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Voorwoord
Marijke Harteveld en Jelle Bouwhuis

Het doel dat we met de lezingencylus Eeuwwende 1900: de beeldende
kunsten voor ogen hadden, was het naar voren brengen van vooral die
aspecten in de kunst rond 1900, die bepalend waren voor het gezicht van
deze eeuw. Voor de negen door ons geselecteerde onderwerpen werden
vervolgens passende sprekers uitgenodigd. Het bleek echter niet altijd
mogelijk om de juiste specialist op de juiste plaats to krijgen; na vele
omzwervingen moest het oorspronkelijk geplande thema van een lezing
soms enigszins gewijzigd worden.
Zo'n typisch geval waarbij we van onze oorspronkelijke doelstellingen
afweken, betrof de lezing van prof. Leo Steinberg. In eerste instantie
hadden wij een deskundige op het gebied van primitivisme in de kunst
voor ogen; primitivisme dat zich vooral in de kunst rond de eeuwwis-
seling in verschillende hoedanigheden aandiende. Deze ontwikkeling is
tot op zekere hoogte afleesbaar in het oeuvre van Picasso. Het was geens-
zins de bedoeling uitsluitend de Spaanse kunstenaar voor het voetlicht to
brengen. Toen echter Leo Steinberg, Picasso-deskundige bij uitstek, zich
bereid verklaarde naar Nederland to komen, aarzelden wi j geen moment
om van die unieke gelegenheid gebruik to maken.
Het bleek helaas niet mogelijk om de inmiddels 74-jarige Steinberg over
to halen een artikel voor deze bundel to schrijven. Niet alleen omdat hem
dat teveel ti jd zou kosten, maar ook omdat hi j zich nu vooral bezig houdt
met de laat-middeleeuwse kunst en het onderwerp Picasso min of meer
een gesloten chapiter voor hem is.
Gelukkig vonden we de redactie van het kunsttijdschrift Metropolis M
bereid om een eerder door dit maandblad gepubliceerd artikel, waarin
nader wordt stilgestaan bij Steinbergs huidige onderzoek, of to staan ten
behoeve van deze bundel. Aan dit artikel voegden we een bibliografische
noot toe, die naar Steinbergs belangrijkste essays over Picasso verwijst.

De bijdrage van Steinberg is niet de enige ontbrekende in deze bundel.
Jeroen Stumpel, wiens lezing de utopisch gekleurde toekomstbeelden van
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Paul Gauguin en Piet Mondriaan als onderwerp had, kon geen tijd vrij-
maken voor het op schrift stellen van zijn verhaal. Hetzelfde gold voor
Evert van Uitert. Zijn lezing handelde over het dansmotief in de beel-
dende kunst, en het belang van dit motief voor de ontwikkeling naar
abstractie in de decennia rond 1900.
Isabelle Lanz, die het feitelijk ontstaan van de moderne dans schetste in
haar lezing, moest nogal plotseling invallen voor de spreekster die in
eerste instantie stond geprogrammeerd: Francine van der Wiel. Voor Lanz
bleek het schrijven van een artikel op de toen verlangde korte termijn
niet haalbaar, zodat daarvan werd afgezien. Overigens steunde haar
verhaal voor een belangrijk deel op bewegende (video)beelden, die moei-
lijk in tekst zijn to vervatten.

Al deze omissies verleggen de aandacht naar de lectoren die de pen wel
hebben opgevat. Onze dank gaat daarbij in de eerste plaats uit naar Adi
Martis, voor wie het schrijven van zijn tekst over fotografie zo'n beetje
een gevecht met zichzelf heeft betekend.
Natuurlijk danken wij ook de zeer stipte Hans Ibelings, en de niet veel
minder stipte Carin Schnitger en Mienke Simon Thomas voor hun om-
vangrijke artikelen. Laatstgenoemde zal overigens binnen afzienbare tijd
promoveren op het onderwerp dat ook in haar tekst centraal staat.
Tot slot zijn wij Jan van Adrichem zeer erkentelijk, vooral omdat hij
zijn lezing moest voorbereiden in de drukke periode waarin zijn promo-
tie een feit werd.

8



Architecten op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen
H. Ibelings

De periode tussen 1890 en 1910 stond in de architectuur, ook in
Nederland, in het teken van het zoeken naar een uitweg uit de neo-
stijlen die een groot deel van de negentiende eeuw hadden overheerst.
In die tijd leefde onder architecten de gedachte dat de negentiende
eeuw een periode van verval en verwarring was geweest. Het was niet
mogelijk gebleken, door middel van historische stijlen - Gotiek, clas-
sicisme, Renaissance - een eigentijdse architectuur to creeren.
Die overtuiging speelde een belangrijke rol in de zoektocht naar
andere inspiratiebronnen dan de grote westerse bouwstijlen die tot dan
toe tot voorbeeld hadden gediend. Die bronnen varieerden van de
`oosterse bouwkunst', een ruim begrip dat zowel op de Moorse als de
Indiase bouwkunst kon slaan, tot de `vernacular' van de inheemse
boerderijbouw. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle nieuwe in-
spiratiebronnen is de uiterlijke eenvoud. Daaruit blijkt het verlangen
naar een vereenvoudiging na de als overdadig ervaren neo-stijlen.
Opvallend is dat de Art Nouveau die in de ons omringende landen
rond 1900 een kortstondige maar heftige bloei kende, in Nederland
nauwelijks bestaan heeft. Er zijn wel allerlei gebouwen to vinden die
elementen van de Art Nouveau in zich hebben, zoals de vloeiende
lijnen en het gebruik van sierlijk geornamenteerd ijzer in combinatie
met grote glasvlakken. Maar persoonlijkheden die kunnen worden
vergeleken met de Belgen Victor Horta, Henry van de Velde of de
Fransman Hector Guimard waren er in Nederland niet.

De uitweg die werd gezocht uit de negentiende-eeuwse neo-stijlen was
voor architecten niet in de eerste plaats een esthetisch vraagstuk. De
architectonische stijl werd verbonden met de maatschappelijke con-
stellatie. Kort gezegd bestond het idee dat een eigentijdse architec-
tonische stijl pas kon ontstaan als daarvoor een draagvlak was in de
maatschappij. In de negentiende eeuw had het daaraan volgens ieder-
een ontbroken. Het stilistisch pluralisme werd als uiting gezien van de
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individualistische samenleving waarin het gemeenschappelijk streven
ontbrak dat in alle grote stijltijdperken de motor was geweest achter
de architectonische eenheid.
Het was daarom maar de vraag of de eenheid van een eigentijdse stijl
er op korte termijn kon komen en hoe die kon onstaan: moest er be-
wust naar worden gezocht of zou zo'n stijl zich vanzelf aandienen als
de tijd er rijp voor was.
Zoals J.H.W. Leliman het in 1902 beschreef: "De elementen van onzen
cultuurtoestand zijn nog onvoldoende versmolten, evenals die van elken
overgangsslaat: zij vormen nog niet eene homogene massa. Er ontbreekt
een alles overheerschend streven; een ideaal of doel dat eene overwel-
digende meerderheid voor zich heeft en dat tot eene gemeenschappelijke
actie zou kunnen leiden, die ook in de kunstontwikkeling afspiegeling
zou moeten vinden.i1?

Deze sombere constatering staat op de eerste bladzijde van het supple-
ment van Leliman op het boek Geschiedenis van de bouwstijlen in de
hoofdtijdperken der architectuur, geschreven door E. Gugel. Gugel,
hoogleraar to Delft, had zijn boek in 1886 beeindigd met de woorden:
"Vele tekenen duiden aan dat wij ons aan het einde der XIXde eeuw in
een tijdperk van overgang bevinden. Reeds ontwaakt een nieuwe geest,
die met de overlevering wil breken en, met den rustigen arbeid der ten
einde spoedende eeuw geen genoegen kunnende nemen, de breede, plat-
getreden banen van het eclecticisme niet verder wenscht to bewandelen.22
Opvallend is dat de aanduidingen dat er sprake is van `overgangsstaat'
en `een ontwakende nieuwe geest', niet gepaard gingen met een ver-
wijzing naar de eeuwwisseling als begin van een nieuw tijdperk. Het
Iijkt erop dat de overgang van 1899 naar 1900 en het aanbreken van
de twintigste eeuw nauwelijks een rol speelde in de opvattingen over
stijl. Daarin verschilt de vorige eeuwwisseling van de komende. Want
decennia lang worden al utopische ontwerpen gemaakt van wat de
architectuur van de eenentwintigste eeuw zou kunnen zijn en de jaar-
tallen 2000 en 2001 hebben een magische betekenis als symbolen van
de toekomst. Als er al een gevoel bestond dat men aan het einde van
de negentiende eeuw in een Fin de Siecle leefde, dan is het in de
nuchtere taal van architecten en critici in ieder geval niet terug to
vinden3)

Al zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat het idee van de eeuwwis-
seling als keerpunt de gemoederen beroerde, achteraf kan worden
gesteld dat de Nederlandse architectuur rond 1900 een cruciale wen-
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Atbeelding 1

I

PO-1 N 9 - -P - 9- -

H.P. Berlage, Koopmansbeurs, Amsterdam (1884-1903).
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ding doormaakte. Dat keerpunt wordt meestal gesymboliseerd door de
Beurs van Berlage (1884-1903) in Amsterdam (zie afbeelding 1). Het is
een cliche maar daarmee nog niet minder waar dat de Beurs het begin
inluidde van een nieuw tijdperk in de Nederlandse architectuur. De
ontwerpgeschiedenis, van het eerste ontwerp in een op de Renaissance
gebaseerde stijl tot het uiteindelijke resultaat, is to beschouwen als
emblematisch voor het afscheid van de neo-stijlen en de opmaat tot de
verschillende soorten moderne architectuur die zouden volgen. Dat is
de reden waarom vrijwel iedere geschiedenis van de twintigste-eeuwse
architectuur in Nederland begint bij de Beurs van Berlage, hooguit
voorafgegaan door Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam
van P.J.H. Cuypers. De laatste jaren bestaat de neiging dit geschiede-
nisbeeld to onderwerpen aan revisies. Daarbij worden de wortels van
deze moderne architectuur steeds verder terug in de negentiende eeuw
gezocht. Maar zelfs in revisionistische opvattingen behoudt Berlage
zijn positie als prominentste architect rond 1900, hoewel sinds het
proefschrift van Manfred Bock uit 1983 Anfange einer neuen Architek-
tur, Berlages Beitrag zur architektonische Kultur der Niederlande im
ausgehenden neunzehnten Jahrhundert duidelijk is geworden dat vooral
het laatste decennium van de negentiende eeuw de kiem was voor de
ontwikkeling van Berlage en de moderne architectuur in Nederland.
Berlage is niet de enige architect uit dit tijdperk rond 1900
naar wie de afgelopen dertig jaar onderzoek is verricht. Ook over
K.P.C. de Bazel, J.H.L. Lauweriks, W. Kromhout, E. Cuypers, H.J.M.
Walenkamp, W. Bauer en anderen is inmiddels veel bekend geworden.
Die gegevens hebben soms weliswaar aanleiding gegeven tot nuan-
ceringen maar niet tot een wezenlijke herziening van de betekenis van
Berlage.
Dankzij Bock is bekend dat voor de ontwikkeling van Berlages archi-
tectuur de lezing cruciaal is geweest die hij in 1893 hield onder de titel
`Bouwkunst en impressionisme'. Daarin pleitte hij voor het uitstellen
van het stijlvraagstuk tot de nabije toekomst. Hij achtte de maatschap-
pi j in een overgangsfase. Pas als de nieuwe samenleving - in de ogen
van Berlage een sociaaldemocratische - er zou zijn, zou een stijl kun-
nen ontstaan. Dat is een visie die een echo kreeg in Lelimans woorden
uit 1902 dat "de elementen van onzen cultuurtoestand nog onvoldoende
versmolten zijn".
Berlage koos daarom voor wat hij noemde een impressionistische bena-
dering, waarin de werking van de vlakken en de contouren belang-
rijker is dan een ver doorgevoerde detaillering. En daarom koos hij
voor een aansluiting bij wat hij zag als een nog onvoldragen stijl, de
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Afbeelding 3

C.B. Posthumus Meyjes, Kas-Associatie, Amsterdam (1900).
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Afbeelding 4

W. Kromhout en A.H. Jansen, American Hotel, Amsterdam (1900).
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Afbeelding 5

K.P.C. de Bazel, ontwerp voor een bibliotheek (1895), prijsvraag van bet
genootschap Architecture et Amicitia.
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vroeg-Romaanse architectuur, een eenvoudige bouwstijl, met weinig
ornamenten.
De Beurs, voltooid tien jaar na de formulering van deze theorie, is
een uitwerking van deze impressionistische methode die ook is terug
to vinden in het gebouw voor de Algemene Nederlandsche Diamant-
bewerkers Bond (1899) (zie afbeelding 2) en voor het eerst was toe-
gepast in het kantoor voor de Algemeene Maatschappij van Levens-
verzekering en Lijfrente (1892-1894).
Hoewel niet iedereen Berlages mening deelde, dat het probleem van de
stijl uitgesteld moest worden tot de nabije toekomst, stond hij met
zijn `impressionistische' soberheid toch niet alleen. Een vergelijkbare
streven naar formele vereenvoudiging en reductie van ornamentiek is
terug to vinden bij verschillende tijdgenoten. De uitkomst is een ver-
wante `stijlloze' architectuur. Dat is to zien bij directe navolgers
zoals A.J. Kropholler, maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam in het
kantoor van de architecten Van Gendt voor de KNSM (ontwerp 1901)
of het gebouw van de Kas-Associatie van C.B. Posthumus Meyjes
(ontwerp 1900) (zie afbeelding 3).
De breuk met de negentiende-eeuwse neo-stijlen kon ook op een
andere manier bewerkstelligd worden dan door een vereenvoudiging
van het architectonische vocabulaire en de reductie van de ornamen-
tiek. Verschillende architecten zochten een uitweg door zich to inspi-
reren op niet-westerse bouwkunst. Dat is to zien in het werk van
Berlages tijdgenoot Willem Kromhout. Het American Hotel uit 1900
dat hij samen met A.H. Jansen ontwierp, is een voorbeeld van archi-
tectuur waarvoor inspiratie was geput uit de Arabische bouwkunst, de
mohammedaanse architectuur zoals het in die jaren werd genoemd, die
hij in Spanje had gezien (zie afbeelding 4).

Jan Wils noemde in 1919 Kromhout ooit het gevoelsmens, tegenover
Berlage als sociaal denker en De Bazel als diep denker.') Daarmee
geeft hij de kern weer van de drie hoofdstromingen in de Nederlandse
architectuur aan het begin van de eeuw. Met zijn gevoelsarchitectuur
was Kromhout min of meer een voorloper van de expressionistische
architectuur van de Amsterdamse School. Berlage was - al zegt hij dat
niet met zoveel woorden - de voorloper van het functionalisme; de
architect De Bazel was een voorman van het traditionalisme, de meest
behoudende van de drie. Die traditionalistische houding van De Bazel
ontstond pas na de eeuwwisseling. In de jaren negentig bevond hij zich
in een vernieuwender vaarwater. Zijn ontwerp voor een bibliotheek uit
1895 is daarvan een goed voorbeeld (zie afbeelding 5). Samen met de

17



Afbeelding 6

W. Kromhout, ontwerp voor het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoon-
stelling in Brussel van 1910 (1908).
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Afbeelding 7

W. Kromhout, ontwerp voor het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoon-
stelling in Brussel van 1910 (1909).
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Afbeelding 8

W. Kromhout, Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Brussel van
1910 (uitgevoerd ontwerp van 1910).
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architect Lauweriks was hij in die periode erg betrokken bij zowel de
anarchistische als de theosofische beweging en dat laatste was mede
bepalend voor een orientatie op de Egyptische en oosterse bouwkunst.
Het nogal ontoegankelijk theoretisch terrein van de theosofie com-
bineerden ze met ingewikkelde proportieleren waarin de zogeheten
Egyptische driehoek een belangrijke rol speelt. Naar die proportieleren
die vooral Lauweriks gedurende zijn hele carriere is blijven ontwik-
kelen en gebruiken, is opmerkelijk veel onderzoek gedaan - zeker
gemeten naar de obscuriteit ervan - maar desondanks is het nog niet
echt gelukt om helder to krijgen wat het nu precies was en welke
betekenis er aan moet worden toegekend.
De orientatie in oostelijke richting reikte tot India, maar ook dichter
bij huis, in Oost-Europa werd inspiratie gevonden, namelijk in de
Byzantijnse architectuur zoals die zich had ontwikkeld na het schisma
van het Romeinse Rijk.
Dat Byzantijnse is stilistisch niet zo ver verwijderd van de Romaanse
architectuur, zoals is to zien in Berlages prijsvraagontwerp voor het
Vredespaleis in Den Haag van 1906. Hetzelfde geldt voor Kromhouts
eerste ontwerp uit 1908 voor het Nederlands paviljoen voor de Wereld-
tentoonstelling van Brussel van 1910 (zie afbeelding 6 en 7). Het derde
en uitgevoerde ontwerp uit 1910 vond Kromhout zelf een ongelukkig
compromis (zie afbeelding 8). Gebouwd in de stijl van de Hollandse
Renaissance, was het een enorme stap terug in de tijd. Deze neo-stijl,
de zogeheten Hollandse neo-Renaissance, was vooral in het laatste
kwart van de negentiende eeuw veelvuldig toegepast en werd gezien
als een bij uitstek nationale stijl, een thema dat de gemoederen toen
erg bezig hield. En dat was de reden waarom het paviljoen in het
Bouwkundig Weekblad ook werd geprezen door een auteur die zich
verborg achter de letters XYZ: "het is alles zoo vriendelijk, zoo weinig
pretentieus, zo degelijk en echt Hollandsch dal ik mij in die omgeving
en voor dat doel geen andere vorm wenschen zou".
Over dat `Hollandsche' werd overigens uiteenlopend gedacht. Rond
1900 waren verschillende architecten van mening dat een eigentijdse
Nederlandse manier van bouwen niet zou kunnen ontstaan uit een
herleving van een rationale stijl die een paar honderd jaar oud was.
Zij geloofden daarentegen in de logische voortzetting van een ratio-
nale bouwtraditie die was afgebroken door de negentiende-eeuwse
neo-stijlen. Het idee dat de draad der ontwikkeling moest worden
opgepakt waar die was gebroken keert in verschillende bewoordingen
terug in de eerste jaren van de eeuw. En het einde van de draad was
dan het eenvoudige baksteen-classicisme van circa 1800.
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Rond het Museumplein in Amsterdam is in het eerste decennium van
deze eeuw een fors aantal villa's gebouwd die aansluiten bij dit een-
voudige, bijna ornamentloze classicisme van honderd jaar eerder. Dat
in de tussentijd maatschappij, produktieproces en bouwtechniek
ingrijpend waren veranderd lijkt in deze architectuur to worden
genegeerd. En mogelijk hangt de marginaliteit van deze stroming hier-
mee samen.
Die marginaliteit is trouwens een algemeen probleem voor de ge-
schiedschrijving van de architectuur rond 1900 want zoals Leliman al
zei: "er is geen ideaal dat eene overweldigende meerderheid voor zich
heeft". Dat leidde tot een situatie dat alle aanzetten tot vernieuwing
rond 1900 een geisoleerd karakter hebben, met uitzondering van die
van Berlage.
Het wemelt rond 1900 van de vaardige architecten die een of enkele
ontwerpen van belang op hun naam hebben en daaraan een zekere
faam danken maar verder hooguit een voetnoot in de geschiedenis van
de twintigste-eeuwse ontwikkelingen zijn geweest. Dat geldt heel
duidelijk voor figuren als Walenkamp en Bauer, hoezeer zij ook van
betekenis zijn geweest voor het verenigingsleven van Architectura
et Amicitiae, en in mindere mate voor De Bazel, Kromhout en
Lauweriks, hoezeer ook getracht is door Nic. Tummers om de laatste
een sleutelrol toe to kennen in het vroege modernisme vanwege de
mogelijke invloed die hij door zijn internationale connecties zou
hebben kunnen gehad op bijvoorbeeld Le Corbusier -) Hetzelfde geldt
ook voor Eduard Cuypers, neef van de grote Cuypers. Deze Eduard
heeft als werkgever van de latere leden van de Amsterdamse School De
Klerk, Kramer en Van der Mey, een vaderrol toegeschreven gekregen,
maar afgezien daarvan is het nog niet gelukt om het belang van hem
ondubbelzinnig duidelijk to maken.
De herleving van het baksteen-classicisme uit de jaren rond 1800 is
onder meer terug to vinden in het werk van De Bazel die na zijn anar-
chistische periode in rustiger vaarwater kwam. Die fase is door Wessel
Reinink in zijn in 1965 verschenen proefschrift over De Bazel bestem-
peld als nieuw traditionalisme, volgens hem een vrij algemeen ver-
schijnsel in de vroeg twintigste-eeuwse architectuur.) In zijn terugkeer
tot de orde laat De Bazel het classicisme zien in uiterst gereduceerde
vorm, opnieuw een uiting van het streven naar vereenvoudiging dat zo
typisch is voor de jaren rond 1900 (zie afbeelding 9).
De inspiratie op de architectuur rond 1800 is geen uniek Nederlands
verschijnsel. Met name in Duitsland is een parallelle tendens to her-
kennen die sterker dan de Nederlandse herleving een plaats heeft
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Atbeelding 10

Impressie van de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, gepubliceerd in het
Bouwkundig Weekblad (1900).
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veroverd in de architectuurgeschiedenis. Dat is voornamelijk to danken
aan het boek dat de architect Paul Mebes in 1908 heeft geschreven:
Um 1800, Architektur and Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer tradi-
tionellen Entwicklung. Die titel geeft aan dat die traditionele ont-
wikkeling kennelijk was afgebroken na het tijdvak van de eenvoudige
burgerlijke Biedermeier-architectuur.
Hoewel de precieze invloed moeilijk is aan to geven, zal de kleine her-
leving van het baksteen-classicisme in Nederland zeker zijn gestimu-
leerd door de ontwikkelingen in Duitsland. De eigentijdse architectuur
in Duitsland was immers samen met die in Frankrijk en Engeland al
decennia lang een belangrijk referentiepunt voor Nederlanders. Als de
drie grote vernieuwers van de negentiende eeuw werden altijd weer
genoemd Gottfried Semper, Eugene Viollet-le-Duc en John Ruskin.
Rond 1900 fungeerde Duitsland niet alleen zelf als referentie, maar
soms ook als intermediair. Via Duitse publikaties als het driedelige
werk Das englische Haus van Hermann Muthesius bijvoorbeeld kreeg
de Engelse landhuisbouw in Nederland grotere bekendheid.
Naast architectuur in Duitsland en Engeland, twee vrij voor de hand
liggende landen voor Nederlandse architecten om op to letten, ging
rond 1900 ook de eigentijdse architectuur in Scandinavia en de Ver-
enigde Staten een rol spelen in het zoeken naar een uitweg uit de neo-
stijlen. Dat was voor het eerst dat uit die gebieden inspiratie geput
ging worden.
Rond 1900 werd uit Scandinavia vooral het werk van de Finse archi-
tect Eliel Saarinen belangrijk gevonden. Het Finse paviljoen op de
wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 werd bijvoorbeeld door ieder-
een als de grote relevatie beschouwd, als een totaal nieuwe architectuur
(zie afbeelding 10).
Dat rond 1900 Europese architecten de ogen richtten op de Ameri-
kaanse architectuur, kan worden gezien als teken van volwassenheid
van de Amerikaanse cultuur. Want al zou nog lang de Europese cultuur
bepalend blijven voor Amerika, met achtereenvolgens Henry Hobson
Richardson, Louis Sullivan en Frank Lloyd Wright, werd het culturele
eenrichtingsverkeer voor het eerst doorbroken.
Van dit drietal is in dit verband vooral Richardson interessant. Zoe-
kend naar een uitweg uit de navolging van Europese stijlen bedacht hij
dat er maar een manier was om tot een Amerikaanse stijl van bouwen
to komen en dat was door zich to inspireren op het enige echt Ameri-
kaanse van Amerika: het landschap. Door op een letterlijke manier
landschappelijke elementen zoals rotsformaties op to nemen in zijn
architectuur wist hij als eerste een architectuur to creeren die door en
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Atbeelding 11

H.H. Richardson, huffs Ames, North Easton (Mass.), (1880-1881).
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Albeelding 12

Pentekening uit: H. van der Kloot Meyburg, Onze oude boerenhuizen,
Rotterdam 1908).
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Afbeelding 13

-ts IR 9_3597

H. van der Kloot Meyburg, landhuisje, Amsterdam-Sloterdijk (circa 1905).
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door Amerikaans was (zie afbeelding 11). Richardsons' `ontdekking'
van bet landschap in bet laatste kwart van de negentiende eeuw liep
vooruit op een vergelijkbare ontdekking van bet landschap in West-
Europa.
In Nederland volgde die ontdekking van bet landschap en, in bet
kielzog daarvan, van de landelijke bouwtradities van de boerderij pas
rond de eeuwwisseling. Die landelijke bouwtradities, overgeleverd van
generatie op generatie, hadden zich buiten de chaotische ontwikkeling
van de negentiende-eeuwse neo-stijlen weten to handhaven. En ook
daarin werd een uitweg gezien om tot een eigentijdse architectuur to
komen in de vorm van de logische voortzetting van regionale en natio-
nale bouwtradities.
Hierin ligt de basis voor bet traditionalisme, de stroming die tegenover
de meer radicale weg die Berlage voorstond, een gematigd alternatief
wilde formuleren.
De ontdekking van de boerderij en van bet landschap hing samen met
een complex van factoren. De verstedelij king, de opkomst van bet
forensisme, bet daarmee gepaard gaande proces van suburbanisatie, en
de industrialisatie leidden ertoe dat bet landschap in hoog tempo ver-
anderde. De bezorgdheid over wat de ontsiering werd genoemd van
landschappen en dorpsgezichten is een terugkerend thema in die tijd
en op allerlei manieren werd getracht bet tij to keren of anders althans
de ontwikkelingen wat beter to controleren. De oprichting van de Bond
Heemschut in 1911 markeert de bundeling van alle bezorgde krachten.
Verschillende architecten zoals De Bazel, Jan Gratama en Herman van
der Kloot Meyburg waren actief in de Heemschut-beweging die was
gemodelleerd naar de Duitse `Heimatschutz'.
Gratama en Van der Kloot Meyburg behoren tot bet kleine groepje ar-
chitecten dat in de boerderij een voorbeeld zagen voor de nieuwe
architectuur: onbedorven door de negentiende-eeuwse ontwikkelingen,
logisch en functioneel van opzet, in harmonie met de omgeving en ge-
bouwd volgens beproefde tradities in lokale materialen (zie afbeelding
12).
Het bleek echter dat de boerderij eigenlijk alleen kon fungeren als
model voor woonhuizen in landelijke omgeving (zie afbeelding 13). De
boerderij leende zich nauwelijks voor inspiratie als bet om andere
gebouwtypen ging, zoals bijvoorbeeld bet grote woongebouw in stede-
lijke omgeving (zie afbeelding 14).
Ook voor de rechtstreeks op de boerderijbouw geinspireerde architec-
tuur geldt overigens dat bet een marginale stroming is geweest. Maar
desondanks heeft bet een lange nasleep gekend. Zeker tot de Tweede
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Wereldoorlog zijn er in de traditionalistische architectuur (en dan in
het bijzonder op het terrein van de landhuisbouw waar het traditiona-
lisme sterk is vertegenwoordigd) sporen van terug to vinden: in een op
conventionele wijze aan de context aangepaste architectuur waarin de
ambachtelijkheid en de constructieve logica van de traditionele bouw-
wijzen is to herkennen (zie afbeelding 15).
Van de nieuwe wegen die rond 1900 werden ingeslagen bleek dit uit-
eindelijk een van de bruikbaarste to zijn.
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Noten

1. Leliman schreef het supplement `De bouwkunst der laatste twintig jaren
1880-1900', opgenomen in de in 1902 verschenen derde druk van het het
oorspronkelijk in 1886 gepubliceerde boek Geschiedenis van de bouwstijlen
in de hoofdtijdperken der architectuur geschreven door E. Gugel; het citaat
op p. 795.

2. Idem. p. 794.

3. Hier doet zich de vraag voor of publikaties een historisch adequate reflec-
tie zijn van de gedachten die op een bepaald moment leven.

4. Wils, J. `De Heedendaagsche Stroomingen in de Bouwkunst'. De Beweging
(1919). p. 84-98 en p. 257-268. p. 261.

5. Tummers, N. `De Hagener impuls'. Bouwkundig Weekblad, 85 (1967) nr.
23-25.

6. Reinink, W. KP.C. De Bazel Architect. Leiden, 1965.
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De leer van het ornament
M.W.F. Simon Thomas

Inleiding

Evenals dit nu het geval is, hielden ook honderd jaar geleden veel
kunstenaars zich bezig met het ontwerpen van hun dagelijkse omgev-
ing. De vormgeving van stoelen, tafels, lampen, vloerkleden, behang-
selpapiertjes en alle mogelijke andere voorwerpen waarmee mensen
zich thuis of op hun werk omringden, had hun speciale belangstelling
(zie afbeelding 1). Deze kunstenaars waren van mening dat bij een
nieuwe moderne tijd een nieuwe moderne vormgeving hoorde. De rol
die zij voor zichzelf zagen weggelegd bij de realisering van deze nieu-
we omgeving was bepaald ambitieus. Men kan rustig stellen dat er nog
nooit eerder een periode in de vormgevingsgeschiedenis geweest was
waarin de ontwerpers zo bewust en nadrukkelijk hun rol of functie als
vorm-gever van de samenleving hadden opgeeist. In 1894, precies
honderd jaar geleden dus, verscheen de Nederlandse uitgave van
Walter Crane's Claims of Decorative Arts, door Jan Veth vertaald als
Kunst en Samenleving. Vurig wordt in dit boek betoogd hoe innig de
band tussen de kunstenaar en de maatschappij zou moeten zijn, hoe
weinig daarvan echter op dat moment sprake was en hoeveel er dus
zou moeten veranderen!

In het kader van de in deze lezingencyclus behandelde 'eeuwwende-
problematiek', heb ik mij afgevraagd of het besef van een naderende
eeuwwende invloed heeft gehad op de ideeen van de ontwerpers uit
het einde van de vorige eeuw of op het uiterlijk van de door hen ont-
worpen produkten.
Heeft het idee van een eeuwwende de kunstenaars misschien gestimu-
leerd in het zoeken naar een nieuwe vormgeving? Heeft dit besef ze er
toe gebracht om haast to maken met het van zich afschudden van de
oude tradities, om in de nieuwe eeuw verjongd en verkwikt van start
to kunnen gaan?
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Atbeelding 1

Zilveren theeservies ontworpen door FA. Gips in 1900, uitgevoerd door Fa.
J.M. van Kempen to Voorschoten. (Collectie en foto: Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam.)
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Op het eerste gezicht zou men dit wel vermoeden; denk slechts aan de
naam die zij voor de stijl van deze nieuwe produkten bedachten: 'Art
Nouveau' of 'Nieuwe Kunst'.
Of heeft aan de andere kant de gedachte naar het op zijn einde lopen
van de eeuw, de ontwerpers misschien juist geremd. Hebben ze zich
melancholisch en vermoeid neergelegd bij het besef dat al hun inspan-
ningen toch niet tot werkelijke veranderingen zouden leiden en hebben
zij het er zelf daarom nog maar even van genomen. Kortom, hebben
zij zich laten leiden door het typische Fin de Siecle gevoel. Ook hier-
voor zou men met argumenten kunnen komen. Roepen immers niet de
verfijnde vazen van Emile Galle, de lantaarnpalen van Hector
Guimard in Parijs of de luxueuze sieraden van Rene Lalique dit beeld
op van verfijnde decadentie, gekoppeld aan nerveuze onrust?
Geen van beide was naar mijn mening het geval. Ik heb me gereali-
seerd dat ik in alle bronnen uit deze jaren die ik tot nu toe heb door-
genomen, voor zover ik me herinneren kan, geen enkele keer een uit-
spraak las van een kunstenaar of ontwerper die zijn opvattingen over
de vormgeving in zijn tijd verbond aan het feit dat er een eeuwwisse-
ling op handen was. Geen enkele keer las ik een opmerking die men
als Fin de Siecle uitspraak zou kunnen kenschetsen. De eeuwwende op
zichzelf, betekende volgens mij dus heel weinig.
De ontwerpers waren zich echter wel degelijk bewust van het speci-
fieke van de tijd waarin zij leefden en van de vele veranderingen op
politiek, economisch en maatschappelijk gebied die zich toen voltrok-
ken. Zij waren meer dan ooit van mening dat deze veranderingen ook
hun weerslag moesten hebben op de vorm van de door hen ontworpen
produkten, of dit nu gebouwen, vazen, tapijten of een simpele deur-
kruk betrof.
Maar dit besef had niets to maken met de eeuwwende. De wortels van
dit streven naar vernieuwing en hervorming kan men namelijk al vin-
den in het midden van de negentiende eeuw, dat wil dus zeggen in een
periode waarin nog niemand nadacht over het einde van de eeuw.

Discussies over vormgeving in de negentiende eeuw

Omstreeks het midden van de eeuw blijkt dat steeds meer mensen niet
meer tevreden zijn met het uiterlijk van gewone en meer luxueuze
gebruiksvoorwerpen. Men kan in publikaties uit deze periode voor het
eerst lezen dat de vormgeving van deze produkten niet in overeen-
stemming zou zijn met de eigen tijd. Het was misschien voor het eerst
in de geschiedenis dat men zich op een dergelijke manier begon to
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Afbeelding 2

Diverse accesoires voor het ophangen en draperen van gordijnen, tentoon-
gesteld op de Wereldtentoonstelling to Londen 1851, afgebeeld in Official
Descriptive and Illustrated Catalogue of the Great Exhibition of the Works of
Industry of all Nations), afb. 378. (Foto: Rijksmuseum, Amsterdam.)
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bezinnen op de vraag hoe een goede en vooral eigentijdse vormgeving
van de produkten er uit zou moeten zien.
Nu moeten we ons goed realiseren dat als men in deze jaren sprak of
schreef over de vormgeving van produkten, men het eigenlijk alleen
had over de wijze waarop de produkten versierd waren. Bespiegelingen
over de juiste, nieuwe of gewenste vormgeving beperkten zich toen
nog hoofdzakelijk tot uitspraken over de keuze van de ornamenten, de
plaats waar deze versieringen zouden moeten worden aangebracht of
de wi jze waarop zij dienden to worden uitgevoerd. Ontwerpen van
produkten betekende in deze tijd eigenlijk vooral het ontwerpen of het
tekenen van de versiering.
De vorm, de plaats en wijze van uitvoering van decoraties was halver-
wege de negentiende eeuw namelijk, in tegenstelling tot de eeuwen
ervoor, niet meer iets vanzelfsprekends, iets wat in de ateliers en de
werkplaatsen gewoon van meester op leerling kon worden overgedra-
gen. Wanneer een ambachtsman of een fabrikant in de negentiende
eeuw een produkt ging maken, bleek dat het aantal verschillende soor-
ten ornamentmotieven en ornamentstijlen waaruit hij ten behoeve van
de versiering kon kiezen zo verwarrend groot was, dat hij door de
bomen het bos vaak niet meer kon zien.
Men was bijvoorbeeld veel beter dan voorheen op de hoogte van de
wijze waarop men in het verleden zijn produkten had versierd. Daar-
voor bestonden nu boeken met afbeeldingen en werden er betaalbare
tijdschriften of portefeuilles met voorbeelden uitgegeven. Hierin kon
men ook voorbeelden vinden van de manier van werken van kunste-
naars in verre en vreemde landen.
De voorkeuren van de consumenten zwenkten heen en weer van een
classicistische vormentaal naar de Rococo om van daar weer naar de
wereld van de Middeleeuwen to willen en soms wilde men alles tege-
lijk: de ene kamer ingericht in de Turkse stijl en de andere met
gotische vormen en een enkeling wilde eigenlijk wel het liefst alles
combineren in een voorwerp.
Naast de belangstelling voor al deze verschillende historische stijlen
ontstond er bovendien een grote voorkeur om produkten to versieren
met zo realistisch of illusionistisch mogelijk uitgevoerde bloemen,
vruchten of dieren. Bekend zijn waarschijnlijk wel de grote terrines in
de vorm van een kool of lampjes in de vorm van bloemkelken. Ook
gordijnstoffen of behangselpapieren met grote realistische boeketten
werden populair (zie afbeelding 2). In het verlengde van deze voor-
liefde, die in de tijd zelf door de critici denigrerend als 'mode' werd
aangeduid, kan men ook het nabootsen van dure materialen met behulp
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van goedkopere grondstoffen zien. Net echt' geschilderde 'marmeren'
schoorsteenmantels, eikehouten deuren die eigenlijk van vurehout
waren enzovoort.
Als men de stijl uit het midden van de negentiende eeuw in een paar
woorden zou moeten karakteriseren, zouden dat willekeur, pluriformi-
teit, overdaad en illusionisme kunnen zijn.
Drie stoelen uit het midden van de negentiende eeuw kunnen iets
specifieker illustreren hoe men rond het midden van de negentiende
eeuw de relatie tussen de vorm van een produkt en zijn versiering
benaderde. De grondvormen van deze drie stoelen zijn in hoge mate
vergelijkbaar; het verschil zit hem eigenlijk alleen in de versiering. In
het eerste geval zijn Elizabethaanse, laat zestiende-eeuwse versierings-
motieven verwerkt, in het tweede geval gotische en in het derde geval
renaissancistische ornamenten. Noch in de vijftiende, noch in de zes-
tiende eeuw had men echter dergelijke stoelen aan kunnen treffen!
De stoelen tonen hoe er in de loop van de eerste helft van de negen-
tiende eeuw als het ware een scheiding was ontstaan tussen datgene
wat als de meest logische, functionele grondvorm van een produkt
werd beschouwd en de als een jasje om dit kale skelet heen gehangen
versieringsvormen of ornamenten. De waarde, de kunstwaarde of de
esthetische waarde van een voorwerp werd louter en alleen afhankelijk
geacht van de waarde van de versieringen. Halverwege de vorige eeuw
werden er ook duizenden stoelen van deze vorm zonder versieringen
gemaakt; zij werden evenwel niet de moeite waard gevonden om aan-
dacht aan to besteden. Ornamenten werden zeker niet als iets over-
bodigs gezien, nee, zonder ornamenten was een produkt gewoon niet
echt of en in ieder geval geen kunstvoorwerp!
Deze scheiding tussen het voorwerp en zijn versiering speelde een
belangrijke rol in de kunsttheorie of de esthetica van de negentiende
eeuw. Carl Botticher, een architect en theoreticus uit de kring van de
bekende architect K.F. Schinkel in Berlijn, die in 1844 het invloed-
rijke boek Die Tektonik der Hellenen schreef, was de eerste die hierop
expliciet de aandacht vestigde en juist dit aspect van de vormgeving
als een van de centrale ontwerpproblemen naar de voorgrond haalde.
Hij bedacht de term 'Kernvorm', voor de functionele basisvorm van
een produkt en de aanduiding 'Siervorm' voor het geheel aan ornamen-
ten en versieringen en betoogde dat men deze twee niet los van elkaar
kon beschouwen; de waarde van het produkt was juist afhankelijk van
de mate waarin deze 'Kernvorm' en de 'Siervorm' een eenheid vorm-
den.
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De reden voor deze grote belangstelling voor ornamenten moeten we in
de allereerste plaats zoeken in de veranderende economische en
sociaal-maatschappelijke omstandigheden in de vorige eeuw. Voor het
eerst in de geschiedenis was een grote groep mensen in staat om ver-
sierde of gedecoreerde produkten to kopen: ten eerste was door de
industrial isatie het maken van dergelijke produkten veel goedkoper
geworden en ten tweede ontstond er een groeiende middenklasse die de
financiele mogelijkheid kreeg om deze produkten to kopen. V66r de
negentiende eeuw was het ornament immers altijd een uiting van luxe
geweest. Het maken van ornamenten was tijdrovend en vereiste over
het algemeen veel vakmanschap. Alleen rijke mensen konden dat
bekostigen. Nu dit langzaam maar zeker veranderde was het dus heel
begrijpelijk dat, zodra het maar enigszins mogelijk was, veel mensen
graag dergelijke nog als statussymbool geldende versierde voorwerpen
of meubelen in hun huis wilden halen!
De fabrikanten sprongen maar al to graag in op dit verlangen. Ook
voor hen werd het ornament nu steeds belangrijker. Het was immers
het middel om de aandacht van het kopende publiek op zich to vesti-
gen. Zij spanden zich in om de door hen vervaardigde produkten to
voorzien van zo bijzonder, zo sensationeel, zo rijk, en zo overdadig
mogelijke versieringen.

Tegen de gevolgen van deze, vaak louter op het gewin gebaseerde
praktijken barstte precies op het midden van de eeuw de kritiek los.
Daarvoor was op dat moment een heel concrete aanleiding, namelijk
de grote Wereldtentoonstelling die in 1851 in Londen werd georgani-
seerd. In het speciaal voor dit doel van ijzer en glas opgetrokken
spectaculaire Christal Palace toonden toen zeventienduizend deel-
nemende bedrijven afkomstig uit alle delen van de wereld, gedurende
een half jaar aan zes miljoen bezoekers wat de nieuwste vorderingen
waren op het gebied van de nijverheid.
Hoewel iedereen enorm onder de indruk was van de industriele voor-
uitgang en de vele nieuwe technische mogelijkheden, was er veel
kritiek op de vormgeving van de getoonde produkten.
In de tientallen verhandelingen in kranten en tijdschriften en de
speciaal voor dit Joel gepubliceerde boeken kan men lezen waar de
critici vooral moeite mee hadden. Voorop stond steeds de afwijzing
van het al eerder genoemde 'naturalistische' ornament; de versiering
van voorwerpen met illusionistische bloemen, vruchten of dieren.
Daarnaast viel veel kritiek to beluisteren op de overdaad aan ornamen-
ten, iets wat volgens de critici vaak resulteerde in hele onpraktische
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produkten. Ten slotte waren er bezwaren tegen het onoordeelkundige
en willekeurige gebruik van de historische stijlen. Let wel, er was op
dat moment nog Been bezwaar tegen het gebruik van historische orna-
mentstijlen op zich; de kritiek richtte zich op de wijze waarop dit
gebeurde, terwijl tegelijkertijd het verlangen werd uitgesproken naar
een nieuwe eigentijdse negentiende-eeuwse ornamentstijl.

De leer van het ornament

De critici lieten het niet bij het spuien van hun op- en aanmerkingen,
maar zij begonnen ook hun gedachten over hoe het dan we] zou moe-
ten op papier to zetten. Tevens werkten zij plannen uit voor een beter
onderwijs aan de toekomstige ontwerpers.
De opleiding van deze ontwerpers was namelijk gedurende de eerste
helft van de negentiende eeuw totaal veranderd. Vanaf het midden van
de eeuw werden de toekomstige ambachtskunstenaars steeds vaker op
scholen opgeleid. Tot die tijd was het, zoals bekend, gebruikelijk dat
ambachtslieden hun opleiding kregen in de werkplaatsen of ateliers
van de kunstenaars zelf. Vaak was deze leertijd aan strakke gildevoor-
schriften gebonden. In de loop van de negentiende eeuw ontstond, na
het afschaffen van deze gilderegels en de veranderende organisatie van
de produktie, een behoefte aan centraal georganiseerde opleidingen. De
leerlingen van deze nieuwe scholen gingen vaak overdag gewoon naar
hun werk in de fabriek of de werkplaats en bezochten 's avonds de
school. Men ging er daarom van uit dat het praktische werk overdag
geoefend werd, zodat men zich 's avonds kon concentreren op de meer
theoretische achtergronden van de verschillende disciplines en op het
tekenonderwijs. Uit deze tekenscholen zouden zich aan het einde van
de eeuw de kunstnijverheidsscholen ontwikkelen.
Ook de kunstnijverheidsmusea dateren uit deze periode. Zij werden
eveneens in het kader van de opleiding van de ontwerpers opgericht;
het huidige Victoria & Albertmuseum in Londen bijvoorbeeld, werd
kort na de grote Wereldtentoonstelling voor dit doel tot stand gebracht.
In het nieuwe kunstnijverheidsonderwijs dat in alle landen van Europa
gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw op deze wijze van
de grond kwam, werd op een steeds theoretischer manier over het
ontwerpen van gebruiksprodukten en ornamenten nagedacht. Er ont-
stond voor dit doel een echt schoolvak, dat in Nederland als 'de Leer
van het Ornament' werd aangeduid; voor dit nieuwe vak werden
bovendien boeken geschreven, die de nieuwe opvattingen over orna-
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mentiek op een gestructureerde wijze aan de toekomstige ontwerpers
moesten overbrengen.
De leer van het ornament rustte op twee pijlers: de basis van de leer
was in de allereerste plaats de les die men uit de studie van het orna-
ment in het verleden zou kunnen leren. Vervolgens zou een nieuwe
grondige bestudering van de natuur het denken over vormgeving en
ornamenten in het bijzonder een nieuwe impuls moeten geven. Wat
betreft de eerste peiler, men realiseerde zich meer en meer dat over
het algemeen veel to gemakkelijk met de verschillende stijlen werd
omgesprongen, inderdaad alsof het een jasje was dat naar believen kon
worden verwisseld. Het doel van de studie van de oude stijlen zou
vernieuwd moeten worden. In plaats van willekeur, zou men de histo-
rische stijlen moeten bestuderen om er door vergelijking van to kun-
nen leren. Pierre Cuypers, de bekende architect van het Rijksmuseum
in Amsterdam en tevens een van de belangrijkste docenten aan de toen
meest vooraanstaande kunstnijverheidsopleiding in ons land liet met
sierlijke letters op de wanden van het nieuwe museum schrijven:
"Bestudeer de ouden opdat ge het onthoude en krachten zult winnen om
opnieuw to beginnen".
Een van de eerste en meest invloedrijke standaardwerken die voor dit
nieuwe ornamentonderwijs verscheen was: The Grammar of Ornament,
in 1856 samengesteld door Owen Jones, een architect en groot kenner
van het Arabische ornament. In dit boek waren honderd in uitbundige
kleuren gedrukte platen gewijd aan alle mogelijk historische stijlen en
stijlperiodes verzameld. Over elk van deze stijlen was bovendien een
door specialisten geschreven essay toegevoegd. Wat dit werk deed
verschillen van enkele al eerder uitgegeven stijlenoverzichten, was
behalve de kleurendruk, de opsomming van 37 'propositions', algemene
regels of richtlijnen die volgens Jones uit al deze stijlen gedistilleerd
zouden kunnen worden. Juist door vergelijking van de verschillende
stijlen kon men namelijk de altijd geldende versieringswetten herken-
nen en beschrijven. Ook in Nederland werd Jones gelezen en bestu-
deerd, met name de Duitse vertaling die in 1877 verscheen.
De oudste stijlenoverzichten in het Nederlands waren publikaties op
het terrein van de architectuur. Invloedrijk was E. Gugel, Geschiedenis
van de Bouwstijleiz waarvan de eerste druk in 1869 verscheen. Het
boek was in eerste instantie bestemd voor studenten aan de Poly-
technische School in Delft, waar deze uit Duitsland afkomstige hoog-
leraar les gaf, maar ook voor de beoefening van de versieringskunst of
de ornamentiek, werd het werk door de schrijver van belang geacht.
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Albeelding 3a

Omslag van Cuypers, Stolzenberg en Ed. Colinet, Album van Ornamenten en
Stijlproeven uit de verschillende Tijdperken der Bouwkunst, Amsterdam z.j.
(1880). (Foto: Rijksmuseum, Amsterdam.)
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Een van de oudste door een Nederlander samengestelde plaatwerken
verscheen van de hand van Pierre Cuypers: Album van ornamenten
(1880) (zie afbeelding 3a). Het is duidelijk dat de bestudering van de
historische stijlen ook door de praktische oefening en door het tekenen
bevorderd diende to worden (zie afbeelding 3b). Dit blijkt niet alleen
uit deze portefeuille met voorbeelden van Cuypers, maar komt ook
duidelijk naar voren in de map met tekenvoorbeelden van Herman J.
de Vries, Meetkunstig vlakornament uit 1892. De leerlingen kregen
door het tekenen van deze ornamenten niet alleen meer kennis van
historische versieringsmotieven, maar zij bevorderden ook hun teken-
vaardigheid en kregen meer kleureninzicht.
Men moet op basis van deze - en de vele hier niet genoemde andere
voorbeelden - dus constateren dat er vanaf het midden van de eeuw al
een hele serieuze beweging bestond die, juist op basis van deze oude
stijlen, heel bewust naar vernieuwing streefde en dat er niet pas aan
het einde van de eeuw opeens een enorme drang bi j de ontwerpers
opborrelde om iets nieuws to gaan maken en de historische stijlen van
zich of to werpen.

Ornamentleer en biologie

Die andere peiler waar de ornamenttheorie op gegrondvest werd, was
de natuur. De argumenten die hiervoor werden aangedragen hadden
niet zelden bijna wetenschappelijke pretenties; ik wil dat laten zien
aan de hand van een aantal parallellen die men ook al in de tijd zelf,
meende to zien met de biologie of de natuurwetenschap in het alge-
meen. Het is opmerkelijk en veelzeggend om to zien hoe begrippen en
methoden die men in deze jaren ontwikkelde om de natuur systema-
tisch to kunnen bestuderen vaak zonder problemen op de ornamentleer
werden overgebracht.
Men kan in de wijze waarop men de relatie tussen ornamentiek en de
natuur beschouwde, drie niveaus onderscheiden. De natuur kon om to
beginnen heel direct als voorbeeld of inspiratiebron dienen. Vooral
planten vormden een bron voor het vinden van nieuwe versieringen.
Soms werd zelfs de vergelijking getrokken tussen de wijze waarop
planten de aarde bedekten en de wijze waarop ornamenten een
produkt of een gebouw bedekten.
Legitimatie voor dit teruggrijpen op de natuur werd overigens ook
gevonden in het verleden. Immers, planten hadden altijd al model
gestaan voor ornamenten en evenals dat in de Middeleeuwen gebrui-
kelijk was werden nu ook andere planten dan uitsluitend de lotus en
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Afbeelding 3b

Plaat 10 uit Album van Ornamenten en Stijlproeven uit de verschillende
Tijdperken der Bouwkunst, Amsterdam z. j. (1880). (Foto: Rijksmuseum,
Amsterdam.)
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de palmet, de wijnrank, de acanthus of het eikeblad geschikt bevon-
den.
Maar, heel nadrukkelijk werd al vanaf 1850 gesteld, het verwerken
van planten en bloemen moest niet gebeuren op de wijze waarop dat
juist op dat moment zo populair was; men mocht de natuur niet recht-
streeks op een produkt kopieren. Bij de verwerking van de planten
moest men rekening houden met de functie van het produkt dat ver-
sierd werd en met het materiaal en de techniek waarmee het vervaar-
digd was. Deze manier van werken werd stileren genoemd.
De relatie tussen het produkt en haar versiering bij bijvoorbeeld de
toen zo populaire met bloemen bedrukte katoenen stoffen was volgens
de critici ver to zoeken. Op het vlakke tweedimensionale doek moest
immers een voorstelling worden aangebracht die juist dit vlakke prin-
cipe zou helpen ondersteunen; bloemen en planten moesten voor dit
doel tot vlakke, tweed imensionale afbeeldingen gestileerd worden.
De les die men kon leren van de natuur ging echter nog een stapje
verder. De boven alle kritiek verheven schoonheidswetten die men kon
aantreffen in de natuur, de wetten die in feite al in de vormgeving van
een enkel blad tot uitdrukking kwamen, zouden gebruikt moeten wor-
den bij het creeren van nieuwe produkten en hun versiering.
Men moest daarom beter kijken naar de structuur, de logica en de
regelmatige opbouw van planten. Want, was het niet zo dat ontwerp-
principes als herhaling, symmetrie, harmonie, uitstraling, proportie
zowel in de botanie als in de ornamentiek een rol speelden? Wederom
was het Owen Jones die als een der eersten wees op de voorbeeld-
functie van de natuur in deze specifieke zin: de laatste vijf platen van
zijn album The Grammar of Ornament waren gereserveerd voor af-
beeldingen van bloemen en planten. Deze platen waren getekend door
Christopher Dresser, die de eerste leraar in 'artistic botany' in het
Londense kunstnijverheidsonderwijs werd (zie afbeelding 4).
In Nederland werd het tekenen en stileren van planten in de jaren
tachtig van groot belang voor het ornamentontwerpen. Op de kunst-
nijverheidsscholen wend daar vanaf dat moment volop aandacht aan
besteed. Het saaie tot dan toe veel beoefende 'pleistertekenen', het
natekenen van gipsen afgietsels van bekende antieke beelden, werd
langzaam maar zeker hierdoor vervangen.
Het eerste en belangrijkste Nederlandse boek voor dit onderwijs ver-
scheen in 1888: Van Grieken, De Plant in haar ornamentale behande-
ling (zie afbeelding 5). Bij nadere bestudering blijkt dit handboek
weinig origineels to bevatten, de platen zijn overgenomen uit buiten-
landse boeken als: Rupprich Robert, Flore Ornementale (1866),
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Edward Hulme, Plants and their ornamental treatment (1874), Owen
Jones (1856), en Martin Gerlach, Die Pflanze in Kunst and Gewerbe
(1886).
In de loop van de eerste decennia van de twintigste eeuw volgden een
groot aantal meer moderne versies van deze boeken waaruit men kon
leren hoe bloemen en planten tot versieringen konden worden ver-
werkt, bijvoorbeeld: J. Kuyper, De plant in de historische stijlen en
decoratieve kunst uit 1910; J. Boot, Het styleeren en toepassen van
natuurvorm uit 1911 en A.A. Tekelenburg, Handleiding bij het ontwer-
pen van motieven uit 1913.
De tweede parallel die men tussen de biologie en de ornamentleer
meende to kunnen trekken had to maken met de wens om de ornamen-
tiek zo inzichtelijk mogelijk to maken door haar in ogenschijnlijk
logische rubrieken en structuren to verdelen. "Dikwijls is het in mij
opgekomen, dat men ornamenten, evenals de planten, zou kunnen indelen
in families en soorten, en wellicht is beider verwantschap nauwer dan
gewoonlijk wordt aangenomen, want beide zijn zij aan die algemene
wetter van het bestaan onderworpen die ook gelden voor alle kunst.",
schreef bijvoorbeeld ook Jan Veth in zijn eerder genoemde vertaling
van Walter Crane's Claims of Decorative Art.
Ongetwijfeld had dit verlangen ook veel to maken met de noodzaak de
leerstof in logische hoofdstukken aan de leerlingen to kunnen over-
brengen. Als gevolg hiervan zien we in veel ornamentboeken uit deze
jaren een soms overdreven poging om alles to determineren, to analy-
seren, en to rubriceren. Men gaat bijvoorbeeld proberen om de orna-
mentiek niet alleen onder to verdelen in elkaar opvolgende historische
stijlen, maar ook in alle mogelijk andere rubrieken, zoals men dat to
zelfder ti jd op het terrein van de plantkunde deed.
Een vaak gebruikte indeling is die naar de functie van het ornament,
waarbij men onder meer 'dragende' ornamenten, 'overgangs'-ornamen-
ten, en 'bindende' ornamenten meende to kunnen onderscheiden. Deze
indeling was gebaseerd op de al eerder genoemde geschriften van Carl
Botticher. Zoals de titel van zijn boek Die Tektonik der Hellenen al
aangeeft, ging zijn werk vooral over de Griekse bouwkunst, maar hij
besteedde ook enige aandacht aan de antieke kunstnijverheid, in het
bijzonder aan vazen. Volgens hem kon men de door de Grieken ge-
bruikte ornamentale symbolen heel goed op een dergelijke, op haar
functie gerichte manier duiden. De betekenis of de verklaring van zo'n
ornament kon men gemakkelijk vinden door haar in verband to bren-
gen met bepaalde natuurprincipes en met hele primitieve ambachte-
lijke technieken. Zo onderscheidde Botticher bijvoorbeeld symbolen
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Aibeelding 5

Plaat 10 uit Th.M.M. van Grieken, De Plant in hare omamentale Behandeling,
Groningen 1988. (Foto: Rijksmuseum Amsterdam.)
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(of ornamenten) voor bekroning, symbolen voor dragen en ondersteu-
nen, vrijstaande symbolen, bandsymbolen et cetera. Een duidelijk
voorbeeld is de bekende Griekse zuil. De canelures vergeleek Botticher
met de gegroefde stengel van vooral grote stevige planten, waardoor
iedereen deze zuilen onmiddellijk met bet begrip kracht zou asso-
cieren. Ook de verjonging en de entasis van deze zuilen moet men met
plantenstengels in verband brengen. Het kapiteel is gebaseerd op een
bladkroon die, naarmate er een grotere last op rust verder door zal
buigen en zo dus bet idee dragen en ondersteunen symboliseert.
De door de Grieken zo frequent gebruikte bandsymbolen zijn geba-
seerd op hele primitieve bindtechnieken. De torus is afgeleid van een
stevig gevlochten touw en symboliseert dus grote kracht, de meander
komt voort uit een geweven band of lint en kan men dus interpreteren
als een hele lichte vorm van samenbinden.
De invloed van deze theorieen van Botticher, waarvan ik niet genoeg
bet belang kan onderstrepen, zien we bijvoorbeeld in bet op diverse
Duitse standaardwerken gebaseerde Nederlandse boek Het Ornament of
de leer der Vormversiering, dat werd geschreven door H.L. Boersma in
1877.
Meestal echter werd in de ornamentoverzichten begonnen met een
indeling in vlakke en driedimensionale ornamenten. Heel vaak maakt
men daarnaast ook rubrieken op basis van de herkomst van de orna-
mentmotieven, men onderscheid dan motieven op basis van natuurvor-
men, op basis van de geometrie, op basis van gebruiks- of nijverheids-
produkten (helmen, maskers, wapenschilden et cetera) terwijl dan als
laatste rubriek de fantasie of vrije vormen worden genoemd. Ook inte-
ressant is de indeling op basis van bet gehanteerde ordeningsprincipe,
zoals 'regelmatig voortlopende', symmetrische, a-symmetrische of ge-
strooide motieven.
De schrijver die met bet maken van deze groepen en subgroepen bijna
tot in bet absurde is doorgegaan is Frans Sales Meyer in zijn Handbuch
der Ornamentik geschreven in 1888 in Duitsland en dat in alle landen
van Europa geweldig populair werd. Ook in Nederland werd bet veel
gebruikt; nog in 1907 werd bet door de toenmalige directeur van de
Rijksschool voor Kunstnijverheid, H.W. Berden, in bet Nederlands
vertaald!
Meijer maakt eerst een indeling op grond van de herkomst der motie-
ven: hij onderscheidt hierbij geometrische figuren, natuurvormen en
vormen van kunst- en nijverheidsprodukten. De geometrische motie-
ven worden vervolgens onderverdeeld in motieven op basis van vier-
kanten, van cirkels van driehoeken, van vijfhoeken enzovoort. Bij elk
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van deze subgroepen laat hij bovendien voorbeelden uit verschillende
tijdperken en stijlen zien.
Hierna volgt een onderverdeling naar de functie van het ornament:
bindende, ondersteunende, begrenzende et cetera. Ook hier geeft hij
weer voorbeelden uit alle tijden. Tenslotte heeft het boek nog een
derde afdeling waarin weer op honderden plaatjes de verschillende
typen gebruiksvoorwerpen worden behandeld: alle mogelijke soorten
vaasvormen, meubelen, textiel en zelfs alle mogelijke soorten sleutels!

De derde wijze waarop men aan het einde van de negentiende eeuw
van denkbeelden uit de natuurwetenschap en de biologie in het bij-
zonder gebruik maakte bij de uitwerking van de leer van het orna-
ment, heeft met de ontwikkeling van de ornamentiek to maken. Zoals
het hele historische denken in de vorige eeuw was doordrongen van de
evolutiegedachte, zag men ook de geschiedenis van de ornamentiek als
een logische, noodzakelijke ontwikkeling waarin een vooruitgang viel
to bespeuren. Deze ontwikkeling verliep niet rechtlijnig, maar was als
een soort golfbeweging to beschouwen. Men greep hierbij terug op het
'opkomst, groei, bloei en verval'-principe, waarvoor de basis gelegd
werd door Joachim Winckelmann in de achttiende eeuw.
Door deze ontwikkeling to analyseren werd het mogelijk om de rode
draad in de geschiedenis bloot to leggen en de eigen positie helder en
zichtbaar to maken. Het resultaat van dit historische onderzoek was
natuurlijk de conclusie dat men aan het begin van een nieuw bloeitijd-
perk stond. Na de Renaissance was het immers alleen maar bergaf-
waarts gegaan met het ornament en het kon dus niet anders dan dat
men nu weer begon aan de stijgende lijn. Een van de implicaties van
een dergelijke zienswijze was dat men zich bij voorkeur identificeerde
met die stijlen die ook aan het begin van een dergelijk oplopende be-
weging hadden gestaan zoals de Egyptische en middeleeuwse stijlen.
Het eenvoudige, pure en primitieve van deze tijdperken probeerde
men in de ornamentiek daarom vaak to doen herleven.

Ornamentleer en taalkunde

Naast de biologie was er nog een ander wetenschapsgebied waar men
de leer van het ornament graag en vaak mee vergeleek: dat was de
taalkunde. Ook deze parallel, die vaak het karakter van een metafoor
aannam, verduidelijkt veel over de wijze waarop men rond de eeuw-
wisseling over versieringen en over de relatie tussen het produkt en
zijn versiering dacht.
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Er is bijna geen boek of artikel over ornamenten to vinden waarin niet
op een gegeven moment de vergelijking tussen taal of taalkunde en het
ornament of de ornamentiek getrokken wordt. Bij nadere bestudering
blijkt dat ook hier, evenals bij de biologie, sprake is van een vergelij-
king waarin drie niveaus to onderscheiden zijn.
Om to beginnen beschouwde men een ornament als een teken of een
symbool, oftewel als de drager van een bepaalde betekenis. Tot op
zekere hoogte was een dergelijk symbolisch gebruik van ornamenten
ook al gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw heel popu-
lair. Zo bestond er bijvoorbeeld een heel gedifferentieerde bloemen-
taal, die veel verder ging dan een roos als symbool van de liefde of de
lelie als symbool voor Christus of reinheid en onschuld. Een negen-
tiende-eeuwse heer kon bij wijze van spreken door de specifieke
samenstelling van het boeket dat hij zijn geliefde aanbood, evenveel
zeggen als in een uitgebreide liefdesbrief. Ook was de gemiddelde
negentiende-eeuwer veel beter op de hoogte van de betekenissen van
mythologische en religieuze symbolen en kon hij edelstenen, getallen,
kleuren en hemellichamen vertalen in allerhande abstracte en concrete
begrippen.
Maar zo'n tekentaal hadden de hervormers, de samenstellers van de
leer van het ornament niet voor ogen. En eigenlijk verwierpen zij deze
juist heel nadrukkelijk. Wat zij wilden was dat een ornament iets mee-
deelde over het karakter van het voorwerp waar het op aangebracht
was. Deze relatie tussen het ornament en het produkt moest daarbij
voor iedereen direct begrijpelijk zijn, zonder dat men als het ware de
betekenis van de gebruikte motieven eerst in een boekje op behoefde
to zoeken. De bron van deze opvatting was, zoals duidelijk zal zijn, de
theorie van Botticher.
De tweede vorm waarin men vaak een analogie tussen ornamentstijl en
taal meende to kunnen zien had to maken met een in de ogen van de
negentiende-eeuwer vergelijkbare interne structuur van de beide ken-
nisterreinen. Zoals een taal opgebouwd is uit letters (of klanken),
woorden, zinnen, die in onderling verband en volgens vaststaande
regels een verhaal kunnen vormen, zo zag men een ornamentstijl ook
opgebouwd uit bepaalde losse bouwstenen, die slechts volgens bepaalde
regels tot een coherent ornamentsysteem verwerkt konden worden.
Elke ornamentstijl werd geacht een eigen specifieke grammatica to
bezitten, een gedachte die zelfs al uit de titel van het eerder genoemde
album van Owen Jones, The Grammar of Ornament naar voren komt.
Daarnaast ging men zoeken naar de syntax van verschillende stijlen.
De Franse theoreticus Jules Bourgoin onderscheidde in zijn boek
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Theorie de l'Ornement uit 1869 bijvoorbeeld op basis hiervan drie grote
hoofdgroepen in de totale hoeveelheid ornamentstijlen: de 'ornamen-
tation disjointe', de losse, ongebonden ornamenten, zoals die door de
Japanners werd toegepast; de 'ornamentation multiplie', de zich in alle
richtingen ongeremd voortontwikkelende ornamentiek van de Arabie-
ren en de 'ornamentation ordonne', de klassieke, westerse geordende
ornamentiek, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en
bi jzaken.
Uit dit beeld van de ornamentiek als een logisch opgebouwd stelsel,
vergelijkbaar met een taal, verbond men vervolgens allerhande conclu-
sies over haar wezen. Want, zoals in een taal niet willekeurig woorden
aan elkaar geplakt kunnen worden, zo kan niet zomaar elk ornament-
motief op elke willekeurige manier met een ander motief gecombi-
neerd worden. Een stijl is altijd verbonden met een land of een tijd-
perk zoals ook een taal per land en ti jd verschilt. Hieruit werd onder
meer de gevolgtrekking gemaakt dat men stijlen niet met elkaar moet
vermengen, omdat men immers ook geen talen door elkaar kan haspe-
len!
De derde wijze waarop men een vergelijking tussen taal en ornament
meende to kunnen zien heeft ook hier to maken met de ontwikkeling
van de beide fenomenen. Vooral de ideeen van de Duitse architect en
theoreticus Gottfried Semper, zoals die door hem uiteen gezet waren in
Der Stil in den technischen and tektonischen Kunsten (1860/63) zijn van
invloed op deze wijze van denken over de ontwikkeling van het orna-
ment. Semper vergelijkt de ornamentgeschiedenis bijvoorbeeld met de
etymologie. Zoals men in de etymologie op zoek gaat naar de oor-
sprong van woorden, moet men in de ornamentleer zoeken naar de
oorsprong van ornamentmotieven.
Uit alles blijkt hoezeer men zich verbonden achtte met het verleden.
Heel veelzeggend is bijvoorbeeld de vaak gemaakte opmerking dat
men niet zomaar een nieuwe ornamentstijl kon verzinnen, zoals men
ook geen nieuwe taal uit het niets kon opstellen.
De vergelijking tussen ornamentiek en taalkunde zou zelfs op een nog
algemener niveau getrokken kunnen worden. Terwijl gedurende de
negentiende eeuw grote vorderingen geboekt werden op het gebied van
de historische taalkunde en hieruit tegen het einde van de eeuw de
vergelijkende taalwetenschap tot bloei kwam, zo resulteerde uit de
serieuze bestudering van de afzonderlijke ornamentstijlen, uiteindelijk
de 'leer van het ornament', waarin ook gepoogd werd om algemeen
geldende wetten en principes to formuleren.
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Een interieur uit 1880. Museum Stichting Bisdom van Vliet, Haastrecht. (Foto:
Mienke Simon Thomas.)
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Afbeelding 7

Een interieur uit 1898. Eetkamer ontworpen door H.P. Berlage in Villa Henny,
Den Haag. Afbeelding uit: A.E. van den Tol, Meubileering en inrichting der
Woning, Rotterdam 1925. (Foto: Rijksuniversiteit Utrecht.)
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Conclusie en nawoord

In deze bijdrage heb ik aangegeven hoe men in de negentiende eeuw
zocht naar een logische, wetenschappelijke (natuurwetenschappelijke)
basis voor een nieuwe, eigentijdse vormgeving. Ook heb ik willen
benadrukken hoezeer men er van overtuigd was dat een dergelijk alge-
meen kader voor het goede ontwerp ook inderdaad kon worden gevon-
den. Aan de relatie tussen een Bier- of gebruiksvoorwerp en zijn ver-
siering werd hiermee een (ogenschijnlijk) wetenschappelijk fundament
gegeven. Elk produkt kon aan de hand hiervan geanalyseerd worden
en, wat ook heel belangrijk was, beoordeeld. Men bezat nu een instru-
mentarium waarmee smaak kon worden gedefinieerd en aangeleerd.
Mijn bijdrage is hiermee enigszins in de negentiende eeuw blijven
steken; ik hoop echter dat duidelijk zal zijn geworden dat juist toen de
denkbeelden over goede vormgeving werden geformuleerd, die de weg
hebben gebaand naar de nieuwe vormgeving van de twintigste eeuw.
Heel sterk gesimplificeerd zou men kunnen zeggen dat de ontwikke-
ling tussen 1875 en 1925 er een is geweest van een steeds grotere een-
wording tussen het produkt en zijn versiering, tot de versiering als het
ware volledig in het voorwerp was opgegaan (zie afbeeldingen 6, 7 en
8). Aan dit hele proces lag de overtuiging ten grondslag dat men
handelde volgens objectieve, algemeen gelden wetten. Ook de ont-
werpers van het functionalisme of de Nieuwe Zakelijkheid in de jaren
twintig van deze eeuw waren er immers van overtuigd dat de vorm-
geving van hun gebouwen en produkten, het meest logische en onom-
streden antwoord was op de vormgevingsvraagstukken uit hun tijd.

Tenslotte de vraag of er een relatie is tussen de vormgevingstheorie uit
het einde van de vorige eeuw en die van vandaag, de jaren waarin de
twintigste eeuw ten einde loopt.
Zoals iedereen die we] eens een van de vele luxe woontijdschriften
doorkijkt kan beamen, is momenteel de belangstelling voor het orna-
ment weer aan het toenemen; versiering en decoratie mag weer (zie
afbeelding 9). Sedert een tiental jaren is het geen axioma meer dat
goede vormgeving per definitie ongedecoreerd is. Bovendien, wat is
goede vormgeving? Het geloof in een algemeen geldig antwoord op
deze vraag is langzaam maar zeker verloren gegaan. Vormgeving mag
weer tijdelijk, persoonlijk en gevoelsmatig zijn.
De enige relatie tussen de opvattingen over vormgeving aan het einde
van de vorige eeuw en die van de huidige tijd is er een van omgekeer-
de evenredigheid: subjectiviteit, pluriformiteit en expressie nemen
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Afbeelding 8

Een interieur uit 1930. Interieur van een woonhuis in Katwijk aan Zee, ontwor-
pen door J.J.P. Oud. Afbeelding uit: J.B. van Loghem, Bouwen/Bauen, Batir/
Building, 1932, reprint SUN 1980. (Foto: Rijksuniversiteit Utrecht.)
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Afbeelding 9

BEEL4 G DOET Zr1 lE R I HET INTER"
V FRISSE TINTEN, UIiDAGE PR NT5 EN

MET ONEINDIGE COMBIr MOGLUKHE o

Bladzijde uit Elle Wonen, nr. 11, december 1993/januari 1994.
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langzaam maar zeker de plaats in van het sedert het einde van de
vorige eeuw geldende streven naar objectiviteit, eenheid, algemene
geldigheid en het bijna onaantastbare geloof in het bestaan van een
goede vorm.
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Reformkleding omstreeks 1900:
naar een nieuw kleedgedrag
C. Schnitger

In 1899 werd in Nederland de Vereeniging voor Verbetering van Vrou-
wenkleeding (V.v.V.v.V.) opgericht. Deze vereniging ijverde voor een
gezonde vrouwendracht, de zogenaamde reformkleding.') Het was hard
nodig dat een dergelijk initiatief genomen werd, want de vrouwenmode
was aan het eind van de negentiende eeuw ongezond voor het lichaam,
ze was onpraktisch, onhygienisch en lelijk. Het laatste bezwaar is
natuurlijk geheel subjectief, maar het was in ieder geval de mening van
de aanhangsters van de verbeterde reformkleding. Zij hadden namelijk
in het geheel geen bezwaar tegen het dragen van mooie kleren, maar wel
tegen het verschijnsel van de voortdurend wisselende modes van ter-
nauwernood draagbare kleren. Om de kringloop van de mode voor eens
en altijd to stoppen streefden zij naar de tijdloze schoonheid van een
eeuwigdurend artistiek ideaalbeeld. Om dit plan to realiseren werden
kunstenaars ingeschakeld. Als gevolg hiervan verschenen er, aanvankelijk
in het buitenland en later ook in ons land, voor het eerst artikelen waarin
kleding besproken werd als een serieus onderdeel van de toegepaste
kunst.27 Binnen de in de kunstwereld levende idealen kon de kleding zo
een bescheiden rol spelen.
De zaak van de verbeterde kleding werd door de V.v.V.v.V. voortvarend
en gedegen aangepakt. Vanaf 1 november 1899 verscheen er een Maand-
blad, met het hoe en waarom van reformboven- en onderkleding, teke-
ningen van modellen, verenigingsnieuws en elke maand een knippatroon.
De vereniging hield lezingen en organiseerde tentoonstellingen, vaak in
samenwerking met winkeliers die goedgekeurde reformkleding verkoch-
ten. Men gaf circulaires en brochures uit. Een Centrale Keurings-
commissie beoordeelde ingezonden voorbeelden, meest van reform-
ondergoed, dat fabrikanten en winkeliers wilden gaan vervaardigen. Door
al deze activiteiten groeide de vereniging snel: in april 1900 telde ze 650
leden, in september 1903 een kleine tweeduizend.3)
Het hoogtepunt in het bestaan van de vereniging was de Vakschool voor
Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleeding in 1909 (zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1

Leerlingen uit de tweede klas van de Vakschool (1911), in door henzelf
vervaardigde jurken die in stijl zijn aangepast aan de Nieuwe Kunst (Onze
Kleeding 1911; foto: Centraal Museum Utrecht).
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De school nam binnen het naai- en handwerkonderwijs voor meisjes een
heel nieuwe plaats in, omdat deze, behalve dat er naar reformkleding-
principes werd gewerkt, bedoeld was als beroepsopleiding. Het naai-
onderwijs was tot dan toe namelijk meestal gericht geweest op het
huishouden.°) Als extra vernieuwing werd de creativiteit bij de leerlingen
ontwikkeld door tekenen en ontwerplessen en door kunstgeschiedenis-
onderwijs, waarbij zeer veel aandacht werd geschonken aan het werk van
moderne architecten en kunstenaars als bijvoorbeeld H.P. Berlage en Jac.
van den Bosch.
Met grote ernst probeerde de V.v.V.v.V. om de nieuwe dracht onder alle
lagen van de bevolking to verspreiden (zie afbeelding 2), maar de meeste
leden behoorden toch tot de middenstand of de gegoede klassen en daar-
van dan vooral de artistieke kringen en de maatschappelijk vooruit-
strevende groeperingen.5)

Terug naar de natuur
Wie zich in reform hulde droeg niet alleen moderne, artistieke en
rationele kleding. Het betekende ook dat men (bewust of onbewust) een
nieuwe houding innam ten opzichte van de plaats van de mens in de
natuur. Dit betekende in die tijd vooral het streven naar een beter en
krachtiger mensenras.
Vooral in Duitsland bestond er zo een voedingsbodem voor het welslagen
van de nieuwe kleding. Daar was uit ontevredenheid met de bestaande
verhoudingen in de maatschappij bij diverse groeperingen belangstelling
opgekomen voor de zogenaamde `Lebensreform'. Daarmee werd een
terugkeer bepleit naar een natuurlijke levenswijze', zonder technologie,
industrialisering en verstedelij king. Door een reinigingsproces, waarin
gebruik werd gemaakt van natuurgeneeswijzen, vegetarisme en naakt-
cultuur, hoopte men to komen tot de `natuurstaat'. Daarin waren vrouw
en man naakt en zuiver, zonder bijvoorbeeld de vrouwenmode met haar
veel to erotische bijbedoelingen.6)
Ook in Nederland waren heel duidelijk ontwikkelingen in deze richting
to bespeuren. Bijvoorbeeld in de ideeen van de Vegetarische Bond en in
de politieke stellingname in kolonies als die van de christen- anarchisten
in Blaricum en Frederik van Eedens `Walden' bij Laren. Henriette
Hendrix beschrijft in haar brochure Een week in de kolonie to Blaricum
(1901) de idealistische Nonnie, een beschaafde en ontwikkelde jonge
vrouw. Deze wilde niet leven van het geld van haar (rijke) ouders, maar
werkte op basis van gelijkheid bij een mevrouw in Laren als dienst-
meisje. "De menschen in de maatschappij zag zij als poppen, ja, als
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De Hollandsche vrouwen in Brussel

bij den Socialisten-optocht.

Afbeelding 2

`De Hollandsche vrouwen in Brussel bij den Socialisten-optocht'. (De Ware Jacob,
22-8-1903).
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wangedrochten. Zij meende, dat alle ellende voortkwam uit het verwijderd
zijn van de natuur. Zij wilde tot de natuur terugkeeren door een leven
van eenvoud en schoonheid". Het is niet verwonderlijk dat deze `nieuwe
vrouw' reformkleding, de `nieuwe kleding' droeg.
De moderne hervorming van het ]even was ook populair in talloze mas-
sage-instituten die werkten volgens nieuwe fysiotherapeutische methoden
(zoals bijvoorbeeld de Zander-methode met allerlei vervaarlijke machi-
nes) en in inrichtingen die behandelden volgens natuurgeneeswijzen
(bijvoorbeeld het sanatorium `Natura Sanat' in Scheveningen, onder
leiding van de aan de V.v.V.v.V. gelieerde dokter Eykman). Zowel dok-
toren als leken gingen het belang inzien van preventieve geneeskunde
door middel van vegetarische voeding, het achterwege laten van kor-
setten, voorlichting tegen de gevaren van roken en alcoholgebruik,
voorlichting ter bestrijding van kindersterfte en het instellen van een
achturige werkdag.7)
In alle denkbeelden over geestelijke en lichamelijke gezondheid die in de
tweede helft van de negentiende eeuw zijn geuit, blijkt het thema van de
rasverbetering (onder invloed van de selectietheorieen van Darwin) een
overheersende rol to spelen en ook bij de V.v.V.v.V. kwam dit punt aan
de orde. Zo had de vereniging jarenlang diverse, veel gevraagde boeken
van de Duitse, in Den Haag praktijk houdende gynaecoloog Carl Heinrich
Stratz op de uitleenlijst staan. In De Schoonheid van de Vrouw (1901)
waarschuwde Stratz tegen het strak inrijgen, teneinde de superioriteit van
het blanke ras met zijn perfecte afmetingen niet nadelig to beinvloeden.
Zijn meningen over korset en reformkleding waren niet erg consequent
en de vereniging keerde zich om deze reden van hem af, echter niet om
zijn tamelijk racistische theorieen, want zijn boeken bleven op de lijst.8)

Gezonde moeders krijgen gezonde kinderen

De V.v.V.v.V. richtte zich vooral op de (potentiele) moeders en verzorg-
sters van het gezin, die een sleutelpositie innamen bij het streven naar
een naar lichaam en geest gezonde mensheid. Alle omstandigheden moes-
ten meehelpen om een zo gunstig mogelijke situatie to creeren voor de
vrouw die moeder werd: voorlichting, een bepaalde mate van geboorten-
beperking') en een gezond Iichaam door middel van reformkleding,
gymnastiek en goede voeding. Toch zag men in, dat niet iedereen van
nature geschikt was voor deze grote opgave. Daarom werd niet geheel
vertrouwd op de instinctmatige zorg van de moeder en raadde de
V.v.V.v.V. vrouwen aan zich to verdiepen in de nieuwe pedagogische
inzichten en daaruit voortvloeiende opvoedingsmethoden. Een vrouw kon
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Afbeelding 3

In De Gracieuse van 14-11-1904 stond deze reformjapon `voor gezette dames' (let
op de aan de mode aangepaste houding) naast twee modieuze wandel-kostuums
(foto: J. Ter Maat).
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zich op deze manier verdienstelijk maken voor de hele mensheid: "Een
gezond ras is alleen mogelijk als de moeders gezond zijn (...). Hoe
krijgen we gezonde moeders? Alleen door eene rationele opvoeding onzer
jeugd van de wieg tot het altaar".10)

Kledinghygie"ne

Wat hield het begrip `rationele kleding', waar de V.v.V.v.V. zich zo voor
inzette nu eigenlijk in? `Rationeel' betekende vooral `redelijk' in de zin
van `praktisch'. Voor kleding betekende dit allereerst dat deze niet
ongezond mocht zijn. In geen geval mochten kleren het lichaam vervor-
men of de bewegingsvrijheid beperken. Daarom werd in het bijzonder
het korset aangevallen door de kledinghervormers. Immers, elke nieuwe
modelijn in de negentiende eeuw vroeg om een nieuw type korset. De
diverse typen hadden met elkaar gemeen, dat ze de ribbenkast en de
daarbinnen gelegen organen als longen, maag en lever vervormden, waar-
door vrouwen last kregen van allerlei Iichamelijke en psychische
klachten. Omdat een vrouw met ingedrukte longen niet vrijuit kon
ademhalen, zou zij bijvoorbeeld extra aanleg hebben voor tering, oftewel
tuberculose, omstreeks 1900 een gevreesde volksziekte.
Om hoofdpijn en een algemeen gevoel van onbehagen to voorkomen wa-
ren ook hoge, nauwe halsboorden taboe, evenals zware hoeden en kapsels
en to zware kleding in het algemeen (zie afbeelding 3). De V.v.V.v.V.
pleitte eveneens voor goed aangemeten schoeisel zonder hoge hakken.
Als hygienische maatregel met het oog op duidelijk waarneembaar vuil
stelde de V.v.V.v.V. voor om geen sleep meer aan de japon to dragen
(zeker op straat was dit aan to raden!) en om de japonnen to maken van
ademende stoffen: dit betekende dat de stoffen niet to dik of van zware,
dichte weefsels en niet gesteven mochten zijn en dat ze gewassen konden
worden.11) Ook het ondergoed moest van rekbaar, ademend materiaal
gemaakt worden, dus van wollen of katoenen tricot (zie afbeelding 4). In
Engeland en Duitsland was bijvoorbeeld het wollen ondergoed van de
Duitse dr. Gustav Jaeger zeer populair, maar hier veel minder. De
Nederlandse vrouwen vonden dit ondergoed slecht wasbaar en bovendien
veroorzaakte het nogal wat jeuk. In ons land gaf men in groeiende getale
de voorkeur aan katoenen tricots en `netstoffen' die transpiratievocht
en vuil veel beter opnamen. Voor de popularisering van dit ondergoed
was eveneens een Duitse arts verantwoordelijk, namelijk Heinrich
Lahmann.12>
Vanuit een moreel standpunt keurde de vereniging decolletes bij avond-
kleding of en was zij (in verband met dierenmishandeling) tegen het
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Atbeelding 4

Hollandia-lijfjje 'voor meisjes en slanke figuren' (ca. 1910), bedoeld om de
overgang naar kleding zonder korset to vergemakkelijken, want velen voelden zich
anders to weinig gesteund (Archief V.v.V.v.V., Gemeentearchief Amsterdam; foto:
Centraal Museum Utrecht).
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gebruik van bont en veren, materialen die vooral in de hoedenmode van
die ti jd veelvuldig werden toegepast. Tenslotte, last but not least, vond
de V.v.V.v.V. het zeer belangrijk om to protesteren tegen het door-
woekeren van maatschappelijke gewoonten en structuren op het gebied
van de mode.

De kritiek op de mode-industrie

Door de Amerikaanse econoom Thorstein Veblen zijn deze gewoonten in
1899 pregnant aangeduid als `conspicious consumption'. Hi j stelde dat
mensen met veel geld met opzet dure en ongemakkelijke kleding gingen
dragen, als reactie op de groeiende democratisering van de mode. Zo
konden zij overduidelijk tonen dat zij niet op een dubbeltje hoefden to
kijken en geen lichamelijke arbeid hoefden to verrichten.13>
Door sterk verbeterde industriele mogelijkheden als de naaimachine en
een zeer grote machinale stoffenproduktie konden ook steeds meer
vrouwen uit de burgerij na 1850 de mode actief volgen. Er vond een
verdere verspreiding van de mode plaats door de massaproduktie van
goedkope confectiekleding en door de groeiende oplagen van modetijd-
schriften met patronen.14)
Om zich to onderscheiden van de massa (en van elkaar!) werd het voor
vrouwen uit de gegoede klassen derhalve nog sterker een statussymbool
om kostbare kleding to dragen, bovendien kleding die slechts korte tijd
werkelijk modieus was en die de bewegingsvrijheid enorm inperkte.
Wanneer to veel vrouwen uit de burgerij het nieuwe mode-ideaal konden
evenaren, gingen de hogere klassen weer op iets nieuws over. Hoe meer
geld er to vergeven was en hoe groter de mobiliteit van de mensen, des
to sneller volgden de modes elkaar op.
De V.v.V.v.V. had grote bezwaren tegen het modesysteem dat deze `con-
spicious consumption' tot gevolg had en probeerde een oplossing to bie-
den: geen dure modekleding, maar eenvoudige betaalbare kleren voor
iedereen, japonnen die door hun soepele stoffen en belijning bewegings-
vrijheid gaven en die in plaats van modieus to zijn een tijdloze schoon-
heid moesten uitstralen. Typerend voor de smaak omstreeks 1900 is, dat
zowel Veblen als de V.v.V.v.V. (zijn ideeen waren niet bekend bij de
vereniging) als voorbeelden van stabiele stijlen noemde: de Chinese,
Japanse, orientaalse, Griekse en Romeinse kleding en de boerendrachten
in Europa.')
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Atbeelding 5

Basismodel voor een japon in de prinseslijn, bestaande uit zeven banen, voorzien
van bescheiden modern borduursel om de belijning to benadrukken (Maandblad,
mei 1906).
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De vormgeving van de nieuwe kleding

De vroegste modellen van reformkleding in Nederland waren gebaseerd
op de wijdvallende Griekse kleding, maar al zeer snel gingen de vrouwen
over op modellen die meer aansloten aan het lichaam, omdat deze veel
praktischer waren in het dragen. De wijdvallende gewaden zoals Henry
van de Velde ze voor zijn echtgenote Maria Sethe had ontworpen, appel-
leerden bijvoorbeeld niet aan de smaak van de Nederlandse vrouw. In
ieder geval mocht bij geen enkel model de taille geaccentueerd worden,
omdat dan de normale modelijn to veel benaderd werd. Een japon met
een lange vloeiende belijning daarentegen zou een eigen esthetische
waarde krijgen en bovendien een slankmakend effect op het figuur
hebben. Om diezelfde reden knepen sommige leden van de V.v.V.v.V.
een oogje dicht voor de sleep aan de avondjapon, omdat deze de lijn van
het kleed zo mooi afrondde.
Het prinsesmodel bood de gelegenheid om in de reformkleding het artis-
tieke met het modieuze to combineren (zie afbeelding 5). De enige
couturiere die Nederland op reformgebied kende, de in Den Haag woon-
achtige Madame de Vroye, nam dit getailleerde model als uitgangspunt
voor haar ontwerpen. De meeste door haar ontworpen japonnen hadden
een blouse- of bolero-garnering aan de bovenzijde, die vaak versierd was
met art nouveau-achtige borduursels of bandgarneringen (zie afbeelding
6). Madame de Vroye richtte in 1903 een eigen tijdschrift (Reforme) op,
waarin ze niet alleen de artistieke zijde van de reformkleding benadrukte,
maar de kleding ook een plaats wilde geven in de internationale Art
Nouveau, hetgeen mede voortvloeide uit haar Parijse en Brusselse ver-
leden.

Naast de richting die aansluiting zocht bij de mode ontwikkelde zich een
meer artistieke stroming. Beslissend hiervoor waren voorbeelden uit het
buitenland, zoals Henry van de Velde en Alfred Mohrbutter, die zochten
naar een veel duidelijker verband tussen de vorm en de functie van een
japon. Model en versiering zouden een logischer geheel moeten vormen,
in overeenstemming met figuur, teint en haarkleur van de draagster.
Belangrijk was, dat de constructie van een japon niet verborgen mocht
worden onder een vracht aan nutteloze ornamenten. Van rechtstreeks
belang voor Nederland waren verder Das Eigenkleid van Anna Muthesius
en Die Kultur des weiblichen Korpers van Paul Schulze-Naumburg. De
kunstcriticus R.W.P. de Vries schreef in 1908: "De gedachte dat kleeding
alleen een kwestie van smaak is, wordt juist door deze boekjes geheel
gelogenstraft; het is een zaak van begrip, een uitvloeisel van logisch
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Afbeelding 6

Twee ontwerpen van Madame de Vroye: links een wandeltoilet vervaardigd van
angorastof, gegarneerd met passement van zwarte zijde en gouddraad. Het vest
en de rand om de rok van geborduurd fluweel. Kraag, omslagen, mof en hoed van
bont. Rechts een grote mantel van violetkleurig laken, bolero en mof van chin-
chilla. Geborduurde ceintuur, kraag en manchetten. Hoed met fluweel gedrapeerd
op een fond van veren (Mamidblad november 1901). De V.v.V.v.V. kreeg zeer
veel kritiek van leden op het publiceren van deze luxe modellen.
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denken, waar de meerder of mindere begaafdheid van den ontwerper
grootere of geringere schoonheid aan verlenen kan".1) De Vries be-
schouwde deze kleding dus niet alleen als een gezondheidsexperiment,
want daarmee waren de meeste vrouwen ook niet over to halen tot de
nieuwe dracht. Kleding moest bovenal een uiting van schoonheid zijn.
Het nieuwe sleutelwoord werd Waarheid: een gezond, onvervormd
lichaam was een mooi lichaam en dit kwam het mooiste uit in losse,
vloeiend vallende kleding. G. von Wetter schreef in Reforme: "Zij die
bang zijn dat de vereenvoudiging van het kleed alle gratie aan de vrouw
zal ontnemen zullen zich gerustgesteld zien, want niets is schoner dan de
waarheid ".17)
Veel kunstenaars omstreeks 1900 hadden het gevoel dat zij op de drempel
van een nieuwe tijd stonden, een tijd van `ontwakend schoonheidsgevoel'.
De schilder Gustave van de Wall Perne, een warm voorstander van de
reformkleding, verwerkte in zijn lezingen over kostuumgeschiedenis (hi j
was later leraar aan de Vakschool in dit vak) als rode draad `mooie
kleding' in tijden van bloei (bijvoorbeeld het oude Griekenland) en
`slechte kleding' in tijden van verval (bijvoorbeeld de achttiende eeuw).
"De geest van deze tijd, die zich kenmerkt door vrijheidszin, zucht naar
ontwikkeling, waarheid enzovoorts, is dan ook aangewezen om een ratio-
nele kleding als de reformdracht is, ingang to doen vinden".18) Van
schrijver en journalist Frits Lapidoth verscheen in 1907 in het Maand-
blad een artikel over `Waarheid in de Vrouwenkleeding', waarin hij lof
toezwaaide aan de vrouw, die de man in de goede richting was voorge-
gaan. Lapidoth zag het opperste schoonheidsideaal bij de klassiek-Griekse
vrouwen en aan hun kostuum moest daarom de grondvorm voor de
reformdracht worden ontleend.19) De Griekse kleding werkte het sterkst
door in de modellen van de Engelse firma Liberty & Co, die bij Metz &
Co werd verkocht en rond 1913 in de nieuwe tunica- japon van Marie
Thierbach.
Terwijl de Liberty-kleding vooral een luxueuze interpretatie was van de
Griekse voorbeelden, probeerde Marie Thierbach in 1912 het element van
sterke vereenvoudiging to verwerken in reformkleding (zie afbeelding 7).
Zij ging uit van het model van een kiel, die door middel van vouwen op
de rug passend werd gemaakt. Aan de voorzijde werd de stof meestal
glad langs het lichaam getrokken, zodat de draagster wel over een goed
figuur moest beschikken.20) De wens om de methode van Marie Thierbach
met succes toe to kunnen passen was voor de afdeling Utrecht van de
V.v.V.v.V. dan ook aanleiding om een gymnastiekvereniging op to rich-
ten!') In het algemeen werd in Nederland het gebrek aan een `Korper-
kultur' nu toch wel erg gevoeld en in 1913 werd voor Onze kleeding
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Atbeelding 7

Mevrouw J.L. Redeke-Hoek (bestuurslid van de vereniging) in een voor haar in
1912 op de Vakschool vervaardigde Thierbach-japon van zeegroene zijde, versierd
met macrame en kraaltjes. De japon is nu in het bezit van het Centraal Museum
to Utrecht (foto: Centraal Museum, Utrecht).
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(zoals het Maandblad inmiddels was gaan heten) een medewerker ge-
vraagd die verstand had van dit gebied.

Naar een nieuwe stijl in de kleding

In de discussie tussen Frits Lapidoth en Gustave van de Wall Perne, die
toch beiden uitgingen van historische voorbeelden voor de nieuwe dracht,
mengde zich nog een derde, Conrad Kickert, die schreef: "Waarom kijken
naar Grieken en Middeleeuwen als er een nieuwe stijl is? (...) En we
bespeuren gebouwen op nieuwe wijze beproefd (Berlage), we zien meubels
en al de kleinere dingen, die zoo'n gebouw inhoudt, ontstaan, door werke-
lijke artiesten ontworpen (De Bazel, Penaat, Dijsselhof) enfin, er is een
moderne kunst gesticht, een eigen stijl voor dezen tijd gevonden!". Voor
de kleding moest de harmonie met de moderne stijl echter nog gevonden
worden. Men zou terug moeten gaan tot de oervorm - het hemd - en deze
versieren met de decoratieve motieven van de nieuwe stijl. Kickert zag
als ideaal dat de vrouw zich zoveel mogelijk verhulde, omdat de morele
onzedelijkheid van die dagen volgens hem zeer groot was. "En dus moet
naar een kleding gezocht worden die zoo weinig mogelijk van het lichaam
laat zien (hetgeen niet klassiek is) en die haar schoonheid uit zichzelve
heeft. En ik voor mij wil dan wel als mijn overtuiging zeggen, dat die
kleding daardoor nooit algemeen kan worden, maar alleen door onbehaag-
zuchtige en intellectuele vrouwen gedragen zal worden, zooals reeds met
reform het geval is". 22)
In haar rede, gehouden ter gelegenheid van de opening van de Vakschool
ging de presidente van de vereniging, mevrouw Posthumus Meyes-
Hofstede de Groot, in op dit probleem. Ze betoogde hoe stijlloos de
kleding in de negentiende eeuw was geworden. "Met het nabootsen van
vormen uit een vroeger tijdperk, is de heden ten dage zich ontwikkelende
schoonheidszin niet meer to bevredigen. In een huiskamer van Berlage, Van
den Bosch, Nieuwenhuis of Penaat past geen dame gekleed uit den direc-
toire-ti jd".13) Zij vervolgde met een vergelijking tussen Henry van de
Velde en Schultze Naumburg, hetgeen conform de Nederlandse smaak in
het voordeel van de laatste uitviel. Zij noemde echter ook andere Duitsers
als Alfred Mohrbutter, Anna Muthesius en Fia Wille. Over Nederlandse
kunstenaars die op een degelijke manier bezig waren sprak zij niet,
hoewel zij er wel waren: Nijverheidskunstenaars als de al eerder
genoemde Van de Wall Perne en Harm Ellens hebben inderdaad niet die
enorme invloed gehad die we de Duitse kunstenaars kunnen toeschrijven,
maar ze zijn binnen Nederland toch van groot belang geweest voor het
inlijven van kleding bij de decoratieve kunsten. In Nederland waren het
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verder vooral de vrouwen zelf die zich met de snit en de versiering van
de reformkleding, hun `eigenkleed', bezighielden. Vooral wat betreft die
versiering leidde dit tot een specifiek Nederlandse (Amsterdamse) stijl,
die overeenkwam met de Nieuwe Kunst.

De Nieuwe Kunst en de versiering van de reformkleding

Mevrouw Posthumus Meyes zei voorts: "Omtrent de versiering der Wee-
ding staat bij ons vast, dat wij geen enkele techniek mogen buitensluiten
die de aesthetische functie van het kleed zal kunnen verhoogen. Maar toch
zullen wij in hoofdzaak aandacht moeten schenken aan technieken, die
onder het bereik van velen vallen en die ook het eenvoudige kleed bekoor-
lijk kunnen maken".) Zij dacht hierbij ongetwijfeld op de eerste plaats
aan borduurwerk, maar ook aan batikken, smockwerk en versiering met
banden en linten. Franje en macrame werden sporadisch op kleding toe-
gepast. Er werd weinig of geen kant gebruikt: oude kant was meestal
onbereikbaar en de moderne machinale kanten bevielen niet.
Op het gebied van het borduurwerk moest men afwijken van platgetreden
paden en daarom werd er gestreefd naar een meer artistieke vorm van
handwerken, het zogenaamde `kunstnaaldwerk'.2 In tegenstelling tot de
Louis XV- en Louis XVI-motieven die veelvuldig toegepast werden,
werd bij de principes van het kunstnaaldwerk uitgegaan van meestal
geometrische motieven, die in harmonie met lijn, kleur en stof de basis
en de zeggingskracht van het borduurwerk uitmaakten. Dit borduurwerk
kon de belijning van een japon vaak op subtiele wijze benadrukken.
Naden en sluitingen hoefden bijvoorbeeld niet weggewerkt to worden,
maar konden juist een uitgangspunt voor versiering bieden. Zo werd
eenheid in vorm en ornament verkregen.26)
De naaldkunstenares Margaretha Verwey maakte zich zeer sterk voor het
nieuwe borduren en in haar persoon komt veel van het idealisme van de
reformbeweging en de Nieuwe Kunst samen. Vanaf 1889 had zij een
handwerkzaak in Amsterdam waar zij artikelen probeerde to verkopen
die afweken van het gewone Duitse confectiegoed. Pas nadat zij bij Van
Wisselingh de tentoonstelling van `Moderne Kunstnijverheid' zag, waar
ondermeer batiks van G.W. Dijsselhof werden getoond (ook het grote
vuurscherm met borduurwerk van mevrouw Dijsselhof-Keuchenius) rea-
liseerde zij zich in welke richting het handwerk zich moest ontwikkelen.
H.P. Berlage, die zij had ontmoet bij haar broer Albert Verwey, raadde
haar aan om de ontwerpcursus in de Wahana-loge van de Theosofische
Vereniging to gaan volgen, een cursus die gegeven werd door J.L.M.
Lauweriks en K.P.C. de Bazel. Lauweriks probeerde een wisselwerking
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tussen theosofie en kunst tot stand to brengen door uit to gaan van
universele kosmische wetten die berustten op een geometrische grondslag,
het zogenaamde `beginsel der esthetische meetkunde', met basisbegrippen
als lijn, cirkel en vierkant. Door deze cursus kreeg Margaretha Verwey
contacten met diverse kunstenaars die ontwerpen voor haar gingen
maken, onder wie Chris Lebeau, Jac. van den Bosch, de reeds genoemde
Dijsselhofs, Georg Rueter en Bert Nienhuis. Verwey kocht hun ontwer-
pen, maar bepaalde zelf, indien mogelijk, grondstof, kleur en techniek.
Het ontwerp werd dan altijd eenmaal geheel uitgewerkt, verder werd het
met lijnen op een ondergrond aangegeven aangeboden.m
Veel van dit moderne handwerk werd gemaakt voor het interieur, maar
op kleding konden deze principes ook worden toegepast. Een jurk kon
door het borduursel een uitdrukking worden van de persoonlijkheid van
de maakster. Aangezien de vrouw hoe langer hoe meer maatschappelijke
plichten had en minder tijd om to borduren, moest zij zich tevreden
stellen met het met eenvoudige patronen versieren van kleine stukken,
bijvoorbeeld de randen van de kleding.'S)
Een heel bijzondere plaats werd ingenomen door het batikken, waarvoor
bij Nederlandse nijverheidskunstenaars door de verhouding met Indie
bijzonder veel belangstelling was.') In Indie werd de kleding met deze
techniek versierd, in Nederland voornamelijk interieurtextiel. J.A. Loeber
schreef in 1908 dat het toepassen van batikkunst op vrouwenkleding een
veelbelovende mogelijkheid bood tot het scheppen van een `eigenkleed',
omdat de kleuren goed aangepast konden worden aan de draagster en
omdat de versiermotieven direct (en veel sneller dan borduurwerk) op
de stof of de patroondelen konden worden aangebracht.30) Voor zover
bekend hebben ook Herman Hana, Chris Lebeau (alleen ornamentale de-
len als kragen en strikdassen) en Agatha Wegerif-Gravenstein geduren-
de deze jaren batiks voor kleding ontworpen (zie afbeelding 8). Van de
gebatikte fluwelen japonnen, ontworpen en gemaakt door Agatha Wegerif
in haar Apeldoornsche Batikinrichting, is nauwelijks iets bewaard
gebleven. Haar werk werd vooral gekocht door de klanten van `Arts
& Crafts'. Ook hier kwam het verschil tussen Nieuwe Kunst en Art
Nouveau weer naar boven: waarom moest er bijvoorbeeld op fluweel
gebatikt worden? Het Nieuwe Kunst-principe van zuiverheid in het
materiaalgebruik werd hier geweld aangedaan omdat fluweel al rijk
genoeg is van zichzelf.
Kunstenaars als Dijsselhof, A.C. Lion Cachet en Th. Nieuwenhuis
waren zich aan het eind van de jaren 1890 naast hun grafisch werk
gaan toeleggen op het ontwerpen van kunstnijverheidsprodukten. Via
Dijsselhof waren zij in aanraking gekomen met Engelse opvattingen over
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Afbeeiding 8

Gebatikte draagband voor een blouserok van zwart op ivoorkleurig fluweel,
gemaakt in de Apeldoornsche Batik-inrichting (Maandblad, april 1902).
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de toepassing van het ornament en het juiste materiaalgebruik: stilering
en vereenvoudiging van natuurvormen, weergegeven op een plat vlak. In
1893 was Kunst en Samenleving van Jan Veth verschenen (de vertaling
van Walter Cranes Claims of Decorative Art uit 1892), waardoor de
Engelse theorieen in Nederland konden doordringen. Het verschijnen
van het boek gaf een impuls aan het ontstaan van de Nieuwe Kunst in
Nederland. Naar Engels voorbeeld gingen de Nederlandse ontwerpers zich
verenigen in ateliers, waar zij streefden naar een verheffing van meubels
en gebruiksvoorwerpen, zowel in functioneel als in esthetisch opzicht.
In Den Haag werd bijvoorbeeld in 1898 `Arts & Crafts' opgericht, waar
het grillig lijnenspel van de internationale Art Nouveau het functionele
aspect overheerste. Maar niet bi j alle aanhangers van de moderne kunst-
nijverheid waren de produkten van `Arts & Crafts' even geliefd. Berlage
schreef in een artikel in De Kroniek naar aanleiding van de opening, dat
hier voorbeelden gegeven werden hoe het beslist niet moest. Hi j vond
Henry van de Velde (die enkele vertrekken had ontworpen) een man die
met grote vaardigheid een ornament kon ontwerpen en die veel gevoel
voor kleur had, maar die `aanstellerige' vormen produceerde die het goed
deden bij het publiek, maar die de eisen van constructie en materiaal
ontkenden."
De Nieuwe Kunst, die zich niet vanuit Den Haag maar vanuit Amsterdam
verspreidde, vertoonde daarentegen een sterke neiging naar abstracte
geometrische vormen, die niet uitsluitend aan de buitenkant mochten
worden opgebracht, maar die vanzelfsprekend uit het materiaal zelf
moesten voortkomen. Ze benadrukten zo de constructie van het geheel en
stonden de doelmatigheid niet in de weg. Daarbij kwamen nog praktische
overwegingen - het moest uitvoerbaar zijn -, en idealistische: het moest
verkrijgbaar zijn voor alle groepen in de samenleving. Het was een ideaal
dat echter in geen enkele kunstnijverheidsbeweging gerealiseerd kon
worden (inclusief pogingen daartoe op kledinggebied) omdat de arbeiders
en de middenklassen veel meer geinteresseerd waren in pro-dukten van
de internationale modieuze stijl, verkrijgbaar op alle bazars, en omdat de
prijzen door het vele handwerk niet laag konden zijn. Bij `Het
Binnenhuis', in 1900 als tegenhanger van `Arts & Crafts' opgericht door
onder anderen Berlage en Jac. van den Bosch, kampte men ook met dit
probleem. Het publiek moest opgevoed worden in goede smaak, maar
tegelijkertijd wilde men een groot publiek bereiken. Echter, alleen de
leidende intellectuele en artistieke kringen waren geinteresseerd. Voordat
alleen Berlage en Van den Bosch overbleven als ontwerpers voor `Het
Binnenhuis', werden de kunstenaars zeer consequent gekozen, waarbij
in het bijzonder werd gelet op de architectonische kwaliteiten in hun
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werk. Eenheid tussen ornament en vorm werd verwacht, waarbij de
esthetische kwaliteiten van het meubel of het gebruiksvoorwerp werden
bepaald door een logische, ook weer door het materiaal zelf gedicteerde
constructie met zo weinig mogelijk versieringen. Deze eenheid in vorm
en functie werd ook bij de reformkleding gezocht, evenals de eenheid in
vorm en ornament. Enerzijds werden die bepaald door het lichaam van
de draagster en de gelegenheid waarvoor de japon bestemd was (bijvoor-
beeld werk- of avondkleding) en anderzijds door het beschikbare mate-
riaal. Bij dunne stof werd met soepele lijnen gewerkt, bij dikkere met
een eenvoudige rechtvallende snit. Er werden simpele constructies
bedacht (bijvoorbeeld de oplossing van mevrouw Thierbach), met een
bescheiden versiering.
Door de oprichting van de Vakschool in Amsterdam en de overplaatsing
van het hoofdbestuur naar deze stad, werd na 1909 de vormgeving van
de reformkleding een specifiek Amsterdamse aangelegenheid volgens de
Amsterdamse Nieuwe Kunst-smaak. Evenals dat bij de andere kunstnij-
verheid het geval was, probeerde men zeer vakbekwaam to werken, maar
zo mislukte de opzet om de reformkleding voor een groot publiek toe-
gankelijk to maken en wend de kleding slechts door een kleine groep
ingewijden uit de intellectuele en artistieke kringen gedragen.

In hobbezak of korset strijdend voor kiesrecht

Met de reformkleding hebben vrouwen dus voor het eerst een krachtig
en georganiseerd `nee' laten horen tegen de mode. De eerste Nederlandse
voorvechtsters ervan konden voor hun zaak propaganda maken op de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag
werd gehouden. Deze tentoonstelling was uit oogpunt van publiciteit de
eerste grote gelegenheid om to laten zien en horen wat er binnen de
vrouwenbeweging aan brandende kwesties leefde. Daarom kon ook al
gauw het idee ontstaan dat de reformkleding bij uitstek iets was voor
feministische vrouwen.32) De werkelijkheid was gecompliceerder. De
vrouwen die overgingen tot het dragen van reformjaponnen, ook wel
spottend `hobbezakken'33) genoemd, leidden meestal een leven dat van het
geijkte patroon afweek. Zij waren idealisten, streden voor vrouwen-
kiesrecht en velen van hen oefenden een beroep uit waarmee zij in hun
eigen onderhoud voorzagen. Daarom werd op de tentoonstelling ook een
kostuum gevraagd voor de werkende vrouw: kleding waarin zij huishou-
delijk werk kon verrichten, kantoorwerk, of waarin zij het beroep van
verpleegster of `doktores' kon uitoefenen. Blijkbaar had de nieuwe
kleding inderdaad succes bij die groep vrouwen, want in Die Neue
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Frauenkleidung van april 1909 werd opgemerkt dat in Nederland de
reformkleding meer dan ergens anders door de werkende vrouw gedragen
werd.
Het ging overigens wel alleen om de werkende vrouw uit de midden-
klasse, niet om arbeidsters. Wat de V.v.V.v.V. ook probeerde, voor hen
bleef reformkleding toch to excentriek en to duur. In 1901 werd geklaagd
over het feit dat er slechts 32 arbeidersleden waren (op een ledenaantal
van circa vijftienduizend). Ondanks presentiegelden bij vergaderingen,
voorlichtingsbrochures, naai- en knipcursussen en gratis toegankelijke
tentoonstellingen steeg dit aantal nauwelijks.
Een belangrijk punt voor de toenmalige vrouwenbeweging was de verbe-
tering van de positie van de naaisters en ook de V.v.V.v.V. maakte zich
hier sterk voor. In 1897 werd de vakbond voor naaisters `Allen Een'
opgericht. De leden ervan zouden to herkennen zijn geweest aan hun
reformkleding en enkele van de oprichtsters, onder wie de bekende
Roosje Vos, verenigden zich in de `Samenwerkende Linnennaaisters', een
zaak in reformondergoed, schorten en dergelijke. De winkel fungeerde
al gauw als bondskantoor voor `Allen Een'. De klandizie bestond vooral
uit dames uit de vrouwenbeweging, die wat meer konden en wilden beta-
len voor ondergoed dat, omdat de zaak op cooperatieve basis was opgezet,
onder goede arbeidsomstandigheden vervaardigd was.3 )
Toch klaagde de V.v.V.v.V. over de geringe belangstelling van de femi-
nistes. Drievierde van hen zou nog de `oude kleding' dragen. Sommigen
regen zich zelfs extra in om niet al direct door hun uiterlijk de mannen
tegen zich in het harnas to jagen. Anderen waren van mening dat de
vereniging veel to dwingende voorschriften uitvaardigde. Zij droegen
liever de eenvoudige en praktische dracht van blouse en rok, maar die
werd door de V.v.V.v.V. uit esthetische overwegingen afgewezen.) Een
mantelpak, een vest, overhemdblouse en een dasje werden echter door
velen gedragen als een comfortabele en toch verzorgde outfit.
Binnen de combinatie feminisme- reform was dus nogal wat variatie
mogelijk, net zoals binnen de feministische beweging zelf. Ook in de
V.v.V.v.V. waren er grote tegenstellingen. De vraag op welke groep de
vereniging zich moest richten bleef een groot probleem. In 1902 leidde
dit zelfs tot een scheuring in het hoofdbestuur. Bepalend voor de koers
van de V.v.V.v.V. bleven de `Radicalen', voornamelijk uit Amsterdam,
die wilden uitgaan van de werkende vrouw uit de middenklasse. Zij
zagen de kleding veel minder als een geisoleerd verschijnsel dan de
`Gematigden', die meest uit Den Haag afkomstig waren. Deze laatsten
waren namelijk van mening dat kledingverbete ring uit moest gaan van de
dames die veel geld konden besteden aan hun toilet. Zij konden zo als

83



trendsetters macht uitoefenen op fabrikanten, winkeliers en kleermaak-
sters. Onder leiding van mevrouw J. Bouman-de Lange werd voor deze
groep een nieuw blad opgericht, Schoonheid door Gezondheid. Wat zij
wilde bereiken was "kleedinghygiene", een streven dat volgens haar niets
to maken had met "sociale vraagstukken, standsverschil en dergelijke
zaken meer". Een standpunt lijnrecht tegenover dat van de `Radicalen'
en feitelijk een voortzetting van het mechanisme van de mode.
Hoewel bijna alle leden van het hoofdbestuur van de V.v.V.v.V. ook deel
uitmaakten van de besturen van de diverse stedelijke kiesrechtafdelingen,
stelde de vereniging zich ten aanzien van het feminisme strikt neutraal
op. De belangrijkste reden hiervoor was, dat de `huismoedertjes' in geen
geval afgeschrikt mochten worden. Want zij moesten immers de `prieste-
ressen van Hygieia' zijn, de draagsters en behoedsters van `het nieuwe
menschenras'!

Het bevrij de lichaam?

Of ieder meisje dat zich nauw inrijgt daarbij denkt aan het oppersen der
boezem teneinde de aandacht van de mannen op dit lichaamsdeel to vesti-
gen, ik weet het niet; ik betwi j fel het zelfs zeer sterk. Ondanks de nog
maar al to sterk heerschende dressuur voor de huwelijksmarkt, kan ik niet
geloven dat ieder meisje, bij ieder strikje dat zij zich ombindt denkt aan
den zinnelijken indruk, then zij zal maken op dezen of genen man.
Wat weer niet wegneemt, dat de mode soms zeer onzedig is en op den duur
werkelijk onzedig is geworden voor de vrouw als voortplantster. Door onze
hedendaagsche kleederdracht wordt de voortplantster opgeofferd aan de
vrouw, de moeder aan de geliefde, de plicht aan de lust", aldus Nellie van
Kol in het feministische tijdschrift De Vrouw in juni 1898.
De vrouwelijke vormen werden door het korset zeer sterk benadrukt en
overgeidealiseerd. Ontbrekende welvingen van boezem, heupen en buik
werden met kunstmiddelen aangevuld. De kleding verstikte en vervormde
het lichaam en in dat lichaam zat de vrouw als het ware gevangen. Van
hoofd tot voeten was zij immers gehuld in lagen kleding en haar ver-
schijning was geheel kunstmatig en gecontroleerd. De inhoud van de
kleding werd verheven tot iets heiligs en mystieks, vol mysterieuze
eigenschappen.
Het korset zinspeelde op de `kuisheid' van de vrouw, maar het riep door
het benadrukken van de vrouwelijke rondingen tegelijkertijd een grote
spanning op. De reformdracht werd daarentegen onaantrekkelijk gevon-
den omdat er een natuurlijk gevormd lichaam werd getoond, waardoor
een toentertijd gangbaar erotisch signaal werd uitgeschakeld. Maar toch
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werd ook reformkleding schaamteloos en prikkelend gevonden: enkels
waren to zien door de voetvrije rokken, de halspartij was wat luchtiger
dan bij conventionele kleding en de wind kon de lichte japon tegen het
lichaam aanblazen zodat zo maar de contouren van een dij of een borst
to zien waren! Vrouwen in reform werden op straat regelmatig lastig-
gevallen, mannen en straatjongens liepen soms met opzet tegen hen aan.
Volgens de al eerder aangehaalde Frits Lapidoth was het grote publiek
schichtig voor de waarheid van de artistieke japonnenn
In geen enkele periode in de modegeschiedenis is er zoveel getheoreti-
seerd over hygienische en esthetische aspecten van kleding en mode. De
V.v.V.v.V. is hierin een voortrekker van onschatbare waarde geweest.
Toch gingen anderen met de eer strijken op het gebied van moderne en
praktische kleedkunst. Allereerst waren de sportbeoefenaars uit de hogere
kringen in de laatste decennia van de negentiende eeuw al comfortabele
sportkleding gaan dragen, bijvoorbeeld vesten bij het golven, tricot
badpakken en pofbroeken bij het fietsen. (Hoewel de meeste vrouwen de
sport nog beoefenden met korset, maar toch ...) Omdat de sport werd
beoefend door de welgestelden en veel sportkleding duur was in aanschaf
bleef het een statuskenmerk, waarvan veel elementen in de dagelijkse
kleding opgenomen zouden worden.
De Parijse couturier Paul Poiret maakte in Parijs rinds 1905 `fourreaux',
lange sluikvallende jurken, die zonder korset gedragen moesten worden.
Hij claimde de verdienste dat de vrouw de afschaffing ervan aan hem to
danken had.') De vrouwen droegen overigens onder deze japonnen een
niet-ademende elastieken huls als figuurcorrectie. Hij kon modebewuste
vrouwen overtuigen van de schoonheid van een ongekorsetteerd figuur,
hetgeen niet wegneemt dat hij door de reformbeweging met reserve werd
bekeken: ook al waren zijn ontwerpen eenvoudig van li jn, het bleven
kostbare gewaden, ontworpen voor rijke en elegante vrouwen. Dat was
ook het geval met de empirelijn in 1906 en 1907, die door de hoge taille
zeer op de reformkleding leek en het zou ook ongetwijfeld de mening
van de V.v.V.v.V. zijn geweest over de jersey mantelpakken van Coco
Chanel in de late jaren twintig.
De reformkleding tussen 1900 en 1910 kunnen we, hoe paradoxaal dat
ook klinkt, als een modeverschijnsel zien. De V.v.V.v.V. zelf veranderde
van progressief naar conservatief, door in de jaren 1920 to klagen over
de `ontkleding van de mode. Ze vond dat vrouwen nu de aantrekkings-
kracht van het lichaam teveel op de voorgrond lieten treden: de voetvrije
rok was ontaard in een veel to korte rok, het ondergoed was to dun, de
lage hals was to bloot en de hoge hak vond men ronduit misdadig.39 De
mode overdreef zoals gewoonlijk weer alles. Met het verdwijnen van
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Onze Kleeding in 1926 gaf de vereniging de strijd op. Wel geloofde zij
dat er nooit meer een mode zou komen die het lichaam ernstig zou mis-
vormen en in die zin zag de vereniging haar werk als geslaagd. Na 1920
waren de japonnen zo los geworden, dat het bestaan van de V.v.V.v.V.
voor veel leden niet meer noodzakelijk leek. De vereniging zag deze
ontwikkeling echter als een modegril, vooral omdat de japonnen vaak
over een niet-ademend rubberen korsetje werden gedragen. Alleen het
ondergoed achtte men werkelijk verbeterd: alles stond in het teken van
de slanke lijn, die mede door het dragen van tricot onderkleding werd
bereikt en door het houden van een dieet. Dit laatste werd natuurlijk
afgekeurd door de V.v.V.v.V., alsof ze al kon weten dat dit het nieuwe
dwangmiddel voor vrouwenfiguren zou worden.
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6. Frecot, J. `Die Lebensreformbewegung. In Das Wilhelminische Bildungs-
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Paul Schultze-Naumburg Die Kultur des Weiblichen Korpers als G undlage der
Frauenkleidung, dat zeer veel invloed had. Voortaan werd lichaamscultuur
niet alleen bedreven om gezond, maar ook om mooi to worden. Ook
Schultze-Naumburg nam als toonbeeld van een mooi lichaam de klassieke
Griekse beelden.

9. Zie over de relatie reformkleding en ijveraars voor geboortenbeperking
Schnitger, C. `Hoedsters van het nieuwe menschenras'. In Textielhistorische
bijdragen 31. Utrecht, 1991. p. 144-148.
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33. Deze term werd voor het eerst gebruikt in de `kwestie Treub', een discussie
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Het particulier verzamelen van beeldende kunst
rond 1900 in binnen- en buitenland
J. van Adrichem

Het verzamelen van beeldende kunst door particulieren is - door het
prive-karakter van deze activiteit - niet gemakkelijk in kaart to brengen.
In tegenstelling tot musea hoeven particulieren zich voor hun verzamel-
activiteit tegenover niemand to verantwoorden; slechts zelden geven ze
in woord en geschrift blijk van hun opvattingen. Zelfs als ze voor zich-
zelf duidelijk hebben geformuleerd op basis van welke uitgangspunten
en vanuit welke esthetische of theoretische kaders ze collectioneren, wil
dat niet zeggen dat ze hun motieven wereldkundig maken. En als collec-
tioneurs zich wel openbaar verantwoorden, blijkt vaak dat hun uit-
latingen zich vreemd verhouden tot het feitelijk karakter van hun ver-
zamelingen. Dat hangt ermee samen dat verzamelaars niet altijd conse-
quent hun voorgenomen verzamelprogramma's volgen (enthousiast als ze
soms raken voor werken die daar niet in passen).
Daarnaast wordt ons zicht op de gehanteerde criteria van het vroegere
verzamelen belemmerd doordat wij - door een veranderde positie in tijd,
door andere, nieuwe ideeen over de kunst en door wijzigingen in de
smaak - anders naar de kunst van bijvoorbeeld 1900 kijken dan men
indertijd deed. Verzamelaars keken en kochten op basis van uitgangs-
punten die niet meer de onze hoeven to zijn en het vergt studie om ons
hun inzichten en voorkeuren eigen to maken. Particuliere collecties vallen
vaak door verkoop of vererving uiteen, waardoor ze later slechts met
grote moeite to reconstrueren zijn. Dat bemoeilijkt de mogelijkheid zicht
op de achtergronden van het verzamelen to krijgen.
Hoewel deze obstakels niet ongenoemd mogen blijven, zijn ze niet het
onderwerp van dit artikel; dat zal meer gaan over de verschillende gebie-
den waarop respectievelijke generaties van verzamelaars rond 1900 hun
aandacht richtten. Dat zijn drie terreinen, to weten: de oude kunst, de
eigentijdse academische (min of meer gevestigde) kunst van de salons
en de progressieve (moderne en avantgarde) kunst. Wat in de decennia
rond 1900 als progressief gold en wat gevestigd was, was voor achtereen-
volgende generaties steeds verschillend. Om dat inzichtelijk to maken, wil
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ik hierna de activiteiten van enkele belangrijke Nederlandse collec-
tioneurs - vertegenwoordigers van verschillende generaties rond de
eeuwwisseling, die zich richtten op de genoemde drie gebieden - afzetten
tegen die van enkele van hun buitenlandse collega's. Aldus wil ik het
verzamelen van rond de eeuwwisseling in Nederland in een breder pers-
pectief plaatsen.

Met critici, kunsthandelaars, adviseurs en museumdirecties zijn de ver-
zamelaars schakels in het proces op weg naar de brede acceptatie van het
werk van een kunstenaar. Zeker in de eerste helft van deze eeuw gold
sterk, dat verzamelaars door schenking, legaten of door bruikleen de
museale collecties verrijkten. Musea beschikten zelf vaak nauwelijks over
aankoopbudget; anderzijds waren het juist deze instellingen waar de
kunst de aandacht trok van het geinteresseerde, brede publiek. In het
museum droeg het kunstwerk - oud of nieuw, academisch of avantgardis-
tisch - bi j aan de waardering voor bepaalde stromingen en kunstopvat-
tingen, die zelfs canoniek konden worden doordat men er persoonlijke,
stedelijke of nationale trots en prestige aan ontleende en ermee verwees
naar rijkdom en macht.

Museum Boymans-van Beuningen

Het Museum Boymans-van Beuningen is in Nederland het beste voor-
beeld van een instituut dat groot is geworden door de contacten met
particuliere verzamelaars. Dat komt al tot uitdrukking in de naam
Museum Boijmans die het van 1849 tot 1958 voerde. F.J.O. Boijmans was
een inwoner van Utrecht, die, bevriend met de Rotterdamse burgemees-
ter, in 1847 zijn schilderijenverzameling aan de gemeente Rotterdam
naliet. De stad stelde daarop in 1849 het Schielandshuis ter beschikking
voor de openbare presentatie van de collectie. Gedurende meer dan
honderd jaar was het museum bekend onder de naam van de Utrechtse
verzamelaar.
De naam Van Beuningen werd in 1958 aan die van het museum toege-
voegd. Aldus bracht men erkentelijkheid tot uitdrukking voor de direc-
teur van de Steenkolenhandelsvereniging en tevens verzamelaar D.G. van
Beuningen (1877-1955). Diens nabestaanden stemden er namelijk in 1958
in toe om een selectie uit de verzameling na de overdracht aan de ge-
meente (gedeeltelijk als legaat, gedeeltelijk als aankoop) in een kunst-
historisch verband to presenteren, samen met de werken uit de vaste
museumverzameling. Omdat men de verzameling dus niet in een aparte
galerij, vernoemd naar Van Beuningen, hoefde onder to brengen, werd
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I

de museumnaam verdubbeld. Dat gebeurde niet toen men in 1972 de col-
lectie van de Stichting Van der Vorm - eigenaar van de verzameling van
W. van der Vorm (1873-1957), voormalig directeur van de NV Scheep-
vaart en Steenkolenmaatschappij en mede-directeur van de Holland
Amerika Lijn - in huis nam; die collectie, in 1916 begonnen met als
eerste aankopen werk van Corot en Daubigny, werd pas in 1993 bij het
museumbezit geintegreerd.

De collectie Van Beuningen

De verzameling Van Beuningen ontstond enkele jaren voor 1900 - aan-
vankelijk als een bescheiden collectie van voornamelijk aardewerk en
Delfts blauw - en werd in de loop der tijd ambitieuzer van opzet. Van
Beuningen bracht in later jaren zijn verzameling onder in zijn landhuis
in Vierhouten; hier was kamer voor kamer behangen met kunstwerken uit
zijn bezit. Dat bezit had hij in de loop der jaren uitgebreid met teke-
ningen, schilderijen en sculptuur van diverse richtingen en historische
perioden, daarbij vaak geadviseerd door Museum Boymans-directeur
D. Hannema en vdor 1921 mogelijk ook al door diens voorganger F.
Schmidt Degener. In 1958 bestond de collectie Van Beuningen uit oudere
werken - zoals die van Van Eyck en de enige Breughel (Toren van Babel)
die nu tot het Nederlands museumbezit behoren, een aantal Rubens-
schetsen, voorbeelden van zeventiende-eeuwse Hollandse meesters en een
belangrijke groep Italiaanse schilderijen uit Renaissance en Barok - maar
zij omvatte ook werk van de impressionisten Monet, (zie afbeelding 1)
Sisley en Pisarro en de post-impressionist Van Gogh.
De collectie Van Beuningen kenmerkte zich door een breed en geva-
rieerd, maar ook nogal conservatief karakter. Enerzijds verzamelde Van
Beuningen, typisch voor de jaren tien, twintig en dertig en zeker bein-
vloed door de nadruk op de abstrahering binnen de moderne kunst, wel
vroege Italiaanse kunst - waarvan de figuratie gekenmerkt werd door een
sterke nadruk op de abstracte beeldstructuur -, maar door zijn voorkeur
voor oudere kunst viel werk van na het impressionisme buiten de boot.
Moderne kunst - expressionisme, kubisme en constructivisme, met het
vaak geabstraheerde of abstracte karakter - overschreed duidelijk Van
Beuningens esthetische pijngrens. Toen Boymans-directeur Ebbinge
Wubben in 1950 Kokoschka's De Mandril voor het museum wilde kopen,
reageerde Van Beuningen - lid van de Commissie van Toezicht - met
nauw verholen afgrijzen en zei to hopen dat als Ebbinge Wubben het
schilderij zou aanschaffen, hij - Van Beuningen - hoopte er nooit naar
to hoeven kijken. Van Beuningen profileerde zich in de hoogtijdagen van
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Atbeeiding 1

Claude Monet, Papavenveld, 1881, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.
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het modernisme als verzamelaar met een gedegen smaak, in hoge mate
resistent voor vernieuwende tendensen in de kunst.

In binnen- en buitenland waren natuurlijk ook verzamelaars die al rond
1900 openstonden voor moderne kunst en die zelfs - door hun aankopen
en de openbaarmaking van hun collecties - sterk richting gaven aan de
brede waardering voor de modernen. Tussen 1890 en 1914 verliepen de
hoofdontwikkelingen binnen de moderne kunst van laat-impressionisme,
post-impressionisme, symbolisme, fauvisme en kubisme (met alle tussen-
bewegingen en tegenstromingen die zich verder voordeden) heel snel.
Simultaan daaraan evolueerde ook de waardering voor deze verschillende
stromingen. Vanaf 1905 volgden de in Parijs woonachtige Amerikaanse
verzamelaars Leo (1872-1942), Gertrude (1874-1946) en Michael Stein
van nabij de nieuwste ontwikkelingen. Door hun aankopen en nauwe
contacten met Matisse en Picasso, hun ontvangsten thuis en hun propa-
gandistische opstelling met betrekking tot de moderne kunst, zorgden zij
tot 1914 voor een zeer stimulerende impuls in het proces van smaak-
vernieuwing under bezoekende kunstenaars, verzamelaars en andere geln-
teresseerden. De Steins namen een veel progressievere houding aan dan
Van Beuningen in Nederland.

Rotterdammers als Van Beuningen, Van der Vorm en ook het echtpaar
Kroller (van 1888 tot 1900 woonachtig in Rotterdam, nadien in Den
Haag) zijn - hoewel opererend op bescheidener schaal - eerder to
vergelijken met Amerikaanse collectioneurs uit kringen van groot-
industrielen, bankiers en zakenlieden. Sommige bemiddelde Amerikanen
concentreerden zich in de late negentiende eeuw op het verzamelen van
beeldende kunst. Van Beuningen, Van der Vorm en het verzamelaars-
echtpaar Kroller waren collectionerende vertegenwoordigers van een
bemiddelde sociale bovenlaag die vanaf het vierde kwart van de negen-
tiende eeuw het voortouw had genomen bi j de late industrialisering van
Nederland.

Collecties Vanderbilt en Mesdag

Vanaf 1865, na de Amerikaanse burgeroorlog, brak voor de Verenigde
Staten de `Gilded Age' aan: een periode van grote vrijheid en macht voor
Amerikaanse ondernemers, zich zich - door toepassing van nieuwe vin-
dingen, industriele technieken en niet zelden via monopolies en kartel-
vorming - snel verrijkten. Steeds meer leden van deze `selfmade upper-
class' gingen regelmatig naar Europa. Vanuit de behoefte de `Dude
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Afbeelding 2

Louis Ernest Meissonier (1815-1891), LInformation, collectie Vanderbilt.
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Wereld' to leren kennen en in de ambitie zich to meten met de Europese
bovenlagen, ging men verzamelen; iets wat niet onopgemerkt bleef bij
Europese kunsthandelaren. Toen de Londense kunsthandelaar Joseph
Duveen vaststelde dat in de Verenigde Staten een grote verzamelambitie
bestond, zocht hij deze nieuwe markt op. Hij voorzag de verzamelaars in
de Verenigde Staten van werken van oude meesters die hij in Europa
had gekocht. Collectioneurs als Frick, Kress en Pierpont Morgan begon-
nen rond 1900, met Duveen als kunsthandelaar, aan de samenstelling van
hun wereldvermaarde collecties. Van Duveen stamt de uitspraak dat men
nooit teveel betaalt voor zaken die geen prijs hebben. Goedkoop was hij
dus niet, maar wat hij zijn klanten aanbood, was opzienbarend. En al had
men in Europa soms moeite met de cultuurhonger van de Amerikaanse
`tycoons', de Amerikaanse en in Londen woonachtige schrijver Henry
James schreef: "Met voldoening stelt men vast dat Amerika haar lange arm
uitstrekt over het groene veld van de wi jde Atlantische Oceaan en de
grootste prijzen binnenhaalt van het spel van de beschaving".

Onder Amerika's miljonairs was de familie Vanderbilt in korte tijd het
meest gefortuneerd geworden door scheepvaartbedrijven, een spoorweg-
imperium en door de aandelenhandel. William Henri Vanderbilt (1821-
1885) verzamelde - in tegenstelling tot latere verzamelaars als Frick en
Kress - voornamelijk eigentijdse schilderkunst. Vanderbilt ging collec-
tioneren kort na 1850 en via een interesse voor oudere en Amerikaanse
kunst kreeg hij waardering voor eigentijdse Europese, vooral Franse
salonschilderkunst. Vanaf 1875 ging hij vrijwel jaarlijks met een agent
naar Parijs om contacten met kunstenaars to leggen en kunstaankopen to
doen. Hij bleek een voorkeur voor nogal modieuze, verhalende kunst to
hebben en een smack gericht op intieme, kleine formaten. Vooral tussen
1877 en 1885 breidde hij zijn collectie uit; zijn verzameling omvatte
op het laatst ongeveer tweehonderd schilderijen. Hij bezat werk van
Meissonier - Vanderbilts lievelingsschilder om diens fijne afwerking (zie
afbeelding 2) - en van de Barbizon-schilders Troyon, Millet en Rosa
Bonheur. Tussen 1879 en 1882 liet hij een kolossale villa aan Fifth
Avenue in New York bouwen met een grote schilderijengalerij voor
vooral werk van Franse salonschilders en enkele voorbeelden van de
kunst van Alma Tadema. De schilders van de pre-impressionistische
School van Barbizon vormden het meest vooruitstrevende deel van de
collectie, die Vanderbilt korte tijd voor publiek toegankelijk maakte. Hij
verzamelde dus weliswaar eigentijdse kunst, maar die was naar de geves-
tigde norm; geavanceerd - zoals later de verzameling van de Steins - was
zijn collectie zeker niet.
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Afbeelding 3

Willem Maris, Kalfies, ca. 1865, Rijksmuseum Hendrik Willem Mesdag, Den
Haag.
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Een min of meer gelijkgestemde Nederlandse verzamelaar was de schilder
H.W. Mesdag (1831-1915), lid van een bankiersfamilie. Hij bracht in Den
Haag in de jaren tachtig en negentig een collectie bijeen van voor-
namelijk meesters van de School van Barbizon en van de Haagse School
(zie afbeelding 3). Hoewel de collectie Mesdag iets later en beter van
kwaliteit was, waren er tussen die collectie en die van Vanderbilt drie
belangrijke overeenkomsten. Zo waren ze ongeveer even groot. Uiteinde-
lijk omvatte ook de collectie Mesdag tweehonderd schilderijen. Daarnaast
bouwde Mesdag in 1887, iets later dan Vanderbilt, voor zijn verzameling
een eigen galerie aan huffs. En net als bi j de New Yorkse verzamelaar
ontbrak het to radicaal geachte Franse impressionisme. Dat gold overigens
voor de meeste Nederlandse verzamelingen. Mesdag schonk zijn collectie
in 1903 aan het Rijk - een gebaar dat zeer op prijs werd gesteld omdat
de schilders van Barbizon en Den Haag in de jaren rond 1900 op het
toppunt van hun internationale roem stonden. Maar opzienbarend modern
was deze kunst zeker niet meer. Dat bleek wel uit de kritiek op de een-
zijdigheid van de verzameling Drucker-Fraser, die de progressief inge-
stelde Rijksmuseum onderdirecteur W.J. Steenhoff in 1910 onder woor-
den bracht. Vanaf eind 1909 presenteerde de familie Drucker in een
speciaal aangebouwde vleugel van het Rijksmuseum een bruikleen van
werken van vooral het Haagse en Amsterdams impressionisme (zie af-
beelding 4). Dat men in het Rijksmuseum de collectie, ondanks
Steenhoffs bezwaren, echter graag in huis had, blijkt wel uit het feit dat
de directie zelfs toestond dat mevrouw Drucker de inrichting van de
nieuwe zalen grotendeels zelf bepaalde, daarbij geassisteerd door onder
anderen Mesdag en zijn collega-kunstenaars Israels en Maris. Het ver-
tegenwoordigde werk was niet zozeer vooruitstrevend en modern, maar
duidelijk gevestigd en tot officiele norm geworden.

De collecties Havemeyer en Hoogendijk

Een New Yorks verzamelaarsduo met een progessievere smaak dan
Mesdag en Drucker in Nederland en Vanderbilt in de Verenigde Staten
was het echtpaar Harry en Louisine Havemeyer. Door haar Amerikaanse
vriendin Mary Cassatt kreeg mevrouw Havemeyer (1855-1929) al vroeg
oog voor het werk van de Franse impressionisten. Mary Cassatt (1845-
1926) reisde in 1870 naar Europa en zag in Parijs in 1874 voorbeelden
van impressionistische schilderkunst, waarvan ze zeer onder de indruk
raakte. Door de lessen die zij van Degas kreeg, ontwikkelde ze zich niet
alleen tot een belangrijke impressioniste, die in de jaren tachtig regel-
matig met haar Franse collega's exposeerde, maar ook had ze grote
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Afbeelding 4
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George Hendrik Breitner, Schaftuur bouwput Van Diemenstraat, ca. 1898, Rijks-
museum, Amsterdam (voorheen collectie Drucker-Fraser).
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invloed op Amerikaanse verzamelaars. Ze ontmoette Louisine Elders
(later Havemeyer-Elders) in Parijs in 1874, het jaar dat ze voor het eerst
voorbeelden van het impressionisme zag. Toen Cassatt en Elders elkaar
het jaar daarop opnieuw in Parijs spraken, kocht Louisine Elders een
schilderij van Monet en een pastel van Degas. Het was Cassatts enthou-
siasme voor het impressionisme dat haar ertoe bracht om op haar twin-
tigste, als een van de eerste Amerikanen, impressionistisch werk to kopen.
In 1883 trouwde Louisine Elders met Harry Havemeyer (1847-1912), die
al een enthousiast verzamelaar was, zij bet niet van moderne kunst maar
van kunstnijverheid en oude kunst. Twee jaar later opende Durand-Ruel,
de Parijse kunsthandelaar van de impressionisten, in New York een
vestiging van zijn firma met het doe] in de Verenigde Staten een markt
aan to boren voor de kunst van de impressionisten, die in Frankrijk
nog als controversieel gold. Hoewel de Havemeyers tot 1889 vooral
oudere kunst kochten, waaronder werk van Rembrandt, verwierven ze bi j
Durand-Ruel al in 1886 een doek van Manet. Van Manet zouden ze later
veel meer werk kopen. Belangrijk was daarbij het hernieuwde contact
met Mary Cassett, die ze in 1889 opnieuw ontmoetten tijdens een bezoek
aan de wereldtentoonstelling in Pari js. Bi j die gelegenheid stimuleerde
Cassatt hun belangstelling voor de eigentijdse progressieve kunst van
onder anderen Manet en de impressionisten.

Maar de invloed van Cassatt was niet de enige stimulans voor de
Havemeyers. Vanaf 1893 ontstond in de Verenigde Staten langzaam een
steeds beter klimaat voor de Europese impressionisten. In dat jaar werd
in Chicago een were] dtentoonstelling gehouden waar ook een expositie
was to zien die, binnen een inzending van 126 werken van buitenlandse
meesters, vijftien werken van de impressionisten omvatte. Deze expositie
werd door 500.000 bezoekers bezocht. Onder verzamelaars kreeg het
impressionisme nu een zekere naam, geschraagd door het netwerk waar
Cassatt, de Durand-Ruels en de Havemeyers deel van uitmaakten.
Hadden de Havemeyers zich tussen 1889 en 1894 sterk geconcentreerd op
negentiende-eeuwse kunstenaars als Millet, Daumier en Courbet, en op
Degas, Manet en Monet, na 1894 richtten ze zich meer exclusief op de
impressionisten. Toen rond 1900 het werk van Degas zo duur werd dat
verschillende verzamelaars het verkochten, waren de Havemeyers vaak
degenen die het verwierven.

Tijdens een verblijf in Parijs in 1901 maakte het echtpaar Havemeyer
kennis met Vollard, die sinds 1893 een galerie had en Cezanne's kunst-
handelaar was. Cezanne zou vooral na 1905 naam maken bij de Parijse
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Afbeelding 5

Paul Cezanne, Monte Sainte-Yctoire, 1885-87, Stedelijk Museum, Amsterdam
(voorheen collectie Hoogendijk).
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avantgarde; de positie als een van de belangrijke post-impressionisten,
die hij sinds jaar en dag inneemt, verwierf hij omstreeks 1910. Des to
opvallender dat de Havemeyers, die Cezanne's werk hadden leren kennen
via Cassatt, al in 1901 een werk van `de meester van Aix' kochten. En
later kochten ze meer, totdat ze een groep van circa vijftien schilderijen
van hem bezaten. Deze groep maakte het meest geavanceerde deel uit van
hun inmiddels tot zeer grote omvang uitgegroeide collectie.

In 1912 overleed Harry Havemeyer. Na de dood van haar echtgenoot ont-
wikkelde Louisine zich steeds onafhankelijker; ze kwam bijvoorbeeld
op voor het vrouwenkiesrecht en voerde daar ook actief campagne voor.
Door haar opener opstelling ging ze ook vrijer om met de collectie.
Terwijl het echtpaar voorheen zelden bezoekers tot de verzameling toeliet
en nauwelijks werken in bruikleen gaf, stemde mevrouw Havemeyer in
1921 toe in een bruikleen voor de expositie `Impressionist and Post-
Impressionist Paintings' in het Metropolitan Museum. Toen zij in 1929
overleed, bleek zij 142 werken van Franse negentiende-eeuwse meesters
aan het Metropolitan Museum to hebben gelegateerd. Later groeide deze
gift nog uit tot een omvang van bijna tweeduizend voorwerpen, die nog
onlangs in een expositie over de schenking Havemeyer in het Metro-
politan zijn geexposeerd.

Wie naar een Nederlandse tegenhanger van de Havemeyers zoekt, komt
terecht bi j de Haagse collectioneur Cornelis Hoogendijk (1866-1911), die
in zijn in tien jaar tijd bijeengebrachte collectie eenzelfde brede
opzet - met werken uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw en
een soortgelijk accent in de late negentiende eeuw - uitwerkte. In het
meest vooruitstrevende aspect van zijn verzamelen was Hoogendijk, die
tussen circa 1890 en 1900 actief was, zelfs extremer dan de Havemeyers.
Niet alleen kocht hij al in de periode 1897-1899 bij Vollard werken van
Cezanne en Van Gogh, Vuillard en Caillebotte, maar ook verwierf hij in
die korte tijd meer Cezanne's dan de Havemeyers. Toen hij in 1899 ge-
troffen werd door een ernstige geestesziekte, waarvan hij niet genas en
die een eind maakte aan zijn activiteit als collectioneur, had hij onder
meer zestien schilderijen van Van Gogh en maar liefst 31 schilderijen en
een aquarel van Cezanne verzameld. Door zijn verwanten, die als zaak-
waarnemers optraden, werd de coliectie in de jaren kort voor de Eerste
Wereldoorlog grotendeels geveild; de werken van Cezanne bleven toen
nog in handen van de familie, maar werden in 1920 vrijwel allemaal
verkocht aan een groep Franse kunsthandelaren. Twee van Cezanne's
werken uit de collectie maken thans deel uit van de verzameling van het
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Atbeelding 6

Henri Matisse, Femme au chapeau, 1905, San Francisco Museum of Modem Art
(voorheen collectie Leo & Gertrude, Michael & Sarah Stein).
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Stedelijk Museum in Amsterdam (zie afbeelding 5), terwijl het Rijks-
museum al voor de Eerste Wereldoorlog een schenking van meer dan
vijftig oudere werken uit de collectie Hoogendijk ontving.
De Parijse kunsthandel verkocht een deel van de dertig afgestoten
Cezanne's aan de verzamelaar Albert Barnes (1872-1951) uit Philadelphia.
Mede door Barnes' contacten met de Steins, die hi j omstreeks 1912 had
leren kennen, had hi j een ware passie opgevat voor de kunst van Renoir,
Cezanne, Matisse en Picasso.

De collecties Stein en Barnes

Met Barnes en de Steins belanden we bi j een nieuwe generatie verzame-
laars die omstreeks 1900 zeer progressieve uitingen van eigentijdse kunst
verzamelde en die de kunst van de impressionisten en post-impressionis-
ten vooral zag als basis voor het werk van vertegenwoordigers van
de avantgarde van die dagen. Leo, Gertrude en Michael Stein waren
bemiddeld, maar niet gefortuneerd en hadden - in tegenstelling tot de
Havemeyers - met betrekking tot de vooruitstrevende kunst een open en
propagandistische instelling. De Steins hielden ervan het publiek kennis
to laten maken met de kunst die zijzelf bewonderden. Nadat Leo Stein in
1900, en Gertrude in 1903, naar Europa waren gekomen en zich beiden
vestigden in Parijs, ontdekten ze in 1903 het werk van Cezanne. In 1904
kochten ze Cezanne's `Portret van de vrouw van de schilder' uit 1878 en
1886. Snel daarna volgden meer aankopen van zijn werk, terwijl de Steins
vrijwel gelijktijdig schilderijen van Renoir, Gauguin, Denis, Matisse
en Picasso aanschaften. De wijze van presenteren van de collectie van
Leo en Gertrude Stein was uniek omdat zij a1 rond 1905-1910 werk van
Cezanne en andere vertegenwoordigers van het recente verleden naast
dat van de actueelste kunstenaars toonden: van impressionisten en post-
impressionisten naar de toen zeer vooruitstrevende fauvisten en kubisten
Matisse en Picasso (zie afbeelding 6).
Michael Stein, die sowieso de meest spontane betrekking tot de moderne
kunst ontwikkelde, bleef lang een liefhebber van Matisse's werk, maar
het was Leo die vanaf 1905 steeds meer moeite nam om de aankopen die
hi j had gedaan met bezoekers to bespreken. Die bezoekers stonden vaak
sceptisch tegenover het verzamelde werk, maar bleven tegelijkertijd niet
onberoerd door de werking die uitging van de moderne verzameling. Tot
die bezoekers behoorden de Engelse kunsthistoricus Roger Fry, Albert
Barnes, de collectioneurs Morosow en Tchschukin uit Moskou en waar-
schijnlijk ook Nederlands vroegste kubist Lodewijk Schelfhout.
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Atbeelding 7

Pablo Picasso, Portret van Gertrude Stein, 1906, The Metropolitan Museum of Art,
New York (voorheen collectie Gertrude Stein).
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Hoewel niet precies bekend is wat Leo Stein zijn gehoor nu eigenlijk
vertelde, wees hij hen er zeker op dat Manet, Renoir, Degas, Gauguin,
Cezanne, Van Gogh en Denis belangrijke voorlopers waren van de leven-
de kunst van omstreeks 1905; onder die levende kunst verstond hij in de
eerste plaats het werk van Matisse en Picasso. De Steins leerden beide
kunstenaars kennen in 1905; ze werden al snel frequente gasten op hun
zaterdagavondontvangsten. Het werk van beiden werd nu ook door Leo
Stein besproken en het genoot zelfs spoedig zijn voorkeur. Vooral door
de `soirees' van de Steins voelde Picasso zich rivaal van Matisse en
groeide de artistieke strijd tussen beiden.
Gertrude Stein hield zich afzijdig van de kunstbeschouwingssessies die
Leo in die tijd hield, maar rond 1910-1912 werd de betoogtrant van Leo
Stein steeds minder betrokken. Kennelijk was de intellectuele uitdaging
die de eigentijdse kunst aanvankelijk voor hem inhield, enigszins ver-
bleekt. Gertrude Stein echter had een sterke vriendschap met Picasso
ontwikkeld. Met in het achterhoofd Cezanne's `Portret van de vrouw van
de schilder' uit de collectie Stein schilderde Picasso in 1906 zijn beroem-
de portret van haar (zie afbeelding 7). Gertrude bleef Picasso trouw toen
hij zijn kubistische fase doormaakte, terwijl Leo het kubistische werk
niet serieus kon nemen. Ook was Leo Stein van mening dat Matisse's
kunst van na 1910 aan kracht inboette. En zelfs voor Cezanne interes-
seerde hij zich steeds minder.
Door de verkoeling die zich vanaf 1910 tussen Gertrude en Leo voordeed,
besloot Leo in 1914 uit Pari js to vertrekken. Daarom werd een deel van
de collectie verkocht aan verzamelaars als Barnes en Schtchukin. Terwijl
Gertrude zich in Parijs steeds meer aan het schrijven wijdde, werd de
kring van kennissen langzaam minder groot en ook minder spectaculair,
mede omdat Gertrude alleen niet in staat was de intellectuele `esprit' van
haar broer op to brengen. In een terugblik op haar vroege Parijse jaren
in The Autobiography of Alice B. Toklas was de inbreng van Leo vrijwel
weg geretoucheerd. Maar dat Gertrude de latere aankopen van Picasso's
kubisme vooral deed omdat ze dol was op alles wat onvonventioneel,
eigenzinnig en excentriek was, terwijl ze het eigenlijk niet begreep (zoals
John Rewald stelt in zijn boek over Cezanne's receptiegeschiedenis in de
Verenigde Staten), is toch wel wat to onwaarschijnlijk.

Wat excentriciteit betreft, had Gertrude Stein een evenknie in Albert
Barnes (1872-1951). Hi j verzamelde vanaf 1905 en stelde een van de
mooiste particuliere verzamelingen van moderne kunst in de Verenigde
Staten samen. In 1900 had Barnes het medicijn Argyrol ontwikkeld, dat
commercieel een groot succes werd. Barnes was het type van de 'self-
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Afbeelding 8

Henri le Fauconnier, Village dans les Rochers, 1908, Haags Gemeentemuseum
(schenking Conrad Kickert).
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made' Amerikaan: hij was niet alleen dokter, psycholoog en chemicus,
maar ook zakenman, die met het door het medicijn verdiende geld kunst
kocht. Die hing hij op in zijn fabriek en hij organiseerde educatieve
lessen voor het personeel. Barnes was enerzijds zeer gemotiveerd om de
werknemers to stimuleren via opleidingen hun maatschappelijke positie
to verbeteren, maar daarnaast was hij zeer onverdraagzaam tegenover
vertegenwoordigers van de hogere klassen. Barnes geloofde in het ideaal
van zelfontplooiing, maar vertegenwoordigers van sociale bovenlagen
wantrouwde hij om hun vermeende rechten en geerfde privileges; hen
ontzegde hij de toegang tot zijn collectie. Barnes weigerde ook experts
entree tot zijn verzameling, die hij in de jaren twintig en daarna uit-
breidde met verdere aankopen van oude en nieuwe kunst, primitieve
objecten en kunstnijverheid, meubels en ornamenten. De verzameling
werd op een a-historische, esthetische en vaak confronterende manier
gepresenteerd. Het laatste wat Barnes wilde, was een hierarchische bena-
dering. Zijn exentrieke presentatie kreeg de nodige waardering van
Matisse, die ooit over de Barnes -collectie zei dat die "getoond wordt op
een wi jze die heel nuttig is voor Amerikaanse kunstenaars. De schilderijen
van de oude meesters hangen er naast de moderne, een Douanier Rousseau
naast een primitiej, en deze samenstelling helpt kunststudenten om een
aantal dingen to begrijpen die een academieleraar niet leren kan."

Een Nederland equivalent van de Steins bestaat jammer genoeg niet. Als
iemand in aanmerking komt voor die rol is het wellicht de criticus,
schilder, verzamelaar en adviseur Conrad Kickert (1882-1965), die door
zijn voortrekkersrol binnen de in 1910 opgerichte Moderne Kunstkring
Nederland in contact bracht met het kubisme van Picasso, Braque, Leger
en Le Fauconnier. Al in 1911 gaf hij aan het Rijksmuseum een kubis-
tisch landschap van Braque en een tekening uit 1905 van Picasso
in bruikleen. Dat bruikleen, later uitgebreid met een werk van Le
Fauconnier, verbleef vijftien jaar in het Rijksmuseum. Maar al enkele
jaren na 1911 sloegen Kickerts progressieve voorkeuren om in het tegen-
deel. Terwijl hij voorheen zijn waardering voor het werk van Matisse
en Mondriaan tot uitdrukking bracht, wierp hij zich vanaf 1913 vooral
op als pleitbezorger van de in artistiek opzicht veel 'bravere' Le
Fauconnier (zie afbeelding 8). Hij adviseerde sommige verzamelaars op
grote schaal werk van Le Fauconnier to kopen; dat deden ze dan ook. Je
kunt achteraf alleen maar met spijt constateren, dat het jammer is dat hij
zijn eerdere inzichten ten aanzien van Picasso en Braque niet heeft door-
gezet, en met zijn adviezen zozeer de plank missloeg.
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Afbeelding 9

Vincent van Gogh, Uitgebloeidezonnebloemen,1887, Rijksmuseum Kroller-Miller,
Otterlo.
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De collecties Osthaus en Kroller-Muller

Twee voorbeelden van belangrijke collecties die rond 1900 in Duitsland
opbloeiden, zijn die van Karl Ernst Osthaus (1874-1921) uit Hagen en
van de familie Von der Heydt uit Wuppertal. De familie Von der Heydt
had rond de eeuwwisseling al een zeer belangrijke moderne collectie van
impressionistische en recentere kunst opgezet, die tegenwoordig groten-
deels in het Von der Heydt Museum in Wuppertal is ondergebracht.
Hoewel Eduard von der Heydt (1882-1964) in het interbellum de nodige
activiteiten in ons land ontplooide, is Osthaus voor Nederland van groter
belang omdat zijn ideaal van een woonhuis annex museum omstreeks
1910 model stond voor de heer en mevrouw Kroller (1862-1941; 1869-
1939) om ook een woonhuis annex museum to bouwen.
Osthaus zette zijn collectie in 1896 op; in 1902 bracht hij haar onder
in een eigen museum in Hagen, waarvan het interieur speciaal werd
verbouwd door Henry van de Velde en waar Osthaus' familie een tijd
lang haar intrek nam. De verzameling werd in 1922 - na Osthaus' dood -
aan het Folkwang Museum in Essen verkocht. Toen omvatte zij onder
meer werk van Courbet, Manet, Renoir, Cezanne, Van Gogh, Gauguin,
Signac en Matisse, naast dat van Duitsers en Zwitsers als Lehmbruck,
Hodler, Bocklin, Liebermann en leden van Der Blaue Reiter.

Osthaus had zich voor zijn aankopen al sinds 1900 laten adviseren door
Henry van de Velde. Adviseur van de Krollers was sinds 1908, bij het
begin van hun verzamelactiviteiten, de Haagse kunstpedagoog H.P.
Bremmer, die hen er al in 1908 toe bewoog Van Goghs Uitgebloeide
zonnebloemen (1887) to kopen (zie afbeelding 9). Maar toen Van de Velde
van 1920 tot 1926 bij de Krollers in dienst kwam, werd ook hij hun
adviseur. Net als eertijds van Osthaus kreeg Van de Velde van de
Krollers opdracht een museum to bouwen voor de collectie Kroller-
Muller. Dit museum, dat - als gezegd, eerst gepland was als een woonhuis
annex museum - opende in sterk gewijzigde vorm uiteindelijk in 1938 als
Rijksmuseum Kroller-Muller, enkele jaren nadat de collectie was over-
gedragen aan het Rijk. Duidelijke kernen waren toen de groep werken
van Hollandse impressionisten, schilderijen van Hollandse, Belgische en
Franse pointilisten, werken van Redon en andere symbolisten, werk van
Franse kubisten en dat van Van der Leck en Mondriaan. De schilder- en
tekenkunst van Vincent van Gogh spande echter de kroon. Van Goghs
werk was al direct bij aanvang van de verzamelactiviteiten zeer gezocht
bij mevrouw Kroller en Bremmer, en Van Gogh is nu dan ook met onge-
veer negentig schilderijen en nog een veel groter aantal tekeningen in de
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collectie Kroller-Muller vertegenwoordigd. Met het overzicht van de
ontwikkelingen van de kunst van de laatste jaren van de negentiende
eeuw en het eerste kwart van de twintigste eeuw, nog eens geschraagd
door een kleine collectie oudere en orientaalse kunst, wilde men inzicht
bieden in de ontwikkeling van een op het realisme gerichte artistieke
opvatting naar een meer idealistische, door de abstraheringen gekleurde,
subjectivistische kunst. In 1935, bij de overdracht aan het Rijk, omvatte
de collectie Kroller-Muller maar liefst 800 schilderijen, 275 sculpturen,
5000 tekeningen en bladen grafiek, alsmede 500 voorbeelden van toe-
gepaste kunst. Daarmee was de schenking vele malen omvangrijker - zij
het niet artistiek belangrijker - dan de schenking Havemeyer van 1929
aan het Metropolitan Museum in New York.

De bewondering die de heer en mevrouw Kroller hadden voor de ver-
zamelaar Osthaus is een voorbeeld van de doorwerking die Duitse ideeen
over kunst en verzamelen tot zeker 1940 hebben gehad op Nederlandse
opvattingen over collectioneren en kunsttheorie. Maar tegelijk onder-
scheid het Nederlands particulier verzamelen van moderne kunst zich van
dat in Duitsland door enerzijds een veel bescheidener aantal collectio-
neurs, en anderzijds door een grotere continuiteit in de verzameltraditie.
De Duitse geschiedenis van het verzamelen van moderne kunst vanaf
1900 is veel sterker getekend door economische en politieke pieken en
dalen. Moderne kunst was er onder het nationaal-socialistisch bewind van
1933 tot in 1945 entartet en dat bepaalt tot op de dag van vandaag een
aantal lacunes in de Duitse museumcollecties van moderne kunst. Die
musea werden voor 1933 ruim voorzien van schenkingen, bruiklenen en
legaten van bemiddelde particulieren en verzamelaars; na 1933 werden ze
echter van tal van de moderne collectieonderdelen ontdaan. Politieke
ontwikkelingen van dit soort en hun effecten deden zich in het kalme
Nederland niet voor, waardoor ons land - vanouds een overslagplaats
van kunst- en cultuurgoederen - vooral aantrekkelijk werd om er Duits
vluchtkapitaal, vaak in de vorm van schilderijen en kunstvoorwerpen,
onder to brengen. Om die reden hebben Nederlandse verzamelaars uitein-
delijk een meer bestendige rol gespeeld bij het formeren en doen groeien
van de collecties van vroeg moderne kunst in de musea dan bij onze
oosterburen.

Moderne kunst in Nederlandse prive-collecties

Hoe belangrijk Nederlandse collectioneurs in 1920 waren, blijkt uit
het boekje van F.M. Huebner uit 1921: Moderne Kunst in den Privat-
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sammlungen Europas: Holland. Huebner stelde ronduit, dat niet de
Nederlandse musea, maar de particuliere verzamelaars een rijkdom aan
actuele kunst bezaten. Hueber noemde maar liefst twaalf grote Neder-
landse collecties, die vrijwel allemaal werk van buitenlandse vroeg
modernen bevatten, zoals de collecties Van Assendelft uit Gouda - met
werken van Mondriaan, Severini en Kandinsky -, de verzameling Tak
van Poortvliet uit Den Haag - met Kandinsky's beroemde Lyrisches (zie
afbeelding 10) en werk van Marc, Feininger van Van Heemskerck -, en
de collectie Kroller, die juist in 1921 een sterke impuls kreeg door de
grote groep kubisten die mevrouw Kroller-Muller toen kocht. lets be-
houdener waren de verzamelingen Bremmer, Van Gogh, Ni jland, Boen-
dermaker, van de kunsthandelaar De Bois uit Haarlem, van de familie
Bonger, met werk van Redon en Cezanne, en van de familie Voote; de
laatste collectie omvatte onder meer schilderijen van Gauguin en Degas.
Toch konden deze collecties niet als actueel en vooruitstrevend worden
aangemerkt. Rond 1920 hadden daartoe constructivistische en dadais-
tische tendenzen voorhanden moeten zijn.

Wat bi j Huebner nog buiten beschouwing bleef, was de collectie
Regnault, die al was ontstaan rond 1890 en sinds circa 1910 deels in het
Stedelijk Museum werd getoond. Pas na 1926 kreeg zij een sterk inter-
nationaal stempel. Rond 1900 verzamelde Regnault (1868-1954) echter
nog zeer gematigde eigentijdse kunst, zoals dat van de Larense school:
11 schilderijen van schapen op de hei en boereninterieurs". Later zou zijn
verzameling veel expressionistischer en kleurrijker van orientatie worden.
Hoewel Nederlandse prive-collecties van rond 1900 niet tot de specta-
culairste ter wereld hebben behoord, omdat ze meestal noch door om-
vang, noch door kwaliteit met collecties in de Verenigde Staten,
Duitsland of Zwitserland konden wedijveren, is er rond de eeuwwisse-
ling in Nederland toch een opmerkelijke activiteit ontplooid en zijn
verzamelingen van aanzienlijke kwaliteit ontstaan. Dat maken de ver-
zamelingen Van Beuningen, Hoogendijk en Kroller-Muller duidelijk.
Hoewel lang niet alle collecties van rond de eeuwwisseling beschreven en
goed bekend zijn - een hiaat in onze kennis dat aanvulling en ophelder-
ing behoeft - maakt voorgaande vluchtige beschouwing van het interna-
tionale verzamelpanorma van omstreeks 1900 duidelijk dat alle aspecten
van het collectioneren - het verzamelen van werk van oudere meesters,
eigentijdse maar gematigde kunst, en de meest progressieve kunst - in
Nederlandse particuliere collecties zeker tot uitdrukking kwamen. Naast
de oudere, vaak Hollandse kunst werd - behalve het Franse impres-
sionisme, dat in Nederland duidelijk een blinde vlek bleef - ook de
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Afbeelding 10

Wassily Kandinsky, Lyrisches,1911, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
(voorheen collectie Tak van Poortvliet).
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vooruitstrevende actuele kunst op behoorlijke schaal en niveau door
particulieren aangekocht. Als de Nederlandse museumverzamelingen
thans qua omvang en niveau in de westerse wereld een positie aan de
bovenzijde van het middenveld innemen, zijn het vaak de stukken van
de particulieren die maken dat wij ons op dit kwaliteitsniveau kunnen
handhaven. Hoe belangrijk de positie van de particuliere verzamelaar
hier rond 1900 was, en hoe vergelijkbaar met zijn buitenlandse collega,
spreekt uit het bovenstaande duidelijk genoeg.
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Fotografie toen en null
A. Martis

Vrijdag 4 februari 1994 was Jan Dibbets op RTL 4 to gast bij Ischa
Meijer. In het interview met Ischa vertelde Dibbets hoe, toen hij eind
jaren zestig bezig was met zijn land art-projecten, hij voor het eerst
moest fotograferen. Mogelijk doelde hij op zijn activiteiten in het kader
van Gerry Schums televisie-galerie, waarvoor hij in 1969 onder andere
12 Hours Tide Object with Correction of Perspective maakte, of op wer-
ken als Flood Tide, Sketch after the Work uit 1969-70 (zie afbeelding 1).2)
"En bij de eerste foto realiseerde ik me ...", zei Dibbets terugblikkend,
"verrek daar gebeurt lets waarvan ik met veel omhaal begrijp wat een ...
Ik begrijp nu wat een plat vlak is. Ik begrijp wat Mondriaan is. Ik begrijp
ook wat schilderkunst is. Ineens vallen al die dingen samen. [... J Fotogra-
fie bleek de sleutel to zijn voor heel veel dingen. En merkwaardig was,
vervolgde Dibbets, "dat die fotografie absoluut niet geexploreerd werd
door mensen die beeldende kunst wilden maken." Er was volgens Dibbets
nooit uitgezocht wat je ermee kon. "En dat heeft U gedaan", interrum-
peerde Meijer. Waarop Dibbets antwoordde: "En daar ben ik mee begon-
nen, ja. Ik heb een snort ABC opgesteld, zou je zeggen, voor de kunst, voor
fotografie ...
Toen Ischa Meijer opmerkte dat hij daarmee iets bijzonders had gedaan,
namelijk de grote uitvinding van de twintigste eeuw, `het abstracte', ver-
zoenen met een `Hollands realisme', verzette Dibbets zich tegen het idee
van verzoening. Hi j meende dat de grote uitvinding was dat abstractie en
werkelijkheid betrekkelijke begrippen zijn. Het gesprek verzandde toen
helaas in een discussie over betrekkelijkheid en verzoening. Helaas omdat
Ischa Meijer, mogelijk zonder dat hij het zelf door had, een essentieel
punt aan de orde had gesteld.
Uit Dibbets' uitspraken blijkt dat hij een fotografisch geheugen ontbeert.
Hij heeft Been ABC opgesteld, maar wet een D aan het ABC toegevoegd.
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig werd fotografie - met andere
media - in happenings, body art, performances, in de conceptuele kunst,
Land Art et cetera veel gebruikt.3)
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Atbeelding 1
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Jan Dibbets, Flood Tde, Sketch after the Work, 1969270.
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Afbeelding 2

Edward Ruscha, Twenty-six Gasoline Stations, 1963
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Aanvankelijk werd de fotografie door deze kunstenaars gebruikt als
registratiemiddel, als een transparante, neutrale drager van een bood-
schap. Het medium was niet de boodschap, maar het ging juist om de
documentatie, om het verwijzen naar zaken buiten de foto, of om het
idee. In veel gevallen bestaat het origineel niet eens meer. En telkens
werd benadrukt dat het zeker geen kunstfotografie betrof. Zo maakte
Edward Ruscha in een interview in 1965 duidelijk dat de foto's in zijn
boek Twenty-six Gasoline Stations (zie afbeelding 2) uit 1963 absoluut
geen kunstfoto's waren. Fotografie als kunst was volgens hem dood. De
afbeeldingen waren simpelweg reprodukties van foto's: "Thus, it is not a
book to house a collection of art photographs - they are technical data like
industrial photography. To me they are nothing more than snapshots".") En
al jaren lang benadrukt Joseph Kosuth dat hij de foto's voor zijn One and
three chairs uit 1965 bewust niet eens zelf nam. Fotografie was voor hem
een middel, dat hij gebruikte om werk to maken dat niet a priori kunst
`betekende' vanwege de vorm:

So the photographs used were always clean, cool, factual, almost
scientific - as uncomposed as I could manage, and always taken by
someone else, in order to make clear that they were art in their
use (in relation) not through the aesthetic choice, composition,
or craftsmanship. Photography was usable as a device because it
could be employed to present a matter-of-fact presentation of the
world (the `objective' detachment of science) while the photography
itself, as cultural object, was pervasive to the point of being `natura-
lized' as a given part of the world

Ook Jan Dibbets vertelde graag dat hij zijn foto's gewoon bij de sigaren-
boer om de hoek bracht om ze to laten ontwikkelen.6)
Als de fotografie nog Been aura bezat, hebben ironisch genoeg juist de
activiteiten van deze kunstenaars haar deze op de lange duur bezorgd.
Door toepassingen die in de toenmalige modernistische kunstfotografie
en deels ook in de beeldende kunst taboe waren, to (her)introduceren -
series, sequenties, en niet to vergeten verhalende elementen en het beeld
- hebben zij niet alleen nolens volens bijgedragen tot een definitieve
acceptatie van het medium fotografie in de beeldende kunst, maar zelfs
tot een verruiming van het kunstfotografisch walhalla; bijvoorbeeld tot
de esthethische waardering van de chronofotografie.
Jan Dibbets heeft met zijn `perspectief correcties' een belangrijke bij-
drage geleverd aan een nieuw beeldgebruik. Dibbets weet in deze wer-
ken, zonder de didactische overkill van Kosuth, ongeveer hetzelfde wat
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Afbeelding 3

F. Bacon, Dog, 1952
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Atbeelding 5

J. Dibbets, The Shortest Day at the van Abbemuseum, 1970.
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Kosuth vertelt to verbeelden. In een werk als Perspective Correction, Big
Square van 1968 rehabiliteert Dibbets het beeld op een abstracte, concep-
tuele wijze. Het trapezium, dat op de ateliervloer ligt, wordt door de
opname verkort tot een vierkant dat op het tafereel gaat zweven. Wij
zien een herkenbare afbeelding waar wij doorheen kijken, maar reali-
seren ons tegelijkertijd dat wij met een (re)constructie to maken hebben:
abstractie en realisme worden met elkaar verzoend. Met name de werken
die tot stand kwamen in Dibbets' atelier - een plaats bij uitstek waarin
beelden gegenereerd worden - krijgen een extra rituele dimensie. En met
zijn tijdsequenties heeft Dibbets mede bijgedragen tot de esthetische
herwaardering van het werk van Eadweard Muybridge; een proces dat al
in gang was gezet door Amerikaanse fotografen als Ray K. Metzker en
Robert Heinecken.

Er bestaat vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige
eeuw, toen ze gemaakt werden, belangstelling voor de foto's van
Muybridge.') En diens boeken Animals in Motion (1899) en The Human
Figure in Motion (1905) zijn vanaf de eeuwwisseling waarschijnlijk nooit
uit de handel geweest. Zij werden door beeldende kunstenaars gebruikt
als studiemateriaal bij de weergave van beweging en - evenals de werken
van Etiene-Jules Marey8) - al vroeg ook gebruikt als beeldmateriaal
waaruit werd geput. Zo zijn sommige werken van Degas en Rodin on-
denkbaar zonder de chronofotografie; in futuristische kunstwerken en het
bekende Naakt de trap afdalend uit 1912 van Marcel Duchamp worden
verschillende momenten van een beweging in een afbeelding samenge-
voegd tot een voorstelling, en een schilder als Francis Bacon heeft meer-
dere malen gebruik gemaakt van fotomateriaal van Muybridge (zie af-
beelding 3 en 4).
De foto's van Muybridge worden dus al meer dan 100 jaar gebruikt.
Maar de wijze waarop kunstenaars als bijvoorbeeld Dibbets (zie afbeel-
ding 5), Robert Smitson (zie afbeelding 6) en Vito Acconci fotografische
reeksen en sequenties gebruikt hebben, maakte de weg vrij voor het
postmodern recyclen van Muybridge. Een grappig vroeg postmodern
gebruik van Muybridge is Apple Advancing, uit de serie Sixteen Studies
from Vegetable Locomotion (1975) van Hollis Frampton en Marion Faller
(zie afbeelding 7). De dieren of mensen zijn vervangen door een appel,
die niet evenwijdig aan het tafereel beweegt maar in een voorwaartse
beweging uiteindelijk het modernistische platte vlak verduistert. In de
jaren tachtig hebben onder anderen William Wegman (zie afbeelding 8)
en Robert Mapplethorpe zich door Muybridge laten inspireren.
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Albeelding 7

Hollis Frampton en Marion Falter, Sixteen Studies from Vegetable Locomotion,
1975.
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Aibeelding 8

W. Wegman, Untitled (Fay Running. after Muybridge), 1988.
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Het citeren, het zich toeeigenen van andermans beelden, is gebruikelijk
in de kunstproduktie van de afgelopen twintig jaar. De meest radicale
toeeigeningen met betrekking op fotografie zijn wellicht de werken van
Sherrie Levine uit begin jaren tachtig, waarin zij reprodukties van foto's
van Evans en Weston als eigen werk presenteerde. Fotografie is daarbij
meer dan een onmisbaar hulpmiddel. Voor veel kunstliefhebbers is foto-
grafie het postmoderne medium bij uitstek.9) Sommige `oppositionele
postmodernisten', die het moderne project voortzetten, kennen aan de
fotografie zelfs een haast revolutionaire waarde toe. Zo werd - volgens
kunsttheoreticus Douglas Crimp - Robert Rauschenberg postmodernist
op het moment dat de fotografie in zijn werk begon samen to zweren met
de schilderkunst om de ondergang van de laatste to bewerkstelligen.10) Het
zijn vooral de ideeen van Roland Barthes, verwoord in diens Le message
photographique (1961) en Rhetorique de l'image (1964), die inspirerend
hebben gewerkt op oppositionele postmodernisten. In fotografiekringen
zijn Barthes' ideeen gepopulariseerd door Susan Sontag in haar On Photo-
graphy (1973).11) Maar het is vooral door de auteurs van het tijdschrift
October, met Rosalind Krauss als hoofdredactrice, dat deze ideeen de
basis zijn geworden voor een kunsttheorie die niet alleen leidde tot een
nieuwe interpretatie van ouder werk, maar ook van invloed zou zijn op
de contemporaine kunstproduktie.
De nieuwe postmodernistische fotografietheorie leidde tot een herwaar-
dering van werk uit de jaren zestig waarbij fotografie werd gebruikt, en
tot een nieuwe interpretatie van werk van Duchamp. Waar de conceptuele
kunstenaars in fotografie een middel vonden om de readymade to 'up-
daten', werd het werk van Duchamp door Krauss aan de hand van de
nieuwe (fotografie)-theorie geherinterpreteerd.
Dit proces is nog steeds bezig. Hier in Nederland is dat goed to volgen
in het hedendaagse kunstcentrum Witte de With in Rotterdam - onder
leiding van Chris Dercon - met niet alleen op fotografie gerichte ten-
toonstellingen als Walker Evans & Dan Graham (1992) en Michelangelo
Pistoletto e la fotografia (1993), maar ook in het werk van jongeren dat
daar getoond wordt en waarin vaak van fotografie gebruik is gemaakt. Zo
is ongeveer de helft van Cahiers nr. 1, dat Witte de With eind vorig jaar
publiceerde, direct of indirect gewijd aan het medium.
De nieuwe fotografietheoretici vielen ook de modernistische fotokunst-
liefhebbers aan en maakten daarmee onbedoeld de weg vrij voor een her-
waardering van de kunstfotografie van rond de eeuwwisseling.12)

De twee decennia rond de eeuwwisseling vormen in de geschiedenis van
de fotografie de periode van de (renaissance van de) `kunstfotografie',
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van de `fotokunst' of van het `pictorialisme', zoals dat tijdvak naar
Angelsaksisch gebruik steeds vaker wordt genoemd.
`Pictorialisme' is een lastig begrip. Het is waarschijnlijk in de fotografie
geintroduceerd door een fotograaf die een vorm van fotografie prakti-
zeerde waar de pictorialisten zich juist tegen of zouden zetten, name-
li jk door de Engelsman Henry Peach Robinson (1830-1901), die in 1869
Pictorial Effect in Photography: Being Hints on Composition and Chia-
roscuro for Photographers publiceerde.13) Anderzijds wordt het soms ten
onrechte in verband gebracht met het begrip `pittoresk'" ); iets waartoe
sommige pictorialisten zelf hebben bijgedragen, onder anderen door
Alfred Stieglitz (1864-1946) met zijn portfolio Pituresque Bits of New
York and other Studies.
Fotografie paste volgens Robinson dezelfde wetten toe als de beeldende
kunst. Als de fotograaf geen gelijkwaardige effecten wist to bereiken,
dan lag dat niet aan de onvolkomenheden van het medium, maar aan het
gebrek aan vaardigheid bij de fotograaf. Een belangrijke techniek om
foto's van kwaliteit to maken was naar Robinsons mening de combinatie-
druk; het samenvoegen van delen van verschillende glasnegatieven tot een
afdruk op papier. Deze methode, die vanaf het midden van de eeuw werd
toegepast en waarmee de academische schilderkunst wend nagebootst door
het combineren van verschillende negatieven tot allegorische voorstel-
lingen of genretaferelen, was vooral populair geworden na het succes van
Two Ways of Life van Oscar Gustav Reijlander (1813-1875). Two Ways
of Life is een combinatiedruk van dertig negatieven, die voor het eerst
werd geexposeerd op de Manchester Art Treasures Exhibition in 1857.
Een combinatiedruk stelde, aldus Robinson, de fotograaf in staat de ver-
schillende plans met de juiste scherpte weer to geven en de ware atmos-
ferische en lineaire betrekkingen tussen de verschillende afstanden to
handhaven. Bovendien kon een foto (`picture') in verschillende sessies
worden genomen, zodat alle aandacht op een figuur of subgroep gecon-
centreerd kon worden. Ging er bij de opname iets mis, dan hoefde niet
de hele scene opnieuw gefotografeerd to worden.

By thus devoting the attention to individual parts, independently
of the others, much greater perfection can be obtained in details,
such as the arrangement of draperies, refinement of pose, and
expression.'

Hoewel Reijlander schrijft dat hij door de combinatiedruk niet meer ge-
dwongen was zijn groepsportretten (vanwege de dieptescherpte) volgens
het Principe van de basreliefs to arrangeren, is het juist deze aandacht
voor de afzonderlijke delen die veel combinatiedrukken het aanzien geeft
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van platgewalste reliefs; een eigenschap die ze delen met de pre-rafaeli-
tische schilderkunst (waarin dit effect nog versterkt wordt door het
gebruik van locale kleuren) en waartegen de pictorialisten zich zouden
verzetten.l6)
Een belangrijke impuls voor het pictorialisme was de publikatie in 1889
van Naturalistic Photography for Students of the Art van de Engelse arts
en amateurfotograaf Peter Henry Emerson (1856-1936) (zie afbeelding
9).17) Emerson wijst erop dat ons oog maar een gedeelte van het blikveld
scherp waarneemt.18) Hij zette zich met name of tegen het gebruik van
combinatiedrukken: "Nature is so subtle that it is impossible to do this sort
of patchwork and represent her.""') Emerson propageerde het gebruik van
softfocuslenzen en edeldrukprocede's als kooldruk en platinodruk. Hoe-
wel hij in zijn boek Whistler prijst en van de eigentijdse Nederlandse
schilderkunst Anton Mauve en Isaac Israels noemt, is zijn werk vooral op
de realisten en vertegenwoordigers van de School van Barbizon geinspi-
reerd.
De pictorialisten zetten zich niet alleen of tegen de fotografie zoals
die werd beoefend door de leden van de bestaande fotografische genoot-
schappen. De introductie van de droge plaat met een gelatine emulsie op
glas (1871) en tenslotte de celluloidfilm (1889) hadden het fotograferen
vereenvoudigd en in 1888 bracht Eastman de Kodak nr. 1 op de markt
onder het motto You press the button, we do the rest'. Pictorialisten waren
doorgaans dilettanten, amateurs die naar analogie van de schilderkunst
`fotokunst' wilden beoefenen. Zij verzetten zich tegen de dreigende
vulgarisering van de fotografie - tegen de `snapshooters', kiekjes-
makers - maar ook tegen de vakfotografen.
"De vakfotografee", schrijft W.H. Idzerda, een van Neerlands kunstfoto-
grafen, "stond destijds in het teeken van scherpte en retouche, meer teeke-
ning dan fotografie, waarin ze than n.b. weer dreigt to vervallen, al is het
op eenigszins andere wi jze" (zie afbeelding 1O).20) Idzerda schreef dit in
1925 en zette zich toen of tegen de nieuwe fotografie, die in Nederland
door onder anderen Paul Schuitema, G. Kiljan en Piet Zwart werd ver-
tegenwoordigd. Het hoogtepunt van de kunstfotografie lag in de periode
1890-1920, maar haar vele beoefenaars gingen nog lang door.
De pictorialisten verenigden zich begin van de jaren negentig in nieuwe
exclusieve fotoclubs die tentoonstellingen organiseerden (ook internatio-
nale) waar streng op kwaliteit werd geselecteerd. Ook verzorgden zij
prachtuitgaven: fraaie tijdschriften en portfolio's met originele edeldruk-
procede-afdrukken of fotogravures. De bekendste fotoclubs waren: de
Wiener Camera Club (1891) met fotografen als Hugo Hennenberg (zie af-
beelding 11), Heinrich Kuhn en Hans Watzek; Linked Ring Brotherhood
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Atbeelding 12

R. Demachy, Achter de Coulisen, 1897.
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Afbeelding 13

A. Sieglitz, Scurrying Home, 1894.
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Albeelding 14

H. Berssenbrugge, Ponret van Mien Duymaer van Twist, 1915.
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in Londen (1892) met onder anderen J. Craig Annan en E. Ashton; de
Photo-Club de Paris (1894) met onder anderen E.J. Constant Puyo en
Robert Demachy (zie afbeelding 12) en de Camera Club in New York.
Deze laatste ontstond in 1896 uit het samengaan van The Society of Ama-
teur Photography en de New York Camera Club; Alfred Stieglitz zou er
tot 1902 een prominente rol in spelen (zie afbeelding 13).21) In Nederland
werd al in 1887 de Amateur Fotografen Vereeniging to Amsterdam opge-
richt, maar de kunstfotografie manifesteerde zich hier vooral na de
eeuwwisseling, met name na de Eerste Salon voor kunstfotografie, gehou-
den in Groningen in 1901.22) De bekendste Nederlandse pictorialist is
Henri Berssenbrugge (1873-1959) (zie afbeelding 14).
Kenmerkend voor de pictorialisten was de voorkeur voor stemmige, mis-
tige landschappen, gefotografeerd vanuit een hoog standpunt. Veelal
worden de landschappen bevolkt door vrouwen en kinderen die de sei-
zoenen voorstellen of in rollen figureren die typerend zijn voor de sym-
bolistische Fin de Siecle-sfeer. Een sfeer die versterkt werd door de
softfocus en de veel toegepaste edeldrukprocede's (zoals gomdruk, kool-
druk en platinodruk) die de foto's een schilderachtig en grafisch aanzien
gaven. Deze manipulaties van het beeld werden later (en tot voor kort)
onder invloed van de modernistische theorie als in strijd met het karakter
van het medium beschouwd.
De laatste tijd is er echter niet alleen sprake van een herwaardering van
het pictorialisme, maar zijn inmiddels ook `niet-straighte' technieken (zo-
als bijvoorbeeld de gomdruk) gerehabiliteerd en worden ze weer driftig
toegepast. Men kan zich zelfs afvragen of er een principieel verschil
is tussen de vele met gom gemanipuleerde vrouwen en kinderen van rond
de eeuwwisseling en met de paintbox bewerkte van de hedendaagse
kunstenares Inez van Lamsweerde.
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1. Met dank aan Rik Suermondt voor zijn commentaar op mijn manuscript.
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Het recht op ambiguiteit
De empathische kunstbeschouwing van Leo Steinberg

L. Boersma en H. Heezen

Elke student kunstgeschiedenis is vertrouwd met het modernistisch
gedachtengoed van Clement Greenberg. De naam Leo Steinberg is minder
goed bekend. Toch heeft deze eigenzinnige Amerikaanse kunsthistoricus
begin jaren zestig al scherpe kritiek geuit op het formalisme, en is hij
de eerste die het begrip 'postmodernisme' introduceerde in de beeldende
kunst. Onlangs gaf Steinberg in Utrecht een lezing over Picasso. De
volgende dag sprak hij in klein gezelschap over de empathische kunst-
beschouwing. Zijn gevleugelde uitspraak dat er to veel gedacht wordt in
'either/or', is in feite een pleidooi voor het recht op ambiguiteit in de
kunst.')

De kunsthistoricus Leo Steinberg (Moskou, 1920) was twaalf jaar oud
toen hij voor het eerst het toenmalige Kaiser Wilhelm Museum in Berlijn
bezocht. Staande voor een afbeelding van St. Sebastiaan, die zijn
marteldood volkomen onaangedaan ondergaat, formuleerde hij zijn eerste
'kunsttheoretische' vraag: 'Maar doet dat dan geen pijn?'. Later zou hij
van de beroemde kunsthistoricus Roger Fry (1866-1934) leren, dat zo'n
vraag volledig irrelevant is. Het ging volgens Fry immers in ieder
schilderij uitsluitend om de organisatie van de beeldende middelen. Ook
Kasimir Malevich schreef in 1928 over Titiaans St. Sebastiaan met pijlen
doorboord: 'Het onderwerp, of wat er met deze man gebeurt, roept bij
ons, als schilders, geen enkele interesse op'.
Leo Steinberg is nu 73 jaar oud, en nog steeds stelt hij vragen naar de
inhoud van een schilderij en de intenties van de maker. Zijn vragen zijn
ongebruikelijk en lijken soms zelfs wat naief, maar de antwoorden zijn
verrassend en getuigen van een scherpe blik, inzicht en eruditie. Dat
heeft hem bijna even beroemd gemaakt als Roger Fry.

Op 7 maart 1994 heeft Steinberg op uitnodiging van het Studium
Generale in Utrecht een lezing gehouden over het vroege werk van
Picasso. De lezing ging eigenlijk over slechts drie compositielijnen in een
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Afbeelding 1

Pablo Picasso, Zel f portret, 1907, Collectie National Galerie, Praag.
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zelfportret van Picasso uit 1907 (zie afbeelding 1). Deze drie trefzeker
geplaatste lijnen verlenen volgens Steinberg bet tweedimensionale portret
een levendige, driedimensionale kwaliteit. Door de 'abstracte' lijnen
wordt bet beeld als bet ware discontinu. We zien meer dan we in werke-
lijkheid zouden kunnen zien, want bet breukvlak dat door de lijnen
wordt aangeven toont dat bet hoofd zich voortzet buiten ons eigenlijke
blikveld. Dat laatste is in feite een eigenschap van ieder driedimensionaal
object en van elk levend lichaam. Picasso, zo beweert Steinberg, wilde
geen afbeelding maken, maar bet volledige lichaam herscheppen, omdat
hi j bet leven zelf wilde creeren.
De lezing typeert de 'methode Steinberg'. Kleine, schijnbaar onbelang-
rijke details worden minutieus bestudeerd, in een context geplaatst en
kunnen vervolgens de aanleiding zijn voor verregaande conclusies. Als de
schilder over voldoende kwaliteit beschikt is, volgens Steinberg, niets in
bet schilderij willekeurig.
Steinbergs suggestieve vraagstellingen roepen de nodige discussies op. En
hoewel hi j voor jongere, spraakmakende kunsttheoretici als Rosalind
Krauss van groot belang is geweest, heeft Steinberg - anders dan Roger
Fry - geen directe navolgers gehad. Zijn controversiele, in 1983 ver-
schenen boek The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern
Oblivion kreeg ruimschoots de aandacht van de pers, maar werd door
vakgenoten met de nodige reserves ontvangen. De'moderne vergetelheid'
zorgt er kennelijk voor dat we niet meer'zien' dat de geslachtsdelen van
Christus in bepaalde Renaissance schilderijen wel erg geprononceerd in
beeld komen. Gesteund door een studie geschriften uit de Renaissance
concludeerde Steinberg dat deze nadruk op de genitalien geen toeval is,
en evenmin een symptoom van extreme sexuele belangstelling. Het is bet
visuele equivalent van de theologische opvatting dat de Zoon van God
daadwerkelijk mens geworden is.
In bet gesprek dat een dag na de lezing plaatsvond, lichtte Steinberg zijn
standpunten toe: In The Sexuality of Christ heb ik elke mogelijke
persoonlijke sexuele gerichtheid of obsessie van de kunstenaar bewust
vermeden. De keuze voor sexuele symboliek of bet benadrukken van de
genitalien in religieuse Christelijke kunst is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de kunstenaar. Alszodanig is bet een kwestie van per-
soonlijke psychologie: bij Michelangelo is zo'n sexuele belangstelling
meer aannemelijk dan bij Raphael, bij Baldung Grien (zie afbeelding
2) eerder dan bijvoorbeeld bij Direr. Maar ik wilde bet onderwerp van-
uit een ander gezichtspunt benaderen en aantonen dat de uitstalling van
genitalien in een bepaalde periode zo vaak aan de orde is, dat bet niet
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kan worden afgedaan als een persoonlijke obsessie van deze of gene kun-
stenaar.'
Ik herinner me dat ik een boek in handen kreeg over het Heilige Graf,

een thema dat in de vijftiende eeuw erg populair was in de Franse kunst.
Het betreft meestal levensgrote beeldengroepen van rouwende figuren die
de dode Christus omringen. Pagina na pagina zag ik een Christusfiguur
met zijn handen gevouwen in zijn lies, soms zelfs in een heel demonstra-
tief gebaar. Zijn lichaam was gehuld in een Lang gewaad, dus was er geen
zedige reden voor het bedekken van zijn kruis (zie afbeelding 3). Wat
was hier aan de hand? Iemand suggereerde dat dit geen gebaar genoemd
kon worden omdat Christus immers dood was, en een van de omstanders
waarschijnlijk de handen in die positie had gelegd. Dit is een bijzon-
der naieve opmerking wanneer je bedenkt dat de dood van Christus een
unieke dood is, waarbij de goddelijke natuur levend blijft, en dat er niets
met het lichaam van Christus kan gebeuren zonder opzettelijk bedoeling.
Ik was nieuwsgierig naar wat het boek hierover to melden had, maar tot
mijn grote verrassing vond ik niets! Het onderwerp wordt volkomen ge-
negeerd, alsof het een soort decorum betreft waar je niet over spreekt.
Er wordt met zon verschijnsel in de Christelijke kunst omgesprongen
alsof het een koffievlek betreft op de das van je buurman. Wat doe je in
zo'n situatie? Beleefdheidshalve doe je alsof je het niet gezien hebt. Maar
ik vermoedde dat het hier om een belangrijk onderwerp ging waarvan de
wortels gezocht moesten worden in de theologie. Ik ontdekte nog iets,
namelijk dat het bewust tentoonspreiden van de genitalien - wat ik het
ostentatial genitalium' heb genoemd - dikwijls gepaard ging met een
extreem tragische of melancholische uitdrukking op het gelaat van
Christus of de madonna. Daaruit concludeerde ik dat het lets to maken
moest hebben met het lijdensverhaal, waartoe ook het mens-zijn van
Christus behoort: de passie begint daar waar het mens-zijn begint, in de
genitalien, en eindigt met het aanbrengen van de wond in de zijde van
Christus. Gisteren zag ik in het Utrechtse Catharijne Convent een schil-
derij van de kruisafname waarbij het bloed van de zijwond terugvloeit
naar de lies. Dit is een duidelijk symbool voor de koppeling tussen begin
en eind. En in de Christelijke leer staat de cirkel voor volmaaktheid.'
Volgens de leer van de heilige Augustinus, en dat betekent de norma-

tieve christelijke traditie gedurende acht-, negenhonderd jaar, had Adam
voor de zondeval complete controle over zijn lichaam. Hij was zich zelfs
bewust van zijn innerlijke lichaamsfuncties, van zijn bloedcirculatie, een
controle die de mens sindsdien niet meer bezit. Augustines veronderstelt
dat Adam een zekere mate van deze controle is kwijtgeraakt, in elk geval
die over een lichaamsdeel. Omdat Adam de zonde van de ongehoorzaam-
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Afbeelding 3

Jan van Scorel/Cornelis Buys, Bewening van Christus met leden van de
familie Van Egmond, ca. 1535-1540, Centraal Museum, Utrecht.
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heid begaat, implanteerde God die ongehoorzaamheid in dat deel van het
lichaam waaruit alle generaties voortkomen: de penis. Zoals Augustinus
al opmerkte: soms komt het in actie wanneer je dat niet wilt, en wanneer
je het wel wilt weigert het. Iedereen is dus voortgekomen uit een licha-
amsdeel dat niet werkt zonder zonde, omdat het niet werkt vanuit de wil.
En dat is de reden waarom Adam beschaamd was na de zondeval. De on-
vrijwilligheid van de erectie roept schaamte op, en hij ging vijgebladeren
dragen.'
Kunstenaars zijn de enige mensen in de maatschappij die zich reken-
schap moeten geven van het hele lichaam van Christus, en wanneer ze
vroeg of last aankomen bij de geslachtsdelen zullen ze zich afvragen:
"Wat voor penis zou Christus hebben gehad, een pre-lapsarische of en
post-lapsarische? Voor de zonde of na de zonde? En wat betekent dat
voor het moment dat God een menselijke gestalte aanneemt?". Als hij de
volledige gedaante van de mens aanneemt tot in de penis toe, waar
dezelfde God zijn straf in heeft geimplanteerd, dan is dat de uiterste
vorm van zijn vereenzelviging met de mens.'
Ik suggereer dat de dood van Christus begint in het bloed van de penis.

Als de kunstenaar zich afvraagt welke rol dat orgaan krijgt toebedeeld bij
de opstanding, moet hij vanuit de medische wetenschap in de Renaissan-
ce geweten hebben dat het bloed de zwelling van de penis veroorzaakt.
Zo'n erectie is natuurlijk een shockerend symbool, en sommigen vonden
dit het moeilijkst to accepteren argument in mi jn boek. Het is aanstoot-
gevend, ik ben me daar volledig van bewust, maar het is er en kunste-
naars, zoals Van Heemskerck, hebben het gedurende een korte periode
in de zestiende eeuw zo geschilderd (zie afbeelding 4). Waarom zou hij
dat gedaan hebben? Mi jn antwoord op die vraag is, dat kunstenaars dit
alleen doen waneer het strookt met de christelijke doctrine.
In het tweede boek dat ik over dit onderwerp, de sexualiteit van

Christus, zal uitbrengen staat een verhaal van Nathalie Simon Davis, dat
hiermee verband houdt. Zij is een Amerikaanse historicus die werkt in
de Franse, laat-middeleeuwse archieven. Zij schreef een boek over wat
ze noemt "remission narratives". Dat zijn verhalen die bewaard zijn
gebleven in de juridische archieven over mensen die veroordeeld werden
voor misdaden, maar later weer werden vrijgesproken. Zij vertelt het
verhaal over het feest van Corpus Christi dat in 1530 gevierd werd in
Senslis, dus ten tijde van Van Heemskerck. Ter gelegenheid van de
viering werd een toneelstuk opgevoerd over het Iijdensverhaal, en wel de
dood en de opstanding van Christus. De plaatselijke barbier, Guillaume
Caranda, 21 jaar oud, speelde Christus. Hij lag in de kist en verrees. Na
de opvoering, toen Caranda met enkele vrienden wat ging drinken, hield
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Afbeelding 4

Maarten van Heemskerck, Man van tranen, ca. 1525-1530, Bob Jones University
Collection, Greenville, South Carolina.
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de smid uit de buurt, die waarschijnlijk stomdronken was, hem aan en
moet hij zoiets gezegd hebben als: "Nu heb ik God op aarde gezien, maar
vertel eens, hield je je pik stijf terwijl je God speelde?". In een voetnoot
merkt Nathalie Davis op dat er in het door een klerk opgestelde docu-
ment geen sprake is van het woord "pik". Er staat: 'Hield je je schaam-
tevolle, en oneerbare lid op". Wat gebeurt er, Caranda schuift de man
opzij en loopt verder met zijn vrienden. Maar wanneer ze een uur later
terugkeren, doet zich hetzelfde voor. De smid vraag opnieuw: 'Hield je
je pik stijf toen je God speelde?". Hij werd gewelddadig en viel Caranda
aan, die op zijn beurt een mes trok en hem daarmee in het gezicht
verwondde. De arme smid ging naar huis, waar hij doodbloedde. Caranda
werd schuldig bevonden aan moord, en vluchtte de stad uit. Maar zijn
vrienden zonden een gratieverzoek naar de koning, Francois I, die hem
gratie verleende.'
'Dit verhaal vond Davis in de archieven, en ze refereert aan mijn boek,
omdat het een mogelijk antwoord biedt op de vraag wat een dronken
smid op de gedachte heeft gebracht dat Christus met een erectie zou
verrijzen. Hij had de schilderijen van Van Heemskerck niet gezien, en
Bocaccio niet gelezen. Het moet gewoon taal van de straat geweest zijn.
Vanuit zon situatie vloeit een dergelijke symboliek voort.'

Steinbergs hart gaat vooral uit naar het werk van kunstenaars uit de
Renaissance, zoals Mantegna en Michelangelo, en naar een grote meester
uit de Gouden Eeuw, Velazquez. Maar de twintigste-eeuwse kunst is het
terrein waarop hij het eerste bekendheid heeft verworven.
In het boek The Painted Word beschrijft Tom Wolfe een ontmoeting met
een kunstrecensent in New York in 1963. Als hij het Abstract Expres-
sionisme ter sprake brengt, roept de recensent op een toon alsof Wolfe de
laatste in de stad is die het nieuws ter ore komt: 'Listen, Abstract-
Expressionism is dead. Its been finished off by a professor at Hunter
College, a guy named Leo Steinberg'. Steinberg heeft vast niet persoonlijk
het Abstract Expressionisme 'de das om gedaan', maar met bij voorbeeld
zijn essay over Jasper Johns uit 1962 heeft hij wel het nodige bijgedragen
aan de acceptatie van de Pop art en de hernieuwde figuratie in het alge-
meen. Dit zou hem in directe oppositie brengen met de machtigste kunst-
criticus in die tijd: Clement Greenberg.
Greenberg (1909) kan gerekend worden tot de formalistische school van
Roger Fry. Het kunstwerk werd uitsluitend gezien als vorm en kon alleen
beoordeeld worden op zijn materiele en formele kwaliteiten. Alleen de
kleur, de verf en de compositie zijn wezenlijke elementen. In beroemde
essays als'Modernist Painting' (1965) schetst Greenberg de ontwikkeling
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van de schilderkunst als een logisch, lineair proces. De essentie van het
modernisme is dat het leidde tot een'zuivering', een stapsgewijze elimi-
natie van alles wat niet eigen was aan het medium. Het enige aspect dat
uniek is aan het schilderij is dat het een plat vlak is bedekt met verf:
'Modernist painting oriented itself to flatness as it did to nothing else'.
Met dit criterium is vooruitgang - en dus kwaliteit - meetbaar geworden,
en krijgt het esthetisch oordeel een objectieve, universele waarde. Voor
Greenberg getuigden de Woman-series van De Kooning en de latere wer-
ken van Jackson Pollock dan ook van artistieke onzekerheid en achteruit-
gang. Tegen de algemene opinie in, schreef Leo Steinberg in 1955 echter
enthousiaste recensies over deze werken.
In 'Other Criteria', een belangrijk essay uit 1972, gaat Steinberg frontaal
in de aanval. In de formalistische ethiek, zo schrijft hij, blijft de ideale
criticus onberoerd voor de intenties van de kunstenaar. Hi j staat los van
zijn eigen culturele context; doof voor ironie en blind voor iconografie
schrijdt hij ongenaakbaar voort, geprogrammeerd als Orpheus op zijn
terugreis uit de onderwereld. Steinberg twijfelt niet aan de waarde van
de analyses van de formalisten, maar wantrouwt 'hun zekerheden, de
wijze waarop zij kwaliteit kunnen meten en hun zelfingenomen onver-
schilligheid ten opzichte van die artistieke aspecten die zij niet kunnen
meten'. Bovenal heeft hij een afkeer van hun dicterende standpunt:'...die
houding waarin zij een kunstenaar voorschrijven wat hij moet doen, en
de beschouwer vertellen wat hij niet mag zien.' Greenbergs modernis-
tische schema is volgens Steinberg in essentie fout omdat het in de
moderne kunst iedere inhoud ontkent, terwijl het bij historische kunst
voorbij gaat aan het contemporaine bewustzijn van het medium. Ook de
17e-eeuwse schilder was zich bewust van het feit dat hij met olieverf op
een plat stuk linnen werkte en deze schilder was net zo min uitsluitend
bezig met inhoud en illusie als de eigentijdse schilder met vorm.
Steinberg meent dat er to veel gedacht wordt in 'either/or.' Tijdens de
bijeenkomst op de Rijksuniversiteit in Utrecht herhaalde hij deze uit-
spraak ten overvloede. De keuze tussen de formalistische of de iconologi-
sche benadering is niet alti jd even vruchtbaar. Wie tiers interpretaties van
een kunstwerk heeft bestudeerd kan er een verdedigen, of er een elfde
aan toevoegen. Maar de kunsthistoricus kan ook kiezen voor een andere
optie. Zo verging het Steinberg bij voorbeeld tijdens een studie naar het
grondplan van een kerk van Borromini.
Steinberg: 'Toen ik student was ging ik op excursie naar Rome. Onze
docent bouwkunst nam ons mee naar de St. Carlo alle Quatro Fontane en
zei, kijkend naar het gebouw: 'How would you describe such a plan? Its
indescribable'. Ik nam me meteen voor een poging to wagen, en keerde
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na het programma van die dag terug naar de kerk. Ik kreeg, wat ik toen
dacht, een geweldig idee. Je kan het concept van de kerk niet herleiden
vanuit het grondplan, maar wel vanuit het entablement. Terug in New
York verdiepte ik me in de literatuur en vond al gauw twee dingen.
Allereerst kwam ik tot de conclusie dat het idee niet werkte, en boven-
dien dat het al eens door anderen was onderzocht. Maar naarmate ik meer
las kwam pas de grote verrassing: er bestonden welgeteld twaalf ver-
schillende interpretaties van de geometrie van het grondplan! En in plaats
van mezelf de vraag to stellen welke van deze interpretaties de juiste
moest zijn - moet het begin gezocht worden in een innerlijke ovaal die
zich uitstrekt Tangs de assen, als een kruis, als een achthoek? - of een
nieuwe to bedenken, zei ik tegen mezelf: ga terug naar het werk en vraag
jezelf of wat het is dat zo'n grote varieteit en tegenspraak in interpre-
taties mogelijk heeft gemaakt. En toen realiseerde ik me dat het ging om
de aanwezigheid van een contrapunt, een drie-in-een verhouding, die
een eenduidige interpretatie onmogelijk maakt, net zoals je contra-
puntische muziek niet kunt ombuigen tot een lineaire harmonie zonder
voorbij to gaan aan de essentie. Hier ging het om de interactie van drie
verschillende thema's - de ovaal, het kruis en de octagon. Toen ik dat
eenmaal gevonden had, kon ik de rest verklaren.'
'Kortom, ik ben geinspireerd door de contradicties in de literatuur. En
dit is belangrijk, want als twee of meer serieuze, intelligente volwassenen
naar hetzelfde werk kijken en het radicaal anders interpreteren dan is er
iets met het werk aan de hand. En de zwakte van de interpretatoren is dat
ze niet in staat zijn die ambiguiteit in hun geest vast to houden. We
denken in termen van 'either/or' en dat is de verkeerde manier om over
dingen na to denken. De kunstenaar heeft recht op ambiguiteit.'

Wie een modern kunstwerk wil beoordelen moet volgens Steinberg pogen
al zijn criteria terzijde to schuiven. Hijzelf volgt de methode van de
'empathie'. Daaronder verstaat hij het vermogen zich in to leven in een
werk en de intenties van de kunstenaar. De essentie van moderne kunst
is volgens hem immers het gegeven dat het zich afspeelt in een schemer-
zone waar geen vaste waarden bestaan. Het is een functie van de modern
kunst om deze onzekerheid op de toeschouwer over to brengen, waardoor
de confrontatie met het werk een existentiele ervaring kan zijn. Met
andere woorden, de identificatie van de beschouwer met hetgeen hij
waarneemt is een voorwaarde voor een goed begrip van een werk.
Steinberg heeft wel eens geschreven dat hij altijd kan zien wanneer een
kunsthistoricus nooit getekend of gedanst heeft.
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Afbeelding 5

Hans Haacke, U.S. Isolation Box, Grenada, 1983. In soortgelijke kisten sloot het
Amerikaanse leger krijgsgevangenen op. Kort na de opening van de groepsten-
toonstelling `Call against U.S. Intervention in Central America' (1984) verplaatsten
employees van het Graduate Center dit werk naar een donkere hoek van de
expositieruimte, zodat het opschrift nauwelijks meer leesbaar was. Na protest werd
de kist weer teruggebracht naar haar oorspronkelijke plek.
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Gevraagd naar zijn belangstelling voor moderne kunst en, vanwege zijn
fenomenologische belangstelling, in het bijzonder voor Bruce Nauman,
antwoordt Steinberg:
'Ik weet dat iedereen hier aanwezig geinteresseerd is in moderne kunst,
maar mijn hart ligt vooral bij andere problemen. Ik woon en werk in
New York, en al de theologische literatuur die ik lees voor bijvoorbeeld
The Sexuality of Christ is zo omvangrijk dat er geen tijd over blijft voor
andere zaken. Maar ik schreef in 1986 een artikel over Hans Haacke, een
Duitse immigrant, omdat ik daar een persoonlijke reden voor had. Inmid-
dels verbleef ik al een hele tijd in de Verenigde Staten, had ik verschil-
lende prijzen gekregen en was ik professor geworden aan de universiteit.
Mijn status was daardoor in de loop der tijd veranderd: ik ging deel
uitmaken van een soort establishment. Dat laatste zinde me niet, en ik
probeerde me ervan to distantieren. Nu, Hans Haacke interesseerde mi j,
omdat hi j de eerste kunstenaar was die in staat bleek kunstwerken to
maken die geweigerd werden door musea (zie afbeelding 5). Ze wilden
sommige werken niet ten toon stellen. Haacke had namelijk iets werke-
lijks obsceens ontdekt. Niet iets dat met sex to maken had, want daar is
tegenwoordig geen obsceniteit meer in to ontdekken. De enige echte
ironische vorm van obsceniteit is mensen to vragen waar hun geld van-
daan komt, en dan vooral aan degenen die donaties verstrekken aan
musea. En dan wil ik u de volgende vraag voorleggen: als je ontdekt dat
een van de grootste sponsors van een museum een chemische fabriek is
die gifgassen voor Auschwitz heeft geproduceerd, als met dat geld nu het
museum in Keulen wordt gesteund, maakt dat dan deel uit van de kunst-
geschiedenis? Dit is een hele interessante, morele kwestie, die Haacke aan
de orde heeft gesteld. Ik heb over deze kunstenaar geschreven om zelf
een positie in to nemen aan de andere kant van het establishment. Ik denk
dat het de laatste keer was dat ik over moderne kunst schreef '
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Noten

1. Dit artikel is ongewijzigd overgenomen uit Metropolis M, XV (1994), nr. 3,
p. 34-39. Het aantal afbeeldingen is teruggebracht van zeven naar vijf.
Alle citaten van Leo Steinberg waarvan de bron niet wordt vermeld zijn
afkomstig uit het gesprek dat hij op 8 maart 1994 voerde aan het kunsthis-
torisch instituut in Utrecht.

154



Literatuur

Leo Steinberg, The sexuality of Christ in Renaissance art and in modern
oblivion, Pantheon books, New York, 1983.

Van Leo Steinberg verschenen de volgende belangrijke artikelen over Picasso's
vroege werk (bibliografische noot Studium Generale):

The Philosophical Brothel', Art News, LXXI (1972), nr. 5, p. 20-29; nr. 6, p. 38-
47. Herdruk, met een inleiding van Rosalind Krauss, in: October, nr. 44 (lente
1988), p. 3-74.

Resisting Cezanne', Art in America, LXVI (1978), nov/dec, p. 114-133.

The Polemical Part', Art in America, LXVII (1979), maart/april, p. 114-133.

Drie essays over het latere werk van Picasso zijn gebundeld in L. Steinberg Other
Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art. Oxford U.P. New York
1972, 1975 (paperback).

155





Personalia

Drs. H. Ibelings (1963), studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universi-
teit van Amsterdam en werkt in het Nederlands Architectuurinstituut
in Rotterdam.

Drs. M.W.F. Simon Thomas, studeerde kunstgeschiedenis aan de Uni-
versiteit Utrecht. Ze bereidt een dissertatie voor over ornament-
theorieen in Nederland tussen 1850 en 1940. Zij is werkzaam als edu-
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Drs. C. Schnitger (1954), studeerde kunstgeschiedenis aan de Univer-
siteit van Amsterdam en is werkzaam als publiciste en kostuum-
historica. Zij is als docent verbonden aan een modeacademie. Daarnaast
onderzoekt zij op dit moment de functie en betekenis van kleding in
Nederlandse romans uit de tweede helft van de negentiende eeuw en
werkte zij onlangs mee aan de publikatie Kleding op de bon (Assen
1995) over textiel en kleding tijdens en vlak na de Tweede Wereld-
oorlog.

Dr. J. van Adrichem (1956), van 1974 tot 1979 volgde hij de lera-
renopleiding MOA-MOB-acte tekenen aan de Rietveldacademie in
Amsterdam. Daarna studeerde hij tot 1987 kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Van 1984 tot 1990 was hij werkzaam bij
het museum Boymans-van Beuningen en vanaf 1991 is hij docent bij
de Vakgroep Kunstschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Dr. A. Martis (1944), studeerde van 1964 tot 1969 aan de Rietveld-
academie in Amsterdam en haalde de MOB-acte tekenen. Van 1969 tot
1972 is hij werkzaam geweest in Aruba, waar hij geboren is, en in
Nederland bij het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs.
Van 1972 tot 1978 studeerde hij kunstgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht en promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam.
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Vanaf 1990 is hij werkzaam als universitair hoofddocent moderne
kunst van de Vakgroep Kunstgeschiedenis bij de Universiteit Utrecht.

Prof. L. Steinberg is geboren in Moskou, op 9 juli 1920. Zijn vader,
een wetenschapper, schrijver en politiek activist, was juridisch
adviseur in het eerste kabinet van Lenin. Onder de toenemende terreur
vertrok zijn familie in 1923 naar Berlijn. Daar zou het Orthodox-
joodse gezin wonen tot de machtsovername van Hitler hen noodzaakte
to verhuizen naar Londen. Leo Steinberg promoveerde, na een afge-
broken studie filosofie, in 1962 in New York op de Italiaanse architect
Carlo Borromini. Hij schreef vooral over werken van oude meesters,
zoals over het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci en een altaar-
stuk van Pontormo. Maar in Nederland geniet hij vooral bekendheid
door zijn artikelen over moderne kunst, zoals die over Picasso en Hans
Haacke. In zijn essay Other Criteria (1972) introduceerde hij de term
'flatbed picture plane' (ontleend aan de drukkerswereld) waarmee hij,
tegen de formalistische opvattingen van Clement Greenberg in, doelt
op een radicale wijziging in de orientatie van de kunstenaar en de
inhoud van de kunst. Met 'flatbed picture plane' beschrijft Steinberg
het beeldvlak als een niet hierarchische ordening waar zich, analoog
aan de moderne informatiestromen, meerdere, deels onbewuste proces-
sen afspelen.
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