian Smith’.79

Het geluid van de twee journalisten was typisch voor de tijd. Vier jaar voor
Kochs expositie was ss-kopstuk Adolf Eichmann ter dood veroordeeld na
een door de wereld op de voet gevolgd proces in Jeruzalem. Van 1960 tot
1965 hield Loe de Jong Nederland aan de buis gekluisterd met zijn 21-delige
serie De Bezetting.80 Vele Nederlanders gingen naar vrienden of buren om
het programma te kunnen volgen – het televisietijdperk had nog maar net
zijn intrede gedaan.81 De aandacht voor de oorlog, die in de late jaren veer-
tig en vijftig was weggeëbd, werd met De Bezetting weer volop aangewak-
kerd bij het publiek.

Die aandacht was in de serie nog relatief eenzijdig: daders en slachtof-
fers bleven onderbelicht. Dat beeld zou echter niet lang meer standhou-
den. In 1965 haalde het volgende Nederlandse cultuurmonument over de
oorlog het definitief onderuit: Pressers Ondergang. Dat Wentinck het woord
‘ondergang’ noemde in zijn inleiding, lijkt dan ook geen toeval te zijn. De
mede dankzij De Bezetting weer levendige aandacht voor de oorlog was
met de verschijning van Ondergang van de helden naar de slachtoffers ver-
schoven. Niet langer kon worden vastgehouden aan het sinds 1945 heersen-
de, eenzijdige zelfbeeld van een natie die op de nazistische onderdrukking
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had gereageerd met standvastig verzet. ‘Men wist sedert 1945, men besef-
te sedert 1965,’ schrijft Von der Dunk.82

De beschouwingen van Heijs en Van ’t Veer getuigen van dit besef.
Von der Dunks stelling was niet in de laatste plaats op hun generatie van
toepassing: de beide in 1922 geboren journalisten behoorden, om met de
Duitse socioloog Helmut Schelsky te spreken, tot de ‘volwassen’ of ‘aange-
paste’ jeugd, die de bezetting bewust had meegemaakt, maar nog aan de
zijlijn van het maatschappelijke gebeuren had gestaan. De oorlog was een
ingrijpende, vormende ervaring geweest die hun een deel van hun adoles-
centie had ontnomen.83 Voor Heijs gold dat in het bijzonder: zijn vader
was in 1944 gefusilleerd door de bezetter. Hijzelf had sociologie willen
studeren, vertelt zijn weduwe Marcha Heijs-Boerma, maar moest na de
oorlog wegens geldgebrek gaan werken.84 Paul van ’t Veer had in het laat-
ste oorlogsjaar clandestiene gedichten gepubliceerd en schreef na de be-
vrijding onder andere voor de Haagse editie van De Waarheid. In 1950 was
hij bij Het Vrije Volk in dienst getreden.85 Toen deze generatie het vanaf de
jaren zestig voor het zeggen kreeg, werd zij bepalend in het openbreken
van de oorlogsherinnering.

Wentinck was overigens maar twee jaar ouder dan Heijs en Van ’t Veer.
Ook op hem had de oorlog indruk gemaakt – hij kwam regelmatig over de
vloer bij kunstenares Gisèle van Waterschoot van der Gracht en haar joodse
onderduikers aan de Amsterdamse Herengracht.86 Toch had dit duidelijk
tot een ander soort bewustzijn geleid dan bij Van ’t Veer en Heijs. Wen -
tinck was een excentrieke figuur, die de abstractie verafschuwde en zich
wel vaker wat zonderling uitdrukte.87 Zo vond hij Mondriaan ‘de moorde-
naar van de cultuur over de hele wereld’ en de Franse Revolutie ‘een ellen-
dige vergissing’. Want, zo meende hij: ‘Er zijn nu veel meer mensen waar-
van het beter zou zijn dat men ze deed verdwijnen. Maar, ja, de kunst van
het mooie moorden is na de revolutie ook verdwenen.’88

Het neorealisme kwam onderwijl steeds meer in de belangstelling te staan
met geregelde exposities in Nederland en België.89 Op overzichtstentoon-
stellingen was Koch steevast van de partij, vaak werd hij door de publieke
opinie tot meest interessante schilder verkozen.90 De door kunsthistoricus
J.F. Buyck geschreven inleiding bij de expositie Magisch realisme in Neder -
land (Antwerpen, 1971) nuanceerde de visie op de stroming verder, aldus
Koch-kenner Carel Blotkamp. Buyck had zich volgens Blotkamp min of
meer los weten te maken van de deterministische interpretaties die het
neo realisme rechtstreeks aan de oorlog koppelden. Daarmee zou hij de
kwaliteit van vooroorlogse analyses als die van Engelman en Abas benade-
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ren.91 De Nieuwe Gids stelde naar aanleiding van het evenement dat de ab-
stractie op haar retour was en dat de taal van het realisme sinds enige jaren
weer werd verstaan.92

1972 was een belangrijk jaar in de receptie van Koch. Dat jaar promo-
veerde Blotkamp op diens oeuvre en organiseerde het Stedelijk Museum
wederom een solotentoonstelling. De media stelden alom vast dat de kunst -
kritiek het niet langer op Koch had gemunt.93 Blotkamp hanteerde in zijn
dissertatie een formalistische benadering van Kochs werk. Hij toonde
zich terughoudend in het toekennen van politieke betekenis aan de daar-
voor in aanmerking komende schilderijen. Anders dan Engelman vond hij
het ‘niet geheel terecht’ dat de zwarte band op het zelfportret uit 1937 als
fascistisch embleem was geïnterpreteerd. Een door Hitler gewaardeerd
kunstenaar als Arno Breker mocht de hoofddoek naar oud-Grieks voor-
beeld als motief hebben gebruikt, maar volgens Blotkamp had de doek
geen algemeen aanvaarde politieke betekenis. Hij zag in het portret naast
vastberadenheid ook somberheid, wat hij verklaarde uit het feit dat Koch
veel ziek was in de periode waarin hij het maakte.94

Alleen bij Marschgezang was volgens Blotkamp een associatie met het
fascisme op zijn plaats vanwege de daarop afgebeelde bezems en vlaggen.
Toch vond hij ook deze eerder passen in ‘Kochs persoonlijke en onortho-
doxe gevoel voor symbolen en betekenissen’ dan in ‘een officiële fascistische
symboliek’.95 Blotkamps terughoudendheid gold niet alleen Kochs poli-
tiek verdachte werk. Ook andere werken bestudeerde hij vooral op hun
formele aspecten.96 Hij zat hiermee op één lijn met Koch zelf, die stelde
dat een schilderij is als een zelfbedieningswinkel: je kiest zelf wat je eruit
wilt halen. Het vastleggen van betekenis vonden zij een hachelijke zaak.97

De reacties op Blotkamps proefschrift vormden het startschot van een
discussie die nog lang zou voortduren. De pers prees de studie, maar
meende tevens dat de auteur te weinig op Kochs levensloop was ingegaan
en te terughoudend was geweest in het toekennen van betekenis aan zijn
oeuvre.98 Politieke aspecten in Kochs werk ‘zouden nader uitgewerkt
moeten worden’, aldus Jan van Geest in Vrij Nederland.99 Acht jaar later zou
een nieuwe publicatie over Koch het beeld bijstellen. Onder leiding van
kunsthistoricus Eddy de Jongh onderwierpen de Utrechtse studenten Anne -
miek Ouwerkerk en Louis van Tilborgh het Zelfportret met zwarte band aan
een uitgebreide analyse.100 Zij plaatsten de vormaspecten van het schilde-
rij in een kunst- en cultuurhistorische context. Hun verslaglegging vormt
een overtuigend antwoord op de enkele regels die Blotkamp aan de politie-
ke betekenis van het schilderij had gewijd. De auteurs beschreven Kochs
antidemocratische, fascistische en nationaalsocialistische sympathieën
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en de wijze waarop deze gezindheden vanaf de jaren twintig waren ver-
beeld. Zij concludeerden dat het zeker verantwoord lijkt om te stellen ‘dat
Koch in 1937 in zijn zelfportret een fascistisch ideaal heeft willen oproepen,
het ideaal van de nieuwe mens, waarvan hij later in De Waag zo vervuld
zou blijken te zijn’.101

De in hoofdstuk 2 besproken interpretatie van Engelmans Koch-
 monografie uit 1941 ondersteunt deze conclusie. Een sluitende bewijsvoe-
ring is weliswaar onmogelijk, maar op grond van wat bekend is over Koch,
is het waarschijnlijker dat de zwarte band wél aan zijn fascistische sympa-
thieën te verbinden is dan niet. Hierbij blijft ook Kochs argument van de
zelfbedieningswinkel overeind. Dat de bezoeker van deze winkel een be-
paald product niet in zijn mandje legt, betekent immers niet dat het nooit
in de schappen heeft gelegen. Tegen Ouwerkerk en Van Tilborgh had Koch
gezegd dat het zinloos was om je af te vragen waarom hij zichzelf een doek
had omgebonden op het schilderij, en waarom deze doek zwart was – even
zinloos als de vraag waarom op een zelfportret uit 1936 geen doek te zien
was. Een antwoord waarmee de jonge auteurs het moesten doen, maar dat
in de kern ontwijkend is – wat de vraag des te zinvoller maakt.102

Het Utrechtse onderzoeksproject, dat eveneens een tentoonstelling
omvatte waar behalve het studieobject een keur van kunstwerken, brieven,
affiches en krantenartikelen te zien was die het in zijn historische context
plaatsten, werd goed ontvangen. Veel critici gingen mee in de centrale stel -
ling ervan.103 De discussie over wat de twee onderzoekers het esthetische
en het morele standpunt noemden, was daarmee echter nog niet verstomd.
In de inleiding van de tentoonstellingscatalogus Pyke Koch (Arnhems
Gemeentemuseum, 1982-1983) verdedigde Blotkamp zijn these over het
Zelfportret met zwarte band. Zijn belangrijkste argument was dat voor de
oorlog nergens aan de vermeende fascistische lading van het werk was ge-
refereerd. In 1938 had het op de Biënnale van Venetië gehangen en naar
aanleiding daarvan was het niet alleen in de Nederlandse, maar ook in de
Italiaanse en Duitse pers beschreven. Dat dit geen waterdicht bewijs is,
toont de vooroorlogse receptie van Van de Veldes Nieuwe mensch. Ook
hieraan verbond niemand indertijd politieke conclusies.104

Aan Kochs artistieke kwaliteiten twijfelde in de jaren tachtig inmiddels
niemand meer en de prijzen voor zijn werk waren navenant. In 1988 wer-
den bij Christie’s acht van zijn werken geveild voor ƒ1,5 miljoen.105 Het is
een bedrag waar Van de Velde, Polet en de schilders van Arti et Ami citiae
alleen maar van konden dromen en leverde krantenkoppen op als ‘Fout?
Fout! … en toch is Pyke Koch goed’.106 Koch was als ‘foute’ kunstenaar
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 iconisch geworden, zoals Leni Riefenstahl of Arno Breker in Duitsland.
Zoals Riefenstahl hooghartig, maar niet geheel onwaar placht te zeggen:
‘Ik was de beste zondebok voor de misdaden van het naziregime, omdat
mijn films de beste waren uit die afschuwelijke periode.’107

‘beslist niet politiek correct’. 
receptie vanaf de jaren negentig

Een jaar na Kochs dood in 1991 bracht kunsthistoricus John Steen meer
duidelijkheid over zijn politieke verleden. Uit de archieven van de Bij zon -
dere Rechtspleging diepte hij de bewijsstukken op die Kochs consequente
ontkenning van zijn nsb-lidmaatschap ontkrachtten. ‘Koch werd op 9 no-
vember 1940 ingeschreven als lid van de n.s.b., mede als gevolg van de fusie
tussen deze partij en het Verdinaso,’ schreef Steen.108 Hij liet in het mid-
den of Koch hiervan had geweten, wat begrijpelijk is omdat zelfs de mede-
werkers van de Bijzondere Rechtspleging daar destijds niet uit waren ge-
komen.

Steen publiceerde zijn onderzoek ter gelegenheid van de expositie Ma -
gisch realisten en tijdgenoten in het Arnhems Gemeentemuseum. De reacties
hierop tonen de hardnekkigheid van het ‘foute’ imago van het magisch of
neorealisme. De Volkskrant stelde: ‘Magisch realisten zoals Koch roepen
bij een aantal kunsthistorici nog steeds herinneringen op aan collaboratie
en oubollige schilderkunst. Tijdens de bezetting werden realistisch werken-
de Nederlandse schilders nu eenmaal zeer door de Duitsers gewaardeerd
en sommige kunstenaars hebben met de bezetter ook meegewerkt.’109 Kij -
kend naar de deelnemerslijst zien we dat dat slechts op Koch en Raoul
Hynckes van toepassing was. De overige zes – Carel Willink, Wim Schuh -
macher, Dick Ket, Johan Mekkink, Charley Toorop en Edgar Fernhout –
hielden zich afzijdig of pleegden verzet.110 De hier getoonde realisten
blonken dus niet uit in medewerking met de bezetter.

Dat de tentoonstelling desondanks een dergelijke associatie opriep,
heeft te maken met beeldvorming. De bezetter had inderdaad een voor-
liefde gehad voor het neorealisme, wat direct na de oorlog een belangrijke
reden was geweest voor de impopulariteit ervan. Nu, vele decennia na de
oorlog, was de stroming terug in beeld als misschien wel de meest karakte-
ristieke stijl van de jaren dertig, waarin zich een zekere mate van vernieu-
wing, schilderkunstig talent en gevoel voor tijdgeest verenigden. Koch was
daar een van de belangrijkste dragers van. De artistieke aandacht die hij
genereerde, ging echter steevast gepaard met verwijzingen naar oorlog en
fascisme. Hij en in mindere mate Hynckes wierpen als kernfiguren binnen
het neorealisme hun schaduw over de stroming in haar geheel.
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Dit is het probleem waarnaar de Volkskrant verwees. Het beperkt zich
vandaag de dag evenwel vooral tot het publieke debat. De tentoonstellin-
gen en bezoekersaantallen zijn er niet lager om – misschien zelfs hoger –
en de economische waarde van het werk komt er evenmin door in het ge-
drang. De opwaartse lijn die in de jaren zestig inzette, lijkt gestabiliseerd.
De stijl vormt een vast onderdeel van de Nederlandse canon, met Koch als
een van de vaandeldragers. Het Museum Arnhem bezit een flink aantal
van zijn werken, het Centraal Museum in zijn thuishaven Utrecht voert de
lijst aan met 22 schilderijen en vijftien tekeningen.111 Het museum begon
de schilder serieus te verzamelen met het aantreden van directeur Sjarel
Ex in 1988.112 In 1995 bood de familie Koch vijf werken te koop aan die het
museum al in bruikleen had. Drie daarvan wist men met behulp van exter-
ne financiering aan te kopen, plus datzelfde jaar het Portret van Asta Niel -
sen. Directeur Ex zweeg over de aankoopprijzen, maar vertelde wel dat
deze fors waren gestegen sinds de grote Koch-tentoonstelling in Museum
Boijmans Van Beuningen, die eveneens in 1995 had plaatsgevonden. Ook
stelde hij: ‘Pyke Koch is een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars
van deze eeuw, maar voor Utrecht hoort hij bij de eerste vier. Samen met
Rietveld, Moesman en Van Ravesteijn. En dan staat Koch niet op de vierde
plaats.’113

In de jaren negentig voegde zich bij het rijtje verzamelaars van Koch het
Frisia Museum in Spanbroek, later hernoemd naar oprichter en hoofd -
sponsor Dirk Scheringa.114 Scheringa’s collectie werd in 2009 meegezogen
in het faillissement van zijn dsb Bank, maar zal vanaf 2015 weer getoond
worden in het Gelderse Gorssel en Ruurlo.115 De nieuwe eigenaar, de in-
dustrieel Hans Melchers, vond de collectie te belangrijk om voor het land
verloren te laten gaan en kocht het Nederlandse deel ervan van Sche rin -
ga’s schuldeisers.116

De genoemde tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen liet
wel heel duidelijk zien dat de waardering voor Koch niet op zichzelf kon
staan. Zo was het initiatief volgens Godert van Colmjon, wiens stuk in ver-
schillende streekkranten verscheen, ‘een serieuze poging het kunstenaar-
schap van Koch te rehabiliteren’. Dat kunstenaarschap was volgens de recen-
sent ‘van een gewelddadige mannelijkheid’, ‘koel’ en ‘onbuigzaam’. Hij vond
het onbegrijpelijk dat Koch na zijn veroordeling had vastgehouden aan ‘het
harde conservatisme van zijn stijl’.117 Trouw omschreef het Zelfportret met
zwarte band als ‘het griezelige zelfportret’ waarop Koch zichzelf schilder-
de ‘als onverzettelijke held met kille dodersblik die in deze tijd beslist niet
politiek correct zou zijn’. Ook vond de krant dat gastinstelling Boij mans
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weinig aandacht besteedde aan Kochs ‘foute houding’.118 Het commentaar
van hp/De Tijd is ronduit vijandig te noemen. Koch zou afkomstig zijn uit
‘de onuitputtelijke bron van domoren en corpsballen, zich superieur
 wanende megalomanen en bekakte politici in de dop’. Het tijdschrift stel-
de voor om zijn ‘wrakke oeuvre’ samen met het werk van Erich Wichman en
Ed Gerdes te presenteren, onder de titel Het wrang geparfumeerde wereld-
beeld.119

nrc Handelsblad had zijn bedenkingen bij het biografische artikel van
Kochs zoon Peter in de tentoonstellingscatalogus. Koch junior ging wel in
op zijn vaders fascistische en antidemocratische trekken, maar liet zijn flirt
met het nationaalsocialisme en de bezetter achterwege.120 Criticus Henk
van Gelder legde de vinger op de zere plek:

Op zichzelf is het niet noodzakelijk in een boek-bij-een-tentoonstelling
stil te staan bij de politieke opvattingen en levensloop van de schilder.
Boymans hinkt hier echter op twee gedachten: de fascistische
sympathieën van Pyke Koch worden wel aangestipt, maar tegelijk
vervaagd, vergoelijkt en verdraaid – en waar ze toe leidden, werd weg -
gemoffeld. Dat is onbegrijpelijk.121

Ook uit andere hoeken kwam kritiek. Schildersdochter Wilma Schuh -
macher uitte haar ongenoegen in het radioprogramma Montaigne. Ze vond
het ontactvol dat Koch zo’n belangrijke expositie kreeg terwijl op hetzelf-
de moment werd gevierd dat Nederland een halve eeuw van de nazi’s was
bevrijd. Desgevraagd zegt ze:

Je gaat niet een grote tentoonstelling maken van een schilder – als je de
bevrijding herdenkt – die absoluut fout is geweest. […] dat kun je ook een
ander jaar doen. Als je dat per se wilt. […] je kunt zeggen, je komt ook niet
op een begrafenis met een bruidsboeket. […] Er zijn bepaalde dingen, die
doe je niet. […] Kijk, die anderen, een aantal schilders – of laten we
zeggen artiesten – die hebben getekend vanwege de boterham. Maar 
Koch was echt fout. Koch zijn theorieën stonken. Lees die Waag. Dat was
hoogst onsmakelijk.122

Niet ten onrechte scheen Carel Blotkamp het oordeel over Koch strenger
dan ooit tevoren. In Vrij Nederland nam hij het op voor de schilder wiens
oeuvre zijn specialisatie is en die bij leven tot een vriend was geworden.
Dat Koch tot ‘handlanger of medeplichtige van het kwade’ was verworden,
had volgens hem een publieke functie. Met het ter sprake brengen van Kochs
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oorlogsverleden zouden de critici impliciet naar hun eigen politieke cor-
rectheid verwijzen.123

Ook hier is de omgang met Kochs werk – in dit geval de door Blotkamp
waargenomen ‘politieke correctheid’ – te verbinden aan de tijdgeest. Na
de jaren zestig en zeventig, waarin de bezetting gepolitiseerd raakte, werd
deze in de jaren tachtig doorgaans op iets minder felle toon besproken.124

In de jaren negentig keerde de oorlog in alle hevigheid terug in de publie-
ke sfeer.125 De optimistische, welvarende jaren na de val van het IJzeren
Gordijn en vóór 9/11 en de moord op Fortuyn en Van Gogh waren bij uitstek
de jaren van de ‘politieke correctheid’. In de westerse wereld heerste een
sterk geloof in de door de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama
voorspelde eindoverwinning van de liberale democratie, wat de corrupte
aard van politieke alternatieven als het fascisme en communisme extra
bena drukte. De kritische geest werd verder aangewakkerd door enkele
grote en pijnlijke affaires rond de naoorlogse behandeling van oorlogs-
slachtoffers. In 1995 kwam aan het licht dat zich in Zwitserse banken al
decennialang ‘slapende’ rekeningen van slachtoffers van de Shoah bevon-
den, ter waarde van honderden miljoenen guldens.126 Dit leverde een
wijdvertakt internationaal debat op, dat op zijn beurt tal van gerelateerde
kwesties in gang zette.

In Nederland bracht onderzoek aan het licht dat de behandeling van
terugkerende joodse slachtoffers dikwijls kil of zelfs vijandig was ge weest.127

Joden, maar ook Roma, Sinti en Indische groepen werden met terugwer-
kende kracht financieel gecompenseerd.128 Het overheidsproject Herkomst
Gezocht nam de afwikkeling van de kunstroof door de nazi’s onder de
loep. Nederlandse overlevenden van de Shoah hadden hun eigendommen
na de oorlog vaak met grote moeite of helemaal niet teruggekregen. Er
was indertijd weinig oog geweest voor het joodse leed, terwijl het belang
van de rijkskunstcollectie, waarin niet-gerestitueerde werken uiteindelijk
overvloeiden, al te zeer had meegewogen. Bureau Herkomst Gezocht pro-
beerde de rechtmatige eigenaren van die werken alsnog te achterhalen,
waarbij slacht offers en hun nabestaanden werden aangemoedigd claims
in te dienen. In 2006 leidde dit tot de teruggave van 202 werken aan de
erfgenamen van kunsthandelaar Jacques Goudstikker.129 In 2000 bood
premier Kok zijn excuses aan voor de naoorlogse behandeling van de jo-
den in Nederland.130 Het besef dat de oorlogsgeneratie langzaam maar ze-
ker aan het verdwijnen was en er nu nog iets kon worden rechtgezet,
droeg bij aan deze ontwikkelingen.131

In zijn analyse van de reacties op de Boijmans-tentoonstelling stelde
Blotkamp dat iedere interpretatie van mensenwerk, dus ook van kunst,
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onwillekeurig wordt beïnvloed ‘door opvattingen en preoccupaties van de
interpretator, door psychische factoren dus, maar ook door sociale facto-
ren, zeker wanneer hij met die interpretatie naar buiten treedt’.132 De
kunst historicus verweet de critici dat zij zich bij hun beoordelingen te
weinig bewust waren geweest van deze ‘sturingsmechanismen van psy-
chische en sociale aard’.133 De sturingsmechanismen waar Blotkamp op
doelde, waren geworteld in het eigentijdse denken over de oorlog. Kochs
strenge veroordeling sloot aan bij de heersende aandacht voor historische
misstappen.

Een kleine tien jaar na de spraakmakende Boijmans-expositie was Koch te
zien in het Frisia Museum. Ook hier werkte Kochs familie mee, en ook dit
museum wrong zich in bochten waar het de politieke kant van de schilder
betrof. Uitgangspunt van de tentoonstelling was Kochs liefde voor Italië.134

Zijn sympathie voor het fascisme dringt zich hierbij onmiskenbaar op – het
is dan ook interessant om na te gaan wat het museum daarmee deed.

Zoals de titel van de expositie, die Fresco’s en Fellini luidde, al doet ver-
moeden, beperkte men zich vooral tot de onbeladen aspecten van Kochs
passie voor Italië. De catalogus bevat een klein hoofdstukje over de politie-
ke inspiratie die hij er opdeed. Dat doet eufemistisch aan, zoals de volgen-
de passage laat zien:

De politieke actualiteit van het Italië in die dagen heeft geen directe
weerslag op zijn werk, of het zou in het onvoltooide schilderij ‘Marsch -
gezang’ (1940) moeten zijn. […] Dat werk rekent Koch niet tot zijn
oeuvre, simpelweg omdat hij het vernietigt alvorens het te voltooien. 
Koch is altijd wars van schilderijen met duimendikke symboliek of een
‘boodschap’. Het is vreemd dat hij dat ineens zelf zo toepast en op zich kan
dat een reden zijn dat hij het werk heeft vernietigd. Ook al neemt Koch
afstand van het schilderij, hij voorkomt daarmee niet dat er door vele
critici juist bevestiging in dit schilderij wordt gevonden voor zijn 
politieke denkbeelden.135

Het wel of juist niet benadrukken van de voor Koch gunstige respectievelijk
ongunstige feiten maakt de lezer hier achterdochtig. Zo is de beschrijving
van de vernietiging van Marschgezang te kort door de bocht. Koch lijkt het
werk eerder om de vorm dan om de inhoud te hebben afgekeurd. Blot -
kamp stelde in zijn proefschrift dat de schilder zijn creatie vernietigde
omdat het ‘artistieke gehalte’ ervan hem teleurstelde.136 En waar zijn het
door Italië geïnspireerde Zelfportret met zwarte band, dat veel kenners als
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uiting van Kochs politieke denkbeelden zien, en de tekening Het wachten
(1941), waarin roedebundels of fasces werden verwerkt? Waarom niet die
derde f – die van fascisme – er ook nog bij gehaald? Met de drieslag Fres -
co’s, Fellini en fascisme had het museum Kochs bewondering voor Italië vol-
lediger en opener kunnen presenteren.

Ook nrc Handelsblad-columnist Frits Abrahams kon niet helemaal
met de verkozen historische interpretatie uit de voeten. Het museum ver-
zweeg het verleden niet, zo stelde hij vast, maar je moest er wel goed naar
zoeken. Hij citeerde enkele regels uit een van Kochs artikelen in De Waag
om duidelijk te maken welk deel van de geschiedenis de bezoeker onthou-
den bleef. Daarin had Koch ook zijn politieke liefde voor Italië betuigd.137

Zo wordt links en rechts nog altijd aan het Koch-beeld geschaafd. De eigen
standpunten ten opzichte van de oorlog en de persoonlijke verhouding tot
de schilder spelen daarbij een duidelijke rol. Net als bij Van de Velde waken
zijn verwanten zorgvuldig over zijn erfgoed. Verlies aan kritische distantie
ligt daarbij op de loer. Het is de reden waarom kleinzoon Andreas, die his-
toricus is, zich niet aan zijn grootvaders biografie wil wagen: ‘Ik heb als
nazaat de schijn tegen. Dus is het misschien beter als een ander op termijn
dat boek schrijft.’138

De interpretatie van Kochs kunst hangt tevens af van de visie op doel
en inhoud van de kunstgeschiedenis. Blotkamp heeft zoals we zagen een
formalistische kijk. Zijn Utrechtse collega Eddy de Jongh daarentegen on-
derschrijft de iconologische methode. Deze methode betrekt de politiek-
maatschappelijke achtergrond van een schilder wél in de bestudering van
zijn oeuvre en leidt zo tot andere uitkomsten.139

Een plaats waar Kochs verleden nadrukkelijk achterwege blijft, is het
digitale visitekaartje van de gemeente Utrecht. Te midden van Rietveld,
Kyte man en andere gemeentelijke boegbeelden prijkt Kochs naam op een
website die het publiek ervan moet overtuigen dat Utrecht ‘dé bron van
authentiek talent rondom kennis en cultuur’ is.140 Of de schilder verheugd
zou zijn geweest over zijn bijdrage aan de Utrechtse city marketing, is de
vraag. Op zijn oude dag noteerde hij, cynisch als altijd: ‘[…] om wat bewe-
ging te krijgen ga ik dan soms nog een eindje fietsen – altijd dezelfde weg;
er is weinig keus in de trieste entourage van deze stad waar ik, als bij ver-
gissing, ben blijven wonen’.141
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De neergang van Johan Polet

polets zuivering
Gedurende de eerste bevrijdingsweken was Johan Polet niet thuis. Zijn
woning en atelier op de Zomerdijkstraat lagen er verlaten bij, in de ge-
rechtelijke archieven heet het dat hij ‘voortvluchtig’ was.1 Waarschijnlijk
was de grond hem rond de vijfde mei 1945 te heet onder de voeten geworden.
Korte tijd was er sprake van dat collega Jaap Kaas Polets woon- en werkver-
blijf zou overnemen. De joodse beeldhouwer had twee jaar lang onderge-
doken gezeten en was zijn huis en het grootste deel van zijn materiaal en
gereedschap kwijtgeraakt. Kaas vond echter een andere woning en Polet
keerde terug naar huis.2

In tegenstelling tot nsb’er Van de Velde werd Kultuurraadslid Polet
niet in hechtenis genomen.3 Wel werd zijn vermogen onder beheer gesteld,
maar toen het Beheersinstituut tot de conclusie was gekomen dat dat nihil
was, maakte men de situatie weer ongedaan.4 Verder werd de beeldhouwer
meermaals verhoord in het kader van de bijzondere rechtspleging en ver-
scheen hij voor de Ereraad voor de Beeldende Kunsten. De ereraad plaats -
te hem als Kultuurraadslid in de zwaarst te bestraffen categorie, waar in ook
nsb’ers vielen. Deze strenge sanctie voor een relatief invloedarme instel-
ling was een punt van discussie geweest, maar ereraadslid Nico Don -
kersloot had het pleit gewonnen met het argument dat hij toetreding tot
de Kultuurraad een zeer ernstige misstap achtte.5 De Kultuurraad was inder-
tijd met veel tamtam gelanceerd als prestigieus orgaan met vooraanstaande
leden. Dat de raad in werkelijkheid een ‘tandenloze tijger’ was geweest,
om met kunsthistoricus Michael Huig te spreken, deed daar voor de ere-
raad weinig aan af.6

Bij zijn verhoor legde Polet uit dat hij tot de Kultuurraad was toegetre-
den omdat dit de enige manier was geweest om iets voor de Nederlandse
cultuur en het Nederlandse volk te doen. De Kultuurraad was volgens
hem een specifiek Nederlandse instelling met enkel adviesbevoegdheid.
Pas later zou hij hebben gemerkt dat raadspresident Snijder ss’er was. Hij
had zijn activiteiten vervolgens niet gestaakt, omdat hij ‘doordringen in
het kamp van den vijand’ nodig achtte voor een volledig verzet. Hij was
uitgegaan van een ‘humanistisch’ standpunt, voegde hij toe, hij had gezien
dat hij vanuit deze positie ‘de meeste personen zou kunnen sauveren’.7

Waarschijnlijk verwees Polet naar de hulp die hij aan zijn joodse buren en
aan de illegaliteit had geboden. Even later stelde Polet echter weer dat ‘al-
leen de handhaving van de cultuur’ voor hem had geteld.8 Enkel dit laatste
komt overeen met de redenen die hij in 1940 had aangedragen om zich in
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de nationaalsocialistische cultuurpolitiek te begeven. Van doordringen in
het kamp van de vijand of het redden van mensen had hij toen niet gespro-
ken. Het lijkt er dus op dat Polet twee zaken door elkaar haalde.

De ereraad bestrafte Polet met zes jaar uitsluiting. In hoger beroep
werd dat bijgesteld naar twee jaar uitsluiting van overheidsopdrachten en
tentoonstellingen, vijf jaar van verenigingslidmaatschappen en levenslang
van bestuursfuncties.9 Hoewel hij tijdens zijn proces geen spijt betuigde,
schijnt hij dat later wel te hebben gekregen.10 De negatieve invloed die de
oorlog op zijn verdere leven uitoefende, is daar vermoedelijk niet los van
te zien.

kunstenaarschap 1945-1971
De Nederlandse beeldhouwersgemeenschap betaalde een hoge tol voor
haar principiële opstelling tijdens de bezetting. Gerrit van der Veen, Frits
van Hall, Johan Limpers en Cor van Teeseling eindigden voor het vuurpe-
loton.11 Henk Henriët was een van de slachtoffers op de Cap Arcona, het
Duitse schip met kampgevangenen dat in mei 1945 door de Engelsen werd
gebombardeerd.12 Beeldhouwster Ans op ’t Land stierf in Ravensbrück.13

Deze tragische balans versterkte zowel de onderlinge band tussen de ‘goede’
beeldhouwers als hun afkeer van ‘foute’ vakgenoten. In een interview uit
1981 memoreerde Leo Braat: ‘Er is nooit zo’n eensgezindheid geweest als
na de oorlog, onder de beeldhouwers. Wij waren toen bij wijze van spreken
onverslaanbaar.’14

De nkb was als een van de weinige kunstenaarsverenigingen niet met
de bezetter in zee gegaan.15 Na de oorlog trad hij weer in werking en ver-
vulde ze zoals we zagen een vooraanstaande rol bij de totstandkoming van
de oorlogsmonumenten.16 Bij de zuivering van zijn eigen leden trad de
nkb strenger op dan andere verenigingen. Beeldhouwers die zich bij de
Kultuurkamer hadden gemeld, moesten zich daarvoor tijdens de eerste
naoorlogse bijeenkomsten verantwoorden. Vier van hen werden voor de
duur van hun Kultuurkamerlidmaatschap geroyeerd. Zij keerden na be -
eindiging van hun straf niet terug. De overigen kregen vergiffenis.17

Hoewel de nkb-zuivering voorbijging aan Polet – hij was al geruime
tijd geen lid meer – had deze wel effect op hem: het machtsmonopolie dat
de vereniging bezat op het gebied van beeldhouwkunst, was als gevolg van
de oorlog alleen maar sterker geworden. Het nkb-lidmaatschap was let-
terlijk broodnodig voor een beeldhouwer. De verstotenen hadden hier-
mee het nakijken en belandden vaak in financiële moeilijkheden.18 Terwijl
veel beeldhouwers het tijdens de wederopbouw ruimer kregen vanwege
de oorlogsmonumenten, belandde Polet in 1947 in de steun.19 Daarbij
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raakte hij depressief en aan de drank.20 Hij kon in deze jaren met recht een
paria worden genoemd, zo bevestigen door kunsthistorica Elisabeth Houts -
muller afgenomen interviews met bekenden van Polet, onder wie de
beeldhouwers Paul Grégoire en Jan Meefout en de schilder Otto de Kat.21

Het feit dat hij nog steeds in het kunstenaarscomplex op de Zomerdijk -
straat woonde, te midden van vakgenoten, zal de toestand er niet gemakke-
lijker op hebben gemaakt. Volgens De Kat had Polet het kunnen waarde-
ren dat hij recht in zijn gezicht toegaf moeite te hebben met zijn verleden.
‘De meeste mensen hielden gewoon hun mond,’ zei De Kat. ‘Ze groetten
hem niet meer en hij is vreselijk geïsoleerd geraakt.’22 Tekenend voor Polets
toestand zijn de vele clownsfiguren die hij in deze jaren maakte – eens
sprak hij de woorden dat ze hem aan hemzelf deden denken.23

Polet kreeg echter ook steun, niet zelden van kunstenaars en kunst-
minnenden die geen of weinig blaam trof. Van Han Wezelaar is bekend
dat hij hem weer in het beeldhouwerswereldje probeerde te betrekken.24

In 1952 kreeg Polet de kans om met schilder Gerard Sluijter te exposeren,
een bekende met wie hij op goede voet was blijven staan. Sandberg kocht
in 1950 twee beelden aan uit Polets expressionistische periode.25 John
Rädecker probeerde samen met voormalig Boijmans-directeur Dirk Han -
ne ma – die eveneens met de nek werd aangekeken, maar daar door zijn
welgesteldheid en zijn netwerk minder last van had – opdrachten voor
Polet te vinden.26 Ook Federatie-lid Matthieu Wiegman ontfermde zich
over de berooide en terneergeslagen beeldhouwer. De twee kenden elkaar
nog van de Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur. Polet omschreef
Wiegman eind 1947 als ‘een mijner oudste en meest vertrouwde collega’s’.27

Tijdens de bezetting had Wiegman steun bij het dvk aangevraagd. Dit
maakte de schilder wellicht begripvoller voor Polet.28

Of de moeite van genoemde personen veel zoden aan de dijk zette, is
te betwijfelen. Polet kreeg na 1945 veel minder opdrachten dan voordien.
Van de gemeente Amsterdam ontving hij er twee. Zijn Scheepstimmerman
staat vandaag de dag nog steeds op de uitkijk op het Enkhuizerplein in
Amsterdam-Noord, de tweede opdracht voerde hij niet uit. Voor de Rot -
ter damse Kunststichting maakte hij een plaquette ter gelegenheid van de
zestigste verjaardag van dirigent Eduard Flipse.29

Verder moest Polet nog twee opdrachten afronden die van voor de
oorlog dateerden. De eerste betrof een rijksopdracht ter vervaardiging van
het eerder ter sprake gekomen grafmonument voor cultuurambtenaar
Piet Visser, de geestelijk vader van het begrotingsartikel voor rijksop-
drachten aan beeldend kunstenaars.30 Polet had de opdracht indertijd niet
zonder slag of stoot gekregen. De Rijkscommissie van Advies voor Op -
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drach ten aan Beeldende Kunstenaars meende begin 1940 weliswaar dat
Polet de aangewezen persoon was om het beeld te maken, maar vond ook
dat hij al een flink aantal opdrachten op zijn naam had staan. okw-minis-
ter Gerrit Bolkestein stelde voor om enige noodlijdende beeldhouwers te
vragen een tegenontwerp in te dienen. Mocht Polet met kop en schouders
boven de rest uitsteken, dan zou hij de opdracht alsnog krijgen.31 Op 8 de-
cember 1940 schreef de commissie aan de net geïnstalleerde secretaris-
generaal van het dvk Tobie Goedewaagen dat zij Polets voorstel ‘verre
 boven de anderen te verkiezen’ achtten.32 Polet zette zich aan de realisatie
van zijn ontwerp, een knielende mannenfiguur, maar het proces stokte in
1943 omdat hij de uitvoerder van het beeld niet meer kon betalen.33 Na de
oorlog kwam de zaak weldra bovendrijven en werd contact gezocht met
Polet, die meldde dat hij ‘op algemeen psychologische gronden’ had willen
afwachten tot het ministerie zelf over de zaak zou beginnen.34 In een nota
aan de minister werden twee opties voorgesteld: of Polet zou op grond van
zijn vruchteloze arbeid gedwongen worden zijn honorarium terug te beta-
len, of hem zou verzocht worden het werk af te maken. In het eerste geval
gold het probleem dat Polet ‘zo arm als Job’ was – zoals de notaschrijver
had vernomen van een buurman van de beeldhouwer. Maar ook aan de
tweede mogelijkheid kleefde een bezwaar, getuige de vraag ‘of het niet wat
erg onelegant is om een beeld van iemand, van wie alom bekend is, dat hij
onzuiver was, op het graf van de heer Visser te plaatsen’.35 De aanbeveling
luidde dan ook om de zaak te laten rusten. Enige maanden later kwam het
ministerie hierop terug. Men had ontdekt dat Polets uitsluiting ten einde
was en de beeldhouwer had kenbaar gemaakt zijn werk graag af te willen

Johan Polet, grafmonument Piet Visser (1949), Voorburg.
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maken, waarbij hij de publiciteit zou mijden. De burgemeester van Voor -
burg – waar het graf van Visser zich bevindt – en Vissers weduwe stemden
in en Polet toog aan het werk.36 Op 20 juni 1949 werd het beeld in stilte op
het graf geplaatst.37

De andere opdracht die Polet nog af moest maken, betrof een geschenk
van de gemeente Amsterdam aan Museum Boijmans ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe museumgebouw in 1935. Het gipsmodel – een
mannelijk naakt voorstellend – was goed ontvangen toen het in 1937 in het
Stedelijk Museum was gepresenteerd.38 Jan Engelman noemde het ont-
werp in De Groene Amsterdammer de bekroning op een tijdperk waarin Polet
veel had geprobeerd. ‘Het kondigde zich aan,’ stelde hij, ‘dat deze klaar-
heid en deze natuurlijkheid komen zouden, maar de geboorte is den Hol -
lan der een moeite. De mannenfiguur werd niet alleen een werk dat van
verworven kunde getuigt, zij is ook plastisch een geheel welbegrepen
schepping.’39 Tijdens de oorlogsjaren werkte Polet aan het kalkstenen eind -
product.40 Dat werd op lyrische toon beschreven door Frans Hannema en
Nico de Haas, die het beeld als summum van nationaalsocialistische beeld -
houwkunst zagen. ‘Met zúlke monumenten diende de staat, nu zij verklaard
heeft de kunst tot haar zaak te maken, pleinen en straten te sieren, teneinde
het volk op de meest verheffende en sprekende wijze er van te doordrin-
gen, wat schoon, edel en moedig leven is,’ aldus Hannema in het Algemeen
Handelsblad.41 Toen het beeld in 1950 aan Boijmans werd geschonken,
wijdde De Telegraaf er een klein berichtje aan. De krant beoordeelde het
werk als ‘een belangrijke aanwinst voor de verzameling moderne beeldhouw -
kunst in het Museum Boymans’.42 Na deze commentaren detoneert Ham -
machers oordeel over het beeld in zijn overzichtswerk Beeld houw kunst
van deze eeuw (1955). Hammacher zag het als exemplarisch voor de meest
recente fase van Polets gaandeweg kelderende artistieke niveau, die zou
worden gekenmerkt door een ‘slap academisme’.43

De Federatie was niet blij met de gang van zaken rond het geschenk
voor Boijmans. Men vond dat het ‘niet moest mogen’ dat Polet het werk had
afgemaakt en ermee in de aandacht was komen te staan. Federatie-direc-
teur Jan Kassies wist echter dat openbaar protest in dit geval geen optie
was, omdat de opdracht van voor de oorlog stamde en Polets sanctie beëin-
digd was. ‘Wij stellen ons voor een brief aan B. en W. te schrijven, waarin
wij op het onkiese van deze affaire wijzen, doch menen niet verder te kun-
nen gaan,’ schreef hij in een brief aan hoorspelactrice Mien van Kerck hoven-
Kling. Zij had Kassies enkele weken eerder verontwaardigd opgebeld over
de gang van zaken rond Polet. Frustratie over de zuivering vermengt zich
in Kassies’ brief met het besef dat de Federatie met het oog op het eigen
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functioneren water bij de wijn moest doen: ‘Ik begrijp, dat mijn antwoord
U zal teleur stellen, maar U bent toch wel aan een en ander gewend? De
wereld is nu eenmaal zo en wij moeten ons bij de harde realiteit van een
mislukte zuivering en een terugkeer van allerlei dubieuze elementen neer -
leggen, wanneer wij als organisatie iets willen bereiken. Aan ons persoon-
lijk standpunt doet dit niets af.’44

In 1954 werd Polet toegelaten als lid van Arti et Amicitiae.45 Hij was in
1932 ook al lid geworden van de vereniging, maar tegen het einde van de
jaren dertig geroyeerd wegens wanbetaling. In de vroege jaren vijftig be-
zocht hij de sociëteit geregeld als introducé, wat het bestuur niet kon
waarderen. Dat lag naar men zei aan de schulden die hij bij de vereniging
had, maar waarschijnlijk speelde ook zijn reputatie een rol. Toen hij in 1953
opnieuw wilde toetreden, overlegde het bestuur of het wel of niet ‘voor
zuiveringsraad’ moest optreden. Men besloot dit te laten afhangen van de
stemming onder de leden, die tegen elke kandidatuur schriftelijk bezwaar
konden maken.46

In plaats van schriftelijke bezwaren kreeg Polet bijval. Portretschilder
Theo Swagemakers, een buurman van Polet op de Zomerdijkstraat, spande
zich in om hem van zijn schulden af te helpen. Door zijn inspanning ont-
ving Polet ƒ200 van een kunstenaarsfonds, zodat hij zijn schuld van ƒ75
kon betalen en opnieuw lid kon worden.47 Dat Swagemakers sympathie
had voor de beeldhouwer, bewijst ook het portret dat hij in 1961 van hem
exposeerde. Een recensent omschreef het als ‘sober’ en ‘sympathiek’.48

Met de twintig jaar jongere beeldhouwer Carel Kneulman had Polet
eveneens goed contact. Kunstschilder Paul Hugo ten Hoopen, net als Kneul -
man en Polet lid van Arti, vertelt dat Polet Kneulman regelmatig opzocht
in zijn atelier. ‘Kneulman vond Polet een fijne kunstenaar en was helemaal
niet haatdragend,’ aldus Ten Hoopen. ‘Hij zag Polets houding in de oorlog
als een domme vergissing.’49 Ten Hoopen zelf herinnert zich Polet als een
sombere figuur, die er op Arti vaak wat eenzaam bij zat. Hij was geen ge-
makkelijke man, weet Ten Hoopen, maar een geweldig kunstenaar.50 Vak -
genoot Kurt Löb, die Polet eveneens gekend heeft van het Arti van de jaren
vijftig en zestig, omschrijft de beeldhouwer als vriendelijk en intelligent.51

Op Arti kwamen Polets bestuurlijke interesses opnieuw bovendrijven.
Hij nam enkele jaren plaats in de Commissie van Beoordeling en vergaar-
de zelfs stemmen voor het bestuurslidmaatschap – zij het nooit genoeg.52

Op vergaderingen roerde hij regelmatig zijn mond, een bestuurslid noem-
de hem een ‘uitstekend spreker’.53 Doelend op zijn linkse fase van voor de
oorlog liet hij zich eens ontvallen dat hij in zijn jonge jaren behoorlijk pro-
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gressief was geweest.54 De maatschappelijke veranderingen van na de oor-
log deden deze vonk niet opnieuw ontsteken. In een ledenvergadering eind
1966, waarin men zich bezon op het al dan niet toelaten van vrouwen op
de sociëteit, bestempelde Polet de andere sekse tot het ‘zwakke gevaar’.55

Polet werd eveneens geballoteerd bij Sint Lucas en De Brug. Zo kreeg
hij de kans om zijn werk weer met regelmaat tentoon te stellen. De vereni-
gingsexposities waren niet heel prestigieus, maar zorgden toch voor enige
publiciteit. Uit recensies blijkt dat zijn talent nog steeds werd erkend.56 ‘Hij
genoot een zekere faam,’ aldus Kurt Löb.57 In 1965 ontving Polet de Sint
Lucas-medaille, een jaarlijkse prijs voor leden van Sint Lucas.58

Verder deed Polet mee aan enkele belangrijke overzichtstentoonstel-
lingen van (beeldhouw)kunst: Sonsbeek ’49 (Arnhem), Nederlandse beeld-
houwkunst (Den Haag, 1951), Nederlandse beeldhouwers (Luik en Brussel,
1952) en Kunst van heden in het Stedelijk (Amsterdam, 1961). Hij toonde
daar hoofdzakelijk werk uit zijn expressionistische fase. Zijn aanwezig-
heid in Luik en Brussel had hij te danken aan het feit dat deze expositie
 enkele jaren later plaatsvond dan oorspronkelijk gepland. Zij was georga-
niseerd in het kader van het direct na de bevrijding tot stand gebrachte
Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord. In 1947 waren hiervoor Lamber -
tus Zijl, Joseph Mendes da Costa, Jan Bronner, John Rädecker, Hildo Krop,
Frits van Hall, Mari Andriessen, Han Wezelaar en aanvankelijk ook de net
gezuiverde Polet geselecteerd. Bij nader inzien had men Polet een onver-
standige keuze gevonden voor een regeringstentoonstelling en was Henk
Chabot in zijn plaats gekomen.59 Het evenement werd echter uitgesteld
en in 1952 was Polet toch van de partij, in een sterk uitgebreid exposanten-
veld.60 Kennelijk speelde de voorzichtigheid die in 1947 werd betracht op
dit latere tijdstip geen doorslaggevende rol meer.

In de catalogi van Sonsbeek ’55, Sonsbeek ’66 en de overzichtstentoon-
stellingen van negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse beeld houw -
kunst in Museum Boijmans (1957) en het Gemeentemuseum Arnhem
(1963) ontbreekt Polets naam. Het ligt voor de hand dit aan zijn besmette
imago te wijten, maar zijn afwezigheid kan evengoed worden verklaard
uit het feit dat hij na de bevrijding nooit meer op zijn oude niveau kwam
en zijn goede periode dus steeds verder achter hem kwam te liggen. Na de
oorlog had hij zijn Brekeriaanse classicisme deels losgelaten. In een inter-
view uit 1958 verklaarde hij nu vanuit het ‘geestelijk-psychische’ te werken:
de vorm van het onderwerp werd gestuurd door zijn gemoedstoestand.61

Die benadering leverde een stilistisch divers oeuvre op, dat niet meer het
niveau van de jaren twintig en dertig bereikte.62

Maar ook de verandering van het artistieke klimaat speelde een rol.

Wesselink|kultuurkamer_vs06_def  28-01-14  15:23  Pagina 302



DE NEERGANG VAN JOHAN POLET 303

Net als in de schilderkunst zocht de naoorlogse generatie beeldhouwers
naar een eigentijdse vormentaal. De monumentenregen zorgde er welis-
waar voor dat het classicisme nog even dominant bleef, maar vanaf 1950
was de abstraherende beeldhouwkunst in toenemende mate dé eigentijd-
se vorm.63 Evenals bij de schilders waren autoriteiten als Sandberg en Jaffé
bepalend voor die beeldvorming. En ook hier bedienden zij zich van maat-
schappelijke metaforen om de nieuwe uitingsvorm te rechtvaardigen. In
zijn inleiding voor Sonsbeek ’66 sprak Jaffé van ‘de nieuwe vrijheid […], die
de beeldhouwer verworven heeft, nu hij zich niet meer gebonden voelt
aan de waarneembare vormenwereld der werkelijkheid: vrijheid van tech-
niek, van materiaal, van benadering. Maar ook, in heel veel gevallen, vrij-
heid als levenshouding, die in de werken wordt uitgebeeld.’64

Eerder al, in 1952, legde Leo Braat in zijn publicatie De beeldhouw-
kunst in nieuwe banen een verband tussen het nieuwe, vrije tijdperk en de
nieuwe kunst. Naast zichzelf belichtte Braat Wessel Couzijn, Ben Gunte -
naar, Carel Kneulman, Paul Koning, Willem Reijers en André Schaller, bij-
na allemaal deel van kunstenaarsgroepering Vrij Beelden.65 In het voor-
woord schreef Jaffé over de zeven vernieuwers:

Zij zijn zich er weer van bewust geworden, dat de ruimtelijke schepping
van de beeldhouwer in dienst moet staan van iets, wat hun werk hun
medemensen ‘te zeggen heeft’. Zij weten ook, dat zij […] niet in de
vormentaal van hun voorgangers kunnen blijven doorwerken zonder 
dan gevaar te lopen het nieuwe in een oude taal niet te kunnen uiten. 
Zij voelen dat bij het nieuwe dat zij willen zeggen een nieuwe taal
behoort.66

De opgenomen sculpturen en Braats toelichting daarbij getuigen van het
optimisme en idealisme dat veel van deze eerstelingen onder de naoorlog-
se vernieuwers kenmerkte en waarvan ook de Federatie doordrenkt was.
Zij hoopten hun werk dienstbaar te kunnen maken aan een ‘vredige en
rechtvaardige samenleving’.67 De beelden dragen titels als Verkrachting
van de vrede (Schaller), Klein monument voor een onbekende (Braat),
Uittocht der joden (Couzijn) en Vader en zoon (Guntenaar). Het werk was
 figuratief, maar van een andere orde dan het classicisme waartegen de
 betrokken kunstenaars zich zeiden af te zetten.68 Net als de kunst die enige
jaren eerder nog entartet had geheten, vertoonden de beelden primitivis -
tische en expressionistische trekken. Braat sprak van een ‘verjongde nieuws -
gierigheid’, die zij deelden met de beeldhouwers van het precolumbiaanse
Mexico. Of, ietwat cryptisch, ‘een nieuwsgierigheid naar de oerdrang die

Wesselink|kultuurkamer_vs06_def  28-01-14  15:23  Pagina 303



304 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

een uitweg zocht en vond in de plastieken der volkskunstenaars’.69 Hun
stijl en thematiek sloten aan bij de zogenaamde humanistische beeld-
houwkunst, een omschrijving die volgens kunsthistoricus Ad de Visser
‘niet alleen aangeeft hoe de beeldhouwer zich geroepen voelde met zijn
beelden het tot puin geschoten Europa vertroosting te geven, maar ook uit-
drukking geeft aan het gevoel dat de beeldhouwkunst in die dagen een re-
naissance beleefde’.70

Niet alleen de middeleeuwse Mexicaanse sculptuur inspireerde de
beeld houwers van de wederopbouwtijd, ook eigentijdse kunst uit landen
als Frankrijk, Engeland, Italië en de Verenigde Staten bracht hen op nieu-
we paden.71 En wie het buitenland niet zelf opzocht, kon hiervoor in het
Stedelijk Museum terecht. Daar toonde Sandberg beeldhouwers als Ger -
maine Richier, Con stantin Brancusi, Hans Arp, Henry Moore en Alexan der
Calder.72 ‘Kunst kweeken kunnen wij niet,’ rapporteerde de museumdirec-
teur in 1946 aan de gemeente Amsterdam, ‘maar we kunnen een voedings-
bodem bereiden.’73 De catalogus bij de in het Stedelijk Museum gehouden
expositie 13 beeldhouwers uit Parijs (1948) maakt duidelijk hoe men daar
oordeelde over navolgers van de classicisten Maillol en Despiau – waartoe
ook Polet behoorde. Zij hadden zich, ‘door aan de stijl van hun leermees-
ters vast te houden, bewust van het heden gedistancieerd’.74

Naast de media-aandacht voor Polets tentoonstellingen memoreerden en-
kele kranten zijn zestigste en zeventigste verjaardag in 1954 en 1964.75 Men
noemde vooral zijn vooroorlogse artistieke prestaties en liet de oorlog bui-
ten beschouwing. Toen Polet in 1958 aan zijn Scheepstimmerman werkte,
plaatste De Tijd een opvallend goedgezind artikel over de beeldhouwer op
leeftijd. Auteur van het stuk was Herman Hofhuizen, een in die tijd be-
kend redacteur van het katholieke dagblad. Na een uitgebreide beschrijving
van Polets verschillende stijlperiodes besloot hij met de woorden: ‘Nee,
Johan Polet heeft het zichzelf nimmer gemakkelijk gemaakt. Hij is altijd
een zoeker en een taster geweest met weinig zekerheden en veel zelfcritiek.
Maar in één ding is hij immer zichzelf gebleven: zijn liefde voor de mens
en het menselijke.’76 Polets houding tijdens de bezetting komt niet aan de
orde.

Ook hier is zichtbaar hoe de bezetting in de eerste naoorlogse decen-
nia enigszins vergeten leek. Velen waren het erover eens dat het maar
eens klaar moest zijn met het uitspitten van oorlogsverledens – om Arti-
schilder Ferdinand Erfmann aan te halen. Zo men er wel op terugblikte,
ging het over nationale heldenmoed en onverzettelijkheid of het collec-
tieve leed van de Hongerwinter.77 Spreken over de oorlog was immers spre-
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ken over de identiteit van een toen nog dominante groep in de samen -
leving en dus een heikele kwestie. Zoals de negentiende-eeuwse Franse
 filosoof Ernest Renan benadrukte: ‘Or, l’essence d’une nation est que tous
les individus aient  beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient
oublié bien des choses.’78

Minder vluchtig dan de media en daarom minstens zo veelzeggend in
Polets receptiegeschiedenis is de kunsthistorische literatuur. In 1949 pu-
bliceerde beeldhouwer Theo van Reijn Nederlandse beeldhouwers van deze
tijd. Van Reijn beschrijft hierin hoe omstreeks 1915 de nationale beeld-
houwkunst opleefde dankzij de bouwmeesters van de Amsterdamse School,
die hun gebouwen rijkelijk van ornamenten voorzagen. Van Reijn wees op
het belang van Krop en Rädecker, maar liet Polet op een naamsvermelding
na achterwege. Het verschil met de vooroorlogse beschrijvingen, waarin
Polet doorgaans op hetzelfde voetstuk werd geplaatst als Krop en Rädecker,
is opmerkelijk.79

Hammachers eerdergenoemde Beeldhouwkunst van deze eeuw velt een
hard oordeel over Polet.80 Opvallend is dat Hammacher Polet achterwege
liet in zijn beschrijving van het expressionisme, waar de piek van Polets
artistieke loopbaan lag. Het voor de oorlog veelvuldig aangehaalde rijtje
Krop, Rädecker en Polet bestaat bij hem uit Krop, Rädecker en Bronner.
Polet komt één hoofdstuk verder ter sprake, waarin het door Maillol en
Despiau beïnvloede classicisme van de jaren dertig centraal staat. Ham -
macher rekende Polet geenszins tot de besten van die periode. De beeld-
houwer zou ‘al te gevoelig voor stromingen’ zijn en ‘eenmaal aangewezen
op zichzelf’ – Hammacher lijkt naar de oorlog te verwijzen – nog verder
van de top zijn afgedreven.81 Dit oordeel moet, gezien het gezag van de au-
teur, veel invloed hebben gehad – evenals het ongunstige oordeel over het
magisch realisme in Hammachers eveneens in 1955 verschenen Stro min gen
en persoonlijkheden.82

In de in 1960 verschenen uitgave Beeldhouwers in beeld van Herman
Hahndieck en George Lampe wordt Polet niet genoemd. De makers van
het boek waren vooral uitgegaan van de ledenlijst van de nkb, ‘die als on-
derdeel van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars een
officiële status heeft en als het grootste lichaam binnen deze organisatie,
geacht kan worden alle richtingen te vertegenwoordigen’.83 Polet was na
de oorlog niet meer welkom geweest in dit officiële circuit. Dat geen van
de leden die na de oorlog uit de nkbwaren gezet, later weer zou toetreden,
had volgens Koopmans lang niet altijd met gebrek aan kwaliteit te maken.84

De verhoudingen lijken te zeer verstoord te zijn geweest voor hernieuwde
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toenadering. Deze vorm van publiciteit ging zodoende aan Polets neus
voorbij. Het bevestigt de grote invloed van de nkb op de positie van beeld-
houwers in de eerste naoorlogse decennia.

Een aura van vergane glorie moet de tot zijn dood op de Zomerdijkstraat
wonende Polet hebben omringd. Rijksakademie-hoogleraar Piet Esser
noem de hem in 1969 iemand die ‘overigens als gevolg van door hemzelf
geschapen omstandigheden, enigszins geïsoleerd is geraakt’.85 Ondanks de
steun van bekenden en waardering door de pers lijkt Polet, anders dan Koch,
niet bij machte te zijn geweest het negatieve krachtenveld te trotseren.

Toen de beeldhouwer in 1971 op 76-jarige leeftijd overleed, wijdden
enkele media waarderende necrologieën aan zijn leven en werk. De Tijd
stelde dat hij bij leven onderschat was en meer voor de ontwikkeling van
de Nederlandse beeldhouwkunst had betekend dan menigeen wilde toe-
geven – aan toon en inhoud te zien was het wederom Hofhuizen die het
artikel schreef. Polet werd een ‘fel levend man’ genoemd die een halve
eeuw daarvoor tot de avant-garde werd gerekend en zich altijd tegen het
academisme had gekeerd.86 nrc Handelsblad somde de hoogtepunten van
zijn carrière op. Deze lagen alle voor de oorlog, aldus de krant. Polets oor-
logsverleden werd, evenals in De Tijd, onbesproken gelaten.87 Ook Else -
viers Magazine vermeldde Polets dood in een kort bericht. Dat het blad
hem verwisselde met Sybren Polet, de dichter met dezelfde achternaam,
is een teken aan de wand.88

postume receptie
Na zijn dood raakte Polet verder in de vergetelheid. Zijn werk is sinds 1971
nauwelijks tentoongesteld en ook in de kunsthistorische literatuur krijgt
hij weinig aandacht. Wel is hierin sinds de jaren negentig van de vorige
eeuw enige verandering gekomen. De aandacht voor de Nederlandse beeld -
houwkunst nam in dit decennium sterk toe en ook Polet profiteerde daar-
van.89 In het ‘jaar van de beeldhouwkunst’ 1994 organiseerde een dertigtal
musea een keur aan exposities over beeldhouwkunst.90 Een minstens even
belangrijke gebeurtenis dat jaar was de opening van Museum Beelden aan
Zee. Dit heeft de in Nederland van oudsher ondergewaardeerde kunstvorm
een eigen plaats in het museale landschap verschaft. Door middel van ten-
toonstellingen en publicaties heeft het Scheveningse museum een aantal
beeldhouwers letterlijk en figuurlijk afgestoft. Ype Koopmans’ dissertatie
over de wisselwerking tussen bouwkunst en beeldhouwkunst in de periode
1840-1940 (1997) leverde een gedetailleerd en compleet beeld op van deze
wegbereidende fase van de moderne Neder landse beeldhouwkunst.91 Koop -
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mans benaderde het twintigste-eeuwse classicisme voor het eerst als een
avant-gardistisch fenomeen en niet als een doodlopend zijspoor op een zich
gedurig vernieuwend, modernistisch traject – zoals na 1945 uitgetekend
door figuren als Clement Green berg, Sandberg en De Wilde.92

Een aanzet tot deze verandering was al in de jaren zeventig en tachtig
waarneembaar. De grotere afstand tot het tijdvak speelde daarbij een rol,
of zoals kunsthistoricus Jan Teeuwisse het uitdrukt: ‘Iedere generatie puz-
zelt graag met de scherven die zijn ouders hebben gemaakt en tussen
grootouders en kleinkinderen botert het meestal wel.’93 De tentoonstel-
ling Am ster damse School 1910-1930, in 1975 gehouden in het Stedelijk
Museum, schonk hernieuwde aandacht aan de lang veronachtzaamde
beeldhouwers van het interbellum. Polet komt er in de catalogus wat be-
kaaid van af. Hij wordt neergezet als ‘de inventor van de verbijsterend
massale decoraties aan de brug naar het Leidseplein van 1925, eerder de
entree tot een nijlpaardenhuis, dan tot een brug of plein suggererend’.94

Kunsthistoricus Louk Tilanus, die promoveerde op het oeuvre van
Mari Andriessen, gaf het onderzoek naar deze periode in de beeldhouw-
kunst een verdere impuls. Naast publicaties over het onderwerp begeleid-
de hij tot dusver een veertigtal studenten die er hun doctoraalscriptie aan
wijdden.95 Een noemenswaardige vrucht hiervan is de scriptie van Elisa -
beth Houtsmuller over Polet (1988). Dit lijvige werkstuk is nog steeds de
meest uitgebreide bron over de beeldhouwer. Houtsmullers eindoordeel
is dat hij, hoe laakbaar zijn collaboratie ook was, na de oorlog ten onrechte
op een lager plan is geplaatst. ‘[…] ik realiseerde me het “vertekende”
beeld, welke critici als Hammacher, Wentinck, Van Reyn en anderen na
1945 gaven van Polets positie als kunstenaar en dus tevens van de vooroor-
logse Nederlandse beeldhouwkunst in het algemeen; een weergave die in
de jaren 50 begrijpelijk was, maar die nu aan revisie toe is, meen ik,’ moti-
veerde Houtsmuller haar onderwerpkeuze.

Publicaties vanaf de jaren negentig ondersteunen Houtsmullers visie.
Ter gelegenheid van het jaar van de beeldhouwkunst verschenen in 1994
twee studies waarin een andere Polet naar voren komt dan in eerdere
bronnen. In de Beeldengids Nederland duikt het rijtje Krop, Rädecker, Polet
voor het eerst weer op sinds 1945 – Houtsmullers scriptie buiten beschou-
wing gelaten. De gids omschrijft het drietal als de ‘prominenten’ van de
Amsterdamse School-generatie.96 Ook in de door Teeuwisse en Tilanus in-
geleide catalogus bij Er groeit een beeldhouwkunst in Nederland. Het vrije beeld
1900-1960 (Haarlem, 1994-1995) krijgt Polet meer aandacht dan voor heen.
Aspecten van zijn beeldhouwerschap die lang onderbelicht waren geweest
worden hier weer genoemd, waaronder zijn belangstelling voor de Afri -
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kaanse beeldhouwkunst – die hij ook op zijn leerlingen overbracht – en
het feit dat hij met bouwmaterialen als graniet, baksteen en beton werkte.
De tentoonstelling wilde de aandacht vestigen op ‘een groot aantal belang -
rijke beeldhouwwerken die, wel of niet passend in een opgaande kunsthis-
torische lijn, sinds vele jaren niet meer in de aandacht zijn geweest’.97

In Koopmans’ dissertatie over bouwbeeldhouwkunst in de jaren 1840-
1940 en zijn monografie over Rädecker komt Polets artistieke en organisa-
torische invloed in het interbellum eveneens naar voren. Datzelfde geldt
voor Teeuwisses al even grondig uitgewerkte proefschrift over Polets leer-
ling Wezelaar. Bij al deze auteurs is de vooroorlogse waardering van Polet
weer meegenomen in het eigentijdse oordeel.

Sinds zijn overlijden is Polets werk nauwelijks in het openbaar te zien ge-
weest. Naast de Haarlemse tentoonstelling in 1994-1995 was dat enkel op
Retrospectief Zomerdijkstraat uit 2008, een serietentoonstelling over de
bonte stoet bewoners van de kunstenaarsbehuizing in de Amsterdamse
Rivierenbuurt. Hier was zijn aanwezigheid een logisch gevolg van het feit
dat hij decennialang in het complex woonde. De kwaliteit van zijn kunste-
naarschap vormde geen uitgangspunt.

Gaan we na wat er na Polets overlijden verder aan relevante ijkpunten
bestaat, dan springt vooral één voorval in het oog. In het begin van de jaren
tachtig zocht de stratencommissie van de gemeente Den Haag naar namen
voor de nieuwbouwbuurt Houtwijk. Naast de Gerrit van der Veenlaan, de
Jan Bronnerstraat en het Mari Andriessenerf doopte zij twee straten tot
Johan Poletstraat en Johan Poleterf. Pas toen de bewoners goed en wel in
hun huizen waren getrokken, werd de zwarte bladzijde in Polets biografie
opgemerkt. Een kleinschalige mediarel was het gevolg. De Haagsche Cou -
rant verwees naar Loe de Jong, die Polet als pro-Duits beschreef, en het
proefschrift van Mulder, dat Polet ‘hielenlikkerij’ verweet.98 De krant acht-
te het ‘verbijsterend’ dat de naamgevers geen onderzoek hadden gedaan
alvorens Polet de eer van twee straatnamen te gunnen.99 Na de zaak te heb-
ben nagetrokken, liet de gemeente de straten omdopen tot Toon Dupuis -
straat en -erf.100

polet en boot, boot en koch
Als hoogtepunt van Polets naoorlogse oeuvre geldt zijn portretbuste van
de bevriende kunstschilder Henri Boot.101 De twee kunstenaars lijken in
verschillende opzichten op elkaar. Beiden waren voor de oorlog gerespec-
teerd onder collega’s en waren een voorbeeld voor de jonge generatie, bei-
den deden commissie- en bestuurswerk. Ook Boot zat in de Kultuurraad
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en ook Boot werd door de Ereraad voor de Beeldende Kunsten om die re-
den tot de zwaarste gevallen gerekend.102 Polets naoorlogse carrière leent
zich dan ook voor een vergelijking met die van Boot. Wie was deze Boot,
hoe kwam hij tot zijn collaboratie en hoe verging het hem na 1945?

Toen de oorlog uitbrak, was Boot al 63 en een bekende figuur in de
Randstedelijke kunstwereld. Hij had zich verdienstelijk gemaakt als ja-
renlang bestuurslid van onder andere de Haarlemse vereniging Kunst Zij
Ons Doel en de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaars ver -
enigingen – het verbond dat na de oorlog als de ‘oude’ Federatie bekend
kwam te staan. Op die manier hoopte hij iets te kunnen doen aan de belab-
berde sociaaleconomische positie van kunstenaars.103 Het schildersvak
zelf zag hij als het ‘zinnig beschouwen van de natuur’.104 ‘Ze verwijten de
naturalistische schilders “nakauwen” van de natuur,’ sprak hij eens, ‘maar
het is “beseffen” van de natuur.’105 Vanuit die optiek maakte hij portretten,
stil levens en landschappen in traditionele stijl. Dit doet aan Van de Velde
denken, voor wie de ultieme vorm van vergeestelijking eveneens in de ver-
beelding van de zichtbare werkelijkheid school. Hiermee stonden de twee
schilders lijnrecht tegenover hun collega’s van De Stijl, die de figuratie om
dezelfde reden juist hadden losgelaten.

In het door de bezetter uitgezette cultuurbeleid kwamen deze zaken
voor Boot bij elkaar. Dat hij zonder zichtbare gewetenswroeging collabo-
reerde met een misdadig regime, heeft zijn omgeving na de oorlog voor
vraagtekens gesteld – voor zover men zich überhaupt over deze pijnlijke
kwestie wilde buigen.106 Men kon zich niet voorstellen dat er een politieke
reden voor was en hield het op naïviteit en opportunisme.107 Zelf gaf Boot
als motivatie voor zijn houding ‘lafheid’ op en de noodzaak om compro-
missen te sluiten. Hij had er geen spijt van.108 ‘Hij was pro-Duits, altijd ge-
weest,’ aldus zijn proces-verbaal, ‘voelde veel voor de Duitse natie. Zou geen
bezwaar hebben gehad bij eventuele inlijving van Nederland. Waarom
zou Nederland niet ingelijfd worden en grote staten als Saksen en Beieren
wel?’109 De schilder had van jongs af aan een grote sympathie gehad voor
alles wat uit Duitsland kwam. Het land was voor hem – zoals voor meer
Nederlanders voor de oorlog – cultuurnatie bij uitstek.110 Toch was hij
naar eigen zeggen geen voorstander geweest van de ‘Hitleriaanse machts-
orde’ en had hij de jodenvervolging verafschuwd.111 De ereraad legde Boot
zeven jaar uitsluiting op. Anders dan bij veel van zijn vakgenoten bleef deze
strafmaat in hoger beroep ongewijzigd.112

Het lag in de lijn der verwachting dat Boot na de oorlog een moeilijke
tijd tegemoet ging. Niets was echter minder waar. Al in 1952 kreeg hij een
eretentoonstelling in het Frans Hals Museum ter gelegenheid van zijn
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vijfenzeventigste verjaardag.113 Dit herhaalde zich bij zijn tachtigste en
vijfentachtigste verjaardag. Toen hij in 1963 overleed, kreeg hij het afscheid
van een lokale held. Hij werd opgebaard in het Frans Hals Museum, waar
een bonte stoet Haarlemmers hem de laatste eer kwam bewijzen. Aan zijn
kist lagen kransen en bloemstukken van onder andere het Haarlemse ge-
meentebestuur, Kunst Zij Ons Doel, Arti et Amicitiae, De Brug, De Onaf -
han ke lijken en de oude Federatie.114 De gemeente gaf de met de overlede-
ne bevriende Mari Andriessen de opdracht hem in brons te vereeuwi-
gen.115 Om kort te gaan: Boots naoorlogse receptie verschilde hemelsbreed
van die van Polet.

Ook Boots biograaf Michael Huig wijst op dit contrast tussen de twee
kunstenaars. ‘De geschiedenis van Boots collaboratie, zuivering en ver -
geving is vanuit een laat twintigste-eeuws perspectief opmerkelijk,’ schrijft
hij, ‘omdat het een soort verzoening met het onverzoenlijke laat zien. Het
weerspreekt het beeld van de blijvende stigmatisering die collaborateurs
ten deel viel.’116 De verklaring voor dit opvallende gegeven schuilt in de
wijze waarop Boot zijn persoonlijke en professionele leven vormgaf. Boot
was een cultfiguur avant la lettre. Hij was erudiet en uiterst hoffelijk, en
droeg – alsof hij deze eigenschappen wilde benadrukken – steevast een
hoed. Zijn woonhuis annex atelier in hartje Haarlem was daarentegen
zwaar vervuild. De stoflagen aan de zoldering van zijn atelier waren zo
dik, aldus een vriend van hem, dat het leek alsof er zeilen van een vissers-
vloot te drogen hingen.117 Overal stonden en lagen schildersezels, schilde-
rijen, boeken, gipsen beelden, potjes, glaasjes en papieren. Boot waste zich
nooit en placht ’s avonds met kleren en al in bed te gaan liggen. Wonderlijk
genoeg stonk hij niet, wat volgens medici te danken was aan de uitgeba-
lanceerde bacteriecultuur die in zulke gevallen op het lichaam ontstaat.
Een roedel katten, muizen en ratten hield hem gezelschap, maar hij had
door de jaren heen ook vele menselijke huisgenoten. Als gevolg van zijn
belangeloze gastvrijheid woonden er altijd wel enige kunstenaars, zwer-
vers of ex-gedetineerden bij hem in.118 Boot werd door Haarlemmers ge-
koesterd als misschien wel de kleurrijkste ingezetene van de stad.

De schilder gaf les aan generaties jonge vakgenoten, die hem ook na
de oorlog op handen droegen. Bij de opening van zijn tentoonstelling in
1952 hield zijn leerling Kees Verwey een toespraak die hij afsloot met de
woorden: ‘Boot, wij houden van je, je bent een groot meester, wij danken
je!’119 Er waren in deze jaren wel degelijk mensen die niets meer van Boot
moesten hebben, maar zijn Haarlemse entourage van kunstenaars en in-
tellectuelen bleef om hem heen staan.120 Net als bij Koch bevonden zich
onder die kring mensen die zich niet naar de wil van de bezetter hadden
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gevoegd en aanzien genoten in de kunstwereld, zoals Mari Andriessen en
schrijver Godfried Bomans.121

Dit samenspel van factoren leidde ertoe dat Boot langs een andere
meetlat werd gelegd dan de meeste andere kunstenaars met een ‘fout’ ver-
leden. Men had hem stilzwijgend vergeven. Nu ging dat in Haarlem waar-
schijnlijk net iets makkelijker dan in de minder anonieme Amsterdamse
kunstwereld. Daarbij was Boot schilder en Polet beeldhouwer. Met de ge-
zaghebbende nkb op de achtergrond, die het verlies van een relatief groot
aantal leden niet licht vergat, bevond de laatste zich in een ander soort her -
inneringsgemeenschap dan Boot. In de beeldhouwerswereld bleef de oorlog
langer bepalend voor de onderlinge verhoudingen dan bij de schilders.

Niet onterecht stelt Huig dat Boots naoorlogse herwaardering uniek
is. Ook met Pyke Koch is Boot volgens hem niet vergelijkbaar.122 Het ver-
haal van deze twee kunstenaars kent echter wel overeenkomsten. Als ge-
zegd werd zowel Koch als Boot na de oorlog geprotegeerd door mensen
met invloed in de kunstwereld. Kochs expositie in het Stedelijk Museum
in 1955 had hetzelfde effect als die van Boot in Haarlem drie jaar eerder.
Zij waren weer gezien. Eenmaal op deze plaats toegelaten, gingen ook an-
dere deuren opnieuw voor hen open.

Bij beide kunstenaars speelden artistieke en persoonlijke factoren hier -
bij een rol. Beiden kwamen uit de gegoede burgerij, waren eigenzinnig en
excentriek en oogstten lof met hun werk. Zowel Koch als Boot werd in ze-
kere mate als hors catégorie beschouwd. We hoeven Paul Citroens opmer-
kelijke beschouwing over Koch maar in herinnering te brengen: ‘Ja, zo gek
klinkt het, bij hem is dat in orde. Hij is misschien de enige, bij wien dat in
orde is. Ook dat hij antisemiet is en wat weet ik nog meer voor gekke din-
gen. Bij hem klopt dat. Dat is net zo als de rode lap bij den stier.’123 De twee
schilders beantwoordden aan de romantische opvatting van het schep-
pende genie. Aspecten van hun – volgens deze opvatting sterk verweven –
kunstenaarschap en persoonlijkheid zijn herkenbaar in de karakterisering
van deze figuur door cultuurfilosoof Maarten Doorman: ‘Het genie trekt
zich van regels weinig aan, staat daar boven en, zo verkondigt Lessing
reeds, laat zich leiden door inspiratie.’124 Op het publiek heeft deze bohe-
mien volgens Doorman een ‘onbestemde aantrekkingskracht’.125

Een wezenlijk verschil in de naoorlogse carrières van Koch en Boot houdt
verband met hun sterfdatum. Boot was een generatie ouder dan Koch en
overleed een kleine dertig jaar eerder, in 1963. Pas na zijn dood zou het
denken over de oorlog ingrijpend veranderen. Boot zou zelf niet meer
meemaken dat (kunst)historici als De Jong en Mulder de schaduwzijden
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van zijn biografie onder de aandacht brachten. In 1977 ontspon zich hier-
over ook in Haarlemse kringen een discussie. Dat jaar organiseerde het
Venlose museum Van Bommel Van Dam een tentoonstelling ter gelegen-
heid van Boots honderdste geboortedag. Verwey opende het evenement,
kunsthistoricus J.F. Heijbroek publiceerde een beknopte biografie. De
oorlog kwam in dit alles slechts zijdelings aan bod. Enige lezers van het
Haarlems Dagblad, onder wie directeur van het Frans Hals Museum Dick
Couvée, uitten hun bedenkingen over deze aanpak. Zij meenden dat het
de hoogste tijd was om openheid van zaken te geven.126 ‘Hoe kon een aso-
ciale collaborateur, met sterke trekken van innerlijke gespletenheid, in zijn
werk bovendien alles behalve een koploper, zo’n rol zo lang vervullen?’
vroeg een briefschrijver zich af.127 Boots vroege dood was hem kortom in
zekere zin genadig geweest.

In de late jaren negentig zorgde Boots oorlogsverleden opnieuw voor
ophef. De gemeente Haarlem vatte het plan op om zijn indertijd door
Mari Andriessen gehouwen portret in het binnenstadsbuurtje te plaatsen
waar de schilder met hoed jarenlang met het straatbeeld versmolten was
geweest. Dat leverde protest op van verschillende kanten. ‘Iemand die zo’n
slecht voorbeeld was, verdient geen standbeeld,’ aldus een woordvoerster
van het voormalige verzet.128 Het plan zou geen doorgang vinden. Het
beeldje bevindt zich nog steeds in het depot van het Frans Hals Museum,
ver weg van de publieke aandacht.129
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Beschouwing

Wie als ‘fout’ werd gezien, kon na de oorlog een lastige tijd tegemoet zien.
Dat gold voor de hoofdpersonen van dit onderzoek evenzeer als voor an-
dere collaborateurs. In de wederopbouwjaren zat Van de Velde maanden
gevangen, raakte Polet gedeprimeerd en voelde Koch zich ‘wanhopig en
hopeloos’. Zij maakten weinig nieuw werk. Nadat hun officiële zuive-
ringstermijn beëindigd was, werkten andere vormen van zuivering door.
Zoals uiteengezet ging van de hervorming van de instituties in het veld
eveneens een zuiverende werking uit. De Federatie trad in werking en
hield de herinnering aan ‘goed’ en ‘fout’ in stand. Op bepalende posities in
het kunstbeleid werden mensen met een ‘goede’ reputatie geplaatst. Het
realisme raakte uit de gratie.

Ondanks deze gemene delers zagen de naoorlogse carrières van de drie
in dit hoofdstuk beschreven individuele kunstenaars er behoorlijk verschil -
lend uit. Van de Velde en Polet verdwenen uit het officiële circuit, terwijl
Koch weer opkrabbelde en opnieuw succesvol werd. Ook vandaag de dag
staat hij als kunstenaar hoog in aanzien. Dit hoofdstuk heeft duidelijk ge-
maakt dat de redenen voor deze verschillen, anders dan wel is gesugge-
reerd, minder op het politieke dan het artistieke en sociale vlak liggen. Op
beide gebieden was Koch zijn twee vakgenoten de baas.

Dat begon al bij de zuivering. Hoewel uit Kochs dossier blijkt dat de
procedure hem wel degelijk dwarszat, was dit aan zijn hautaine opstelling
niet te merken.1 Hij uitte zijn minachting in correspondentie met vrienden
en meldde zich ziek toen hij werd opgeroepen voor verhoor. Daarvan was
bij Polet en Van de Velde geen sprake. Kochs geraffineerde en ongrijpbare
persoonlijkheid, maar ook zijn goede komaf, die hij bevestigd en versterkt
wist in zijn huwelijk met jonkvrouwe De Geer, fungeerden als schild tegen
deze en andere aanvallen van buitenaf. Zijn vrienden, ook degenen die van
meet af aan anti-Duits waren geweest, bleven hem trouw. Zij zagen hem
als een excentriekeling, met de grillen die een kunstenaar nu eenmaal ei-
gen zijn, maar in wezen weinig om het lijf hebben. Zij hadden in de oorlog
opgelucht ademgehaald toen hun vriend zich had bedacht, en konden leven
met het feit dat een vos wel zijn haren maar niet zijn streken verliest.

Belangrijker dan dit alles was Kochs artistieke talent. Zijn gevoel voor
compositie, kleurgebruik, detail en onderwerpkeuze onderscheidde hem
van tijdgenoten. Nog steeds worden mensen geraakt door de krachtige
psychologische en beeldende aspecten van zijn werk. Zonder vakopleiding
belandde Koch in een mum van tijd in de kopgroep van zijn schildersgene-
ratie. Ook na de oorlog bleef hij op sterkte. Bovendien viel zijn kunst, an-
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ders dan die van veel generatiegenoten, te verenigen met wellicht de be-
langrijkste naoorlogse opvatting over kunst: zij mocht niet meer bevallig
zijn, zij moest verontrustend werken. Zij mocht, om met Adorno te spre-
ken, geen poëzie meer zijn. Auschwitz had immers eens en voor altijd be-
wezen dat ook de wereld zelf niet bevallig was. Kochs dubbelzinnige, soms
choquerende tafereeltjes en zijn grove, androgyne vrouwen worden in de
hedendaagse kunstwereld a priori beter begrepen dan de eendimensio -
nale landschappen van de Arti-schilders of zelfs de vrouwen van Schuh -
macher. Ook hierin schuilt de nog altijd geldende kracht van Koch.

Verder haalde de schilder als een van de weinigen zijn schouders op
over de richtingenstrijd. ‘Wanneer aan de anti-realistische kunst eenmaal
de macht van het haar nu inhaerente mode-element zal ontvallen,’ ver-
kondigde hij in 1955, ‘(ik zeg niet indien, ik zeg wanneer) dan zal men tot
ontdekkingen komen en tot herwaarderingen die dán even natuurlijk zul-
len lijken, als nu veraf en onzeker.’2

Voor Van de Velde en Polet gold dit alles minder. Van de Velde was
voor de oorlog een grote naam in hetzelfde circuit als Koch, maar kon ook
toen al niet aan hem tippen. Hij was bekend geworden met herhaaldelijke
exposities bij zijn zwager Van Lier, was opgenomen in Paul Citroens Palet
en Niehaus’ Levende Nederlandsche kunst en ook internationaal opgemerkt.
Maar hij kreeg eveneens kritieken die de zwakke plekken van zijn kunnen
blootlegden. Die stelden dat hij meer een denker dan een kunstenaar was
en zijn werk te ‘literair’. Soms sloeg hij de plank mis in zijn kleurgebruik.

Wim Schuhmacher, Twee liggende vrouwen (ca. 1942).
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Bij De nieuwe mensch werden indertijd beide manco’s gesignaleerd. Bot
gesteld was het voor de kunstwereld gemakkelijker om Van de Velde te laten
vallen dan Koch.

Ook sociaal gezien stond Van de Velde minder sterk dan Koch. Hij was
geliefd binnen zijn directe omgeving en bleef dat na de oorlog, maar riep
daarbuiten soms antipathie op. Hoewel hij graag had gewild en met zijn
grote verstand van kunst ongetwijfeld van nut zou zijn geweest, passeerde
partijgenoot Gerdes hem bij het uitdelen van Kultuurkamerfuncties. Ger -
des werkte liever samen met de doorgewinterde bestuurders van Arti en
Sint Lucas. Toen Van de Velde enige jaren na de oorlog een bezoek wilde
brengen aan datzelfde Arti, sprak men in de vergadering over verscher-
ping van het deurbeleid. Collega-kunstenaars gaven hem te verstaan dat
hij dood was voor hen. In kunstenaarskringen, kortom, was Van de Veldes
rol na 1945 behoorlijk uitgespeeld.

De aard van zijn talent en naar het lijkt een gebrek aan sociale handig-
heid speelden een rol bij de verregaande zuivering die Van de Velde als
mens en kunstenaar ten deel viel. Maar ook zijn langdurige nsb-lidmaat-
schap was een struikelblok. Net als de Kultuurkamer heeft de nsb zich als
zwart omrande lieu de mémoire in het collectieve geheugen genesteld.
Vanwege hun duidelijke etiket waren nsb’ers en ss’ers binnen de samenle-
ving gemakkelijk als daders aan te wijzen. Zij waren nauwelijks in staat
om zich binnen het spectrum van ‘goed’ en ‘fout’ in de richting van ‘goed’
te manoeuvreren – iets waar daders zonder deze herkenbare status een-
voudiger in slaagden.

Ook Polet kon minder goed met de situatie omgaan dan Koch. Hij ver-
eenzaamde, versomberde en raakte aan de drank. In de jaren twintig was
hij bekend geworden met zijn expressionistische werk, in de crisisjaren
had hij zich net als veel andere beeldhouwers tot het classicisme gewend.
Zijn naoorlogse oeuvre is minder coherent, bovendien leed de kwaliteit
ervan onder zijn persoonlijke situatie.3

Daarbij stond Polet er als ‘foute’ beeldhouwer eenzamer voor dan de
schilders Koch en Van de Velde. De beeldhouwers vormden een kleine
groep en waren bijna allemaal verenigd in één vakorganisatie: de nkb.
Niet het minst dankzij het moedige en visionaire optreden van zijn leiders
voldeden relatief weinig beeldhouwers aan de eisen van de bezetter.
Verschillende nkb’ers vonden de dood in het verzet, een verlies dat de
hechte beeldhouwerskolonie met zich mee bleef dragen. Dat Polet voor
de nkb had afgedaan, leverde hem per definitie een achterstand op, omdat
deze een spilfunctie vervulde bij het verstrekken van opdrachten. Wel werd
hij na zijn zuiveringstermijn weer lid van Arti, Sint Lucas en De Brug.4
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Ook nam hij deel aan een viertal grote overzichtstentoonstellingen van
(beeldhouw)kunst. Het getoonde stamde voornamelijk uit zijn expressio-
nistische periode.

Verder ging van de opdrachten voor de oorlogsmonumenten een zui-
verende werking uit. Alleen beeldhouwers die als goed bekendstonden,
konden een bijdrage leveren. Zoals de ‘monumentenregen’ veelgevraagde
makers als Mari Andriessen, Truus Menger en John Rädecker met een
zweem van heldhaftigheid omringde, zo werd Polets status van collabora-
teur er eens te meer door bevestigd. De monumenten vormden in de na-
oorlogse jaren bovendien de grootste bron van inkomsten onder de beeld-
houwers.

Ook kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae ondervond in de weder-
opbouwjaren flink wat weerstand – evenals een aantal leden in persoon.
Samen met vier andere Amsterdamse schildersverenigingen werd Arti
voor de ereraad gedaagd. Toen de Maatschappij was vrijgesproken en de
blik weer vooruit wilde richten, bleek de buitenwereld dat heel anders te
zien. Een golf van verontwaardiging volgde op de in-memoriamtentoon-
stelling voor de in oorlogstijd omgekomen leden. In kunstbeschouwingen
schuilde boosheid over Arti’s meegaandheid met de bezetter. Stijlfiguren
als ‘beklemmende doodsheid’5 en ‘onvruchtbare inteelt’6 kleurden de beeld -
vorming: Arti had niets meer bij te dragen aan de kunst. De critici hadden
er geen goed woord voor over dat de oude verenigingen zich na de bevrij-
ding niet of nauwelijks ontwikkelden. De vaak niet meer zo jeugdige leden
waren te zeer in de traditie geworteld om de ommezwaai te kunnen maken.7

Zij zagen daar bovendien geen enkele noodzaak toe. Arti’s artistieke iden-
titeit veranderde zoals we zagen pas vanaf de jaren vijftig, toen het leden-
tal weer groeide en de jongere generatie er op de voorgrond trad.

Verder trof het besluit van Willem Sandberg om de verenigingen niet
langer in het Stedelijk Museum toe te laten ook Arti. Veel leden exposeer-
den eveneens bij een van de buitengesloten verenigingen. Het was ook
hun kunst die Sandberg boycotte.

In deze tijden van verdrukking zette het van hiërarchie en behoud-
zucht doortrokken Arti de deuren open voor de democratie. De heerschap-
pij van een minderheid werd haastig vervangen door een beter in de tijd
passend systeem van inspraak voor allen. Zo zuiverde Arti zichzelf van
binnenuit. Tegelijkertijd bleek Arti in de regel tolerant ten opzichte van
kunstenaars met een slechtere naam dan die van de vereniging zelf. Frans
Hannema, Johan Polet en Willem Nijs deden in de jaren vijftig weer mee
en traden op de voorgrond met commissiewerk en voordrachten. Kultuur -
kamerfunctionaris Colnot werd door verzetslieden als Sandberg en Braat
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met de nek aangekeken, maar was in de jaren vijftig nog vier jaar lang be-
stuurslid van Arti, waarvan twee jaar voorzitter. Met de eigen houding in
het achterhoofd hanteerden de Arti-leden een andere definitie van ‘goed’
en ‘fout’ dan Sandberg cum suis.

Van de hier besproken kunstenaars biedt Kochs receptiegeschiedenis het
scherpste inzicht in ‘de oorlog na de oorlog’. Hij bleef immers geregeld en
op vooraanstaande plaatsen exposeren, waardoor media en publiek ge-
dwongen werden zich tot hem te verhouden. In 1955 had hij zijn eerste
grote solotentoonstelling, in het Stedelijk Museum – waar Sandberg hem
nota bene tegelijk met Appel inroosterde. Dat slechts een enkele criticus
aan de oorlog refereerde, was het gevolg van de nabijheid van dit verleden.
Een groot deel van de bevolking had de bezetting aan den lijve ondervon-
den. De wijze waarop deze in het geheugen was neergeslagen, varieerde
echter sterk. Historicus Frank van Vree schrijft:

Gereformeerde onderduikers en katholieke politici, communistische
vrouwen en weggezuiverde dagbladjournalisten, Amsterdamse joden en
hoofdstedelijke politieagenten: de onverenigbaarheid van hun ervaringen
manifesteerde zich vrijwel direct nadat de euforie van de bevrijding
geweken was en vormde een potentiële bron van zwakte in een tijd van
politiek herstel, economische wederopbouw en Koude Oorlog.8

Een nationaal, bindend verhaal over de oorlog liet zich, hoewel zeer ge-
wenst in dit klimaat, maar moeizaam samenstellen. De stroeve omgang
met communisten, die een vooraanstaande rol in de illegaliteit hadden
gespeeld, is daarvan slechts een enkel voorbeeld.9

Velen wensten de oorlog dan ook als een afgesloten hoofdstuk te zien.
Een enquête uit 1954 gaf aan dat minder dan 4 procent van het publiek
vond dat een nieuw op te richten monument aan de oorlog moest worden
gewijd.10 Dit wil niet zeggen dat de bezettingstijd vergeten was – dat blijkt
wel uit de vele verwijzingen ernaar in politiek en dagbladen gedurende de
jaren vijftig, evenals de stapel oorlogsgerelateerde boeken en films uit die
tijd – maar deze verwijzingen waren vaak betrekkelijk eenzijdig en gingen
niet in op de complexe en confronterende aspecten van de bezettingssitu-
atie. Een al te vergaande introspectie zou de eigendunk van het land in op-
bouw geen goed doen.11 Ook persoonlijk leed, inclusief het joodse, had geen
plaats in het maatschappelijke debat. ‘Uitvoerig stilstaan bij het eigen leed
was een teken van zwakte, een psychisch mankement en was in strijd met
het eergevoel want minderwaardig,’ aldus Von der Dunk.12 De overheid
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wenste het overlevende joodse bevolkingsdeel zelfs niet als aparte slacht-
offercategorie te zien. Haar redenering luidde dat joden niet opnieuw een
uitzonderingspositie mochten krijgen.13 Anne Franks dagboek werd in 1947
in verkorte vorm uitgegeven, maar won pas in de tweede helft van de jaren
vijftig aan populariteit. Dat was niet voordat de Amerikanen een Broad -
way voorstelling en een Hollywoodfilm aan het meisje hadden gewijd.14

Ook persoonlijke daden kwamen weinig aan bod in de publieke sfeer.
Onder het voormalige verzet heerste de code dat je voor je verzetsactivi-
teiten geen aandacht vroeg.15 Wie als ‘fout’ werd gezien, roerde zich om
begrijpelijke redenen nog minder.16 Een interessant stukje oral history bij
dit laatste is de uitnodiging die Van de Velde na de oorlog ontving om te
 jureren bij een tekenwedstrijd op een basisschool in zijn woonplaats
Abcoude. Zijn zoon vertelt dat de schilder daarop had geantwoord dat hij
als nsb’er wellicht niet de geschikte persoon was voor die rol. In zijn plaats
stelde hij dorps- en vakgenoot Piet van Wijngaerdt voor, die de uitnodi-
ging trots schijnt te hebben geaccepteerd.17 Het lijkt erop dat Van de Velde
zichzelf en anderen niet in verlegenheid wilde brengen.

In dit tijdsgewricht vond Kochs expositie in het Stedelijk Museum
plaats. De tentoonstellingskritieken zijn daar een afspiegeling van: de
meeste recensenten meden het onderwerp ‘oorlog’ en schaarden Koch zo
– indirect – bij goed. De joodse communiste Magda van Emde Boas door-
brak dit zwijgen. Zij schaarde de schilder in niet mis te verstane bewoor-
dingen onder ‘fout’. Haar oordeel is niet los te zien van haar traumatische
persoonlijke geschiedenis, maar lijkt evenmin los te staan van de geïso-
leerde positie van de cpn in deze hoogtijdagen van de Koude Oorlog. De
journaliste moet met verbittering hebben waargenomen dat Koch weer op
het schild werd gehesen, terwijl de communisten, die vele levens hadden
geofferd aan de strijd tegen het nazisme, al snel na de oorlog buitenspel
waren gezet.

Ouwerkerk en Van Tilborgh stellen dat Kochs oorlogsverleden weer in
het vizier kwam met zijn expositie in het Stedelijk Museum.18 Zijn Arn -
hemse tentoonstelling in 1966 is echter significanter als moment waar op
de oorlog in de kritiek kroop. Terwijl Van Emde Boas’ reactie nog een uit-
zondering vormde, was elf jaar later sprake van een tendens. Als gezegd
was het oorlogsverhaal tot in de jaren zestig een relatief eenzijdig verhaal.
Het Nederlandse volk had zich door de Duitsers niet laten knechten, dap-
per had het gestreden ‘met God en Oranje’. Er waren veel ‘goeden’ en enke-
le ‘fouten’ geweest, daartussenin was weinig.19 Vanaf de jaren zestig werd
het publieke domein niet langer door de oorlogsgeneratie gedomineerd.
Nieuwe opiniemakers maakten korte metten met de behoedzame herin-
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neringspolitiek van hun voorgangers. Als eigentijdse verzetshelden tra-
den zij naar voren, wijzend op nieuwe haarden van fascisme in de samen-
leving. Thema’s die de oorlogsgeneratie onberoerd had gelaten omdat ze
te gecompliceerd werden geacht en te zeer tegen het persoonlijke verle-
den aanschurkten, werden nu terug in de herinnering gebracht. En hoe
meer de maatschappij traditionele waarden als gezagsgetrouwheid en ge-
meenschapszin aan de kant zette voor mondigheid en individuele vrij-
heid, des te sterker steeg de verbazing over de volgzame houding van het
gros van de bevolking tijdens de bezetting.

Vandaag de dag is Koch een van de paradepaardjes van het Museum Arn -
hem, de collectie-Melchers en het Centraal Museum in zijn thuisstad
Utrecht. Van de Velde en Polet, die tijdens het interbellum eveneens een
goede tot zeer goede naam hadden, genieten daarentegen nog maar wei-
nig waardering en bekendheid. De oorlog speelt hierbij een kleinere rol
dan wel is verondersteld. Het voorbeeld van Koch laat zien dat een ‘foute’
kunstenaar niet per se in de anonimiteit hoefde te verdwijnen. In zijn ge-
val woog de representatieve kracht van het beeld zwaarder dan de oorlogs-
herinnering. Zijn werk appelleert wonderwel aan de naoorlogse esthetica,
die kunst die enkel mooi wil zijn als kitscherig en verdacht beschouwt.
Het hing en hangt op belangrijke plaatsen.

Sinds de ‘herinneringswending’ van de jaren zestig kleeft aan Kochs
werk echter een probleem. Kunst die wordt beschreven en getoond, sluit
normaliter aan bij de collectieve identiteit. Haar beeldtaal en inhoud be-
vestigen die identiteit. Als kunst formeel en inhoudelijk in strijd is met het
eigentijdse idee van wat goed is, laten de instituties haar niet toe. Hierin
herkennen we Sandbergs houding ten opzichte van de verenigingskunst.
Door deze expliciet met de oorlog in verband te brengen, bracht hij vorm
en inhoud ervan verder in diskrediet. Ook De nieuwe mensch valt in deze
categorie. Weliswaar is het werk sinds 2007 in bezit van het Rijks mu -
seum, maar daar werd het niet als kunstobject binnengehaald. De nadruk
ligt, zo wilde het museum duidelijk gesteld hebben, op de historische be-
tekenis ervan. Alleen vanuit deze gewijzigde ontologie is de museale
waarde van De nieuwe mensch verdedigbaar. Het stuk dient vandaag de dag
ter lering en educatie, net als ander ‘fout’ erfgoed in de museale sfeer. Als
hét nationale trauma van de twintigste eeuw – de getuigen zijn nog onder
ons – vormt de oorlog immers de grootste les die uit het vaderlands ver -
leden te trekken valt. Deze zelfkritische, introspectieve benadering is, als
erfenis van Rousseau en zijn Confessions, tot de mores van verlichte, de-
mocratische naties gaan behoren.

Wesselink|kultuurkamer_vs06_def  28-01-14  15:23  Pagina 319



320 ‘FOUTE’ KUNSTENAARS

Soms levert kunst inhoudelijke bezwaren op, maar wordt zij esthetisch
wél van belang geacht. Esthetiek en ethiek staan dan tegenover elkaar, wat
bij gecanoniseerde kunst zelden het geval is en tot morele dilemma’s leidt.
Sinds de generatie van Heijs en Van ’t Veer ‘de oorlog erbij haalde’, is dit
van toepassing op Kochs Zelfportret met zwarte band. Weliswaar wordt dit
getoond en geprezen, maar dat gaat vaak niet zonder afkeuring van het
verleden van de maker. Op die manier harmonieert het kunstwerk, met
een omweg, toch nog met de eigen identiteit. Zo dient het paradoxaal ge-
noeg zowel ter ondersteuning van ’s lands artistieke identiteit als ter ver-
werking van en afrekening met het bezettingsverleden. En zoals Carel
Blotkamp al zei: in die afrekening schuilt weer een bevestiging van het
goede van de eigen tijd.
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