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  INLEIDING 
 
Willem de Kooning (24 april 1904 - 19 maart 1997) vertrekt uit zijn geboorteplaats 
Rotterdam op 18 juli 1926 naar de Verenigde Staten als verstekeling aan boord van 
het Britse vrachtschip de SS Shelley.1 Hij vestigt zich - illegaal - in New York. In 
september 1968 vaart hij naar Rotterdam terug als wereldberoemd schilder - en 
Amerikaans staatsburger - aan boord van het luxe passagierschip de SS Rotterdam. De 
Kooning komt om in het Stedelijk Museum van Amsterdam de opening  
bij te wonen van de eerste overzichtstentoonstelling in Europa van zijn werk dat tot 
het abstract expressionisme wordt gerekend. De Kooning is dan inmiddels al 64 jaar 
oud en hij is in Nederland - zeker bij het grote publiek - zo goed als onbekend. Op 19 
september opent de directeur van het Stedelijk Museum Edy de Wilde in 
aanwezigheid van onder anderen de Amerikaanse ambassadeur de expositie getiteld 
‘willem de kooning’. Eind september weer vertrekt de King of Canvas - zoals zijn 
Amerikaanse bijnaam luidt - om nooit meer voet aan wal te zetten op Nederlandse 
bodem.  
 
 Vraagstelling   
 
Welke contextuele factoren zijn werkzaam geweest bij de trage ontdekking in 
Nederland van het belang van het werk van de Amerikaanse abstract 
expressionistische kunstenaar van Nederlandse afkomst Willem de Kooning (1904-
1997)?  
 
In 1905 kreeg Vincent van Gogh (1853-1890) - die de vader van het expressionisme 
is genoemd - zijn eerste overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam.2 Hij was toen vijftien jaar dood, overleden en begraven in Frankrijk. Had 
hij nog geleefd, dan zou hij 52 jaar oud zijn geweest.  
 
Willem de Kooning werd met een eerste overzichtstentoonstelling in Nederland 
geëerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam toen hij al 64 jaar oud was. Hij was 
toen springlevend en sedert jaren een internationaal gevierd schilder. Waarom heeft 
zijn doorbraak juist in Nederland zo lang op zich laten wachten? Welke waren de 
barrières die genomen moesten worden om het abstract expressionistische werk van 
deze van oorsprong Rotterdamse volksjongen, die als schilder furore maakte in de 
wereldstad New York, op Nederlandse bodem tentoongesteld te krijgen? 
 
 Relevantie vraagstelling  
De context waarin het werk van de Amerikaanse abstract expressionisten is ontstaan, 
wordt sterk gedomineerd door de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep die is 
gekenmerkt door een diepgaande wijziging in de mondiale machtsverhoudingen. Het 
communistische Oostblok kwam te staan tegenover het Vrije Westen. Traditionele 
grootmachten - Groot-Brittannië, Frankrijk en ook Nederland onder meer - zijn door 
een proces van dekolonisatie van hun mondiale invloed ontdaan. Eén van de gevolgen 
voor de kunst was de verschuiving van het artistieke centrum van Parijs naar New 
York, een verschuiving die niet door iedereen direct is opgemerkt.  
                                                
1 Mark Stevens en Annalyn Swan, De Kooning. Een Amerikaanse meester (oorspr. titel: de Kooning: 
An American Master, New York 2004), Amsterdam 2004, p. 73. 
2 Lloyd, Jill, Vincent van Gogh en het Expressionisme, tent. cat.  Amsterdam (Van Gogh Museum) 
2006, p. 11. Max Pechstein: ‘Van Gogh was een vader voor ons allen!’. 
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Ook in Nederland is het proces van deze artistieke kanteling ten gevolge van de 
verschuivende machtsverhoudingen een fenomeen dat eigenlijk pas is opgevallen toen 
het proces eind jaren vijftig al bijna voltooid was. Dat biedt een eerste verklaring voor 
het uitblijven van directe belangstelling voor Amerikaanse kunst in het algemeen 
gedurende die periode. Maar men kan zich afvragen of ook de veranderende 
machtsverhoudingen die optraden in de naoorlogse situatie in Nederland zelf een 
temporiserende rol hebben gespeeld bij de stroeve doorbraak van De Kooning in dit 
land als abstract expressionist. Twee actoren - beiden museumdirecteuren - zullen 
centraal staan: Willem Sandberg (1897-1984) en Edy de Wilde (1919-2005).  
 
Voor het in kaart brengen van de opkomst van het abstract expressionisme in de 
Verenigde Staten, moet speciale aandacht worden besteed aan Jackson Pollock (1912-
1956) zonder wie deze Amerikaanse beweging mogelijk niet van de grond zou zijn 
gekomen. 
 
 Methode van onderzoek  
Hoe zal worden gepoogd het antwoord op de vraagstelling te vinden en welke 
bronnen staan daarvoor ter beschikking? Onder meer door een keuze voor 
verschillende kunsthistorische onderzoeksmethoden zoals de historisch empirische, 
esthetische en contextuele uitgedrukt in biografische data, iconografische analyse en 
contextuele positionering en het kwaliteitsoordeel. Deze benaderingen zullen op een 
geïntegreerde wijze worden toegepast omdat dan pas een zo verantwoord mogelijke 
verklaring kan worden gevonden voor de verschijnselen die zich tijdens het 
onderzoek voordoen. Bij de bronnen komen indien mogelijk ook relevante 
kunstkritieken aan de orde in de betreffende hoofdstukken. Deze worden besproken 
voor zover ze van belang zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag, dat wil 
zeggen bij de sleutelmomenten, zoals bij tentoonstellingen van Amerikaanse kunst 
gehouden in het Stedelijk Museum en de overzichtstentoonstelling van het werk van 
De Kooning in 1968. 
  
 Perspectieven  
Om de onderzoeksdata te kunnen plaatsen en duiden stel ik drie perspectieven voor 
die het onderzoeksmateriaal lijkt te generen en die het onderzoek richting te geven. 
 
Op de eerste plaats wat wordt aangeduid met ‘het proces van Amerikanisering’. 
Daarbij wordt gedoeld op een proces van culturele en artistieke uitwisseling, een 
intercontinentaal tweerichtingen verkeer dat zich heeft afgespeeld tussen West-
Europa - in casu Nederland - en de Verenigde Staten, tijdens het leven van Willem de 
Kooning (1904-1997). Dit proces zal een belangrijke factor blijken te zijn bij de 
beantwoording van de hoofdvraag.  
 
Op de tweede plaats betreft dat de invloed van twee ‘Grote Verhalen’ ofwel 
ideologieën. In het tijdvak dat in de thesis centraal staat, zijn dat het christendom en 
het communisme. Zoals zal blijken beïnvloedden deze ‘Grote Verhalen’ in 
belangrijke mate de keuzes die de actoren, die in de thesis naar voren zullen komen, 
hebben gemaakt.  
 
Op de derde plaats zal worden gekeken - voor zover in aanmerking komend - naar de 
rol van modernisering - in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe technologie en 
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de ontwikkelingen in de psychologie - bij de ontwikkeling van de 20e eeuwse kunst en 
met name bij die van het abstract expressionisme. 
 
Met deze drie perspectieven zal worden gepoogd een breder inzicht te geven in het 
proces dat met de acceptatie van het werk van De Kooning gepaard ging dan met 
uitsluitend traditionele kunsthistorische methodieken - de biografie, de iconologie et 
cetera - mogelijk lijkt. Een dergelijke aanpak zal wellicht ook iets kunnen blootleggen 
van hetgeen zich onder de reguliere aannames in de kunstgeschiedschrijving bevindt, 
aannames die doorgaans niet expliciet inhoudelijk aan de orde komen. Ik hoop aldus 
een bescheiden, maar toch wat verrassende bijdrage te kunnen leveren aan de 
historiografie van de moderne kunst. 
 
 Opbouw 
Het eerste hoofdstuk analyseert het begrip abstract expressionisme. Ik ga in op de 
begrippen ‘abstract’ en ‘expressionisme’, de samenstellende bestanddelen immers van 
het abstract expressionisme, en de kunsthistorische en cultuurhistorische context van 
deze begrippen. We volgen de oversteek van deze begrippen van Europa - Parijs, 
Amsterdam - naar de Verenigde Staten - New York - en brengen de meest relevante 
biografische aspecten van de jeugd en motieven in kaart van Willem de Kooning om 
zich in New York te vestigen. Behalve De Kooning zijn de belangrijkste actoren in dit 
hoofdstuk, Vincent van Gogh (1853-1890), Johanna Gesina Van Gogh-Bonger (1862-
1925) onder meer als dealer van het werk van Van Gogh in New York, en Piet 
Mondriaan (1872-1944). 
 
In het tweede hoofdstuk staan de opkomst en de specifieke betekenis van het abstract 
expressionisme in en voor de Verenigde Staten centraal met de initiërende rol die het 
werk van Jackson Pollock (1912-1956) daarin heeft gespeeld met - behalve Pollock - 
als belangrijkste actoren: Peggy Guggenheim (1898-1979), wederom Piet Mondriaan, 
Marcel Duchamp (1887-1968), Clement Greenberg (1909-1994), Harold Rosenberg 
(1906-1978) en uiteraard Willem de Kooning. 
 
In het derde hoofdstuk komt de rol van het Stedelijk Museum in Amsterdam in beeld, 
aan de hand van onder meer de tentoonstellingsactiviteiten en het verzamelbeleid van 
directeur Willem Sandberg (1897-1984) die van 1945 tot zijn vertrek in 1962 op 
verschillende wijzen aandacht heeft besteed aan de ontwikkelingen van de 
Amerikaanse kunst. 
  
Hoofdstuk vier behandelt de rol van Edy de Wilde (1919-2005), van 1946 tot 1963 
directeur van het Van Abbemuseum te Eindhoven en van 1963 tot 1985 directeur van 
het Stedelijk Museum van Amsterdam. Actoren zijn onder anderen de Amerikaanse 
kunsthandelaar Sydney Janis (1896-1989), dichter en schrijver Bert Schierbeek 
(1918-1996) en een enkele vertegenwoordiger van het Museum of Modern Art van 
New York. Daarbij komt de aandacht te liggen op de pogingen van De Wilde sedert 
1959 om schilderijen te verwerven van De Kooning en zijn inspanningen die hebben 
geleid tot zijn triomf, de eerste grote overzichtstentoonstelling van het werk van De 
Kooning in Europa in 1968 in het Stedelijk Museum.  
 
Ten slotte wordt in de conclusie de balans opgemaakt en antwoord op de hoofdvraag 
gegeven in samenhang met een korte terugblik op de gehanteerde methoden en 
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perspectieven en het inzicht dat deze hebben opgeleverd in het kader van dit 
onderzoek. 
 
 
 
     -.- 
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  HOOFDSTUK I  ROTTERDAM - NEW YORK 
 

Vroege jaren 
Willem de Kooning is op 24 april 1904 in Rotterdam geboren in het souterrain van de 
Zaagmolenstraat 13 in de armoedige arbeiderswijk Rotterdam-Noord. Zijn vader - 
wiens vader eveneens Willem heette - heette Leendert de Kooning (1876-1955) en de 
meisjesnaam van zijn moeder luidde Cornelia Nobel (1877- 1968). Zijn ouders 
trouwden in 1898 - beiden begin twintig derhalve - in Schiedam. Hun eerste kind is 
Marie dat zes maanden na het huwelijk in 1899 is geboren. Dan volgen drie kinderen 
- waaronder een tweeling - die al spoedig na de geboorte overlijden. Willem is het 
vijfde kind. Vader Leendert - die probeert een bestaan op te bouwen als bottelaar van 
bier en frisdranken - wordt omschreven als ambitieus, autoritair en afstandelijk op het 
barse af. Moeder Cornelia daarentegen zou zeer opvliegend van aard zijn. Ze zou de 
kinderen en waarschijnlijk ook haar man hebben geslagen. Cornelia en Leendert 
scheiden in 1908 als Willem vier jaar oud is, op initiatief van Leendert.3 Dat is 
opmerkelijk. 
 
Echtscheiding was in die tijd in alle kringen hoogst ongebruikelijk en werd als een 
schande gekwalificeerd. Bovendien was een echtscheiding naar Nederlands recht 
geen eenvoudige zaak. De gebruikelijke oplossing voor de meest knellende 
huwelijksproblemen was de tussenvorm die de wettelijke verplichting van de 
echtelieden tot samenwoning ophief, de zogenaamde scheiding van ‘tafel en bed’ 
waarbij het huwelijk zelf  in stand bleef.4  
 
De voogdij over Marie en Willem werd aan Cornelia toegewezen. In datzelfde jaar 
1908 hertrouwen beide ouders. Vader Leendert - inmiddels 32 jaar oud - huwt de 
negentienjarige Neeltje Johanna Been die twee maanden na de huwelijksvoltrekking 
zwanger wordt. Zij wordt omschreven als een echtgenote die alleen voor haar man 
leefde en die nauwelijks naar de kinderen omzag. Moeder Cornelia hertrouwt met 
Jacobus Lassooy, iemand van twaalf ambachten en dertien ongelukken en een broze 
gezondheid met wie Willem het naar eigen zeggen beter kon vinden dan met zijn 
eigen vader en moeder.5 
 
Dat Willem de Kooning onder de scheiding van zijn ouders heeft geleden - zoals elk 
kind waarschijnlijk, toen en nu - ligt voor de hand. De voogdij over de kinderen Marie 
en Willem is toegewezen aan Cornelia. In de praktijk probeert Cornelia de kleine 
Willem evenwel door te schuiven naar Leendert en diens jonge vrouw. Ook daar is de 
jongen weinig welkom en hij wordt weer teruggeschoven naar Cornelia, haar nieuwe 
man en zus Marie. Daarmee wordt een proces van hechting in een veilig gezinsleven 
telkens onderbroken. Het zal bewust of onbewust een gevoel van twijfel hebben 
gezaaid. Waar hoort hij thuis? 

Hoe diep de scheiding heeft doorgewerkt is moeilijk te bepalen. Zeker is dat de 
eenmaal volwassen De Kooning het najagen van een harmonieus huwelijk en een 
bloeiend gezinsleven niet zijn hoogste prioriteit geeft. Hij trouwt in 1943 met de 
kunstenares en latere kunstcritica Elaine Fried (1918/1920-1989). Het huwelijk blijft 
                                                
3 Mark Stevens en Annalyn Swan [S&S], De Kooning. Een Amerikaanse meester (oorspr. titel: de 
Kooning: An American Master, New York 2004), Amsterdam 2004, p. 29. 
4 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Echtscheiding 27/2/2010. 
5 S&S, p. 29. 
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kinderloos en zou worden ontbonden door de dood van Elaine. Maar De Kooning 
verwekt wel een dochter - Johanna Liesbeth, roepnaam Lisa - die in 1956 wordt 
geboren uit Joan Ward (1925?) met wie De Kooning in 1952 een affaire is begonnen 
die blijft doorlopen naast zijn huwelijk met Elaine Fried. De affaire met Ward is 
overigens bepaald niet de enige die De Kooning beleeft. De van oorsprong Franse 
beeldhouwster Marisol Escobar (1930), die een korte affaire met De Kooning aangaat 
in de lente van 1954 zegt daarover: ‘He always seemed to have three women. It was 
embarrasing to visit him, because often there were others there.’6  

Mannelijke deugden en vrouwelijke ondeugden 
De Amerikaanse biografen Stevens en Swan doen opmerkelijk veel moeite om 
moeder Cornelia te bedelen met eigenschappen die psychisch en fysiek slecht hebben 
uitgepakt voor zoon Willem, die zij ‘Wimpie’ en later wel ‘Wim’ noemt. Zij sluit hem 
onder meer op in een kast, bedreigt hem zelfs met een mes en haar handen zitten 
vrijwel permanent erg los.7 Het mededogen waarmee de armoedige en 
deerniswekkende jeugd van de kwetsbare kleine Willem wordt geschetst staat in 
schril contrast met de afwezigheid van enige empathie ten opzichte van moeder 
Cornelia van wie vrijwel geen enkel ontlastend of tot begrip voerend gegeven uit 
jeugd, opvoeding, opleiding of gebrek daaraan wordt opgevoerd. Het lijkt er veel op 
dat deze karakterisering met opzet wordt geconstrueerd. Op voorhand, teneinde later 
in de biografie een pasklare kunsthistorische verheldering te kunnen presenteren voor 
de opvallend diabolische uitstraling die waarschijnlijk het bekendste schilderij van De 
Kooning uit 1950 - Woman I  - zo kenmerkt. 
 
Een constructie met een enigszins vergelijkbare doorzichtigheid valt waar te nemen 
bij de karakterisering van vader Leendert. De man is weliswaar afstandelijk ten 
aanzien van zijn kinderen, zijn eerste vrouw en omgeving. Maar daar staan deugden 
tegenover. Hij is ambitieus, vlijtig en ondernemend en weet zijn bottelarij tot een 
zekere bloei te brengen. De ondernemende bottelaar doet de Amerikaanse biografen 
waarschijnlijk denken aan de Amerikaanse droom die zij projecteren op zijn carrière. 
Maar zeker ook op de succesvolle artistieke loopbaan van zijn zoon Willem de 
Kooning: van krullenjongen tot King of Canvas, zoals zijn bijnaam zou luiden. Dat 
onthult iets van de visie waarmee de biografen hun onderwerp behandelen: de 
immigrant die zijn kansen heeft weten te benutten en die de Amerikaanse Droom 
heeft weten te realiseren op een artistiek vlak en die daarmee tevens de omvangrijke 
biografie ten volle legitimeert. Dat betekent ook de inlijving van de van oorsprong 
Europeaan en Nederlander De Kooning als Amerikaan onder de Amerikanen. De titel 
van de biografie luidt niet voor niets: de Kooning. An American Master.  
 

Religie 
Opmerkelijk is dat de biografen met geen woord schrijven over een 
levensbeschouwelijke overtuiging die een rol zou hebben kunnen gespeeld ten huize 
van de familie De Kooning. Van geen van beide ouders wordt een religieuze richting 
of levensbeschouwelijke achtergrond vermeld. Religie noch politiek schijnt derhalve 
van enig belang te zijn geweest in de opvoeding van Willem de Kooning. En dat 
terwijl in ieder geval vader Leendert van huis uit protestant was. Maar hij 

                                                
6 Zie: http://www.warholstars.org/abstractexpressionism/timeline/abstractexpressionism54.html  
25/2/2010. 
7 S&S p. 28. 
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beschouwde godsdienst volgens zoon Willem als ‘a lot of hooey’, een hoop onzin.8 
Dit zou kunnen verklaren waarom de echtscheiding tussen Leendert en Cornelia tegen 
de heersende huwelijksmoraal en de juridische bezwaren in toch is doorgezet. Het 
kerkelijk huwelijk - dit in tegenstelling tot een katholiek huwelijk - geldt in het 
protestantisme niet als een sacrament. Het erkent als zodanig slechts de doop en het 
avondmaal. Willem de Kooning zou zelfs niet gedoopt zijn. Uit kennisneming van 
zijn verdere levensloop kan hier al worden gesteld dat het protestantisme of een van 
huis uit meegekregen politieke levensovertuiging geen bijzondere sporen heeft 
achtergelaten, laat staan dat zijn artistieke thematiek er aanwijsbaar door beïnvloed is.  
 

Opleiding 
Het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam door de Duitsers heeft alle sporen 
uitgewist die zouden kunnen herinneren aan het verblijf van Willem de Kooning op 
de lagere school in Rotterdam.9 Zeker is dat hij lager onderwijs heeft genoten op één 
of meer openbare scholen wat de indruk versterkt dat thuis religie beslist geen rol van 
betekenis speelde. Stevens en Swan komen overigens op het vermoeden dat De 
Kooning ‘mogelijk’ pas op zijn achtste levensjaar naar school zou zijn gegaan, wat zij 
niet onderbouwen en wat in tegenspraak is met de toenmalige leerplichtwet. Maar het 
zou een extra aanwijzing kunnen opleveren voor het gebrek aan taalvaardigheid dat 
De Kooning later aan de dag zou leggen. Een deel van de verklaring waarom hij - 
eenmaal volwassen en wonend in de Verenigde Staten - brieven uit Nederland niet 
beantwoordde zou hierin gelegen kunnen zijn. Schaamte wellicht omdat hij niet goed 
kon schrijven, noch in het Nederlands, noch in het Engels? Dit aspect komt in 
Hoofdstuk 4 aan de orde als de rol van de Eindhovense Van Abbe en het 
Amsterdamse Stedelijk Museum directeur Edy de Wilde (1919-2005) en zijn  jacht op 
werk van De Kooning wordt besproken. 
 
Direct na de lagere school in 1916 komt De Kooning in dienst als leerjongen bij het 
exclusieve decoratie- en schildersatelier Gidding & Zonen te Rotterdam aan de Aert 
van Nesstraat 130.10 De succesvolle, trendsettende firma Gidding biedt werk aan meer 
dan honderd mensen. Als de twaalfjarige Willem aan de slag gaat, is met name de art 
nouveau zeer en vogue. De Kooning leert er onder meer letterzetten, marmeren - 
gladde oppervlakken voorzien van een bedrieglijk echte marmerstructuur - en het 
schilderen van decoratieve ontwerpen. Hij werkt zes dagen per week, aanvankelijk 
twaalf (!), later acht uren per dag. De zes gulden die hij wekelijks verdient geeft hij 
aan zijn moeder als kostgeld. In de herfst van 1917 wordt hij ingeschreven aan de 
afdeling Beeldende Kunst voor de cursus ‘handteekenen’ aan de Academie voor 
Technische Wetenschappen en Beeldende Kunsten in Rotterdam. Het is directeur Jaap 
Gidding (1887-1955) - de oprichter van de firma, de kunstschilder Johannes Gidding 
(1859-1914) is inmiddels overleden, zijn andere zoon en directeur heet Jan - die het 
talent van de begaafde leerjongen herkent. De broers Gidding hadden eveneens op de 
Academie gezeten en waren - eenmaal afgestudeerd en werkzaam in het bedrijf van 
hun vader - begunstigers van de academie. Ook de schilder Kees van Dongen (1877-
1968) - onder meer lid van Les Fauves te Parijs in 1905 - genoot er onderwijs. Willem 
volgt de lessen elke avond, ook op de zaterdagavond, dus zes avonden in de week, 

                                                
8  Guus Vreeburg, ‘’Beste Vader’ en ‘Dear Vader’. Twee brieven van Willem de Kooning aan zijn 
vader’, Jong Holland 20 (2004), p. 24. 
9  S&S p. 31 en 32. 
10 S&S p. 36 e.v. 
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van zes uur tot negen à tien uur. Werk en studie bij elkaar opgeteld vormen een 
onwaarschijnlijk hoge belasting voor De Kooning. 
 
In 1920 verlaat De Kooning de firma Gidding.11 Rusteloosheid krijgt vat op hem. 
Vanaf dat moment leidt hij een min of meer zwervend bestaan en leeft van de hand in 
de tand. Het vertrek bij de firma Gidding betekent niet dat hij ook de Academie 
helemaal verlaat. Het bewijs daarvoor is het Stilleven (schaal, kan en kruik) dat uit 
1921 dateert, uitgevoerd als krijttekening in conté.12 Het is een staal van de kwaliteit 
van het ambachtelijke tekenen zoals dat aan de Academie traditioneel is onderricht en 
het vormt het bewijs van De Koonings aanwezigheid op de Academie in 1921. Het is 
onduidelijk hoe lang De Kooning uiteindelijk het onderwijs gevolgd heeft. Zeker is 
dat hij het einddiploma van de achtjarige avondcursus ‘handteekenen’ niet heeft 
behaald. Misschien mag het stilleven dat zich thans in het Metropolitan Museum te 
New York bevindt als het eindexamenwerkstuk van De Kooning worden beschouwd. 
Wat valt er aan te verbeteren? Wordt het niet tijd voor iets anders?  
 

Adieu art nouveau  
In hoeverre was De Kooning eigenlijk op de hoogte van de jongste ontwikkelingen 
van de schilderkunst in die jaren, met name op het gebied van de abstracte kunst? Zijn 
persoonlijke, waarschijnlijk leeftijdgebonden voorkeur gaat uit naar het nogal duistere 
symbolisme van de destijds bekende schilder Jan Toorop (1858-1928) aangevuld met 
het krullerige van de art nouveau waarin hij verstrikt is geraakt bij zijn werkgever 
Gidding.13 Het beeld dat De Kooning heeft in die tijd van schilders is kort en krachtig: 
‘Dat waren mannen met baarden.’14 Dat is een treffende observatie die De Kooning 
niet in de laatste plaats zal hebben opgedaan tijdens zijn verblijf aan de Academie. En 
het lijkt erop dat schilders een ouderwetse harige categorie vormen waartoe de 
moderne De Kooning niet graag gerekend zou willen worden. Maar er dient zich een 
ander soort kunst en een ander soort kunstenaar aan waar De Kooning meer 
belangstelling voor ontwikkelt. 
 
Hij komt in contact met vormgever Bernard Romein (1894-1957) die eveneens aan de 
Rotterdamse Academie had gestudeerd.15 Romein werkt voor Cohn Donnay & Co, in 
de Korte Hoogstraat, de duurste winkelstraat van Rotterdam. De Kooning solliciteert 
met succes bij dit voorname warenhuis en zijn mentor daar - de tien jaar oudere 
Romein - wijst De Kooning op de ontwikkelingen in de moderne kunst, in het 
bijzonder op het werk van Piet Mondriaan (1877-1944). In een interview uit 1983 met 
Het Parool formuleerde De Kooning terugkijkend zijn reactie op het werk van 
Mondriaan als volgt: ‘Ik wist niet wat me overkwam. Het was een schok voor me dat 
[Mondriaan] kunst kon zijn. Dat kunst zo totaal anders kon zijn dan een potje 
schilderen. Ik had geen idee.’ ... ‘Ik vond Mondriaan fenomenaal.’ ... ‘Hij maakte 
schilderijen die totaal nieuw waren, die nog niet bestonden.’16 De confrontatie met het 
werk van Piet Mondriaan laat zien dat De Kooning op de hoogte was van de jongste 

                                                
11 S&S, p. 50. 
12 S&S, p. 51. 
13 S&S, p. 37 en 38. 
14 S&S, p. 58. 
15 S&S, p. 652, noot 13. 
16 S&S, p. 54, noot 18: De Kooning, in Jan Bart Klaster, ‘De Kooning gaat door: ik schilder mijn 
binnenste’. Het Parool, 11 mei 1983. 
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en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de schilderkunst, althans in 
Nederland. 
 

Het proces van Amerikanisering 
Een jongmens dat beroemd wenste te worden als schilder ging destijds naar het 
artistieke en wufte Parijs of - na de Eerste Wereldoorlog - naar het van revolutie 
gistende Berlijn. Waarom ging De Kooning die geen woord Engels sprak - maar ook 
geen Frans of Duits - naar New York? Waarschijnlijker is dat hij aanvankelijk 
helemaal niet het idee had om in de Nieuwe Wereld een beroemd schilder te worden. 
Eenmaal daar aanbeland, zou hij wel zien. Maar wat trok hem dan aan in de 
Verenigde Staten? Amerika kwam naar Europa in de vorm van met fraaie foto’s 
geïllustreerde tijdschriften, speelfilms en ongehoorde muziek. En daaruit straalde en 
weerklonk het beeld van een in alle opzichten ultra moderne, hyperdynamische en 
super opwindende samenleving. De straten waren er met goud geplaveid en de 
mogelijkheden zouden er onbeperkt zijn. Kon daar niet iedereen president worden? 
Het gevoelig worden voor de min of meer mythische verlokkingen van Amerika, dat 
is de kern van het ‘proces van Amerikanisering’ dat later - na de Tweede 
Wereldoorlog - op industriële schaal door de Amerikanen naar Europa zou worden 
geëxporteerd.17 Een deel van deze culturele transatlantische aanvoer zou ook de 
Amerikaanse kunst omvatten - en dan met name het abstract expressionisme - hetgeen 
later aan de orde zal komen. Hier kan worden volstaan met de opmerking dat de 
jongensachtige ontvankelijkheid van Willem de Kooning voor avontuur, cowboys en 
indianen en vooral voor de aanlokkelijk geproportioneerde filmsterren een belangrijk 
deel zullen hebben uitgemaakt voor zijn keuze om in 1926 de oversteek als 
verstekeling van Rotterdam naar de havenstad New York te wagen. Veel liet hij als 
jong vrijgezel niet achter. En hij kon toch nog altijd terugkeren? 
 

Het abstract expressionisme  
Wie wil uitleggen wat het ‘Amerikaanse’ abstract expressionisme betekent in de 
schilderkunst, moet voor een juist begrip eerst iets uitleggen over wat ‘abstract’ 
inhoudt en wat ‘expressionisme’ betekent. Om met het laatste te beginnen - het 
expressionisme gaat immers in chronologie aan het abstracte vooraf - het 
expressionisme kwam na het impressionisme. Het expressionisme dient niet te 
worden verward met het ‘post-impressionisme’, dat is alles wat zich aandiende ná het 
impressionisme. En het impressionisme is wel omschreven als een doodlopende 
variant van het naturalisme.18 Naturalisme is het zo getrouw mogelijk afbeelden van 
de natuur. Dat mag niet worden verward met het ‘realisme’ dat teruggaat op de Franse 
schilder Gustave Courbet (1819-1877) en dat opkwam rond 1850. Het realisme is een 
aansporing tot het verbeteren van ten hemelschreiende levensomstandigheden door 
maatschappelijke misstanden onverbloemd uit te beelden. Courbet was een schilder 
die de ‘sociale kwestie’ - destijds ook wel het ‘arbeidersvraagstuk’ genoemd - aan de 
orde stelde. Daarbij dient te worden bedacht dat het Communistisch Manifest van 
Marx en Engels in februari van het Europese Revolutiejaar 1848 is uitgegeven, welk 
manifest sindsdien een steeds belangrijker rol te gaan spelen in Europa en de 
Verenigde Staten, tot op de dag van vandaag. Het manifest heeft - zoals zal blijken -
ook bijzondere invloed op de kunst uitgeoefend. 
 

                                                
17 Varnedou, Kirk en Pepe  Karmel (samenst.), Jackson Pollock New Approaches, New York 1999. 
18 Peter en Linda Murray, The Penguin Dictionary of Art and Artists. Londen 1997, p. 366 en 434. 
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Het impressionisme is bepaald niet ingegeven door impulsen tot sociale verheffing. 
Het ontleent de naam aan het schilderij Impression, soleil levant van de Franse 
schilder Claude Monet (1840-1926), dat een indruk laat zien van het licht dat straalt 
van een opkomende oranje zon. Dat zonlicht stuitert op van het kabbelende 
lichtblauwe wateroppervlak, ergens op een ochtend in de haven van het ontwakende 
Le Havre.19 Een belangrijk aspect van het impressionisme is dat het formaat van de 
doeken vrij klein is, omdat ze niet zelden zijn vervaardigd plein air, dat wil zeggen 
direct onder de blote hemel. Impression, soleil levant uit 1872 meet bijvoorbeeld maar 
48 bij 63 centimeter, maar het in omvang bescheiden doek is een icoon voor de 
openbaring van een schilderkunstige beweging die een groot succes wist te realiseren. 
De eerste tentoonstelling in 1874 van 15 april tot 15 mei in het voormalige atelier van 
de Parijse societyfotograaf Nadar - hoek Rue Daunou, Boulevard des Capucines 35 - 
was niet een onmiddellijk doorslaand succes. Het uitdagende karakter van de 
tentoongestelde werken veroorzaakte een sensatie die bezoekers en critici 
aanvankelijk sterk deed twijfelen aan de schilderkunstige kwaliteiten van de 
exposanten, zo niet erger. Deze schilders - waaronder Pissarro (1830-1903), Renoir 
(1841-1919), Sisley (1839-1899) - kregen van de journalist, kunstcriticus, 
toneelschrijver, schilder en graveur Louis Leroy (1812-1885) de naam 
‘impressionisten’ toebedeeld - geïnspireerd door de titel van het havengezicht van 
Monet - wat weinig vleiend bedoeld was. Zijn satirische artikel verscheen op 25 april 
1874 in de krant Le Charivari (= tumult, herrie, lawaai) en droeg als titel, ‘Exposition 
des Impressionistes’. Latere stromingen - voortkomend uit het impressionisme en 
reagerend op elkaar, tezamen met het impressionisme doorgaans aangeduid met de 
term ‘modernisme’ - zouden eveneens dikwijls geconfronteerd worden met publiek 
dédain, dat na een proces van gewenning geleidelijk zou omslaan in publieke 
acceptatie en zelfs algemene bewondering, uitmondend in niet zelden exorbitant hoge 
prijzen voor de betreffende kunstwerken en soms zelfs in de bouw van 
gespecialiseerde stedelijke of nationale musea. Vooruitlopende kan gesteld worden 
dat het Amerikaanse ‘abstract expressionisme’ in de 20e eeuw op de ontwikkeling van 
dit artistieke integratieproces geen uitzondering maakte. 
 
Het is overigens opmerkelijk en wellicht symbolisch te noemen dat de fotografie en 
de naam van de beroemde Parijse fotograaf  Félix Nadar (1820-1910) in dit verband 
opduiken.20 Indien men 1839 als het jaar van de uitvinding van de fotografie 
beschouwt - in dat jaar deed de Franse regering het patent op de uitvinding van de 
fotografie naar het procédé van de Fransman Louis Daguerre (1787-1851) cadeau aan 
de rest van de wereld - dan bestond de fotografie in 1874 precies 35 jaar. Kan het 
impressionisme ook worden bezien als het kleurrijk schilderkunstige antwoord op de 
aanval van de destijds overigens nog monochrome fotografie op een deel van haar 
bestaansrecht? Nadar maakte fotoportretten van onder anderen de bebaarde schilders 
Courbet en Monet. Twee triomfen van de fotografie over de schilderkunst? 
 

Expressionisme 
Iemands wiens oeuvre eerst na zijn dood de erkenning kreeg die het verdiende, is 
Vincent van Gogh (1853-1890). Hij vond zich zelf een ‘realist’.21 Daarmee bedoelde 
                                                
19 Jan Dunlop, Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen 1868-1937. 
Bussum 1972, p 54 e.v. 
20 Idem, p. 70 e.v. 
21 Jill Lloyd, Vincent van Gogh en het Expressionisme, tent. cat. Amsterdam (Van Gogh Museum) 
2006, p. 11. 
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hij niet zozeer zijn wijze van schilderen, hij verwees met zijn kwalificatie eerder naar 
zijn thematiek die deels zeker is aangeraakt door de ‘sociale kwestie’. Hij schilderde 
bijvoorbeeld geen portret van zijn jongere broer Theo van Gogh (1857-1891). Dat is 
vreemd omdat deze hem vrijwel onvoorwaardelijk steunde tijdens de tien jaren van 
zijn ononderbroken artistieke arbeid, jaren die samenvielen met de tien laatste van 
zijn leven. Maar Theo behoorde tot de burgerij, was kunsthandelaar en niet een arme 
boer die in het zweet zijns aanschijn het land bewerkt - zoals het in Genesis staat 
beschreven - en die van de opbrengst een karig bestaan met zijn gezin leidde. Maar 
dat thema van het platteland was het volgens Van Gogh wél waard om vastgelegd te 
worden. Het schilderij De aardappeleters uit 1885 is bijvoorbeeld zijn ‘sociaal-
romantisch manifest’ genoemd.22 Broer Theo, diens vrouw Johanna Gesina van 
Gogh-Bonger (1869-1925) en de rest van de bourgeoisie vielen in principe buiten het 
daarin afgebeelde aardappeletersprofiel. 
  
Van Gogh noemde zich een ‘realist’ omdat hij daarmee zijn sociale bewogenheid kon 
uitdrukken in termen van de stroming in gang gezet door Courbet. En omdat het 
begrip ‘expressionisme’ voor het formele aanzien van zijn schilderkunst - die 
bewogenheid die tot uitdrukking komt door zijn vervormde lijnen, zijn kleuren 
verschillend van of feller dan in het echt en het elimineren van slagschaduwen 
bijvoorbeeld - nog moest worden uitgevonden.  
 
Dat zou pas ‘rond 1910’ gebeuren door Duitse kunstcritici: ‘Duitse kunstcritici 
bedachten de term als aanduiding voor de Franse en Duitse kunst die brak met het 
impressionisme.’23 Zonder nader in te gaan op het Franse en Duitse post-
impressionisme, het expressionisme is een van oorsprong Europese stroming die in 
gang is gezet door de Nederlander Vincent van Gogh die met zijn werk een uitweg uit 
het impressionisme wees. Of, in de woorden van de Duitse expressionistische schilder 
Max Pechstein (1881-1955): ‘Van Gogh was een vader voor ons allen!’ In de 
woorden van de Duitse dichter Ernst Blass (1890-1939): ‘Van Gogh: voor ons 
betekende hij de moed om jezelf uit te drukken [curs. R.F.].’24 De conclusie moet 
luiden dat het expressionisme een schilderkunstige ontwikkeling is geweest die 
ontstaan is op Europese bodem, als reactie op het in Parijs ontstane impressionisme. 
 
We zijn er nog niet helemaal met alleen deze conclusie. Van Gogh pleegde 
zelfmoord. Dat was het sluitstuk van zijn kunstenaarschap waarin leven en kunst 
samenvielen. Een kunstenaarschap dat hem te weinig bracht. Roem vergaarde hij na 
zijn dood. Dat maakt deel uit van zijn tot de verbeelding sprekende tragiek. Maar dat 
mag niet versluieren dat de weduwe van zijn broer Theo, die begin 1891 stierf - de al 
genoemde Jo Van Gogh-Bongers - zich op allerlei manieren heeft ingezet om de 
artistieke nalatenschap van Van Gogh in een zo breed mogelijke kring onder de 
aandacht te brengen. Zij had Engels gestudeerd en vertaalde bijvoorbeeld een groot 
gedeelte van de brieven die Van Gogh heeft geschreven - met name aan Theo - in het 
Engels nadat zij in 1915 naar New York was verhuisd waar haar enige zoon - de 
ingenieur Vincent-Willem van Gogh - woonde. In 1919 keerde zij naar Nederland 
terug. Een bijzonder gegeven indien we bedenken dat Willem de Kooning in 1926 op 

                                                
22 Ingo F. Waltger en Rainer Metzger, Van Gogh. Alle schilderijen, Keulen 2006, p. 150. 
23 Jill Loyd, Vincent van Gogh en het Expressionisme, tent. cat. Amsterdam (Van Gogh Museum) 
2006, p.11. 
24 Idem. 
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22-jarige leeftijd de overtocht naar de New York heeft gewaagd en dat hij in 1940 zou 
worden gevolgd door de toen al beroemde Nederlandse schilder Piet Mondriaan.  
 
In 1920 verscheepte Van Gogh-Bongers schilderijen van Van Gogh naar de 
kunsthandel Montross in New York, maar deze werken kwamen onverkocht weerom 
in 1923, hoewel Montross in juni 1921 een viertal schilderijen had weten te exposeren 
in een tentoonstelling in het Metropolitan Museum.25 New York was nog niet rijp 
voor Van Gogh laat staan voor het expressionisme. En dat ondanks de Armory Show 
in New York in 1913 - de eerste reizende tentoonstelling van Europese avant-
gardekunst in de VS - waar 1300 Europese moderne en eigentijdse kunstwerken 
geëxposeerd werden.26 Daaronder bevonden zich slechts veertien werken van Vincent 
van Gogh - de meeste daterend uit 1889 toen hij in Frankrijk woonde en werkte - van 
de naar schatting 870 schilderijen die hij in zijn leven vervaardigde. Een echte visuele 
sensatie van Van Gogh zat er niet bij en met Nature morte, souliers de bois uit 1887 - 
Nederlandse titel Een paar klompen - is het moeilijk furore maken. 
 
Dat het werk van Van Gogh in Europa en met name in Duitsland een geheel andere 
plaats innam, blijkt uit de internationale Sonderbund-Ausstellung 1912 in Keulen die 
geldt als het voorbeeld voor de Armory Show. De Sonderbund Westdeutscher 
Kunstfreunde und Künstler was in 1908 opgericht door een groep Duitse kunstenaars 
en werd in 1915 - tijdens de Eerste Wereldoorlog - ontbonden. Op de tentoonstelling 
van 1912 waren 577 schilderijen te zien en 56 beeldhouwwerken van moderne 
Europese kunstenaars. Vincent van Gogh was met maar liefst 110 kunstwerken het 
absolute middelpunt van de expositie.27 
  

Abstract 
Dan is nu dat ‘abstracte’ uit het ‘abstract expressionisme’ aan de beurt om nader te 
beschouwen. Daarvoor komt het werk van de Nederlandse kunstschilder Piet 
Mondriaan (1872-1944) mooi in aanmerking. Waarom? Alvorens die vraag te 
beantwoorden, is het voor een juist begrip misschien goed om éérst te kijken naar de 
wijze waarop abstracte kunst in Nederland aanvankelijk is ontvangen. Een indruk van 
de aard van deze receptie uit de beginperiode van het verschijnsel abstracte kunst kan 
worden gelezen in een citaat uit de novelle Titaantjes, in juni 1915 voor het eerst 
gepubliceerd in Groot Nederland gepubliceerd, geschreven door Nescio, pseudoniem 
voor J.H.F. Grönloh (1882-1961): 
 
‘Schilderen? Wie kon er nog schilderen, als je Bavink hoorde? Alles lieten de lui zich 
voorzetten, letterlijk alles. Ik moest maar eens een schilderij maken. Dat was ik zelf, 
Koekebakker. Hij zou me zeggen hoe ik het doen moest. ‘Je schildert twee 
horizontale banen, onder elkaar, even breed, een blauwe en een goudgele en in ’t 
midden van die blauwe baan maak je een ronde goudgele vlek. En dan zetten we in 
den catalogus: No. 666 De Gedachte, schilderij. En dan zetten we ’t in op mijn naam: 
Johannes Bavink, 2e Jan Steenstraat, nummer zooveel en we prijzen ’t voor f. 800. Je 
zult eens zien wat ze er in ontdekken. Van alles, waar je zelf nooit een flauw benul 
van gehad hebt.’28 
                                                
25 Irene Meyes, Johanna van Gogh-Bonger: Kunsthandelaar?, Deventer 2007, p. 117. 
26 Zie: http://xroads.virginia.edu/~Museum/Armory/entrance.html  24/01/2010. 
27 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonderbund_Westdeutscher_Kunstfreunde_und_Künstler    
20/01/2010. 
28 Nescio, De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. Mene Tekel, Amsterdam 37e druk 2007, p. 49. 
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Uit dit citaat blijkt dat ‘Johannes Bavink’ de schilder is, ‘Koekebakker’ de schrijver, 
alias Nescio. Bavink geeft Koekebakker aanwijzingen hoe hij een schilderij moet 
maken met een non-figuratieve voorstelling, die waarschijnlijk met recht als 
geometrisch abstract zou worden geïdentificeerd. Bavink verklaart zich bereid het 
schilderij te signeren met zijn eigen naam. Dat geeft aan dat hij - hoewel woonachtig 
in de 2e Jan Steenstraat - geen onbekende kladschilder is, maar dat Bavink een naam 
heeft hoog te houden - f. 800 ! - die hij op het spel durft te zetten. Maar wat Bavink 
eigenlijk bedoelt is dat iedereen het kan, zo’n schilderij maken. Zelfs een 
Koekebakker. En daarmee raakt hij aan een onderdeel van het kwaliteitscriterium dat 
de abstracte kunst en haar beoefenaren vaak zou gaan achtervolgen: dat kan een kind. 
En de attractieve keerzijde van de abstractie voert Bavink ook op: de beschouwer kan 
in het abstracte kunstwerk van alles en nog wat ontdekken. Sterker nog, het abstracte 
kunstwerk heeft de potentie iets te ontfutselen aan de beschouwer, iets dat haar of hem 
voorheen onbekend was. Een psychologisch aspect dat wijst in de richting van het 
onbewuste of het onderbewuste. De Oostenrijkse arts en psychiater Sigmund Freud 
(1858-1939), grondlegger van de psychoanalyse die het bestaan van het onderbewuste 
aannam, komt overigens niet voor in de novelle die Nescio voltooide aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog in januari 1914, laat staan een begrip als 
onderbewustzijn, of het onderbewuste. Maar het lijkt al wel te spelen, even onder de 
oppervlakte in deze passage uit Titaantjes. 
 
In 1915 - toen Titaantjes verscheen - woonde Piet Mondriaan in het kunstenaarsdorp 
Laren, provincie Noord-Holland. Van 1912 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog 
verbleef hij in Parijs als ‘Pierre Mondrian’, maakte daar kennis met het kubisme en 
had er een atelier. Tijdens het uitbreken van de oorlog in 1914 was hij in Nederland 
en terugkeer naar Parijs bleek onmogelijk. In dat jaar ontstond zijn Compositie10 in 
zwart-wit [olieverf op doek, 85 x 108 cm, 1915]. Door dit schilderij kwam Mondriaan 
in aanraking met kunstcriticus en schilder Theo van Doesburg (1883 -1931) die er een 
recensie aan wijdde. Het contact zou uitmonden in de kunstenaarsbeweging rond het 
tijdschrift De Stijl dat door Van Doesburg werd geleid.29 Maar belangrijker is dat 
Mondriaan zich halverwege 1919 weer in Parijs vestigde ‘... als een volledig abstract 
kunstenaar en als een van de grote leiders van de abstracte kunst...’.30 Dit zijn de 
woorden van Willem Sandberg (1897-1984) in een terugblik op Piet Mondriaan. 
Willem Sandberg zal in Hoofdstuk 3 in zijn kwaliteit als directeur van het Stedelijk 
Museum van Amsterdam uitgebreid aan bod komen: zijn houding ten aanzien van 
abstracte kunst in het algemeen en zijn verhouding tot De Kooning - die hij in 1949 in 
New York zou bezoeken - en zijn visie op het Amerikaanse abstract expressionisme 
in het bijzonder.  
 
Ook De Kooning keek terug op de periode direct na de Eerste Wereldoorlog en hij 
verwoordde zijn herinneringen als volgt: 
 
‘Op de Rotterdamse academie waren we allemaal door De Stijl beïnvloed. Dat was 
aan het begin van de jaren twintig. We waren totaal niet geïnteresseerd in pure kunst, 
of in de persoon die zijn brood verdiende met het kunstenaarschap. Onze gevoelens 
werden duidelijk gestimuleerd door De Stijlgroep. Volgens hen was een modern 
                                                
29 Ella Reitsma, ‘Hollandse kunst is plat. Joop Joosten heeft Mondriaan bijna compleet.’ Bijlage Vrij 
Nederland 17 december 1994, p. 49. 
30 Ank Leeuw Marcar, Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar, Amsterdam 2004, p. 253. 
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kunstenaar helemaal niet iemand die mooie schilderijen maakte. Als hij echt modern 
was schilderde hij eigenlijk niet eens. Hij was geen artiest [sic], hij was een 
deskundige, bijvoorbeeld een vormgever of iemand die in de publiciteit zat. En dus 
wilde ik helemaal geen schilder worden.’31 
 
De mythe als zou De Kooning de oversteek naar New York hebben ondernomen om 
in de Nieuwe Wereld een wereldberoemd schilder te worden zal met deze uitspraak 
wel ontzenuwd zijn. Dat hij desondanks toch een wereldberoemd schilder in New 
York zou worden vormt het thema van het volgende hoofdstuk. 
 
 
 
     -.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 S&S p. 58. 
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HOOFDSTUK 2 KUNST EN VLIEGWERK 

 
 De opkomst van het abstract expressionisme in de Verenigde Staten. 
Nu in Hoofdstuk1 de samenstellende bestanddelen van het ‘abstract expressionisme’ 
zijn onderzocht naar rato van de reikwijdte van ons onderzoek, gaan we thans kijken 
of de samenvoeging van ‘abstract’ en ‘expressionisme’ iets anders oplevert dan de 
som der delen. Daarbij moet eerst worden verklaard hoe het kwam dat abstract en 
expressionisme tot een eenheid zijn gebracht. De Amerikaanse schilder Jackson 
Pollock vervulde daarin een rol van doorslaggevende betekenis. Hoe kon Pollock - 
voluit Paul Jackson Pollock - uitgroeien tot de held van het Amerikaanse abstract 
expressionisme? Wat betekende dat voor de carrière van Willem de Kooning? En hoe 
beïnvloedde het werk van Pollock de acceptatie van het werk van De Kooning in 
Nederland?  
 
 Willem de Kooning in de jaren dertig 
De Kooning begon in de Verenigde Staten als huisschilder en ontwikkelde zich van 
commercieel ontwerper via zondagschilder tot kunstenaar.32 
 
 Jackson Pollock introductie 
Jackson Pollock wordt op 21 juli 1937 gearresteerd wegens wangedrag - ‘disorderly 
conduct’ - omdat hij meisjes lastig valt die hij achtervolgt op de fiets terwijl hij onder 
invloed verkeert. Het voorval vindt plaats op de eerste dag van zijn verblijf van een 
maand in het plaatsje Chilmark ten huize van zijn schildersmentor Thomas Hart 
Benton.33 Pollock - die gedurende zijn volwassen leven gemarteld zou worden door 
een mateloze, vrijwel niet te behandelen drankzucht - zou de held spelen in het epos 
dat het ontstaan van de Amerikaanse schilderkunst bezingt. Hij is geboren in 1912 in 
Cody, een plaatsje van destijds ongeveer 1.300 inwoners in de Amerikaanse staat 
Wyoming. 
 
De schilder draagt eenvoudige namen: Jackson betekent zoon van Jack. ‘Jack’ kent 
meerdere betekenissen, zoals ‘boer’ of de ‘boer’ in het kaartspel. In het algemeen is 
de naam een wat denigrerende aanduiding voor een manspersoon: een dommekracht.  
‘Pollock’ zou kunnen verwijzen naar een Poolse achtergrond. Maar zijn ouders - 
Jackson is de jongste van vijf  broers - kwamen oorspronkelijk uit Ierland en 
Schotland. De meisjesnaam van zijn moeder was Stella May McLure. Zijn vader 
heette eigenlijk LeRoy McCoy. Na de dood van diens ouders hebben de buren die 
Pollock heetten LeRoy McCoy geadopteerd.34 Pollock zou behalve naar een Poolse 
achtergrond, ook kunnen verwijzen naar een Pools joodse afkomst. Een vergelijking 
met de Nederlandse naam ‘Polak’ dringt zich in dit verband wellicht op. De ouders 
van Jackson Pollock waren evenwel Presbyterianen.35 Hoe dan ook, men zou zich bij 
het vernemen van de naam ‘Pollock’ mogelijkerwijs kunnen vergissen in de identiteit 
van de persoon van de drager. 

                                                
32 H.H. Arnason, M.F. Prather en D. Wheeler, A History of Modern Art. Painting, Sculpture, 
Architecture, Photography, Londen 2001, p. 439. 
33 Zie: http://www.warholstars.org/abstractexpressionism/timeline/abstractexpressionism37.html  
1/03/2010. 
34 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock. 8/10/2009. 
35 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Presbyterianisme. 4/03/2010. 
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   Pollock in New York  
Pollock is achttien jaar oud als hij in 1930 - vier jaar later dan Willem de Kooning - in 
New York aankomt. Daar studeert hij aan de Art Students League of New York die in 
1875 is opgericht.36 De enige docent van wie hij les krijgt aan deze kunstacademie is 
de al genoemde Thomas Hart Benton (1889-1975). Deze uitgesproken anti-
modernistische Amerikaanse schilder behoort tot de zogenaamde Regionalisten. 
Politiek gesproken is het Regionalisme een conservatieve nationalistische 
kunststroming die het Amerikaanse plattelandsleven in haar kunstwerken verheerlijkt. 
Benton vereeuwigt de jeugdige Pollock mondharmonica spelend op een schilderij met 
als titel: The Ballad of the Jealous Lover of Lone Green Valley uit 1934.37 De 
afbeelding toont drie muzikanten die deze ballade ten gehore lijken te brengen 
waarvan de dramatische inhoud - een man bedreigt een weerloze, wellicht door hem 
van overspel betichte vrouw met een mes - op de achtergrond is weergegeven in een 
landelijk , door de volle maan (!) uitgelicht decor. En Benton schilderde op een 
manier die Pollock de uitspraak ontlokte: ‘something against which to react very 
strongly, later on.’38 Aan het andere einde van het kunstspectrum bevond zich het 
Sociaal Realisme.39 De uit Litouwen afkomstige Ben Shahn (1898-1969) - die in 1906 
naar New York kwam - was de meest prominente kunstenaar van deze geëngageerde, 
politiek links gerichte kunststroming.40 Shahn komen we in Hoofdstuk 3 weer tegen. 
 
 Picasso in New York 
Het Museum of  Modern Art in New York hield in 1939 een omvangrijke 
tentoonstelling gewijd aan Pablo Ruiz y Picasso (1881-1973). Dit retrospectief - dat 
een standaard zou neerzetten voor overzichtstentoonstellingen - was gerealiseerd door 
de toenmalige museumdirecteur Alfred J. Barr (1901-1981) en werd door onder 
anderen Willem de Kooning en Jackson Pollock bezocht. Het werk van Picasso sloeg 
bij deze en andere kunstenaars in als een bom en wees De Kooning en Pollock een 
weg om een eigen handschrift en stijl te vormen uit het kubisme.41 
 
 Kubisme 
Het ontstaan van kubisme - dat beschouwd wordt als de belangrijkste stap op weg 
naar de abstracte kunst - verdient op deze plaats een toelichting die iets anders is dan 
gebruikelijk. In Hoofdstuk 1 is al opgemerkt dat het ontstaan van de fotografie 
consequenties heeft gehad voor de schilderkunst. Het mag onwaarschijnlijk lijken, 
maar ook de ontwikkeling van het vliegtuig heeft ingrijpende consequenties gehad 
voor de schilderkunst in de 20e eeuw. Deze invloed valt evenwel nauwelijks op, onder 
meer wellicht omdat de afbeelding van de vliegmachine zelf in de kunst van de 20e 
eeuw zo goed als afwezig is. 
 
 De droom van het vliegen 
Het idee om te kunnen vliegen als een vogel heeft de mens waarschijnlijk millennia 
lang gefascineerd. Het ligt voor de hand dat men meende daarvoor ten minste over 

                                                
36 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Art_Students_League_of_New_York   4/3/2010. 
37 Thomas Hart Benton (1889-1975), The Ballad of the Jealous Lover of Lone Green Valley, 1934, 
107,3 x 135,3 cm. The Spencer Museum of Art, University of Kansas, Lawrence. 
38 H.H. Arnason, Marla F. Prather, A History of Modern Art. Painting Sculpture Architecture 
Photography, Londen 1998, p. 440. 
39 Idem, p. 420 en 421. 
40 Idem, p. 424. 
41 Idem, p. 440 en 441. 
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dezelfde vleugels te moeten beschikken als die van een vogel. De meeste ontwerpen 
om te kunnen vliegen zijn ook gebaseerd op dit idee. Hét klassieke voorbeeld van een 
dergelijk concept is dat van de architect en labyrintenbouwer Daedalus die oudtijds 
met zijn zoon Icarus Kreta wenste te ontvluchten waarop koning Minos hen gevangen 
hield. Deadalus vervaardigde van veren en bijenwas vleugels die hij aan de armen van 
zijn zoon en zichzelf bevestigde. Klapwiekend vlogen zij op en zo wisten ze vliegend 
als vogels het labyrint en eiland te ontvluchten. Icarus evenwel vloog in zijn jeugdige 
overmoed te dicht langs de zon, een gevaar waarvoor zijn oude heer hem nog zo 
gewaarschuwd had. De bijenwas smolt zoals voorspeld en Icarus stortte in zee. Dit 
leerzame - hoogmoed komt voor de val - maar smartelijke gegeven, dramatisch 
beschreven door Ovidius in zijn Metamorfosen, is een bron van inspiratie geweest 
voor bijvoorbeeld de schilder Pieter Brueghel de Oude (ca. 1525-1569).42  
 
 Het concept van de vleugel 
Een radicaal andere aanpak om het vliegprobleem op te lossen staat op naam van de 
twee Amerikaanse gebroeders Wright die hun carrière begonnen als fietsenmakers. 
Zij baseerden hun concept eveneens op vogelvleugels maar vereenvoudigden - 
vervlakten - de sierlijke vleugelvorm tot een prozaïsch langgerekt rechthoekig vlak. 
Dat vlak onderging een zekere vervorming - stilering - die de ‘vleugel’ de eigenschap 
verleent om bij voldoende voorwaartse beweging door de lucht omhoog te worden 
getrokken, een aërodynamisch verschijnsel dat bekend staat onder de naam ‘lift’. Op 
17 december 1903 gelukte het Orville (1871-1948) en Wilbur (1867-1912) om een 
toestel aangedreven door een explosiemotor met twee propellers en Wilbur als piloot 
de eerste gecontroleerde vlucht ooit te realiseren.43 Een tot dat tijdstip niet voor 
mogelijk gehouden prestatie en een mijlpaal in de geschiedenis der mensheid waarvan 
het nieuws de wereld rondging. De natuurlijke vorm van de uitgestrekte vogelvleugel 
teruggebracht tot een geometrisch afgeleide, abstracte vorm zou het vrijwel 
onveranderlijke uitgangspunt blijken te zijn van een onafzienbare reeks toekomstige 
vliegtoestellen. De gebroeders Wright - vader was dominee - doopten hun eerste 
zegenrijke toestel Flyer 1. 
 
 Offers voor de vliegkunst 
Met de ontwikkeling van de Flyer 1 kwam een voorlopig einde aan eeuwen van 
dromen en denken over en het ontwerpen op papier van vliegtoestellen waar ook 
kunstenaars zich mee bezig hebben gehouden. De belangrijkste onder hen is Leonard 
da Vinci (1452-1519) die wel als de geestelijke vader van het vliegen wordt 
beschouwd omdat uit zijn schetsen een rationele benadering valt af te lezen van het 
probleem dat voor altijd onoplosbaar leek te zweven in utopische sferen. Da Vinci 
baseerde zijn ontwerpen voornamelijk op de analyse van de anatomie van de 
vogelvleugel. Het klapwieken zou teweeg moeten worden gebracht door de 
spierkracht van de mens.44  
 
De Duitse werktuigbouwkundige en luchtvaartpionier Otto Lilienthal (1848-1896) 
publiceerde in 1889 het boek Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst.45 Uit de 
titel valt op te maken dat hij - net als Leonardo da Vinci - de vogelvleugel als 
                                                
42 Ovidius, Metamorfosen, Vertaling M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam 2005, VIII 183-235. 
43 Riccardo Niccoli, Geschiedenis van het vliegen. Van de vliegmachine van Leonardo da Vinci tot de 
verovering van de ruimte, z.p., z.j., p. 13. 
44 Idem, p. 38 t/m 40. 
45 Idem, p. 19. 
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uitgangspunt nam voor zijn vorsen en dat hij het vliegen verbond met het begrip 
‘kunst’. Lilienthal baseerde zijn modellen die hij zelf op luchtwaardigheid testte, op 
een geabstraheerde vorm van de anatomie van de vogelvleugel. Zijn frêle 
zweeftoestellen - waarvan er vele zijn gefotografeerd - zijn van een tot de verbeelding 
sprekende schoonheid die lijkt bedoeld om de zegen van de goden af te smeken ter 
compensatie van het gebrek aan functionaliteit. Maar het doel - een gecontroleerde 
vlucht vergelijkbaar met die van de Flyer 1- heeft Lilienthal niet weten te realiseren. 
Hij overleed op 9 augustus 1896 aan de gevolgen van een fataal verlopen 
zweefvlucht. Zijn laatste woorden waren: ‘Kleine Opfer müssen gebracht werden! ’46   
 
Lilienthal leefde en stierf  de heldendood voor zijn vliegkunst. De functionaliteit van 
de Flyer 1 - die een uitgedokterd en gecompliceerd zweeftoestel combineerde met een 
helse explosiemotor om de propellers aan te drijven - heeft wellicht verhinderd dat de 
vliegmachine is herkend als een uiterst geslaagd en gedurfd eigentijds luchtmobiel 
beeldhouwwerk dat aan het beloftevolle begin stond van een nieuwe, uit een utopie te 
voorschijn getoverde aërodynamische kunststroming.47  
 
De gebroeders Wright zouden in vergelijking met Lilienthal op een prozaïsche wijze 
komen te overlijden. Wilbur stierf  in 1912 aan tyfus en Orville aan ouderdom in 
1948. Dat zijn doodsoorzaken die deze koene en vernuftige Amerikaanse 
luchtvaartpioniers bestempelen tot gewone stervelingen in plaats van mythologisch 
bevlogen brokkenpiloten. 
 
De Belgische kunstenaar Panamarenko (1940) houdt zich overigens nog steeds bezig 
met het vervaardigen van niet luchtwaardige vliegtuigmodellen op de menselijke 
maat. De artistieke tak van de vliegkunst - de droom over het wonder van het vliegen 
- leeft in zijn kunstwerken nog altijd voort.48  
 
 Vliegtuig en kubisme 
Hoe nu zit die ontwikkeling van de luchtvaart vast aan de ontwikkelingen in de 
schilderkunst aan het begin van de 20e eeuw en dan met name aan het kubisme, de 
aanzet tot de abstracte kunst die niet in de Verenigde Staten is begonnen maar in 
Parijs? 
 
In Parijs werkten destijds twee jonge ambitieuze schilders: Georges Braque (1882-
1963) en Pablo Ruiz y Picasso (1881-1973). Zij zouden elkaar hebben ontmoet in 
1907. Een verband met de gebroeders Wright staat in de biografie van Braque door 
Karen Wilkin: ‘ ... There were silly nicknames. Picasso sometimes called Braque ‘my 
wife’, which, coming from an arrant male chauvinist, could be construed [afgeleid] as 
condescending [neerbuigend], if it weren’t for other things he called his friend. ‘Mon 
vieux Vilbure’ (or ‘Wilbourg’), for Wilbur Wright, suggests that the two young 
painters saw themselves as daring  pioneers, like the Wright brothers, jointly entering 
new territory.[curs. R.F.]’49 
 
Uit het citaat en het commentaar van Wilkin blijkt dat de Europese kunstbroeders  
Georges en Pablo - op hun eigen terrein weliswaar - de gebroeders Wright zouden 
                                                
46 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal 16/03/2010. 
47 Georges Duby en Jean-Luc Duval (ed.), Sculpture, Keulen 2006, p. 1026. 
48 Jon Thompson en Panamarenko (samenst.), Panamarenko, tent. cat. Gent (SMAK) 2001. 
49 Karen Wilkin, Georges Braque, New York Londen Parijs 1991, p. 30. 
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willen imiteren met iets dat hen even beroemd of beroemder zou maken als de 
Amerikaanse uitvinders. Daartoe moesten ze een revolutie in de schilderkunst 
ontketenen en zij bedachten een concept dat het ‘kubisme’ zou worden genoemd, 
waarmee ze inderdaad Kunstgeschiedenis zouden schrijven. Zeker, de verklaring van 
het ontstaan - de uitvinding van het kubisme - wordt voornamelijk toegeschreven aan 
de inspanningen van Paul Cézanne (1839-1906) die ageerde tegen het oppervlakkige 
van het impressionisme. Vorm en kleur verdienden in zijn ogen een meer intellectuele 
benadering.50 Natuurlijke vormen waren volgens Cézanne uiteindelijk opgebouwd uit 
geometrische grondvormen als de bol, kegel, cilinder en kubus. Braque zelf - die zijn 
hele leven in kubistische trant zou blijven schilderen - heeft de invloed van Cézanne 
op zijn werk in een interview tegen het einde van zijn leven volmondig bevestigd: 
‘The source of everything - contact with Cézanne.’51 
 
Deze schatplichtigheid aan Cézanne neemt niet weg dat er een overtuigende 
afbeelding bestaat waarop de vergelijking tussen een vogel en een vliegtuig is te zien 
op de kleurenfoto - zie onder - op pagina twee van de biografie van Georges Braques 
door Wilkin. Op een krukje zit een oudere, broze Braque met wit haar terwijl hij een 
beetje ongemakkelijk in de lens van de camera kijkt. Achter zijn rug staat een groot 
schilderij op een ezel waarop in silhouet van bovenaf een vogel met gespreide 
vleugels geschilderd is over het blanke silhouet van een vroeg kubistisch ontwerp van 
een vliegtuig. De vogel waarvan de vleugels ongeveer de spanwijdte hebben als die 
van de vliegmachine, zweeft in zijn vlucht als het ware mee met het vliegtuig er vlak 
onder. Zonder de vondst van de afbeelding van dit schilderij van Braque dat het 
verband tussen de kunst van het vliegen en de kubistische schilderkunst duidelijk in 
beeld brengt, zou het bovenstaande vertoog over het kubisme en de kunst van het 
vliegen waarschijnlijk niet geschreven zijn. 
 
 Guernica, Guernica 
Maar er is nog een ander, imposanter verband, zowel in geschiedkundig als 
kunsthistorisch opzicht. Op 26 april 1937 bombardeerden de Italiaanse - fascistische - 
luchtmacht en het Duitse - nazistische - Condorlegioen het Baskische stadje Guernica 
in Spanje. Voor Picasso - die zijn schildersbroertje Braque schertsend ‘Wilbourg’ 
noemde - was dit klinische luchtbombardement aanleiding om er een schilderij van te 
maken met als titel Guernica. Klinisch, omdat het bombardement geen enkel militair 
strategisch doel diende. Het betrof een experiment met als oogmerk om de uitwerking 
te analyseren van een luchtaanval op de volstrekt weerloze burgerbevolking van een 
willekeurige plaats. Picasso schilderde Guernica in mei 1937 voor het Spaanse 
paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs, in opdracht van de Spaanse 
Republikeinse regering.52 
  
De Guernica is een regelrechte visuele sensatie, te beginnen bij de opvallende formele 
kenmerken. Het heeft een ongebruikelijk groot formaat en is in zwart, wit en grijs 
geschilderd. Het toont in kubistische trant de verschrikkelijke gevolgen voor mens en 
dier van een bombardement. Maar er staat geen vliegtuig op afgebeeld. De 
verwoesting zou evenzeer het gevolg kunnen zijn van een artilleriebombardement. 
Eerder is gewezen op de kennelijke onverenigbaarheid van kunst - ondanks 
Lilienthal’s ‘Fliegekunst’, voortbordurend op het aërodynamisch denkwerk van Da 
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Vinci - en de in artistiek opzicht ondefinieerbare status van het reële vliegtuig. De 
voortbrengselen van technische vooruitgang staan in de weg aan de 
eeuwigheidswaarde die kunst kennelijk moest verbeelden, althans in de opvatting van 
Picasso. Slechts de brandende peer op het schilderij verwijst naar een tijdvak waarin 
elektrisch licht niet ongewoon was. 
 
 Kunst en politiek 
Belting belicht het schilderij vanuit de optiek van het meesterwerk. Waar was het 
meesterwerk van de 20e eeuw en was de Guernica het schilderij dat als zodanig kon 
worden aangemerkt?53 Een probleem dat aan deze kwalificatie in de weg zou kunnen 
staan was de vraag die direct aan de orde kwam na de openbaring van het doek: is dit 
werk kunst of een politiek statement? Het antwoord op deze vraag is in ons relaas dat 
zich nu eenmaal niet met meesterwerken bezighoudt, minder relevant. Wel de 
constatering dát er politiek in het spel was in relatie tot kunst. Op dit punt 
aangekomen is het van belang om weer Willem Sandberg aan het woord te laten 
komen, nu over Picasso: ‘ ... Hij was een man, die tot 1936 [begin Spaanse 
Burgeroorlog, R.F.] aan toe niet maatschappelijk bewust is geweest. Zolang heeft hij 
zuiver voor de kunst geleefd en daarin geprobeerd te vangen en vast te leggen wat er 
gebeurde in de wereld. Hij had een felle manier van weergeven, maar hij was niet 
maatschappelijk geïnteresseerd. Voor zover ik kan nagaan is het de Spaanse 
burgeroorlog geweest, die hem heeft wakker geschud. ... ‘54 En naar aanleiding van de 
Guernica merkt Sandberg onder meer op: ‘Het is mijns inziens hét meesterwerk van 
wat de twintigste eeuw tot nu toe heeft voortgebracht. Vanaf dat moment is Picasso 
geëngageerd gebleven en hij is later lid geworden van de communistische partij. 
[curs. R.F.]’ En tot slot meent Sandberg: ‘Vanaf dat moment [het schilderen van 
Guernica, R.F.] is Picasso van een, ik zou zeggen, zuiver esthetisch kunstenaar tot 
een bewust geëngageerd kunstenaar gegroeid  en ik geloof, dat dat belangrijk is om 
zijn kunst te kunnen beoordelen. [curs. R.F.]’  
 
De Guernica heeft derhalve politieke implicaties die aan de hand van de directeur 
Stedelijk Museum Amsterdam Willem Sandberg in Hoofdstuk 3 voor met name de 
Nederlandse situatie voor en na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol zullen 
blijken te spelen. 
 
 Tweede Wereldoorlog  
Het bombardement op Guernica zou de aankondiging zijn van een reeks 
luchtbombardementen op steden over vrijwel de gehele wereld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hirosjima en Nagasaki - in de zomer van 1945 weggevaagd door 
atoombommen, slechts één bom per stad - zijn in dit verband ongetwijfeld het meest 
bekend. Vijf jaar eerder, op 14 mei 1940 werd een groot deel van de stad Rotterdam 
door de Duitse luchtmacht in puin en as gelegd. De daarop volgende bezetting zou 
ingrijpende gevolgen hebben voor de kunst in Nederland. Na de bezetting werd de 
wederopbouw van het verwoeste Rotterdam met kracht ter hand genomen. Daarbij 
kreeg kunst vanzelfsprekend niet direct de hoogste prioriteit. Dat gold uiteraard niet 
alleen voor Rotterdam. En daarmee zijn we gestuit op een belangrijke oorzaak die het 
zicht vanuit Nederland op het werk en de betekenis van De Kooning, werkzaam in 
New York - inclusief overigens de Amerikaanse kunst - heeft belemmerd: de invloed 
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van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de prioriteiten die gedicteerd werden 
door de eisen van de Wederopbouw. 
  
 Rotterdam, stad zonder hart 
Wel is in 1953 op 15 mei op het Plein 1940 het standbeeld De verwoeste stad - ook 
wel Stad zonder hart genaamd - van Ossip Zadkine (1890-1967), onthuld als symbool 
van de verwoesting. Het bronzen beeld van ruim vier meter hoog toont een staande 
menselijke figuur die de handen ten hemel heft naar waar de bommenwerpers vlogen. 
Op de plek van het hart is een gapend gat te zien, als symbool voor het verteerde 
stadshart. Het expressieve beeld is zonder twijfel naar de vorm geïnspireerd door het 
kubisme waardoor Zadkine beïnvloed raakte in 1918.55 En dat is de stroming die in 
1907 in gang gezet is door Braque en Picasso en die - gelijk betoogd - een zekere 
invloed heeft ondergaan van de kunst van het vliegen. Een stroming met patent op 
luchtbombardementen. 
 
 Pollock en Picasso 
We gaan thans verder met de opmars van Jackson Pollock tot de kampioen van het 
abstract expressionisme en de eerste echte Amerikaanse schilder. In 1940 vernietigde 
Pollock bijna al het werk dat hij had geschilderd nadat hij in aanraking was gekomen 
met het werk van Picasso onder meer op de genoemde tentoonstelling in 1939 in het 
MoMA. Pollock maakte onder invloed van Picasso in artistiek opzicht schoon schip 
en begon opnieuw. Dat is althans het vermoeden van Belting.56  
 
 New York, schuilkelder voor de Parijse kunstelite 
De oorlog in Europa is inmiddels uitgebroken. Eén van de kunstenaars die het geweld 
ontvlucht, is Piet Mondriaan die op 1 november 1940 in New York arriveert op zoek 
naar een veilig onderkomen nadat hij - op de vlucht voor de Duitsers vanuit Parijs - in 
Londen is weggebombardeerd door de Luftwaffe. Ook de rijke mecenas en 
kunstverzamelaar Peggy Guggenheim (1898-1979) ontvlucht Frankrijk in de zomer 
van 1941. Ze laat zich begeleiden door een artistieke hofhouding bestaande uit 
voornamelijk Europese surrealistische kunstenaars waaronder haar partner, de 
kunstenaar Max Ernst (1891-1976). 
 
Marquérite - haar eigenlijke voornaam - Guggenheim stamt uit een geslacht van 
vermogende mijnexploitanten. Haar oom is de kunstverzamelaar en filantroop 
Solomon R. Guggenheim (1861-1949) die samen met de van oorsprong Duitse 
abstracte schilder Hilla von Rebay (1890-1937) in 1937 de Solomon R. Guggenheim 
Foundation opricht met als doel meer bekendheid te geven aan de moderne kunst.57 
Daaruit zou het Guggenheim Museum in New York voortkomen, gebouwd door de 
Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959). Guggenheim vestigt zich in 
haar geboortestad New York in een voornaam pand met uitzicht over de East River 
dat in de pers de bijnaam ‘hoofdkwartier van het surrealisme’ krijgt.58 De komst van 
Mondriaan en Guggenheim is bepalend voor de artistieke opmars van Jackson Pollock 
en daarmee voor de Amerikaanse schilderkunst en - last but not least - voor de 
carrière van Willem de Kooning. 
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 Guggenheim en The Art of This Century 
Guggenheim begint een galerie in oktober 1942, The Art of This Century. In mei ’43 
opent de tentoonstelling ‘Spring Salon for Young Artists’.59 Deze Salon zou om drie 
redenen belangrijk blijken te zijn. De eerste is dat er werk getoond wordt van jonge 
Amerikaanse kunstenaars in samenhang met dat van gevestigde Europese 
kunstenaars, de hofhouding van Guggenheim. De tweede is dat de Amerikanen 
abstract werk laten zien, de Europeanen surrealistisch werk. Deze mengeling van 
stijlen en nationaliteiten zou de geboorte betekenen van New York als kunstcentrum 
tegenover Parijs. En de derde reden is dat Pollock er een eenmanstentoonstelling aan 
overhoudt die in november van dat jaar wordt gehouden in dezelfde galerie. En 
daaraan kan worden toegevoegd dat De Kooning beleefd doch beslist weigert mee te 
doen aan de Salon. Op de consequenties van zijn weigering zal worden ingegaan in 
Hoofdstuk 3. 
  

Stenographic Figure, de echte ontdekking 
Pollock doet mee met het schilderij Stenographic Figure, een doek dat Guggenheim 
doet gruwen. Ze haalt Mondriaan erbij en deze oordeelt gematigd positief over het 
werk van de jonge Amerikaan. Zijn oordeel overtuigt Guggenheim. Dat is een 
illustratie van het gezag van Mondriaan en laat eveneens zien hoe groot zijn betekenis 
is voor de Amerikaanse kunst. Guggenheim consulteert overigens ook de Franse 
kunstenaar Marcel Duchamp inzake Stenographic Figure - een second opinion - en 
zijn oordeel volgt dat van Mondriaan. Juichender is de kritiek van kunstcriticus 
Robert Coates van The New Yorker. Coates schrijft in zijn krant op 13 mei 1943 dat 
Pollock een ware ontdekking is: ‘in Jackson Pollock’s abstract Painting [de 
oorspronkelijke titel van Stenographic Figure], we have a real discovery.’60 Coates is 
een Amerikaan en wellicht verklaart dat zijn jubel. Wat niet wegneemt dat Pollocks 
naam in de kunstkringen van New York is gevestigd. Zelf zou Pollock aan één van 
zijn broers schrijven dat zijn roem is gekomen met het tentoonstellen van 
Stenographic Figure.61 Hij houdt er zijn eerste eenmanstentoonstelling aan over die in 
november 1943 opent in de galerie van Guggenheim wat de aandacht trekt van de 
gehele New Yorkse pers - waaronder de Partisan Review - die lovend over de 
tentoonstelling bericht. De directeur van het MoMA - Alfred J. Barr - koopt She-Wolf  
en deze museale aanschaf trekt ogenblikkelijk andere verzamelaars aan.  
 
 Opkomst Clement Greenberg 
In maart 1945 krijgt Pollock een tweede tentoonstelling bij Guggenheim. Clement 
Greenberg (1909-1994) - die man die zou uitgroeien tot de alom gevreesde dictator, 
profeet en formalist van de Amerikaanse kunstwereld en tot de kritische promotor van 
het abstract expressionisme - schrijft in The Nation dat hij zelfs woorden tekort komt 
die het werk van Pollock recht kunnen doen.62  
 
Greenberg betreedt in 1939 de New Yorkse kunst- en cultuurarena met een artikel 
getiteld Avant Garde and Kitsch dat verschijnt in de Partisan Review, een politiek en 
literair driemaandelijks tijdschrift met een sterk linkse signatuur dat na de 
showprocessen in Rusland zich richt op Trotski. Trotski - wiens echte naam Lev 
Davidowitsj Bronstein (1879-1940) luidt, hij is als Greenberg van joodse afkomst - 
                                                
59 S&S, p. 217 t/m 219. 
60 S&S, p. 220. 
61 Idem. 
62 S&S, p. 222. 



 28 

bevindt zich dan in Mexico, op de vlucht voor de lange arm van de Russische dictator 
Jozef Stalin (1878-1953). Stalin weet zijn rivaal Trotski te laten vermoorden op 21 
augustus 1940. Men neemt althans aan dat de moordenaar - Ramón Mercader (1914-
1978) - een Russisch geheim agent is.63 Het idee dat het verblijf  van de revolutionair 
Trotski in Mexico - waar hij bevriend raakte met het communistische 
kunstenaarsechtpaar Frida Kahlo (1907-1954) en Diego Rivera (1886-1957) - tevens 
een veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten inhoudt en dat dus Washington en 
Moskou om de dood van Trotski niet zouden treuren, lijkt nooit te zijn opgekomen.64 
 
Avant-Garde and Kitsch is onder meer een reactie op de omwentelingen in Europa 
tijdens het interbellum. In Duitsland bijvoorbeeld - waar sinds 1933 dictator Adolf 
Hitler (1889-1945) aan de macht is, democratisch gekozen overigens - is in 1937 de 
rondreizende tentoonstelling Entartete Kunst te zien geweest. De tentoonstelling 
betreft een onderdeel van de campagne van de nazi’s om de Duitse kunstwereld voor 
propagandistische doeleinden te kunnen gebruiken. Als ‘ontaard’ worden in ieder 
geval de volgende kunststromingen beschouwd: dadaïsme, expressionisme, fauvisme, 
impressionisme, kubisme en surrealisme. Greenberg beschouwt de avant-garde als de 
aanjager van de culturele dynamiek die onvermijdelijk afstevent op de komst van de 
socialistische heilsstaat. De avant-garde maakt deel uit van de bourgeoisie die 
voortkomt uit de industriële revolutie. Kitsch is het massaproduct in de vorm van 
tijdschriften, stripverhalen, films, muziek et cetera, waarmee de honger van de massa 
naar ‘kunst’ en ‘cultuur’ wordt gestild. Het belangrijkste kenmerk van kitsch is dan 
ook dat de massa die met graagte consumeert omdat kitsch zo aantrekkelijk mogelijk 
wordt opgediend en probleemloos verteert. En kitsch levert de producent grote 
winsten op. Greenberg wijst op het gevaar dat de avant-garde de werkelijkheid op 
steeds minder herkenbare wijze afbeeldt. Dat levert kritiek op van de massa indien de 
sociale orde door crisis in het gedrang komt. Daaruit kunnen beeldenstormen ontstaan 
- Entartete Kunst is er een saillant en verontrustend voorbeeld van - en verschijnselen 
als fascisme. Greenberg meent dat met de onvermijdelijke komst van de socialistische 
heilsstaat kitsch en avant-garde zullen verdwijnen. Maar de klassenstrijd is nog niet in 
die fase aanbeland. Kortom, Greenberg betoont zich met dit artikel - dat is opgezet 
volgens het schema these, antithese, synthese - nog een voorbeeldig marxist.65 Deze 
politieke overtuiging zal spoedig wijken.  
 
 Greenberg de formalist 
Naast cultuurfilosoof betoont Greenberg zich een kunsttheoreticus die te boek staat 
als een gedreven formalist. Het modernisme ziet hij als een lineaire ontwikkeling van 
de kunst. Een ontwikkeling die de historisch ineengevlochten kunsten weer van elkaar 
scheidt en bevrijdt, waarna de kunsten elk afzonderlijk zich ontwikkelen in een 
richting van een steeds grotere zuiverheid. Hij beschouwt de Duitse filosoof 
Immanuel Kant (1724-1804) als de eerste modernist. Kant paste de kritische 
uitkomsten van de logica toe op de logica zelf en vormde de logica daarmee om tot 
een zichzelf slijpend instrument. In de schilderkunst ziet Greenberg eenzelfde 
ontwikkeling die inzet bij Édouard Manet (1832-1883), zich voortplant bij de 
Impressionisten en uitkomt bij het Amerikaanse abstract expressionisme en zijn 
                                                
63 Hubert Smeets, ‘Geveld door de salami-tactiek. Dichter-politicus Lev Trotski (1879-1940) wilde de 
permanente revolutie’, NRC Handelsblad, 18 december 2009, bijlage ‘Boeken’, p. 15. 
64 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramón_Mercader  17/03/2010. 
65 Avant-Garde and Kitsch is integraal opgenomen in: Charles Harrison en Paul Wood (ed.) Art in 
Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Cornwall 2003, p. 539 e.v. 
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opvolger, de post painterly expression. De ontwikkeling kenmerkt zich door het 
ontbloten van het meest eigene van de schilderkunst dat haar beslissend onderscheidt 
van bijvoorbeeld beeldhouwkunst of theater, het platte vlak. Tezamen met de 
eigenschappen van het pigment en de afmetingen van het doek, vormt het platte vlak 
de drie-eenheid die de schilderkunst uitmaakt. Alleen deze - formalistische - 
eigenschappen betrekt Greenberg in zijn kritieken. Hij oordeelt dat representatie van 
het narratieve en de illusie gepasseerde stations zijn die buiten elke kritische 
bespreking vallen. 
 
 Abstractie als religieus gebod 
Deze rigoureuze formalistische opvattingen van Greenberg vertegenwoordigen 
verschillende facetten. Greenberg was joods en hij kende het Jodendom, wat niet 
altijd hoeft samen te gaan.66 En natuurlijk kende hij het verbod op het afbeelden van 
levende wezens zoals dat verwoord staat in het Hebreeuwse testament: ‘Maak geen 
godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets beneden op aarde of in het water onder 
de aarde’ (Ex. 20:4; Deut. 5:8). In het Jodendom betekent dit het verbod op het maken 
van afbeeldingen van elk levend wezen.67 Hoe streng dit verbod voor met name de 
orthodoxie gold, kan worden geïllustreerd aan de hand van een anekdote over Chaïm 
Soutine (1894-1944), de schilder wiens uitgesproken expressionistische werk door 
Willem de Kooning zeer gewaardeerd werd.68 Soutine - tiende kind van Sarah en 
Salomon Soutine - wenste op jonge leeftijd al kunstenaar te worden en volgde 
tekenlessen in Minsk, in Wit-Rusland. Hij portretteerde vervolgens de rabbijn en is 
daarop door diens zoon het ziekenhuis in geslagen. Soutine overtrad het beeldverbod 
en dat hij ook nog eens de rabbijn had getekend, gold als een doodzonde.69 
 
De onvermijdelijke ontwikkeling die Greenberg als formalist ziet van de figuratieve 
naar de abstracte kunst, lijkt aan te sluiten bij de inhoud van dit beeldverbod. Het 
abstracte sluit uiteraard het figuratieve uit en daarmee betekent deze vorm van 
schilderkunst geen overtreding van het verbod. Een consequentie is dat joodse 
kunstenaars zonder schending van het verbod kunnen toetreden tot het beroep van 
schilder. In de omgeving van Greenberg bevinden zich dan ook opmerkelijk veel 
joodse kunstenaars - en een enkele vrouw zoals Lee Krasner (1908-1984), de vrouw 
van Pollock sedert 1946 - die zich bezighouden met het vervaardigen van abstracte 
kunst. Niet verwonderlijk natuurlijk omdat New York een omvangrijke joodse 
gemeenschap kent. 
 
 Greenberg als profeet 
Een tweede aspect dat eveneens verband lijkt te houden met de joodse religie - in 
combinatie ook met zijn naar dominantie neigende karakter - is de rol die Greenberg 
zich meent te mogen toebedelen in het rijk van de kunst: die van profeet. ‘De profeet 
is, ... , een typische gestalte van Israëls godsdienst.’ En een profeet is ‘een spreker in 
naam van een ander, in het bijzonder verkondiger van wat door een ander (de 
godheid) wordt ingegeven of ook uitlegger van een orakel’.70 De onwrikbare 
overtuiging waarmee Greenberg de heilsboodschap van de abstracte kunst verkondigt, 
is zonder twijfel van een profetische allure. Zijn biograaf Rubenfeld onderschrijft 
                                                
66 Florence Rubenfeld, Clement Greenberg. A life, Minneapolis 2004, p. 19. 
67 Joop Waldram, Encyclopedie van de bijbel in de Nieuwe Vertaling, Kampen 2006. 
68 S&S, p. 329. 
69 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chaïm_Soutine  19/04/2010. 
70 Joop Waldram, Encyclopedie van de bijbel in de Nieuwe Vertaling, Kampen 2006. 
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deze zienswijze als volgt: ‘He [Greenberg] possessed an almost Baudelairean sense of 
his age, was so much in tune with the painting and sculpture of his time that, for a 
brief moment, it was as if the path along which American art would unfold had been 
revealed to him in advance. [curs. R.F.]’71 Dit visionaire standpunt heeft 
consequenties, met name voor die schilders die Greenberg niet volgden op zijn pad 
naar de vluchtheuvel van de abstracte kunst, de kunstvorm die daarnaast het voordeel 
had alle andere kunst overbodig te maken. Willem de Kooning heeft het figuratieve 
vrijwel nooit helemaal losgelaten en dat vormde een bron voor animositeit tussen hem 
en Greenberg. De Kooning heeft een beperkte, overigens niet altijd direct herkenbare 
figuratieve thematiek: vrouwen en landschappen of vrouwen in landschappen. 
Bovendien is hij in die dagen nog geen Amerikaan - hij verwerft het Amerikaanse 
staatsburgerschap eerst in 1962 - en hij is niet joods. Eén en ander maakt van De 
Kooning - die Engels spreekt, beladen met een zwaar Nederlands accent bovendien - 
binnen de groep van abstract expressionistische schilders een betrekkelijke outsider. 
 
 Greenberg als Icarus 
Men kan natuurlijk ook zeggen dat Greenberg in hoogmoed uitblonk en ook deze 
eigenschap - die fataal kan uitvallen zoals we hebben geconstateerd - is zijn biograaf 
niet ontgaan. In haar eerste hoofdstuk van de biografie - ‘Icarus in the Art World’ -
schrijft Rubenfeld: ‘Greenberg flew to close to the sun and suffered the prescribed 
fate.’72  
 
 De term abstract expressionisme 
Robert Coates (1897-1973) was behalve schrijver ook criticus voor de The New 
Yorker, een opinieweekblad dat inhoudelijk op New York is gericht en bestaat sinds 
1925. Coates gebruikte de term ‘abstract expressionisme’ in 1946 voor het eerst in 
relatie tot het werk van Arshile Gorky (1904-1948), Jackson Pollock en Willem de 
Kooning. Al eerder was de term gebruikt in het Berlijnse tijdschrift voor 
expressionisme Der Sturm (1910-1932) met betrekking tot het Duits expressionisme 
in 1919. En directeur Alfred J. Barr van het MoMA duidde met deze term in 1929 het 
werk aan van de Russische schilder Wassily Kandinsky (1866-1944).73 
 
Een sleutel tot de inhoud van het begrip ‘abstract expressionisme’ ligt besloten in de 
kritiek van Robert Coates op het schilderij Stenographic Figure van Pollock op de 
tentoonstelling van mei 1943 in Art of the Century. Stevens en Swan schrijven op 
pagina 220: ‘ ... Coates [meende] dat de Amerikaanse abstracte kunst en het Europese 
surrealisme elkaar verrijkten. Stenographic Figure van Pollock belichaamt volgens 
hem een versmelting van de twee voornaamste richtingen in de kunst.’ Stenographic 
Figure - dé visuele sensatie van de tentoonstelling - bestaat om het eenvoudig te 
zeggen voor de helft uit Amerikaanse en voor de andere helft uit Europese kunst. De 
titel van het werk lijkt te verwijzen naar de ‘écriture automatique’ van het 
surrealisme. Voor alle duidelijkheid, stenografie betekent snelschrift of kortschrift. 
  
 Pollock en Jung 
Pollock zocht in 1939 - vergeefs zoals zal blijken - hulp bij zijn drankprobleem door 
in psychoanalyse te gaan. Dat bracht hem in aanraking met de toen modieuze ideeën 
van de Zwitserse psychiater en cultuurfilosoof Carl Gustav Jung (1875-1961) 
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waardoor zijn werk ook is beïnvloed. Een voorbeeld daarvan is het schilderij 
Guardians of the Secret uit 1943 dat als een illustratie zou kunnen worden opgevat 
van een citaat van Jung: ‘De kunstenaar is de spreekbuis van het psychische geheim 
van zijn tijdperk, onwillekeurig als iedere echte profeet, soms onbewust als een 
somnambule.’74 Voor een juist begrip, een somnambule is een slaapwandelaar of een 
medium dat tijdens een slaaptoestand helderziende is. Misschien mag men het 
schilderij als volgt interpreteren: De twee wachters op het schilderij - aan weerszijden 
van een kist opgesteld, zie onder - bewaken het daarin verborgen geheim dat alleen 
kan worden geopenbaard door een speciale gezant op missie naar het 
onderbewustzijn. Zo’n gezant is iemand die is uitgerust met uitzonderlijke gaven 
welke door de wachters zullen worden herkend waarna het geheim aan deze 
uitverkorene mag worden geopenbaard. Die zal op zijn beurt het geheim mee 
terugnemen naar waar hij vandaan kwam om het daar in enigerlei vorm te openbaren. 
Het ligt voor de hand om te vermoeden dat de gezant Pollock zelf is en dat het middel 
waarmee hij zijn geheimen openbaart zijn schilderkunst is.  
 
 Jung en kunst als autonoom proces 
Jung volgde Freud - die in het eerste hoofdstuk ter sprake is gebracht in verband met 
het abstracte schilderij dat Koekebakker zou schilderen op aanwijzing van zijn vriend, 
de schilder Bavink - in de aanname van het bestaan van het onderbewuste. Maar hij 
keerde zich tegen diens opvatting dat elk menselijk gedrag - en met name het 
vervaardigen van kunst - zijn oorsprong zou vinden in een complex van verdrongen 
seksualiteit dat in dat onderbewuste verscholen zou liggen. Jung meende dat het 
creatieve proces dat ten grondslag ligt aan het vervaardigen van kunst een autonoom 
proces is, los dus van Freuds alles bestierende seksuele complex dat in zijn visie de 
hele ruimte van het onderbewuste lijkt in te nemen. Citaat Jung: ‘We doen er goed 
aan, het creatieve proces als een levend wezen te beschouwen dat in de ziel van de 
mens is geplant. De analytische psychologie noemt dat een autonoom proces.’75 Kunst 
zou in de opvatting van Freud het resultaat zijn van onderdrukte of verdrongen 
seksuele driften die in kunst tot uitdrukking zouden komen. Een proces dat hij 
‘sublimering’ - veredeling - noemde. 
 
Hoe men ook moge denken over deze psychische constructie, het onderbewuste is 
zeer zeker het reservoir waaruit de abstract expressionisten - en met name hun 
voorloper Pollock - meenden hun materiaal naar boven te torsen. In dit verband is 
bijvoorbeeld de titel van het beroemde, overigens abstracte schilderij van De Kooning 
Excavation (1950) veelzeggend. 
 
 Pollock, de filmgenieke ‘action painter’ 
Pollock zou zijn schildertechniek om weer te geven wat het contact met zijn 
onderbewuste bronnen opleverde, op een spectaculaire wijze aanpassen. Het is een 
techniek die een sterk uitvergrote versie lijkt van de ‘écriture automatique’ die door 
de Europese surrealisten is ontwikkeld, met name door de Franse grondlegger van het 
surrealisme André Breton (1896-1966).76 Zomer 1947 begon Pollock de zogenaamde 
‘drippings’ te vervaardigen die hem wereldroem zouden verschaffen maar waaraan hij 
eveneens de minder vleiende bijnaam ‘Jack the Dripper’ zou overhouden. Pollock 
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vlijde zijn schildersdoeken ter bewerking op de vloer in plaats van ze opgespannen op 
een frame op een schildersezel te plaatsen. Hij ging over op het toepassen van 
goedkope huishoudverf met een grotere vloeibaarheid dan olieverf en hij gebruikte 
stokken en opgedroogde kwasten om de verf op het doek te laten druipen, druppelen 
of te striemen. Daarbij bewoog hij lichtvoetig over en rondom het doek, stok in de ene 
hand, bus verf in de andere en een brandende sigaret in de mondhoek. Op die manier 
ontstonden afbeeldingen van de bewegingen die hij tijdens het ‘druipen’ maakte. De 
Amerikaanse kunstcriticus Harold Rosenberg (1906-1978) noemde in 1952 deze 
wijze van schilderen ‘action painting’ in zijn artikel ‘American Action Painters’ in 
ARTnews van december 1952. Het doek waarbinnen de handelingen werden 
gedocumenteerd met behulp van verf noemde hij een ‘arena’.77 Op die manier kon het 
schilderen metaforisch als een existentiële strijd worden beschouwd die de kunstenaar 
uitvocht tijdens het scheppen. Het resultaat kon worden gezien als een ‘opname’ van 
het gevecht. Daarmee verschoof ook de aandacht van het schilderij zelf naar de 
handeling van het tot stand komen van het kunstwerk. Een verschuiving die als 
vanzelfsprekend een verschuiving in esthetische waardering met zich bracht, die niet 
door iedereen direct kon worden gevolgd, laat staan begrepen. 
 
Het spectaculaire karakter van deze dynamische werkwijze leende zich natuurlijk bij 
uitstek om vastgelegd te worden op film. In Hoofdstuk 1 hebben we iets gezien van 
de invloed van de pas ontdekte fotografie op de schilderkunst: de fotograaf  Nadar die 
rond 1860 portretten schoot van beroemde schilders als Courbet en Monet. Het proces 
van realisering van de Guernica is op verzoek van Picasso door zijn vriendin Dora 
Maar (1907-1997) op foto vastgelegd. En de van oorsprong Duitse fotograaf Hans 
Namuth (1915-1990) maakte in 1950 een documentaireportret van Jackson Pollock op 
film. In dit verband mag ook het artikel van vier pagina’s niet onvermeld blijven dat 
het tijdschrift Life wijdde aan Pollock in augustus 1949 met als kop: ‘Is he the greatest 
living painter in the United States?’ De foto’s zijn van Namuth. De impact van het 
artikel was enorm en zou Pollock een status bezorgen, vergelijkbaar met helden van 
het witte doek als Marlon Brando (1924-2004) en James Dean (1931-1955). Deze 
heldenstatus zou hij ook in hoge mate ontlenen aan zijn doorsnee Amerikaanse 
voorkomen - kort haar, t-shirt, jeans en de brandende sigaret - dat brak met het beeld 
van de tot dan toe in Amerika bekende Europese kunstenaar. Pollock was één van 
hen, van die stoere Amerikanen die de Tweede Wereldoorlog net gewonnen hadden 
en die voor geen Europaan op welk gebied ook aan de kant gingen. 
Belangrijk is dat de werkwijze van Pollock de kans op figuratie zo goed als uitsloot. 
Wat zich op het doek ontvouwde was pure abstractie tot stand gebracht via een directe 
verbinding met het onderbewustzijn dankzij een toestand van intense inspiratie waarin 
de mens Pollock veranderde in de gezant met de uitverkoren artistieke gaven. Is het 
een wonder dat profeet, formalist en kunstcriticus Greenberg Pollock tot de grootste 
schilder van Amerika uitriep? Wat Greenberg ook bijzonder kon waarderen was het 
feit dat de afbeelding ‘all-over’ was. Dat wil zeggen dat er geen begin of einde aan de 
afbeelding kon worden ontdekt. Er ontstond dus - althans formeel gesproken - ook 
geen narratief. 
 
 Tot slot 
Waarom al deze aandacht voor Pollock terwijl in deze thesis Willem de 
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Kooning met zijn werk centraal staat? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven 
door zijn biografen Stevens en Swan: ‘De Kooning misgunde Pollock diens succes 
niet. Hij zag in Pollock een oorspronkelijke geest die respect verdiende; het voorbeeld 
van Pollock zou De Kooning eind jaren veertig inspireren tot het scheppen van zijn 
eigen grote werken ‘Pollock was de leider’, zei De Kooning later, ‘hij was de 
schilderende cowboy, de eerste die erkenning kreeg [curs. R.F.]. Peggy Guggenheim 
was gek op hem. Ze kocht al dingen van hem tijdens de oorlog.’ En sportief voegde 
De Kooning eraan toe: ‘Hij was toen ook een stuk verder dan ik. Ik was nog altijd op 
zoek naar mijn draai.’78 Anders gezegd: zonder Pollock is de carrière van Willem de 
Kooning moeilijk voorstelbaar.  
 
Het slotwoord is dan ook voor Pollock. De documentaire van Kim Evans uit 1987 - 
getiteld Jackson Pollock - begint met een voice over van Pollock terwijl de 
toeschouwer hem ziet schilderen: Pollock is bezig een glasplaat te bewerken met zijn 
driptechniek. De cameraman heeft zijn handelingen vastgelegd filmend van onderaf, 
door de glasplaat. 
 
Voice over Pollock: ‘My feeling is that new needs need new techniques. And the 
modern artist has found new ways and new means of making his statement. It seems 
to me that the modern painter cannot express this age, the aeroplane, the atombomb, 
the radio in forms of the Renaissance or any other past culture. Each age finds its own 
technique.’   
 
De cursiveringen - aeroplane en atombomb - verwijzen uiteraard naar de titel van dit 
hoofdstuk: Kunst en Vliegwerk. 
 
 
 
 
 
 
     -.- 
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HOOFDSTUK 3 WILLEM SANDBERG EN WILLEM DE KOONING 
 
In het vorige hoofdstuk is onder meer betoogd dat de Tweede Wereldoorlog en de 
Wederopbouw het zicht vanuit Nederland op de transatlantische ontwikkelingen in de 
kunst in de Verenigde Staten - die zich voornamelijk voordeden in de havenstad New 
York - hebben verduisterd. Willem Sandberg onderneemt in het voorjaar van 1949 
een vliegreis naar Amerika en doet daarbij New York aan.79 Hij is de eerste 
Nederlandse museumdirecteur die in aanraking komt met deze artistiek revolutionaire 
ontwikkelingen waarin zijn landgenoot Willem de Kooning een zeer prominente rol 
speelt. Wat heeft Willem Sandberg tijdens zijn directoraat van het  Stedelijk Museum 
Amsterdam van 1945 tot 1962 betekend voor Willem de Kooning en zijn 
schilderkunst? In dit verband kan reeds worden vastgesteld dat Sandberg gedurende 
zijn directoraat van het Stedelijk Museum van Amsterdam van 1945 tot 1963 geen 
enkel schilderij van Willem de Kooning heeft verworven.  
 

Sandberg ontmoet de Kooning in New York, april 1949 
Ruud Schenk zoekt in zijn artikel De langzame Nederlandse doorbraak van Willem 
de Kooning in het tijdschrift Jong Holland uit 2004 een antwoord op de vraag waarom 
Sandberg er niet in slaagde werk van De Kooning te bemachtigen.80 Schenk 
memoreert de vliegreis die Willem Sandberg ondernam in ‘maart 1949’ naar Amerika 
waarvan hij onderweg een verslag schreef. Daarbij heeft Sandberg ook New York - de 
woon- en werkplaats van De Kooning - aangedaan, mede ter voorbereiding van een 
tentoonstelling over Amerikaanse kunst. Schenk gaat ervan uit dat Sandberg De 
Kooning tijdens zijn verblijf in New York niet heeft ontmoet. Sandbergs verslag 
maakt daarvan inderdaad geen melding. In 1950 zou de voorgenomen tentoonstelling 
worden gerealiseerd in het Stedelijk onder de titel Amerika schildert. Jackson Pollock 
was de enige abstract expressionist die op Amerika schildert vertegenwoordigd was. 
  
Schenk - zo blijkt uit de veertig noten die zijn artikel begeleiden - is tijdens het 
schrijven niet op de hoogte geweest van het bestaan van de biografie van De Kooning 
door Stevens & Swan die eveneens in 2004 verscheen. Uit de biografie kan worden 
opgemaakt dat Sandberg wel degelijk De Kooning heeft ontmoet in april 1949. De 
biografen schrijven: ‘Begin jaren vijftig had Willem Sandberg, directeur van het 
Stedelijk, De Kooning in zijn atelier bezocht in het gezelschap van Alcopley, die De 
Kooning had opgehemeld als een van Amerika’s grootste kunstenaars. Sandberg was 
het niet met hem eens. Elaine en De Kooning hadden bitter op zijn neerbuigende 
houding gereageerd [curs. R.F.]. ’81 Zij ontlenen deze gegevens aan gesprekken met 
de van oorsprong Nederlandse schilder Joop Sanders (1921) die in de biografie als 
volgt staan geannoteerd: ‘Joop Sanders, verscheidene interviews door de auteurs, 
tussen 31 oktober 1990 en 13 maart 1993.’82 De Amsterdammer Sanders emigreerde 
in 1939 naar de Verenigde Staten, behoorde tot de eerste lichting abstract 
expressionisten en verwierf in 1955 het Amerikaans staatsburgerschap.83 
 

                                                
79 Caroline Roodenburg-Schadd, Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor 
het Stedelijk Museum 1945-1962, Amsterdam 2004, p. 322. 
80 Ruud Schenk, ‘De langzame doorbraak van Willem de Kooning’, Jong Holland 20 (2004) 1. 
81 S&S, p. 519. 
82 S&S, p. 705.  
83 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Joop_Sanders. 14/5/2010. 
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Een eerste kanttekening aangaande deze ontmoeting is dat de genoemde jaartallen - 
‘Begin jaren vijftig ... ’ - onjuist zijn. Op dit punt is het geheugen van Sanders 
onbetrouwbaar. Sandberg is na zijn bezoek in het voorjaar van 1949 pas in 1958 voor 
de tweede keer naar de Verenigde Staten gereisd.84 De verklaring voor dit ‘hiaat’ ligt 
in de politieke overtuiging van Sandberg. Die was voor de Amerikaanse autoriteiten 
aanleiding om hem gedurende deze periode van Koude Oorlog - die in de Verenigde 
Staten gekenmerkt werd door een ongemeen felle jacht op alles wat communistisch 
zou zijn, bekend onder de naam de McCarthy-periode naar de aanjager ervan, de 
Republikeinse senator Joseph McCarthy (1908-1957) - een inreisvisum te weigeren.85 
Deze weigering betekende natuurlijk voor de kunstverkenner Sandberg ook dat het 
zicht op de artistieke ontwikkelingen in New York opnieuw in fysieke zin werd 
belemmerd, nu dus door de Koude Oorlog. 
 
Vervolgens is de vraag aan de orde, wie was ‘Alcopley’ in wiens gezelschap 
Sandberg volgens Sanders aanklopte bij De Kooning en diens vrouw Elaine in het 
atelier in New York en die een pleidooi hield ten gunste van De Kooning en diens 
werk? Alcopley was één van de abstract expressionisten en verkeerde vanaf 
halverwege de jaren veertig in hun kring. Zijn echte naam luidde Alfred Lewin 
Copley (1910-1992). Als kunstenaar opereerde hij onder de naam L. Alcopley en hij 
was tevens arts en wetenschapper.86 Alcopley schreef in 1962 een brief aan Sandberg 
waarin hij herinneringen ophaalt aan zijn - Alcopley’s - bezoek aan Sandberg en het 
Stedelijk ‘rond 1948’.87 De contactpersoon destijds was de fotografe Emmy Andriesse 
met wie Alcopley bevriend was. Emmy Eugenie Andriesse (1914-1953) was joods en 
heeft tijdens de bezetting deel uitgemaakt van de ondergrondse verzetsgroep De 
Ondergedoken Camera (1943-1945) waarbij onder anderen de latere cineast Bert 
Haanstra (1916-1997) betrokken was. In opdracht van het Stedelijk - van collega 
verzetsman Sandberg - maakte zij kunstenaarsportretten ten behoeve van catalogi in 
de jaren 1947 tot 1951.88 Op dit punt - de bekendheid van Sandberg met Alcopley via 
Andriesse rond 1948 - functioneert het geheugen van Sanders naar alle 
waarschijnlijkheid correct. Zijn herinnering aan de ontmoeting tussen De Kooning en 
Sandberg ‘in gezelschap van Alcopley’ wint hiermee zeer aan geloofwaardigheid.  
In 1955 zou Sandberg overigens werk van Alcopley exposeren in de tentoonstelling 5 
amerikanen in europa. In 1962 - het laatste jaar van het directoraat van Sandberg in 
het Stedelijk - kreeg Alcopley een solotentoonstelling onder de titel Alcopley.  
 
Dan rest de vraag waarom Sandberg de ontmoeting niet heeft opgetekend in zijn 
reisverslag? Was dat omdat de ontmoeting met De Kooning Sandberg ook 
onaangenaam trof en heeft hij die daarom niet vermeld? Of vond hij het werk van De 
Kooning inderdaad te onbeduidend en wenste hij er daarom geen woorden aan te 
wijden? Bij het zoeken naar de antwoorden zal blijken dat beide vragen nauw met 
elkaar verweven zijn. 
 
Het is verleidelijk - want veilig - om de ‘trage doorbraak’ van De Kooning mede te 
wijten aan de slechte verstandhouding tussen hem en Sandberg. Het is even 
verleidelijk om te proberen iets van die kille verstandhouding in kaart te brengen in 
                                                
84 Roodenburg-Schadd, p. 324, noot 70. 
85 Roodenburg-Schadd, p. 324. 
86 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_L._Copley  26/4/2010. 
87 Archief SMA, doss. Schenkingen, 1962. Brief aan Sandberg d.d. 4 juli 1962. 
88 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmy_Andriesse  16/05/2010. 
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een poging ter verklaring, en dat is ook uitdagender. Teneinde enig licht te werpen op 
de mogelijke herkomst van deze incompatibilité des humeurs worden de volgende 
middelen ingezet: de biografie van Sandberg en de context waarbinnen Sandberg zijn 
culturele en artistieke bagage heeft verworven die zoals we zullen zien, veel 
uitstaande heeft met de zogenaamde ‘Grote Verhalen’, het Christendom en het 
communisme die in Sandbergs visie op de kunst een bepalende rol hebben gespeeld. 
Begonnen wordt met de ‘grote verhalen’ en hun artistieke reikwijdte in een notendop.  
 

Testament en manifest 
Het Nieuwe Testament is de belangrijkste bron voor de christelijke kunst. Het 
Hebreeuwse Testament bevat de tien geboden waaronder het in Hoofdstuk 1 
besproken afbeeldingsverbod dat heel lang een vrijwel absolute belemmering heeft 
betekend voor het ontstaan van een joodse beeldende kunst. Dit verbod kreeg in de 
christelijke godsdienst de volgende pragmatische uitleg. 
 
Christenen werden vanaf  het jaar 64 vervolgd om hun geloof.89 De vervolgingen 
kwamen tot staan toen keizer Constantijn de Grote (ca. 280-337) bij Edict van Milaan 
in 313 toestemming verleende om het christelijk geloof openlijk te belijden. In 381 
onder keizer Theodosius (ca. 346-395) promoveerde het christendom tot 
staatsgodsdienst. Paus Gregorius de Grote (ca. 540-604) schatte de educatieve 
vorming die uit zou kunnen gaan van de christelijke kunst hoger dan rigide 
handhaving van het afbeeldingverbod en schoof het terzijde. Velen immers waren 
destijds analfabeet en de visuele vertaling van de Bijbelse verhalen maakte deze voor 
de ongeletterde gelovigen toegankelijk.90 De priester kon aan de hand van de 
afbeeldingen - zoals een ‘explicateur’ bij een vertoning van een zwijgende film - de 
Bijbelteksten voor zijn gehoor tot leven brengen. 
 
Deze ontwikkeling verleende de christelijke kunst een verheven positie boven de 
kunst van niet-christenen, de heidenen. Andere dan christelijke kunst was daarmee - 
zo kan men vermoeden - vogelvrij verklaard. Om die reden kan men de Bijbel in 
combinatie met de exegese met betrekking tot de kunst - deze kunst wél en díe kunst 
niet - ook terdege als een artistiek manifest opvatten dat een zeer vitale christelijke 
kunststroming op gang zou brengen die tot op de dag van vandaag haar invloed blijft 
uitoefenen.  
 
Een tweede manifest dat ook op de kunst zijn uitwerking niet heeft gemist is het 
Communistisch Manifest dat in het revolutiejaar 1848 verscheen en dat geschreven is 
door Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895).91 Het Communistisch 
Manifest kan naar zijn strekking eenvoudig worden omschreven met een verwijzing 
naar een bekend Nederlands Sinterklaasliedje: ‘eerlijk zullen wij alles delen’. Marx en 
Engels wijzen op de ongelijke verdeling van de productiemiddelen over twee klassen 
die worden aangeduid met de termen ‘bourgeoisie’ - waaronder de bezittende klasse 
wordt verstaan - en de ‘proletariërs’ - degenen die alleen de eigen werkkracht bezitten 
en hun nageslacht.  
 

                                                
89 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie, 
Nijmegen 1992, p. 9 en 10. 
90 Idem, p. 50. 
91 Zie o.m.: http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/index.htm  13/05/2010. 
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Beide ‘manifesten’ hebben een profeterende, heilbrengende boodschap gemeen. Wie 
gelooft in Jezus Christus en diens leven navolgt, zal het eeuwig leven verwerven, in 
het hiernamaals wel te verstaan. De klassenstrijd die volgens het Communistisch 
Manifest zal ontstaan door de steeds groeiende, ongelijke verdeling van de 
productiefactoren kapitaal, grond, grondstoffen en arbeid, zal met onwrikbare 
zekerheid door het proletariaat worden gewonnen ten koste van de bourgeoisie en met 
die overwinning zal de communistische hemel - het arbeidersparadijs - op aarde 
neerdalen. Het Communistisch Manifest voorziet niet in een leven na de dood. Het 
verschilt daarmee essentieel van het christendom. 
 

Sandberg, een beknopte biografie 
Voor het overzichtelijk structureren van biografische gegevens bij het schrijven van  
kunstgeschiedenis komt de indeling van pas die scenaristen vaak hanteren bij het 
creëren van een hoofdpersonage voor een speelfilm. Daarbij worden die biografische 
elementen aan het licht gebracht die de argumentatiestructuur van het kunsthistorisch 
verhaal - in dit verband dus de rol die Sandberg heeft gespeeld bij de doorbraak van 
De Kooning - helpen ondersteunen. Een scenario is een tekst die bedoeld is om 
omgezet te worden in een audiovisueel product en is een optekening van wat de 
toeschouwer zal zien en horen als het product gerealiseerd is. Naast de beeldende 
karakteristieken worden psychologische en sociologische kenmerken geselecteerd die 
het hoofdpersonage - de protagonist - tot een afgerond handelende held maken.92 
 
De drie hoofdindelingen - de fysiognomie, de psychologische en de sociologische 
kenmerken van het hoofdpersonage - bestaan elk uit een lijstje van onderdelen 
waarvan alleen de voor het filmverhaal meest relevante eigenschappen een invulling 
krijgen. Daarbij moet bedacht worden dat het onderscheid in met name 
psychologische en sociologische kenmerken een kunstmatig karakter draagt. Het 
onderscheid is slechts een hulpmiddel. 
 
Past men deze indeling toe op Jonkheer Willem Jacob Henri Berend Sandberg (1897-
1984), dan valt bij het invullen van de lijst van uiterlijke kenmerken - waarbij 
uiteraard gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld portretfoto’s - in de eerste plaats 
zijn kleine, tengere gestalte op. Zijn hoofd bestaat voor een in het oog springend deel 
uit zijn karakteristieke kuif die op foto’s nog wel eens wat quasi artistiek voor zijn 
ogen wil hangen. Zijn onberispelijke uitstraling - een effen pak of een colbert op een 
pantalon - versterkt Sandberg door vrijwel steeds in plaats van een burgerlijke 
stropdas een vrolijk vlinderdasje te dragen, dat waarschijnlijk een verwijzing naar zijn 
artistieke functies moet verbeelden. Een brandende sigaret komt vaak in beeld. Het 
heeft er enige schijn van dat hij daarmee graag gezien wilde worden. In ‘zijn’ tijd 
werd er tegen de gevaren van het roken nauwelijks gewaarschuwd en de daad van het 
roken zelf werd wel gezien als vlot, eigentijds en zelfs sportief. Roken had ook een 
egaliserend karakter: arm en rijk en jong en oud rookte. De invloed van rokende 
Amerikaanse filmhelden en -heldinnen op het witte doek - gratis sigarettenreclame - 
mag in dit verband misschien niet worden onderschat. Jackson Pollock en Willem de 
Kooning staan eveneens vaak op de foto met een sigaret. Rokende vrouwen waren er 
toen ook al en zij gaven daarmee aan haar mannetje te staan. 
 

                                                
92 Jan van Riemsdijk, Basisboek filmschrijven. Kunst en ambacht van het scenarioschrijven, Groningen 
1989, p. 37 en 38. 
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Bij de psychologische kenmerken is wellicht zijn schranderheid de meest in het oog 
lopende eigenschap. Sandberg deed te Assen eindexamen gymnasium tegelijkertijd in 
de alpha- en bètavakken, wat waarschijnlijk nog altijd een vrij unieke prestatie is.93 
Sandberg had geen afgeronde universitaire opleiding. Zijn belangstelling was 
waarschijnlijk te breed om te willen kiezen. Wel studeerde hij psychologie in Wenen 
en Utrecht. In Utrecht legde hij tevens met goede gevolg het kandidaatsexamen in de 
rechtsgeleerdheid af. Een carrière als jurist was in zijn familie bepaald niet ongewoon, 
zijn vader - Jonkheer mr. B.W.T. Sandberg (1867-1961) - was als jurist werkzaam als 
gemeentesecretaris te Amersfoort en als griffier van de provincie Drente te Assen. 
 
Naast zijn bijzondere verstandelijke gaven moet zijn artistieke begaafdheid worden 
geregistreerd die zich uitte in zijn grafisch kunstenaarschap. Zijn aanvankelijk 
voornemen om schilder te worden heeft hij evenwel opgegeven. Sandberg slaagde in 
1919 met lof voor het toelatingsexamen van de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten te Amsterdam waaraan hij een half jaar zou studeren. Maar - typerend voor 
zijn eigengereidheid - kritiek op zijn academiekunst kon hij niet verdragen. Hij 
verdiepte zijn artistieke ontwikkeling in 1922-1923 in Parijs - waar hij zeer onder de 
indruk kwam van het abstracte werk van Piet Mondriaan - en bezocht in 1923 het 
Bauhaus te Weimar. 
 
De doortastende Sandberg was mede dankzij zijn adellijke afkomst en zijn intellect 
niet het type van de einzelgänger maar meer dat van een leider. Zijn gebrek aan lengte 
compenseerde hij met zijn consistentie op met name het vlak van zijn politieke en 
maatschappelijke overtuiging en met zijn durf. Als voorbeeld voor zijn ongewone 
maat van onverschrokkenheid kan zijn betrokkenheid gelden bij de overval op het 
Amsterdamse bevolkingsregister op 27 maart 1943.94 Deze overval die onder meer 
ten doel had de vervolging van joden door de bezetter te bemoeilijken, maakte 
onderdeel uit van het kunstenaarsverzet waar Sandberg actief aan deelnam.95 
 
Bij de sociologische kenmerken moet zijn religieuze afkomst worden genoteerd: 
streng calvinistisch, inclusief dagelijkse Bijbellezing en geregelde kerkgang.96 
Sandberg moet over een grondige Bijbelse kennis hebben beschikt. Zijn religieuze 
afkomst - die staat voor een zekere soberheid - en zijn adellijke titel - noblesse oblige 
- verplichtten hem tot een voorbeeldig leven. De verbinding van het musische en het 
exacte - alpha en bèta - heeft hem wellicht het talent gegeven dat nodig was om zich 
tot een gewaardeerd typografisch kunstenaar te ontwikkelen. Het kunstenaarschap in 
combinatie met zijn voorbeeldig plichtsbesef - stoelend op zijn protestantse en 
adellijke afkomst - verleenden hem de capaciteiten om museumdirecteur te worden. 
Om in die functie succesvol te zijn, diende hij te beschikken over communicatieve 
vaardigheden. Die leek hij ook te hebben, al omschrijft Petersen hem als iemand met 
een ‘afstandelijke vriendelijkheid’.97 
  
Minstens zo belangrijk in de categorie sociologische kenmerken is zijn visie op kunst 
en maatschappij. Deze is gevormd door zijn levenservaring die hij in belangrijke mate 
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opdeed tijdens het interbellum - crisis, een tijdvak met beperkte middelen in vrijwel 
elk opzicht, met name voor kunstenaars - en de Tweede Wereldoorlog. Maar van 
doorslaggevend belang is de politieke vorming die hij ontving van de Nederlandse 
dichter en classicus Herman Gorter (1864-1927) die hem onderrichtte in de 
beginselen van het historisch materialisme, het communisme.98 De communist Gorter 
- van vaderszijde telg uit een geslacht van doopsgezinde predikanten - was 
medeoprichter van de Sociaal-Democratische Partij, de latere Communistische Partij 
Nederland die in 1991 op zou gaan in de nog altijd bestaande partij GroenLinks.99 
Sandbergs privé-cursus in het marxisme vond plaats in 1919-1920. Gorter en 
Sandberg deelden door hun afkomst een grondige Bijbelse kennis. Gorter heeft zijn 
kennis uit het door hemzelf vertaalde Communistisch Manifest doorgegeven aan 
Sandberg. Zo zijn de twee ‘manifesten’ in Sandbergs intellectueel bezit gekomen. 
 
De alles-moet-anders idee - de reactie op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog - 
waarvoor naar veler overtuiging het communisme de weg leek te wijzen, in 
combinatie met Sandbergs eigen oorlogservaringen, deden hem sterk neigen naar een 
uitgesproken links politiek standpunt. Dat standpunt heeft hij niet vertaald in een 
lidmaatschap van de communistische partij omdat hij dat onverenigbaar vond met zijn 
directoraat van het Stedelijk Museum. Dat betekent niet dat hij zich niet tevens liet 
leiden door zijn politieke inzichten bij zijn artistieke oordelen. Op de lijst van 
sociologische kenmerken de aantekening kan ‘politiek zeer links’ worden genoteerd.  
 
Beschouwen we de aldus ingevulde lijst van relevante biografische kenmerken, dan 
valt er heel weinig op Sandberg aan te merken. Zeker, aan de psychologische 
kenmerken kan worden toegevoegd dat hij - naast het al vermelde gedreven roken - 
een goed glas alcohol niet uit de weg ging.100 Maar in de context van zijn tijd waren 
dit geen abnormale verschijnselen. In ieder geval is Sandberg in zijn leven niet door 
verslavingen gehinderd, zoals De Kooning en Pollock die beiden een uiterst 
problematische verhouding ontwikkelden tot alcohol. Een in aanleg broze gezondheid 
deed de vegetariër Sandberg zoeken naar alternatieve geneeswijzen. Hij bestreed zijn 
aandoeningen met een regiem van vasten en stipuleerde daar veel baat bij te hebben. 
 
Resumerend kan worden gesteld dat Willem Sandberg geen karakteristieke 
zwakheden bezit. Zijn schranderheid, plichtsbetrachting, onverschrokkenheid en 
consistentie in politieke overtuiging, gepaard aan zijn niet aflatende energie - en dat 
allemaal in één zo’n kleine man met dat licht aanstellerige artistieke vlinderstrikje en 
zijn vriendelijke afstandelijkheid - het kan en zal bij menigeen die met minder gaven 
was toegerust naast grote bewondering een zekere afgunst, wellicht zelfs irritatie 
hebben gewekt. Identificatie met Sandberg als de held in een filmverhaal - de 
voorwaarde voor het publiek om de avonturen van de held mee te kunnen beleven - 
ligt niet echt voor de hand. Sandberg is als filmheld bijgevolg niet goed voorstelbaar. 
Dat Sandberg een verzetsheld was staat buiten kijf.  
 
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1917 brak de Russische Revolutie uit. 
Tsaar Nicolaas, zijn vrouw en kinderen werden vermoord en hoewel deze 
communistische revolutie wellicht in aanleg meer het karakter had van een uitgestelde  
Franse Revolutie in Russische stijl, meende men in en buiten Rusland dat daar de 
                                                
98 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Gorter /  5/01/2010. 
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heilstaat was verwezenlijkt die Marx en Engels in het Communistisch Manifest in het 
verschiet hadden gesteld. Aanhangers van het marxisme overal elders geloofden nu 
dat de tijd ophanden was om ook in de rest van de wereld het arbeidersparadijs te 
vestigen. Zo ging Sandberg - zoals eerder vermeld - met dit hoopvolle vooruitzicht in 
de leer bij de classicus, dichter en marxist Gorter. Het praktiseren van de leer zou een 
andere, betere, misschien zelfs ‘nieuwe mens’ creëren. 

 
‘De Nieuwe Mens’ 

De reactie op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog deed het verlangen naar ‘een 
nieuwe mens’ ontstaan. Hoe deze er idealiter uit zou moeten zien, was afhankelijk van 
de levensovertuiging, de politieke of religieuze richting. ‘De nieuwe mens’ ging in de 
beeldende kunst een bijzondere rol spelen. 
 
De Duitse kunstenaar Georg Grosz (1893-1959) - in 1921 een overtuigd communist - 
beeldde in 1921 zijn versie van het concept ‘de nieuwe mens’, Der Neue Mensch. 
Opvallend is het robotachtige karakter van zijn volstrekt kale en gezichtsloze versie 
van de nieuwe mens met zijn lege nulvormige schedel, die in een streng geometrisch 
afgemeten ruimte opereert. Techniek en sport - de tekentafel en de boksbal - lijken 
zijn enige interesses.101 De kunst van Grosz zou in 1937 door de nazi’s als ‘entartert’ 
worden bestempeld. Grosz zelf was al in 1933 naar de Verenigde Staten 
uitgeweken.102 
 
Een beeld dat sterk aansluit bij een concept van ‘de nieuwe mens’ is het Zelfportret 
met zwarte band van de Nederlandse schilder Pyke (Pieter Frans Christiaan) Koch 
(1901-1991) uit 1937 waaruit onmiskenbaar een intens doorleefd narcisme spreekt. 
De zwarte band om het hoofd van de schilder geldt als een verwijzing naar het 
Italiaanse fascisme van de Italiaanse dictator Benito Mussolini (1883-1945) waar 
Koch warme sympathie voor had opgevat. Dit over-geïdealiseerde zelfportret wordt 
door de kunstcriticus Hans den Hartog Jager (1968) als het meest ‘controversiële 
portret’ uit de Nederlandse schilderkunst beschouwd en hij merkt in dit verband op: 
‘Koch was vooral een antidemocraat in hart en nieren die zijn hoop voor de toekomst 
had gevestigd op een nieuwe, heroïsche mens. [curs. R.F.]’103 Koch was een zo goed 
als autodidactisch schilder die zich door het tijdsgewricht liet verleiden om zijn 
magisch realistische schilderkunst en zichzelf in dienst te stellen van het fascisme en 
later - tijdens de bezetting - van het nationaal-socialisme. Het bombardement op 
Guernica heeft hem kennelijk onberoerd gelaten.  
 
Ook de Nationaal Socialistische Beweging  - de N.S.B. - kreeg de beschikking over 
een nieuwe mens - De Nieuwe Mensch - in de interpretatie van de schilder Henri van 
de Velde (1896-1969), niet te verwarren met de Vlaamse schilder en architect Henry 
van de Velde (1863-1957). Het schilderij stamt uit 1939. Beweerd is evenwel dat het 
werk in 1933 zou zijn vervaardigd in opdracht van de leider van de N.S.B. Anton 
Mussert (1894-1946). De afgebeelde held moet Mussert voorstellen die al in 1933 een 
visionaire eenheid zou hebben gevormd met Adolf Hitler, samen op weg naar een 

                                                
101 Peter-Klaus Schuster (uitg.), Georg Grosz Berlin - New York, tent. cat. Berlijn (Neue 
Nationalgalerie) 1995, p. 153. 
102 Peter-Klaus Schuster (uitg.), Georg Grosz. Berlin - New York, tent. cat. Berlin (Neue 
Nationalgalerie) 1995, p. 547. 
103 Hans den Hartog Jager, Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken, Amsterdam 2008, p. 164. 
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nieuwe orde in Europa. Het doek is na duistere omzwervingen in 2007 aangeschaft 
door het Rijksmuseum.104  
 
Dat het concept van ‘de nieuwe mens’ als exclusief verschijnsel uit het interbellum 
inmiddels voorgoed kopje onder zou zijn gegaan in de poel van het postmodernisme 
dat sedert de recente lancering van het complexe begrip ‘altermodern’ van de Franse 
curator en kunstcriticus Nicolas Bourriaud (1956) een afsluitend tijdvak in de 
kunstgeschiedenis lijkt te worden, is overigens onjuist.105 Nog zeer onlangs dook het 
weer op bij conservator en kunstcritica Anna Tilroe (1946) in haar artikel Wie trekt er 
aan de bel? gewijd aan de vraag of er nog sociaal engagement bestaat in de 
Nederlandse kunstwereld. Letterlijk schrijft Tilroe in haar bijdrage aan deze discussie: 
‘durven wij, net als de avant-garde van ooit, nog te dromen van een betere mens [curs. 
R.F.]?’106 Ze stelt deze vraag naar aanleiding van haar twijfel aan de 
geloofwaardigheid van de hedendaagse kunst waar deze functioneert in een wereld 
van westerse decadentie. Daarbij sluit Tilroe overigens een ‘hergeboorte van het 
marxisme’ uit. 
 

Sandberg, de doop en de daad 
De doop wordt wel omschreven als de ‘sacramentele rite van de christelijke kerk, 
nagenoeg in alle kerken in gebruik bij de opneming of initiatie van nieuwe leden.’107 
De figuur van Johannes de Doper uit het Nieuwe Testament is de verpersoonlijking 
van de doop. Na een rituele onderdompeling in water krijgt de gedoopte een fris wit 
kleed aan als zinnebeeld voor een nieuw begin als gelovige wiens zonden door de 
doop zijn weggewassen. Na een daarop volgend oppassend leven in navolging van 
Christus - zo belooft het christendom - wacht de gedoopte een eeuwigdurend leven in 
een hemels hiernamaals. 
 
Toen Willem Sandberg (1897-1984) op 1 januari 1938 aantrad als conservator van het 
Stedelijk Museum van Amsterdam, was een van zijn eerste ‘daden’ het laten witten 
van de donker gesausde wanden van de trap naar de entree van het Stedelijk Museum. 
Deze daad markeerde een einde en een nieuw begin. Ook de doop betekent - in 
religieuze zin - een einde en een nieuw begin.  
 
Het is niet waarschijnlijk dat Sandberg in zijn ‘daad’ deze religieuze connotatie met 
de doop heeft willen leggen. Toch ligt die voor de hand door juist de witte verf die 
gebruikt is. Bovendien liet Sandberg een door Johannes (!) Itten (1888-1967) 
ontworpen velum aanbrengen van ‘ongeveer 10 bij 20 meter’ als betrof het een 
hemelgewelf, doorstraald door het buitenlicht dat binnenstroomde via de glazen kap 
boven de entree.108 Itten had les gegeven aan het Bauhaus en Sandberg kende hem 
sedert 1922. Volgens Roodenburg-Schadd kunnen de figuren die deze Zwitserse 
kunstschilder op het velum had aangebracht worden beschouwd als ‘oersymbolen van 
een oude beschaving’, maar ook als ‘skeletachtige figuren’ die ook door andere 
Bauhaus-docenten als Paul Klee (1879-1940) en Wassily Kandinsky (1866-1944) bij 

                                                
104 Zie Bijlage 1: Persbericht Rijksmuseum d.d. 30 mei 2007. 
105 Zie o.m.: http://en.wikipedia.org/wiki/Altermodern  26 / 05 / 2010. 
106 Anna Tilroe, Wie trekt er aan de bel?, Metropolis M nr. 2-2010, pp. 20-27. 
107 Joop Waldram, Encyclopedie van de bijbel in de Nieuwe Vertaling, Kampen 2006, p. 85. 
108 Roodenburg-Schadd, p. 58. 
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het tekenonderwijs zijn gebruikt.109 Misschien waren het engelen op onzichtbare 
vleugelen van het modernisme. 
 
De eerste tentoonstelling die Sandberg als conservator realiseerde in het Stedelijk in 
april 1938 droeg als titel Abstracte Kunst. Het zou ook zijn ‘eerste idee’ zijn na zijn 
indiensttreding.110 Wie de trap met de witte wanden besteeg naar de entree van het 
Stedelijk - het velum met de modernistische beschermengelen is later in het jaar 1938 
aangebracht - begreep wellicht dat hij het walhalla van de eigentijdse kunst betrad. De 
trap naar omhoog, de witte wanden aan weerszijden en een hemelse blik op abstracte 
kunst als beloning. Aldus brak Sandberg resoluut met het verleden van het Stedelijk 
Museum. Sandberg had zijn artistieke visitekaart afgegeven op het terrein waarvoor 
hij speciaal was aangesteld, dat van de avant-gardistische kunst.111 Een daad die niet 
onopgemerkt zou blijven in de kunstgeschiedenis. En een tentoonstelling die kan 
worden opgevat als een tegengif tegen en een heldere reactie op de eerder besproken 
expositie Entartete Kunst uit 1937.112 
 
Een nadere omschrijving van ‘de daad’ is te vinden in het gedicht De daad uit 1909 
van de socialistische dichter Carel Steven Adama van Scheltema. De laatste strofe van 
de vier luidt: 
 
‘En wie die hunne vaandels vlechten 
Tot éénen rozerooden band, 
Die voor een nieuwe wereld vechten 
En sterven voor 't beloofde land -? 
Dat zijn de muiters en de makkers, 
Dat zijn de taaie rooie rakkers, 
Dat zijn de sloopers van den staat - 
           Dat is de daad!’ 
 
Uit de bundel: Uit stilte en strijd, 1909.113 
 
Adama van Scheltema wordt op deze plek niet alleen ten tonele gevoerd vanwege zijn 
dichterlijke omschrijving van ‘de daad’. De ‘zanger van de arbeidersbeweging’ stamt 
van vaders kant - evenals Van Gogh - uit een predikantengeslacht. Deze afstamming - 
behorend tot de protestantse denominatie - komt men telkens weer tegen bij 
kunstenaars die rondom 1900 een radicale breuk met het verleden aangaan. Zo brak 
Adama van Scheltema zelf definitief met de literaire beweging der Tachtigers met De 
grondslagen eener nieuwe poëzie uit 1908.114 Dit deed hij op een tijdstip dat Braque 
en Picasso hun kubisme bedachten. Zijn gedicht De daad geeft een idee van wat kan 
worden verstaan onder ‘de daad’. Van belang is het voorts vast te stellen dat ‘de daad’ 
van oorsprong een communistisch thema is. En dat een kenmerk van ‘de daad’ is dat 
die is gericht op het naderbij brengen van de heilstaat.  
 

                                                
109 Idem. 
110 Ank Leeuw Marcar, Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar, Rotterdam 1981, p. 146. 
111 Roodenburg-Schadd, p. 58. 
112 Roodenburg-Schadd, p. 62. 
113 Zie Bijlage 2 voor de volledige tekst van De daad. 
114 C.G.N. de Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde, Groningen 1966, p. 158. 
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In Hoofdstuk 1 is de door Sandberg bewonderde Piet Mondriaan opgevoerd die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in afzondering in het kunstenaarsdorp Laren in ‘t Gooi 
een abstract geometrisch schildersidioom realiseerde dat hij tot aan zijn dood in 1944 
in New York zou blijven ontwikkelen. Ook veranderde hij zijn uiterlijk drastisch als 
symbool van die resolute stap in het abstracte universum. Hij knipte zijn haar, schoor 
snor en baard en leek in niets meer op de traditionele kunstenaar van vóór de Eerste 
Wereldoorlog - bijvoorbeeld het type van de baardmens Jan Toorop (1858-1928) - die 
nog met beide benen in de negentiende eeuw kuierde. En Mondriaan schilderde de 
wanden van zijn Parijse atelier wit. De doop en de daad die later navolging vonden bij 
Sandberg en diens witte wanden van het Stedelijk. Piet Mondriaan stamde uit een 
Nederlands Hervormd milieu. 
 
Gerrit Rietveld (1888-1964) is nog niet genoemd maar hij hoort wel degelijk thuis in 
dit gremium van kunstenaars van protestants christelijke huize. Als er één kunstenaar 
met de traditie gebroken heeft dan is het wel de meubelmaker en architect Rietveld 
die met onder meer het Rietveld-Schröderhuis uit 1924 te Utrecht een nieuwe richting 
heeft gewezen in de architectuur. Wat Mondriaan met zijn  geometrisch idioom in het 
platte vlak uitvoerde, is door Rietveld in drie gefunctionaliseerde dimensies 
gerealiseerd in dat Rietveld-Schröderhuis. Sandberg - die bevriend raakte met 
Rietveld in de jaren dertig - vond Rietveld een ‘genie’.115 
 
Vincent van Gogh, Carel Steven Adama van Scheltema, Herman Gorter, Gerrit 
Rietveld, Piet Mondriaan en Willem Sandberg - er zullen er meer zijn - kwamen allen 
uit een milieu met een protestants christelijke achtergrond. Elk van hen wist ondanks 
of juist dankzij die achtergrond een door communistische, althans vooruitstrevende  
idealen geïnspireerde omslag te maken in de richting van een nieuwe tijd waarbij zij 
elk een ‘daad’ stelden die zichtbaar brak met het artistiek verleden en die een helder 
stralend signaal wilde afgeven dat de weg moest verlichten die voortaan diende te 
worden gevolgd. En dat signaal belichtte tevens de plaats waar zij in 
levensbeschouwelijk opzicht ten overstaan van kunst wilden worden gezien. 
 

Sandberg vliegt naar Amerika 
De band tussen New York en het Stedelijk ontstaat direct na de Tweede 
Wereldoorlog. De dood van Mondriaan in 1944 - die in New York is begraven op 
Cypress Hill Cemetry in het bijzijn van tweehonderd kunstenaars - vormt het begin 
van een naoorlogse brug tussen de kunstwereld van New York en het Stedelijk 
Museum Amsterdam.116 Het Museum of Modern Art houdt in 1945 als hommage aan 
Mondriaan een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Eind 1946 volgt in het 
Stedelijk onder Sandberg een herdenkingstentoonstelling.117 Amerika en New York 
komen steeds nadrukkelijker in het zicht van Sandberg die in maart en april van 1949 
de vliegreis naar Amerika onderneemt op uitnodiging van en gefinancierd door de 
Amerikaanse industrieel van Nederlandse afkomst, Jack Vandenbergh.118 
 
Het reisverslag van Sandberg - dat in het begin van dit hoofdstuk al in beeld kwam - 
telt 21 pagina’s, begint op 26 maart 1948 en is vanaf pagina 14 vrijwel geheel gewijd 
aan de Verenigde Staten. Het eerste deel beschrijft de wederwaardigheden van 
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116 Vrij Nederland, p. 51. 
117 Roodenburg-Schadd, p. 120. 
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Sandberg op Curaçao, in Suriname en op Haïti waarbij zijn aandacht vooral blijkt te 
zijn getrokken door de primitieve kunst gemaakt door zwarten op Haïti. Wat 
Sandberg opvalt in de Verenigde Staten is de kapitalistische kant van deze 
samenleving. Hij noteert dat zelfs voor het parkeren in de grote steden geld wordt 
gevraagd. Kennelijk een kapitalistische uitwas in zijn ogen die blijkbaar geheel nieuw 
voor hem is. Sandberg schrijft dat de steden er rijk van worden.119 
  
Onder het kopje ‘Levende Amerikaanse kunst’ overweegt Sandberg dat ‘Europa en 
Amerika tot één cultuurruimte zijn gegroeid.’ Hij meent dat Parijs ‘het voornaamste 
brandpunt’ is en vermoedt dat misschien Mexico ‘ook zo’n centrum is.’ Wonderlijk, 
want Mexico - hij zal Mexico Stad bedoeld hebben - heeft hij op deze volgepropte 
vliegtrip niet bezocht. Maar Mexico Stad was de stad waar Trotski - de rivaal van 
Stalin - is vermoord in 1940. Trotksi was bevriend met de Mexicaanse muurschilder 
Diego Rivera (1896-1957) en diens vrouw, de surrealistische schilder Frida Kahlo. 
Rivera en Kahlo vormden een belangrijk kunstenaarsechtpaar in de linkse 
vooroorlogse avant-garde en Sandberg kocht in 1950 twee werken aan van Rivera.120 
New York noemt Sandberg niet als brandpunt. Dat deze havenstad als kunstzinnig 
centrum - zeker in de Verenigde Staten zelf - al toonaangevend was boven andere 
grote Amerikaanse steden is hem niet opgevallen. Evenmin dat er een beweging op 
gang was gekomen die men als de New York School zou aanduiden, als tegenhanger 
van de École de Paris. Uit het verslag valt zelfs - zoals al aangegeven - niet op te 
maken of hij contact heeft gehad met Willem de Kooning in New York. Misschien zit 
De Kooning verborgen tussen de ‘vele anderen’ die Sandberg wel heeft ontmoet maar 
die hij niet met name vermeldt. De kunstenaars met wie hij wel heeft kennis gemaakt 
en die hij alleen met de achternaam aanduidt, zijn: Lyonel Feininger (1871-1956), 
Chaïm Jakop / Jacques Lipchitz (1891-1973), Alexander Archipenko (1887-1964), 
Marcel Duchamp (1887-1968), György Kepes (1906-2001), Marcel Breuer (1902-
1981), Josep Lluís Sert (1902-1983), Norbert Wiener (1894-1964), Amédée Ozenfant 
(1886-1966), Naum Gabo (1890-1977), Kunyoshi (geen gegevens). De gemiddelde 
leeftijd van deze heren kunstenaars - voor alle duidelijkheid, onder hen bevindt zich 
geen enkele abstract expressionist - bedraagt op het moment van zijn bezoek ongeveer 
55 jaar. Sandberg zelf is dan 52 jaar, De Kooning 45 jaar oud. 

 
De ontmoeting in scène zetten 

Dat de ontmoeting tussen Sandberg en De Kooning wel degelijk heeft plaatsgevonden 
doet de vraag opkomen hoe die in het werk is gegaan. Hoe zou deze ontmoeting - 
indien de opdracht zou luiden om een biografische speelfilm - biopic - te maken over 
Sandberg of  De Kooning - eventueel kunnen worden gereconstrueerd op een 
kunsthistorisch verantwoorde wijze? Een scène - het kleinste onderdeel in een 
scenario - wordt in een scenario geannoteerd op de volgende wijze: interieur/exterieur  
- de plaats van handeling - dag/nacht. De ontmoeting zal naar alle waarschijnlijkheid 
hebben plaats gevonden in het atelier van De Kooning dat in het voorjaar 1949 aan de 
Fourth Avenue lag.121 Of de ontmoeting overdag of ‘s avonds heeft plaatsgevonden, is 
onduidelijk. De scenarist moet hier zelf een keuze maken. Dat het atelier de 
aangewezen plek van de ontmoeting is lijkt logisch. Daar immers hangt het werk van 
De Kooning. Ook dat zijn vrouw Elaine daarbij aanwezig is, behoeft voor het publiek 
geen nadere verklaring. Maar wat doet Alcopley daar? Alcopley had ‘rond 1948’ 
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Sandberg en het Stedelijk bezocht ‘via de hem bevriende fotografe Emmy 
Andriesse’.122 Alcopley - vriend van De Kooning - heeft destijds Sandberg ingelicht 
over De Kooning en diens werk en rol in de Amerikaanse eigentijdse kunst. Met 
andere woorden, Alcopley kende én De Kooning én Sandberg, dus is zijn 
aanwezigheid verklaarbaar. Is hij al aanwezig als Sandberg zijn opwachting komt 
maken? Komt hij binnenvallen als De Kooning en Elaine Sandberg ontvangen, al of 
niet opzettelijk? Was Sandberg trouwens alleen of kwam hij juist in gezelschap van 
Alcopley die hij immers kende? Sprak hij Nederlands met De Kooning of trad hij 
hoffelijk op in het bijzijn van Elaine en Alcopley en sprak hij in het Engels?  
 
De scène laat zich niet schrijven. Er zijn teveel vragen die niet kunnen worden 
beantwoord. En toch is deze scène cruciaal in een speelfilm of een documentaire over 
Sandberg en De Kooning. De ‘neerbuigende houding’ van Sandberg kan De Kooning 
ertoe hebben bewogen om geen artistieke of zakelijke banden met Sandberg aan te 
gaan. Een deel van de moeizame ontvangst in Nederland van het werk van De 
Kooning kan naar alle waarschijnlijkheid mede worden verklaard uit deze niet te 
schrijven scène, die voorlopig als volgt moet worden beschreven: Interieur – atelier 
Willem de Kooning New York – Dag / Nacht? Eén gegeven staat in ieder geval vast: 
de ‘neerbuigende houding’ van Sandberg die decennia later nog wordt gememoreerd 
door Joop Sanders. Die doet denken aan de houding van ‘vriendelijke 
afstandelijkheid’ die Sandberg volgens Petersen zo karakteriseerde, getransformeerd 
tot een ‘neerbuigende houding’ in de ogen van De Kooning die allergisch was voor 
standsverschillen zoals blijkt uit zijn ontmoeting met mecenas Peggy Guggenheim.  
 
Die eerdere ontmoeting zou een voorafschaduwing kunnen zijn van die tussen De 
Kooning en Sandberg en zou de scenarist kunnen helpen bij het invullen van een deel 
van de lege plekken van de ontmoeting Sandberg en De Kooning. Deze vond plaats in 
het voorjaar van 1943, zes jaar eerder derhalve. Peggy Guggenheim wilde in mei van 
dat jaar een ‘Spring Salon for Young Artists’ organiseren, compleet met een jury 
samengesteld uit Mondriaan en Duchamp, aangevuld met voornamelijk Amerikanen. 
Ook De Kooning mocht meedoen aan de Salon hoewel hij strikt genomen te oud was. 
Maar hij - straatarm - weigerde. Zijn weigering was ingegeven door de rijkdom van 
Guggenheim en het standsverschil dat de schilder extra werd ingewreven toen zij op 
het atelier verscheen. Zonder enig overleg selecteerde zij één van zijn doeken en 
verordonneerde dat het werk binnen veertien dagen naar haar galerie moest verhuizen 
in verband met de Salon. De Kooning weigerde omdat het doek naar zijn zeggen niet 
af was. Het kwam ook niet op tijd af en daarmee liep hij zijn kans om geëxposeerd te 
worden mis. Deze Salon was het startpunt voor de faam van Pollock dankzij zijn 
Stenographic Picture. In november 1943 kreeg Pollock in de galerie van Guggenheim 
zijn eerste eenmanstentoonstelling plus recensies in alle belangrijke kranten van New 
York. Pollock werd ‘een heuse ontdekking’ genoemd.123 De Kooning miste door zijn 
weigering waarschijnlijk een belangrijke boot naar Europa. Guggenheim zou zich in 
1947 vestigen aan het Canal Grande in Venetië met een buit van 22 werken van 
Jackson Pollock en geen enkel doek van Willem de Kooning. 
 
 Sandberg en De Kooning, de verschillen 
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 46 

Tijdens zijn directoraat heeft Sandberg geen enkele De Kooning verworven voor het 
Stedelijk Museum. De oorzaken kunnen gelegen zijn in de omstandigheden die het 
tijdsgewricht van zijn directoraat beïnvloedden. Men kan wijzen op de Tweede 
Wereldoorlog, de Wederopbouw en de Koude Oorlog die het zicht van Sandberg op 
het werk en het belang van De Kooning als schilder hebben ontnomen, of althans 
hebben belemmerd. Daar staat tegenover dat Sandberg van verschillende zijden en in 
een vroeg stadium op De Kooning en diens faam is gewezen.124 In de literatuur wordt 
gesteld dat die influisteringen aan Sandberg niet besteed waren.125 Dat doet 
vermoeden dat de eerste ontmoeting in New York tussen De Kooning en Sandberg 
voor beide partijen tegelijk het breekpunt moet zijn geweest. Het is de scène in de 
biopic die niet te schrijven valt. Daarom is gezocht in de biografie van Sandberg in 
combinatie met zijn kunstopvatting, wat zou hebben kunnen leiden tot de 
incompatibilité des humeurs die moet zijn ontstaan tussen beide heren. Sandberg was 
een calvinist, De Kooning was - zoals we hebben gezien in Hoofdstuk 1 - niet door 
het protestants geloof van zijn vader aangeraakt. Evenmin kwamen de politieke 
opvattingen van Sandberg overeen met die van De Kooning wiens politieke 
overtuiging - voor zover aanwezig - niet veel meer dan een vleug links sentiment 
bevatte.126 De ‘manifesten’ - het Nieuwe Testament en het Communistisch Manifest - 
en doop en daad en de nieuwe mens uit het interbellum vormden concepten die 
Sandberg niet met de schilder kon delen.  
  
De bezetting die Sandberg deels had beleefd in het zwaar beproefde Amsterdam waar 
hij nu directeur van het Stedelijk Museum was, had uiteraard bij hem diepe sporen 
achtergelaten. Hij had actief deelgenomen aan het kunstenaarsverzet onder inzet van 
het eigen leven. De Kooning daarentegen bevond zich tijdens de oorlog in New York, 
ver buiten het bereik van enig oorlogsgevaar. Daar in de Nieuwe Wereld had hij - 
terwijl hij Nederlands onderdaan was - geen enkele aanwijsbare oorlogsinspanning 
geleverd gericht op het verslaan van het fascisme dat het oude Europa aan de rand van 
een totale afgrond had gebracht, ook dus in artistiek opzicht. De Kooning was bezig 
geweest zijn leven te organiseren in dienst van zijn eigen kunst, een kunst die hij veel 
later in een terugblik - in 1983 - ‘expressionistisch’ zou noemen, hoewel hij weinig 
gecharmeerd was van dit soort kunsthistorische etiketten.127 Zijn bijna abstracte kunst 
- ‘Even abstract shapes must have a likeness’, vond hij - puttend uit Europese bronnen 
als kubisme en surrealisme kan in de ogen van Sandberg niet als beloftevol of 
vernieuwend zijn overgekomen.128 De directeur van het Stedelijk op zoek naar 
materiaal voor een tentoonstelling gewijd aan Amerikaanse kunst nam er in ieder 
geval niets van mee over de Atlantische Oceaan terug naar Nederland. De visuele 
sensatie waarmee De Kooning zich definitief inschreef in de canon van de 
Amerikaanse kunstgeschiedenis en in die van de rest van de westerse kunstwereld, 
kwam voor Sandberg te laat: De Kooning creëerde zijn Woman I in de jaren 1950-52. 
Het schilderij zou zes jaar later in Nederland voor het publiek toegankelijk zijn, in het 
Stedelijk overigens. 
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De tentoonstelling Amerika schildert, 1950 
Sandberg organiseert in de zomer van 1950 naar aanleiding van zijn vliegtrip naar 
Amerika de tentoonstelling Amerika schildert. Het motto van de tentoonstelling luidt, 
‘Amerika schildert - Amerikaans’. Van de New Yorkse avant-garde - de abstract 
expressionisten - was alleen Jackson Pollock vertegenwoordigd met eerst twee, en 
later vier werken.129 Erg lovend was Sandberg niet over zijn schilderkunst. Ook hier 
past weer een citaat van Sandberg, ditmaal uit de catalogus van de tentoonstelling 
omdat het boekdelen spreekt: ‘...: Amerika schildert - Amerikaans. En daarbij 
behoeven we niet allereerst te denken aan Pollock, van wie het verhaal gaat, dat hij 
zijn doeken plat op de grond legt en dan met een gietertje vol ripolin schildert.’ 
‘Ripolin’ is de merknaam van verf die de huisschilder gebruikt en Pollock gebruikte 
inderdaad de verf van de Amerikaanse huisschilder. Dat Sandberg de ‘r’ van ‘ripolin’ 
in onderkast weergeeft, behoeft niet in denigrerende zin te worden opgevat. De 
hoofdletter had hij in zijn typografisch idioom zo goed als afgeschaft.130 Maar het lijkt 
er toch sterk op dat hij het werk van Pollock door zijn formulering - ‘het verhaal gaat’ 
- beschouwde met iets meer distantie - het zou als ‘neerbuigend’ kunnen worden 
gekwalificeerd - dan met de ‘vriendelijke afstandelijkheid’ hem zo eigen. Mag men 
aannemen dat dit oordeel over Pollock en diens methode van het opbrengen van doe-
het-zelf-verf  op een doek zonder schildersezel zich tevens uitstrekte over het werk 
van de abstract expressionisten, voor zover Sandberg daarmee bekend was? 
 
De ongelukkige ontmoeting met Sandberg die Elaine en Willem de Kooning in het 
bijzijn van Alcopley volgens Joop Sanders ondergingen in New York op een dag in 
april 1949 heeft in ieder geval niet geleid tot een vertegenwoordiging van het werk 
van De Kooning in Amerika schildert. Sandberg was in de Verenigde Staten 
waarschijnlijk in een hem ideologisch totaal vreemde wereld terecht gekomen waar 
hij gesterkt werd in zijn vooroordelen ten aanzien van de Amerikaanse kapitalistische 
maatschappij met in zijn ogen uitwassen als het reeds genoemde betaald parkeren van 
automobielen in de steden.  
 
Sprekend in dit verband is het affiche van de tentoonstelling waarop een detail staat 
afgebeeld van het schilderij The Welders - de lassers - van Ben Shahn (1896-1969) 
dat een portret voorstelt van een lasser met een veiligheidsbril en een helm op zijn 
hoofd wiens onzichtbare blik achter de glazen van de lasbril standvastig op de 
toekomst gericht lijkt te zijn. Het heroïsch aandoende portret zou binnen de 
Nederlandse situatie als een politiek symbool kunnen worden opgevat voor de 
Wederopbouw die een goede toekomst voor allen garandeert. En het zou de indruk 
kunnen wekken dat daaraan in de Verenigde Staten eveneens vastberaden wordt 
gewerkt. Nederland en de Verenigde Staten schouder aan schouder arbeidend aan een 
rooskleurige toekomst. Bovendien vertoont het portret van de afgebeelde lasser 
gelijkenis met het portret van de Amerikaanse president Roosevelt (1882-1945) die 
met zijn New Deal politiek - opgezet tijdens zijn eerste ambtsperiode van 1933-1935 - 
als leider succesvol de weg had gewezen uit de crisis in de Verenigde Staten van de 
jaren dertig. Een man van de daad kortom die bovendien als leider van de nieuwe 
mens kon gelden. Vooral het aspect van het gericht zijn op een betere toekomst moet 
voor Sandberg een teken van (zelf-) herkenning zijn geweest.  
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De New Deal politiek van Roosevelt is door Amerikaanse conservatieven destijds - de 
jaren dertig - gelijk gesteld aan socialistisch of communistisch overheidsingrijpen en 
vormde volgens dezelfde conservatieven het onomstotelijke bewijs dat de Roosevelt 
Administration diep zou zijn geïnfiltreerd door communisten. Het heeft er alle schijn 
van dat Sandberg in de Verenigde Staten op zoek was geweest naar juist deze 
figuratieve Amerikaanse kunst waaruit een optimistisch beeld sprak dat hij in het 
kader van de Wederopbouw anno 1950 als ideologische noodzaak wenselijk achtte: 
handen uit de mouwen. Een beeld evenzeer van een voorbeeldig arbeidsethos 
waarover Jack Vandenburgh - de man van wie we weten dat hij Sandbergs reis en 
verblijf heeft betaald en die het initiatief tot de tentoonstelling nam - als industrieel, 
dus als werkgever - bepaald niet ontevreden kon zijn. Kortom de heer Vandenbergh 
content, Sandberg tevreden en het schilderende Amerika op een politiek neutrale 
wijze gepresenteerd aan het kunstminnend publiek, een en ander hoogstwaarschijnlijk 
onder het goedkeurend oog van de Nederlandse overheden. Uit Sandbergs 
tevredenheid kan ook iets van zijn visie op kunst en haar ontwikkeling worden 
opgediept. 
 

Visies op de ontwikkeling van kunst 
Wat zet de ontwikkeling van kunst in beweging? Er bestaan daaromtrent 
verschillende opvattingen. Het kubisme van Braque en Picasso vindt zijn  
kunsthistorische verklaring in het werk van Paul Cézanne (1839-1906) en zijn zoeken 
naar stabiliteit in de naar haar aard vluchtige impressionistische compositie. Onder 
behoud van deze verklaring is in Hoofdstuk 2 gezocht naar een tweede verklaring die 
in technologische ontwikkelingen zou kunnen liggen: de technologische doorbraak in 
1903 die het vliegen mogelijk maakte en die mede de aanstoot zou hebben kunnen 
geven om een revolutie in de kunst te realiseren met het kubisme als eerste 
sensationele resultaat. Bij de vorming van het Amerikaanse abstract expressionisme 
wordt gewezen op de rol die de criticus Clement Greenberg toeschreef aan de 
formalistische ontwikkeling van de schilderkunst die - althans volgens Greenberg - 
aantoonbaar toewerkte naar een abstracte voorstelling die tweedimensionaal zou zijn, 
niet figuratief en niet narratief. De motor van de ontwikkeling van de schilderkunst 
zou in de schilderkunst zelf gelegen zijn. Sandberg daarentegen was ervan overtuigd 
dat de ontwikkelingen in de kunst maatschappelijke ontwikkelingen zouden volgen: 
‘De meeste kunsthistorici en zogenaamde deskundigen willen de kunst uit de kunst 
afleiden, zij menen dat het een zekere traditie is die zich voortzet, en dat dát eigenlijk 
de ontwikkeling is. Ik zie het net anders. Ik zie de maatschappijontwikkeling en ik zie 
uit die maatschappij telkens een plant, een bloem op een stengel oprijzen. Dat is de 
kunst, de cultuur. (...) Omdat er in de maatschappij een ontwikkeling zit, zit er ook in 
de kunst een ontwikkeling, maar alleen daarom.’131 
 
De weergave van het geroer - action painting - van Jackson Pollock in de troebele 
poel van het eigen onderbewustzijn moet in dit opzicht een wat mindere indruk 
hebben gemaakt op Sandberg. Het werk van Pollock - en dat van De Kooning - moet 
hem op het eerste gezicht te persoonlijk en daarmee te onmaatschappelijk zijn 
voorgekomen. Vanuit Sandbergs linkse optiek geredeneerd moet het abstract 
expressionisme naar zijn formele verschijning een lage plek heb ingenomen op zijn 
prioriteitenlijstje van zijn Stedelijk collectiebeleid. 
 

                                                
131 Ank Leeuw Marcar, Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar, Rotterdam 2004, p. 107. 



 49 

 Amerikaanse overheidssteun voor het abstract expressionisme 
Aan die verschijningsvorm die gekenmerkt wordt door voorstellingen van abstracte 
aard heeft de Fransman Serge Guilbaut in 1975 een sociologische studie gewijd.132 
Daarin stelt hij de vraag of het succes van het abstract expressionisme alleen 
verklaard kan worden uit zijn esthetische en stilistische kwaliteiten. Guilbaut toont 
aan dat er nog een andere oorzaak voor dit succes valt aan te wijzen en dat is de duw 
in de rug die het abstract expressionisme als kunstuiting kreeg van de zijde van de 
Amerikaanse overheid in de vorm van de inlichtingendienst C(entral) I(ntelligence) 
A(gency) die banden had met mensen uit de kunstwereld: handelaren, conservatoren, 
museumdirecteuren en zelfs afdelingen van musea.133  
 
Het doel was om het abstract expressionisme als artistiek en cultureel wapen in 
stelling te brengen in de propagandaoorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland 
tijdens de Koude Oorlog, die vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog 
ontbrandde.134 Het abstract expressionisme fungeerde daarbij als een symbool voor 
het Vrije Westen. Het toonde een bij uitstek uiterst individuele kunst die in de landen 
achter het IJzeren Gordijn - dat het communistische Oostblok van het kapitalistische 
Westblok scheidde - op ideologische gronden uitgesloten was. 
 
Een concreet voorbeeld van deze Amerikaanse overheidssteun aan het abstract 
expressionisme kan worden gevonden in de reizende tentoonstelling  jong amerika 
schildert die in de herfst van 1958 het Stedelijk aandeed en die in acht belangrijke 
Europese steden zou worden gepresenteerd.135 Er namen zeventien Amerikaanse 
kunstenaars aan de expositie deel waarvan er inmiddels drie - Arshile Gorky (1905-
1948), Jackson Pollock (1912-1956) en Bradley Walker Tomlin (1899-1953) - waren 
overleden. De gemiddelde leeftijd van de overige abstract expressionistische 
kunstenaars - waaronder Grace Hartigan (1922-2008) als enige vrouw - bedroeg ruim 
48 jaar, een leeftijd die de vertaling van de oorspronkelijke titel van de tentoonstelling 
The New American Painting in  jong amerika schildert in een vreemd daglicht plaatst.  
 
De tentoonstelling zelf  - zo blijkt uit het ‘woord vooraf’ in de catalogus - is op 
instigatie en onder verantwoordelijkheid van ‘the international council at the museum 
of modern art’ te New York samengesteld. Alfred J. Barr schreef de op juichende 
toon gestelde inleiding voor de catalogus in zijn kwaliteit van ‘Conservator der 
verzamelingen van het Museum of Modern Art, New York’. Sandberg was Barr al in 
levende lijve tegengekomen in 1949 op zijn Amerikaanse reis. Barr kocht in het 
najaar van 1948 het zwart-witschilderij Painting (1948 / emaillak en olieverf op doek 
/ 108,4 x 142,6 cm / MoMA NY) van De Kooning voor het MoMA. Schenk vermoedt 
dat Sandberg in 1949 dit werk ‘waarschijnlijk’ op zaal moet hebben gezien in het 
MoMA en dat Barr hem op De Kooning moet hebben gewezen.136 Zijn voor zichzelf 
sprekende slotwoord luidt:  
 

                                                
132 Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Expressionisme, Freedom, 
and the Cold War, Chicago 1983. 
133 Roodenburg-Schadd, p. 320, de noten 59 en 60. 
134 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_Oorlog  26 5 2010. 
135 Alfred J. Barr, jong amerika schildert, tent. cat. nr. 194, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1958, 
z.p.nr. 
136 Schenk, p. 32, noot 16. 
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‘Hier enige woorden ter introductie van deze tentoonstelling te hebben mogen 
schrijven, is een eer voor een Amerikaan die met intense bewondering en trots de 
ontwikkeling van de hier vertegenwoordigde kunstenaars heeft gadegeslagen en 
getuige was van hun lange innerlijke strijd - zelfs nog meer met zichzelf dan met het 
publiek - en hun huidige triomf.’137 
 
Willem de Kooning was op deze expositie voor het eerst in het Stedelijk en in 
Nederland vertegenwoordigd met vijf werken waaronder zijn visuele sensatie Woman 
I uit 1950-52. Hij werd als het ware het land binnengesmokkeld - verstekeling in 
omgekeerde richting - te midden van abstract expressionisten waartoe hij niet wenste 
te worden gerekend. Barr verzuimde in zijn inleiding niet om op deze 
uitzonderingspositie van De Kooning te wijzen. Met Woman I in de show van de 
inmiddels wereldberoemde schilder kon hij daar natuurlijk ook niet omheen: ‘... ; zo 
schilderen [sic] enkele jaren geleden, zowel Pollock als de Kooning een aantal 
doeken met herkenbare figuren, tot ontzetting van enige van hun volgelingen, die 
geneigd waren geweest de abstractie op straffe wijze toe te passen.’ De aanwezigheid 
van De Kooning heeft er in ieder geval niet toe geleid dat er onder Sandberg - zoals 
eerder al vermeld - ook maar één werk van hem door het Stedelijk of door een andere 
Nederlandse publieke instelling in die periode is verworven. De internationaal 
gerichte Amerikaanse promotie van het abstract expressionisme heeft voor De 
Kooning in Nederland derhalve tot het einde van het directoraat van Sandberg op het 
vlak van publieke verwerving nauwelijks iets betekend.  
 
Dat neemt niet weg dat jong amerika schildert De Kooning een plek verschafte waar 
Sandberg kennelijk niet meer omheen kon. In 1962 organiseerde hij de tentoonstelling 
nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 met elf grote 
werken van De Kooning uit 1949 tot 1959, maar het lukte hem niet meer om voor het 
einde van zijn directoraat een solotentoonstelling van diens werk te realiseren.138  
 
Daar zou zijn opvolger Edy de Wilde in 1968 wel in slagen. Toen zei De Kooning in 
een interview: ‘Hij [Sandberg] heeft me altijd overgeslagen. ... Hij heeft me overal 
buiten gelaten.’139 Resoneert in deze bittere woorden van De Kooning - hij noemt 
Sandberg niet eens bij naam - nog altijd de herinnering mee aan de ‘neerbuigende 
houding’ die De Kooning en zijn vrouw Elaine destijds in 1949 zo onaangenaam moet 
hebben getroffen? 
 
De ‘triomf’ van De Kooning zou in Nederland aarzelend beginnen in 1959 toen het 
eerste schilderij van zijn hand in particulier Nederlandse bezit kwam. In datzelfde jaar 
verstuurde de toenmalige directeur van het provinciale Van Abbemuseum te 
Eindhoven Edy de Wilde twee brieven naar De Kooning in New York waarin hij blijk 
gaf van zijn interesse in zijn werk.  
 
 
     -.- 
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 HOOFDSTUK 4 EDY DE WILDE EN WILLEM DE KOONING  
 
Eduard Leo Louis de Wilde - roepnaam Edy - is in 1919 geboren in Nijmegen. Zijn 
voornamen wijzen op een zekere francofiele oriëntatie van huis uit. De Wilde ging 
school - gymnasium - op het Nijmeegse Canisiuscollege.140 Het Canisiuscollege was 
en is een katholiek opleidingsinstituut dat vernoemd is naar de eerste Nederlandse 
jezuïet, de in 1925 heilig verklaarde Petrus Canisius, een geboren Nijmegenaar die 
van oorsprong Peter Kanis heette en leefde van 1521 tot 1597.141  
 
Na zijn gymnasiumopleiding moet De Wilde in 1939 onder de wapenen. Hij ontmoet 
tijdens de mobilisatie in Hoorn de latere schrijver en dichter Bert Schierbeek (1918-
1996) die een rol zal spelen bij de opening op 19 september 1968 van de 
overzichtstentoonstelling van het werk van Willem de Kooning in het Stedelijk 
Museum van Amsterdam.142 
 
In september 1940 gaat De Wilde rechten studeren in Nijmegen. Op 10 april 1943 
sluit de rector magnificus - de jurist professor Dr. B.H.D. Hermesdorf (1894-1978) - 
de Nijmeegse Universiteit. Hermesdorf  weigert de zogenaamde  loyaliteitsverklaring 
door te sturen naar de studenten.143 Ondertekening van deze verklaring betekent 
onderwerping aan het gezag van de bezetter, niet ondertekenen de onderduik of  
tewerk gesteld worden. De Wilde studeert na de oorlog in 1945 in Nijmegen af.  
 
Op 11 juni 1945 wordt de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) opgericht, belast 
met de recuperatie en restitutie van tijdens de bezetting door de bezetter geroofd 
kunstbezit. Niet al dat geroofd kunstbezit dat gerecupereerd wordt kan de Stichting 
teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaren. Of omdat de eigenaren - vergast of 
anderszins omgekomen - niet komen om hun eigendom op te eisen. Of omdat de 
eigenaren - have en goed verloren - hun eigendom niet kunnen bewijzen. Of omdat zij 
- beroofd - de aan de restitutie verbonden kosten niet kunnen betalen. Resultaat is dat 
er een depot ontstaat met kunst die niet kan worden gerestitueerd en die rechtens aan 
de Staat vervalt.144 Dat treft. 
 
De Wilde treedt in ‘januari 1946’ in dienst bij de SNK, althans volgens René Pingen 
in diens proefschrift Dat museum is een mijnheer.145 In een brief d.d. 10 oktober 1973 
gericht aan het Ministerie van Economische Zaken evenwel verzoekt De Wilde om 
een ‘diensttijdverklaring’ over de periode van 1 oktober 1945 tot 1 juli 1946, tijdens 
welke periode De Wilde volgens zijn schrijven werkzaam was bij het ‘Commissariaat 
Generaal voor de recuperatie van kunstwerken’, een afdeling van de SNK, die destijds 
onder Economische Zaken viel.146 Het verschil in datering is saillant. Volgens het 
archief van de SNK ‘kwamen de eerste schilderijen [ op 26 oktober 1945 ] op 
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Schiphol aan en in de volgende jaren volgden duizenden kunstobjecten.’147 Naar zijn 
eigen schriftelijke opgave in 1973 was De Wilde destijds dus al in dienst - op 1 
oktober 1945 - nog voordat er ook nog maar één kunstwerk - eerste zending via 
Schiphol 26 oktober - uit Duitsland in Nederland was teruggekeerd. De Wilde was er 
- om het oneerbiedig te zeggen - als de kippen bij. En er is kennelijk een reden - maar 
welke - om De Wildes indiensttreding bij de SNK in de dissertatie van Pingen op 
ruim drie maanden later - op ‘januari 1946’ - te dateren. Een en ander valt achter de 
horizon van deze these, maar het verschil in data zou niet van kunsthistorisch belang 
ontbloot kunnen zijn, reden waarom er hier niet aan voorbij wordt gegaan. Pingen is 
bij het schrijven van zijn dissertatie mogelijk niet op de hoogte geweest van de brief 
van De Wilde uit 1973 aan Economische Zaken waarvan een doorslag in het bezit is 
van het archief van het Stedelijk Museum Amsterdam.148 Hij maakt er in ieder geval 
geen melding van. De inhoud van de brief maakt overigens ook Pingens 
veronderstelling dat De Wilde bij zijn sollicitatie ‘simpelweg geluk’ heeft gehad 
omdat een kansrijke medesollicitant N.R.A.Vroom - die ‘later in dienst van het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en vanaf 1953 directeur van de 
Rijksakademie’ zou worden - zich terugtrok ‘uit eigen beweging’ minder 
geloofwaardig.149 De Wilde was - omdat hij vanaf het begin bij de SNK in dienst was 
getreden - uitstekend op de hoogte van de gang van zaken bij het SNK en met deze 
expertise was hij bij uitstek geschikt voor de functie van directeur van het Van 
Abbemuseum waar van een collectie nauwelijks sprake was. Het idee - in de 
voorstelling door Pingen - als zou De Wilde als groen jurist argeloos en zonder enige 
regieaanwijzingen van het ene baantje in het andere zijn gerold, lijkt hoogst 
onwaarschijnlijk. De Wilde was een man met een missie. 
 
De benoemingen van De Wilde bij de SNK en - zoals we aanstonds zullen zien - bij 
het Van Abbemuseum, zo goed als die van Vroom bij Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en de Rijksakademie, passen naadloos in een observatie die Willem 
Sandberg jaren later zou ventileren: ‘Toen ik in de naoorlogse jaren in vele 
verenigingen, commissies en besturen zat, moest toch altijd minstens veertig procent, 
zo mogelijk zestig procent van de bestuurs- of commissieleden katholiek zijn. 
Onderwijs en Cultuur waren altijd in katholieke handen. Dat hoorde er zo bij. Er 
moest overal een meerderheid van katholieken zijn en ze moesten ook altijd voorzitter 
zijn, van de Raad voor de Kunst, van dit en van dat. Dat is nu helemaal verdwenen. Ik 
weet werkelijk niet meer hoe ik het heb als ik dat vergelijk met de dwang waaronder 
we al die laren geleefd hebben, vooral op cultureel gebied.[curs. R.F.]’150 
 
Het is de vraag in hoeverre de opvattingen van de katholieken ten aanzien van met 
name de abstracte kunst - het deel van het abstract expressionisme - de doorbraak hier 
van het abstract expressionisme hebben beïnvloed. Aan de hand van het directoraat 
van Edy de Wilde van het Van Abbemuseum zal geprobeerd worden daar enig licht 
op te werpen. Centraal staat de vraag wat Edy de Wilde heeft betekend voor de 
doorbraak van het werk van Willem de Kooning in Nederland. Al direct kan worden 
gesteld dat De Wilde - evenmin als Sandberg die hij zou opvolgen als directeur van 
het Stedelijk in 1963 - tijdens zijn directoraat van het Van Abbemuseum dat liep van 
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1946 tot 1963, zo goed als parallel aan dat van Sandberg - geen enkel werk van De 
Kooning heeft weten te verwerven. 
 
 Het Van Abbemuseum 
In Eindhoven is in 1936 het Van Abbemuseum geopend dat is ontworpen door de 
architect A.J. Kropholler (1881-1973) met financiële steun van de vermogende 
sigarenfabrikant H. J. van Abbe (1880-1940) op een door de gemeente Eindhoven 
beschikbaar gesteld perceel.151 Krophollers architectuur wordt gerekend tot de 
zogenaamde Delftse School, een richting in de bouwkunst die ageerde tegen het 
opkomend  functionalisme in de jaren twintig van de vorige eeuw dat bijvoorbeeld 
naar voren kwam in de architectuur van Gerrit Rietveld. De Delftse School - met als 
voorganger de ingenieur M. J. Granpré Molière (1883-1972) - stelde haar architectuur 
in dienst van Gods schepping. Dat religieuze uitgangspunt kon niet worden 
teruggevonden in het functionalisme. En het functionalisme miste uit zijn aard 
aansluiting bij het traditionalisme, dat wil zeggen, aansluiting bij bestaande 
bouwtradities in vormen en materialen, het andere uitgangspunt van de Delftse 
School.152 Kropholler bekeerde zich in 1908 tot het katholicisme. In de jaren dertig 
zou hij zich tot Zwart Front bekennen, een kleine groepering opgericht door de diaken 
en journalist Arnold Meijer (1905-1965) die zich richtte naar het Italiaanse fascisme 
maar fel antisemitisch was: de twee kwaden waaronder het mensdom leed - 
kapitalisme en communisme - zouden uitvindingen van het Jodendom zijn.153 Ook in 
de architect Kropholler van het Van Abbemuseum is de onmiskenbare neiging 
zichtbaar van de katholieke kunstenaar om tijdens het interbellum het Italiaanse 
fascisme te omarmen. De stichter van het museum, Henri Jacob van Abbe, had een 
gereformeerde moeder, een joodse vader, bekeerde zich tot het katholicisme en 
trouwde een katholieke vrouw. Van Abbe - volgens de joods religieuze wet geen jood 
omdat hij uit een niet-joodse moeder was geboren - stierf in november 1940.154 
Kropholler heeft het ‘mausoleum’ van Van Abbe gebouwd. Dat woord - het is van 
Pingen - heeft in de gegeven context iets sinisters.155  
 
Het Van Abbemuseum was van meet af aan door de stichter en bruikleengever Van 
Abbe - die beeldende kunst verzamelde, gerealiseerd vanaf  het jaar 1920 - eigenlijk 
bestemd voor de expositie van contemporaine kunst, maar het kreeg al vanaf 1937 
door een ondoorgrondelijk aankoopbeleid een kwalitatief bedenkelijk karakter.156 Zo 
zijn in 1936 40 aankopen verricht, in het daarop volgende jaar geen enkele, evenals in 
1938. In 1939 zijn 5 aankopen gedaan, in 1940 wederom geen. Het ontbreken van 
financiën schijnt niet de oorzaak te zijn geweest.157  
  
Tijdens de Wederopbouw ontstaat ook in het industriecentrum - vooral textiel, 
rookwaren en elektronica - van het nog dorpse, maar expanderende Eindhoven dat 
ongeveer 100.000 overwegend katholieke inwoners telde - het idee om meer te doen 
met het Van Abbemuseum dan het exposeren van vaandels van de lokale gilden en 
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muziekverenigingen.158 Wat ontbreekt is een directeur met kennis van kunstzaken die 
de collectie minstens naar een bovenregionale status kan tillen.  
 
Voor deze positie wordt in januari 1946 een advertentie geplaatst in het katholieke 
dagblad De Maasbode en in het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. Eén van de 
sollicitanten is De Wilde, op dat moment - zoals gezegd - werkzaam als jurist bij de 
Stichting Nederlands Kunstbezit op de economische afdeling te Amsterdam. De 
Wilde lijkt daar geparachuteerd op instigatie van franciscaner pater dr. John Knipping 
(1899-1973) lector kunstgeschiedenis te Nijmegen, bevriend met de kunsthistoricus 
dr. A.B. de Vries (1905-1983), die de leiding van de SNK had.159 Hoewel De Wilde 
geen museale ervaring heeft, beschikt deze volgens De Vries in diens brief van 
aanbeveling over ‘enige kennis’ van de moderne kunst en staat zijn juridische 
opleiding borg om de voorkomende administratieve werkzaamheden naar behoren te 
kunnen waarnemen. Dat De Wildes betrokkenheid bij de SNK vanaf 1 oktober 1945 
tot 1 juli 1946 een factor van belang is geweest bij zijn aanstelling, is zeer 
waarschijnlijk. De Wilde zelf kwalificeerde de museale situatie van het Van 
Abbemuseum bij een terugblik in 1969 als volgt: ‘Eigenlijk was er alleen maar een 
gebouw. Aan bezit was er niets, bijna niets.’160 Dan treft het inderdaad dat De Wilde 
kennis heeft van wat er speelt bij de SNK en van wat zich daar in het depot bevindt 
aan door oorlogsomstandigheden verweesde kunst die aan de Nederlandse staat is 
vervallen en waar iets mee moet gebeuren. De Wilde krijgt het directoraat van het 
Van Abbemuseum en hij is daarmee de  jongste directeur van een museum in 
Nederland ooit. Dat de eerste tentoonstelling die hij voor het Van Abbe organiseert 
Herwonnen Kunstbezit heet - samengesteld door de SNK en het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie - mag in het licht van het voorafgaande waarschijnlijk 
geen verwondering meer wekken.161 
 
  
 Franse wandtapijten en Mondriaan 
Hoe tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog in Nederland is aangekeken tegen 
de toen nog zeer jonge abstracte kunst is in Hoofdstuk 1 geïllustreerd met een citaat 
uit Titaantjes, de novelle uit 1915 van Nescio: ‘Schilderen? Wie kon er nog 
schilderen, als je Bavink hoorde? Alles lieten de lui zich voorzetten, letterlijk alles.’ 
Als het publiek zich alles liet voorzetten, dan ontbrak kennelijk vooralsnog enig 
onderscheidingsvermogen. Direct na de Tweede Wereldoorlog keek men in rooms-
katholieke kring met andere ogen naar abstracte kunst. De student Kunstgeschiedenis 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Joop Joosten (1926) bezocht in 1946 in het 
Rijksmuseum de tentoonstelling Wandtapijten der Franse kathedralen en paleizen en 
de tapijtweefkunst van heden (8 november 1946 - 2 januari 1947).162 Parallel daaraan 
liep in het Stedelijk de in hoofdstuk 2 vermelde P M piet mondriaan 
herdenkingstentoonstelling (6 november -16 december 1946) die hij en zijn collega 
studenten ‘en passant’ meepikten. Joosten: ‘Dat soort kunst wezen we af. Als goed 
rooms-katholiek opgevoede jongeman was je daar tegen. Abstracte kunst ging in 

                                                
158 Pingen, p. 44: in de jaren dertig is tachtig  procent van de Eindhovense bevolking katholiek. 
159 Zie: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197501_01/_jaa003197501_01_0008.php  4/06/2010. 
160 Pingen, p. 58. 
161 Pingen, p. 62. 
162 Zie: http://www.nationaalarchief.nl/images/3_16599.pdf  04/06/2010. 



 55 

tegen de schepping. [curs.R.F.]’163 Het ‘goed rooms-katholiek opgevoede’ volksdeel -
liet zich kennelijk niet alles voorzetten, het wees in ieder geval de abstracte kunst af. 
In Hoofdstuk 3 is het uitsluitende karakter aan de orde gekomen van het Nieuwe 
Testament dat ook kan worden opgevat als een manifest voor kunst: ‘deze kunst wel 
en díe kunst niet’. De christelijke godsdienst in de roomse variant deed - afgaande op 
Joosten - de abstracte kunst in de ban. Dat werpt voor een ogenblik de vraag op wat in 
het bolwerk van de rooms-katholieke wetenschap - de Katholieke Universiteit 
Nijmegen - destijds de positie was van de abstracte kunst binnen het kunsthistorisch 
onderwijs dat in 1946 door Joosten en zijn medestudenten is genoten. Voor een 
ogenblik, want de vraag naar wat precies is onderwezen op het vlak van de abstracte 
kunst op de KUN blijft buiten beschouwing van deze thesis. Toch mag in dit verband 
nog gewezen worden op het neerbuigende oordeel dat Sandberg levenslang meende te 
moeten koesteren ten aanzien van de studie kunstgeschiedenis. Hij liep twee jaar 
college bij de hoogleraar Esthetiek en kunstgeschiedenis Willem Vogelsang (1875-
1954) aan de Rijksuniversiteit van Utrecht in de jaren dertig, als bijvak voor zijn 
studie psychologie. In retrospectief merkte Sandberg daarover op: ‘Toen heb ik heel 
duidelijk gezien dat die kunstgeschiedenis niks voorstelde.’164 Zijn gram betrof vooral 
de nadruk op de beschrijvende aard van de studie en het gebrek aan aandacht voor de 
psychologie van de beschouwer.165  
 
Hoe verging het de student Kunstgeschiedenis Joosten? Joosten kwam na zijn 
kandidaatsexamen als wetenschappelijk assistent op het Aartsbisschoppelijk Museum 
in Utrecht terecht waar hij bij de voorbereiding van de tentoonstelling Honderd jaar 
religieuze kunst in aanraking kwam met het werk van de Nederlandse beeldende 
kunstenaar Johan Thorn Prikker (1869-1932). Prikker - een religieus geïnspireerde 
symbolistische kunstenaar - schreef in een brief : ‘Mijn ideaal is een landschap te 
tekenen dat alleen bestaat uit lijnen.’ Dit ideaal inspireerde Joosten die vond dat 
Mondriaan dat ook deed en hij bekeerde zich tot de abstracte kunst, in het bijzonder 
tot die van Piet Mondriaan wiens werk hem zijn leven lang zou boeien en 
bezighouden. Maar eerst zou hij afstuderen op Prikker in 1955. Een doctoraalscriptie 
over de ‘grootheid’ Mondriaan durfde hij niet aan.166 In 1970 werd Joosten 
hoofdconservator wetenschappelijke documentatie Stedelijk Museum Amsterdam, 
een positie die hij bekleedde tot zijn pensioen in 1991. In 1998 kwam zijn levenswerk 
uit, de oeuvre-catalogus van Mondriaan die hij samen schreef met de hoogleraar 
Kunstgeschiedenis in Toronto Robert Welsh (1932-2000), en waaraan hij meer dan 25 
jaar heeft gewerkt. Voor dit werk - het aandeel van Joosten beslaat de periode 1911-
1944 - ontving hij in 2006 een eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam.167 
Zou het werk van Joosten Sandberg tot de Kunstgeschiedenis hebben kunnen 
bekeren? 
 
 Abstracte kunst en haar sluipende acceptatie in roomse kring 
Zowel achter de retrospectieve observatie van Sandberg met betrekking tot de 
verdwenen oververtegenwoordiging van rooms-katholieken in besturen van 
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vertegenwoordigende lichamen - bijvoorbeeld de Raad voor de Kunst - als achter het 
verloop van de carrière van de kunsthistoricus Joosten lijkt een proces schuil te gaan 
van sluipende acceptatie van abstracte kunst. Een deel van dit proces - het smelten 
van de bezwaren tegen deze kunstvorm - kan op rekening worden geschreven van de 
bemoeienissen van de Amerikaanse regering om het abstract expressionisme op 
actieve wijze te promoten als de kunst die bij uitnemendheid het klimaat van het Vrije 
Westen symboliseerde met als artistiek motorisch centrum New York. Zoals in 
Hoofdstuk 3 is gebleken heeft deze promotie niet geleid tot een ogenblikkelijke 
impact in Nederland. De promotie zelf maakte deel uit van een omvangrijker proces, 
het proces van Amerikanisatie dat mede mogelijk werd gemaakt dankzij onder meer 
de Amerikaanse Marshallhulp, in het kader waarvan de in Hoofdstuk 3 besproken 
tentoonstelling Amerika schildert uit 1950 kan worden geplaatst met als symbool voor 
de Wederopbouw het affiche met de afbeelding van de lasser van de Amerikaanse 
kunstenaar Ben Shahn. 
   
Een ander deel van de verklaring van dit verschijnsel - de doorbraak van de abstracte 
kunst bij het katholieke volksdeel voor welk verschijnsel de kunsthistorische 
ontwikkeling van Joosten hier als pars pro toto is gebruikt - kan worden gevonden in 
het Bisschoppelijk Mandement van 1954. 
 
 In Holland staat een huis 
In 1947 en 1952 maakt Wim Ibo (1918-2000) privéreizen naar de Verenigde 
Staten.168 Hij constateert dat daar een bijzonder populaire vorm van radiodrama 
bestaat die soap wordt genoemd naar de sponsors van dit seriematig geproduceerde  
hoorspel: Amerikaanse producenten van huishoudelijke producten zoals zeep en 
tandpasta, de was- en levensmiddelenproducent Procter and Gamble is in dit verband 
wellicht de bekendste. Elke werkdag wordt live op een vast tijdstip een korte 
aflevering uitgezonden, geschreven voor vrouwen door vrouwen, waarin uitgebreid 
voor vrouwen aantrekkelijke onderwerpen aan bod komen zoals huwelijk, overspel en 
echtscheiding. Doel is om de Amerikaanse huisvrouw te bereiken die over het 
huishoudgeld gaat terwijl haar man buitenshuis dat geld verdient. Soap - opgekomen 
in de crisisjaren - is in feite een commercial: voor, tijdens en na de aflevering wordt 
reclame gemaakt voor huishoudelijke producten. Ibo weet de V-(ereniging) 
A(rbeiders) R(adio) A(mateurs) te interesseren en er ontstaat een Nederlandse namaak 
onder de titel In Holland staat een huis. In tegenstelling tot de Amerikaanse soap 
wordt de VARA-versie geschreven door één schrijver - Annie M.G. Schmidt (1911-
1995) - in plaats van een team schrijvers. De afleveringen - die Ibo regisseert - 
worden slechts één keer in de veertien dagen op de maandagavond uitgezonden 
waarmee het programma een breder publiek bereikt dan alleen de huisvrouw. De 
uitzendingen zijn van tevoren opgenomen, de doorgifte is dus niet live. En de 
Nederlandse versie - die begint op 13 oktober 1952 en stopt op 21 april 1958 - is in de 
handen van Schmidt omgevormd tot een oer-Nederlandse comedy wat tegen de wetten 
van de serieuze soap ingaat. Het meest essentiële verschil is dat reclame - de raison 
d’être van de Amerikaanse soap - totaal achterwege blijft. Maar er is wel een grote 
overeenkomst en die is van belang in dit verband: de serie onder de titel In Holland 
staat een huis - bekender onder de naam De familie Doorsnee - wordt landelijk 
immens populair. Alleen, ‘goed-katholieken’ - dus ook Joop Joosten - mogen van de 
bisschoppen niet naar de VARA-radio luisteren. Dat staat te lezen in het 
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Bisschoppelijk Mandement van 1 mei (!) 1954 met als officiële naam De katholiek in 
het openbare leven. Dit herderlijk schrijven kan worden opgevat als een roomse 
exegese van het Nieuwe Testament - het ‘kunstmanifest’ - dat is ingegeven door het 
tijdsgewricht dat beheerst wordt door de Wederopbouw begin jaren vijftig temidden 
van de alomtegenwoordige dreiging van het ‘rode’ gevaar vanuit het Oostblok en de 
niet ongegronde angst bij de Nederlandse bisschoppen voor geloofsafval en daarmee 
verbonden tanende politieke invloed.169 De direct na de Tweede Wereldoorlog 
opgerichte socialistische P(artij) v(an) d(e) A(rbeid) - met als spreekbuis op de radio 
de ‘rode’ VARA - trekt stemmen weg bij de K(atholieke) V(olks) P(artij).170 De 
ongekende populariteit van De familie Doorsnee dwong de bisschoppen om de ‘goed 
katholieken’ dispensatie te verlenen van het mandementsverbod om de VARA-radio 
te beluisteren. Thans kon heel het volk genieten van De familie Doorsnee en dat was 
natuurlijk - ironie - te danken aan de radiotoestellen die het Philips Concern - met als 
hoofdvestiging Eindhoven - ontwierp, produceerde en aan de man bracht, katholiek of 
niet. 
 
 Intermezzo, het Museumjournaal in 1956 
Een voorbeeld van de doorwerking van het Mandement uit 1954 in verband met de 
katholieke opvatting ten aanzien van abstracte kunst is te vinden bij Pingen waar hij 
de militaire inval door het Warschaupact in 1956 in Hongarije te berde brengt in 
relatie tot het Museumjournaal. Dit periodiek - met onder anderen Sandberg als 
redacteur - dat sedert 1955 is uitgegeven door het Van Abbe, het Stedelijk en het 
Rijksmuseum Kröller-Müller, werd gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. De 
‘rode’ Sandberg nu had een verklaring getekend van de pacifistische vredesbeweging 
‘De Derde Weg’ (1951-1965) - met als kern, weg met het denken in termen van 
machtsblokken Oost en West - waarop het Eindhovens Dagblad de subsidiëring door 
de gemeente ter discussie stelde onder verdachtmaking van communisten met hun 
denkbeelden over beeldende kunst, en schreef: ‘De geestelijke chaos van het westen is 
voor de uithollingtactiek van het Sovjet-communisme een bereikbaar ideaal, vooral 
wanneer dit zo fraai, zo kunstzinnig gecamoufleerd kan gebeuren.’171 
 
De kunstcriticus en graficus J.M. Prange (1904-1972) van Het Parool - zo vervolgt 
Pingen - meende dat kunst die niet op harmonie en schoonheid was gebaseerd ‘anti-
democratisch’ zou zijn en dat deze abstracte en abstraherende kunst ‘culturele 
verwarring’ zou zaaien, precies waar de communisten uit het Oostblok op uit waren. 
Prange - voornamen Jakobus Marie - beschouwde Sandberg als een ‘communistische 
duivel’, een kwalificatie die Pingen niet vermeldt.172 
 
Dit subsidieconflictje op basis van de tegenstelling rooms versus rood uit 1956 uit 
‘Eindhoven Lichtstad’ toont aan dat het abstract expressionisme en de politieke rol 
die deze kunstvorm diende te spelen in de ideologie van het Vrije Westen naar 
Amerikaanse maatstaven kennelijk in het geheel nog niet was doorgedrongen en 
gedeeld werd in de Nederlandse kunstkritiek. In Nederland worstelde men nog met de 
vermeend extreem links politieke lading van abstracte kunst die een ondermijnend 
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antiwesters politiek doel werd toegedicht. De gemeente Eindhoven zette de subsidie 
aan het Museumjournaal overigens voort. 173 
 
 Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 
Philips introduceerde na jaren van experimenteren in het begin van de jaren vijftig het 
televisietoestel en het hoeft geen betoog dat de auteurs van het Mandement 1954 naast 
de radio ook de opkomst van dit nieuwe medium - overigens zonder het te noemen - 
en met name de inhoudelijke vulling van het beeld met argusogen volgden. Elke 
technologische vernieuwing - de fotografie, de film, het vliegtuig, de radio - heeft 
dezelfde eigenschap, grenzen te overstijgen met alle gevolgen van dien, ook voor de 
kunst.174 
 
Dat dit beeldende medium ook een artistieke potentie zou hebben, is aanvankelijk 
over het hoofd gezien. Toch is het medium zelf - in tegenstelling tot het vliegtuig uit 
Hoofdstuk 2 - al vrij snel na de introductie afgebeeld in de kunst - in de pop art, het 
abstract expressionisme sluit een dergelijke afbeelding uit zijn aard uit - blijkens de 
beroemde collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 
van Richard Hamilton (1922) uit 1956. Hamilton maakte als kunstenaar deel uit van 
The Independent Group (1952-1955), een Britse denktank bestaande uit intellectuelen 
en kunstenaars die probeerden‘... de uiteenlopende uitingen van de moderne 
massacultuur - reclame, televisie, auto - tot vitale facetten van ‘the overall continuum 
of culture’ te maken.’175 Hamiltons collage kan worden opgevat als vrucht van dit 
intellectuele en artistieke overleg. Een dergelijke denktank ontbrak in Nederland. 
Technologische ontwikkelingen werden - zie boven - in Nederland in bestaande 
tradities ingebed. 
 
Het medium televisie zou dankzij zijn beeldend vermogen ook programma’s gewijd 
aan kunst gaan uitzenden. In Nederland is het door Pierre Jansen (1926) 
gepresenteerde programma Kunstgrepen van de A(lgemene) V(ereniging) R(adio) 
O(mroep) dat is uitgezonden van 1959 tot 1972 legendarisch geworden. De 
Nederlandse beeldende kunstenaar Wim T. Schippers (1942) wist het medium om te 
vormen tot zijn eigen galerie.176 Hij ontving in 1993 voor zijn vele speciaal voor de 
televisie geschreven en ontworpen televisiedrama’s de LI(teraire)R(echten) A(uteurs) 
prijs.177 En tot slot zij opgemerkt dat het beeldscherm zelf in combinatie met de 
uitvinding van de videocamera geleid heeft tot het ontstaan van de videokunst waarin 
pionier Nam June Paik (1932-2006) een vooraanstaande plaats inneemt.178 Zowel 
Schippers als Paik worden geassocieerd met Marcel Duchamp en Fluxus, ook wel 
Neo-Dada genoemd. 
 
De publieke uitzendingen van de Nederlandse televisie gaan van start op 12 oktober 
1951. Dat de eerste uitzending verzorgd is door de K(atholieke) R(adio) O(mroep) 
behoeft - indachtig de woorden van Sandberg over de oververtegenwoordiging van 
katholieken in tal van organisaties - geen verbazing te wekken. De katholieke 
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staatssecretaris J.M.L.Th. Cals (1914-1971) sprak live aan het eind van zijn rede ‘dat 
dit nieuwe medium onder Gods onmisbare zegen voor het culturele leven van ons 
volk een belangrijke bijdrage ten goede moge leveren.’179 Zonder die zegen mocht 
van de bisschoppen in de beslotenheid van het katholieke gezin in Nederland de 
televisie niet aan als de VARA uitzond. Ook de voorzitter van de KRO, de 
dominicaan en moraaltheoloog J.A.A.M. Kors deed tijdens deze uitzending een duit 
in het zakje en vulde de betekenis van het nieuwe massamedium alvast als volgt in: 
‘voor christenen te kunnen schouwen over de grenzen van de stoffelijkheid dezer 
wereld en van het heelal heen, naar het Goddelijk licht dat ons het geloof heeft 
geschonken.’180 
 
Voor Philips ging het evenwel om de verkoop van televisietoestellen. En om zijn 
producten wereldwijd onder de aandacht te brengen was het wereldconcern in 1958 
met een speciaal door de Franse architect Le Corbusier (1887-1965) ontworpen 
gebouw op de Wereldtentoonstelling te Brussel vertegenwoordigd.181 Gerrit Rietveld 
zou met Le Corbusier samenwerken aan dit project en het exterieur voor zijn rekening 
nemen. Le Corbusier zag dat anders en zou gezegd hebben: ‘Rietveld, I make an 
inside, it has not got an outside... it is just like a gullet [slokdarm], they [de bezoekers] 
go in and they go out.’182 In dit Philips-paviljoen werd een multimedia spektakel 
opgevoerd - een spel met licht en geluid - met als titel Le poème electronique waarvan 
de avant-gardistische toondichter Edgar Varèse (1883-1965) het elektronisch ten 
gehore gebrachte geluid had gecomponeerd.183  

De Wilde leerde Varèse kennen in Eindhoven in verband met de plannen voor de 
realisering van het Philips-paviljoen voor de Brusselse Expo 1958. Op deze 
Wereldtentoonstelling die op het hoogtepunt van de Koude Oorlog plaatsvond en de 
daarmee verbonden wapenwedloop en ruimtewedloop, waren de Russen present met 
een replica van de ruimtesatelliet de Spoetnik 1 (Satelliet 1), een benaming die sterk 
overeenkomt met die van het eerste vliegtoestel, de Flyer I van de gebroeders Wright 
uit 1903 uit het tweede hoofdstuk. De Flyer I heeft wellicht ook allerlei kunstenaars 
geïnspireerd tot overeenkomstige benamingen die duiden op een seriematige 
productie van kunstwerken met eenzelfde thema. Woman I van De Kooning uit 1950-
1952 is daarop geen uitzondering evenmin als Number 1 van Pollock uit 1950, ook 
wel Lavender Mist genaamd.184  
  
Terug naar de in Frankrijk geboren Varèse - hij kreeg de Amerikaanse nationaliteit in 
1926, het jaar waarin De Kooning voet op Amerikaanse bodem zette - die naar alle 
waarschijnlijkheid rond 1950 in contact moet zijn gekomen met De Kooning. Varèse 
gaf destijds een lezing voor The Club, de naam voor de vereniging van abstract 
expressionistische kunstenaars die was opgericht met als doel om regelmatig hun 
samenzijn een avant-gardistische en intellectuele allure te verlenen, als opmaat tot het 
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traditionele oeverloze nachtelijke kouten en mateloze slempen. Willem de Kooning en 
zijn vriend de schilder Franz Kline (1910-1962) waren enige tijd de gangmakers van 
The Club die over een eigen thuishonk beschikte in 31 East 8th Street, Greenwich 
Village.185 Vandaar dat De Wilde in 1960 Varèse zal hebben verzocht om als 
tussenpersoon in contact te treden met De Kooning. Deze inspanningen liepen op 
niets uit.186 
 
Een jaar eerder - in 1959 - had De Wilde al geprobeerd om De Kooning schriftelijk te 
bereiken. Hij schreef vier korte brieven, twee aan De Kooning en twee aan diens 
dealer, de kunsthandelaar Sydney Janis. De Kooning reageerde niet. Men kan slechts 
gissen naar de redenen. Eén ervan zou kunnen zijn dat de brieven nooit zijn 
aangekomen. Een andere reden zou kunnen zijn gelegen in de onbekendheid van De 
Kooning met de persoon van De Wilde, het Van Abbemuseum en de statuur van dit in 
de provincie Brabant gelegen museum dat tien jaar na De Koonings vertrek naar de 
Verenigde Staten is gebouwd. De eerste brief is gesteld in het Nederlands en de 
doorslag is met de hand gedateerd: 24 juli 1959.187 De tweede brief van 14 oktober 
1959 is in het Engels geschreven en is op de eerste alinea na - waarin De Wilde zijn 
spijt uit dat hij tot op heden geen reactie mocht ontvangen op zijn schrijven - een 
vertaling van de eerste brief. In de eerste alinea doet De Wilde de oorsprongen van 
zijn belangstelling voor het werk van De Kooning uit de doeken: ‘Uw werk heb ik 
voor het eerst gezien op de Expo in Brussel [1958]. Even later zag ik het opnieuw in 
de tentoonstelling van Amerikaanse schilderkunst. In de tentoonstelling Documenta 
[II] te Kassel [11 juli 1959-11 oktober 1959] vormde uw werk een der centrale 
punten. De suburb in Havanna uit de collectie Dotremont behoort tot de boeiendste 
schilderijen van de tentoonstelling.’ Philippe Dotremont (1898-1969) was overigens 
een Belgische industrieel en kunstverzamelaar met een speciale belangstelling voor 
Amerikaanse eigentijdse kunst. In 1960 organiseerde De Wilde de tentoonstelling 
Jonge kunst uit de collectie Dotremont waarin voor het eerst in Eindhoven 
Amerikaanse kunst te zien was, waaronder werk van De Kooning en Pollock. De 
Amerikaanse eigentijdse kunst drong pas laat in Eindhoven door. De aandacht van De 
Wilde is lang op de naoorlogse École de Paris gericht geweest.188 Of  Philippe 
Dotremont voor De Kooning een bekende naam was, moet worden betwijfeld. 
‘Dotremont’ komt in het naamsregister van de biografie van Stevens en Swan niet 
voor. 
 
 ‘Social drinking’ 
Er zijn twee redenen aan te wijzen die waarschijnlijk meer hout snijden dan de 
beschreven, voor de hand liggende vermoedens ter verklaring van het uitblijven van 
een reactie van De Kooning op het schrijven van De Wilde. De eerste is gelegen in de 
toenemende mate waarin De Kooning afhankelijk werd van alcohol. Zijn biografen 
Stevens en Swan maken voor het eerst melding van strafrechtelijke gevolgen van 
overmatig drankgebruik in de zomer van 1949. De anekdote is opgetekend uit de 
mond van Joop Sanders die al in Hoofdstuk 3 is genoemd als de drager van de 
herinnering aan de ontmoeting tussen Elaine en Willem de Kooning, en Sandberg en 
Alcopley.189 Openbare dronkenschap op een strand nabij Provincetown 
                                                
185 S&S, Hoofdstuk 21, De Club, pp. 298 e.v.  
186 Pingen, p. 210. 
187 Zie: Bijlage 4: Kopie brief  d.d. 24/07/1959 van De Wilde aan De Kooning (Archief Van Abbe). 
188 Pingen, p. 215. 
189 S&S, p. 299. 
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(Massachusetts) - een kunstenaarsplaatsje waar de Duits-Amerikaanse schilder Hans 
Hofmann (1880-1966) een zomeracademie had gevestigd in het midden van de jaren 
dertig - bracht De Kooning een nacht in de gevangenis. 
 
Ook een andere anekdote - één die het alcoholisme van De Kooning verbindt met zijn 
passie voor vrouwen, waarschijnlijk deels ook een forse handicap - lijkt hier op zijn 
plaats. De scène speelde zich af zo’n tien jaar later in Rome in een nachtclub ‘s 
ochtends vroeg op 1 januari 1960. De Kooning is dan 55 jaar oud, nog altijd getrouwd 
met Elaine en heeft een dochtertje van vier - Lisa - bij de belangrijk jongere Joan 
Ward. Ruth Kligman (1930-2010) - een muze van zowel Pollock als De Kooning - 
was eind juli samen met De Kooning naar Europa gereisd voor een verblijf van vijf 
maanden in Rome.190 De Kooning en Kligman kregen een hooglopende ruzie met als 
aanleiding dat De Kooning eerder die nieuwjaarsnacht op verzoek van een mevrouw - 
ene Judy Gendel - tegen de zin van Kligman zijn handtekening zette op een 
menukaart waarop hij al een kat voor deze Judy had getekend. Bill beet Ruth toe: 
‘Why don’t you go into the grave with your Jackson Pollock’, waarop Kligman - meer 
in het algemeen - moet hebben geantwoord, ‘I had two month’s with Jackson Pollock 
but he is jealous.’191 Daarin had de muze van Pollock en De Kooning naar alle 
waarschijnlijkheid gelijk en wellicht in dubbele zin. De Kooning zag in Pollock 
kennelijk nog altijd een artistiek rivaal én een rivaal in de liefde.  
 
Ruth Kligman speelde inderdaad een rolletje van ‘two month’s’ in het leven van 
Jackson Pollock. Zijn fiets uit Hoofdstuk 2 was in de jaren vijftig een automobiel 
geworden, de anonieme meisjes die hij op 21 juli 1937 achterna zat in Chilmark - wat 
hem in aanraking bracht met de politie - waren inmiddels volwassen geworden en 
zaten nu achter de beroemde kunstenaar aan. Maar dronken was de schilder nog altijd 
toen hij met zijn wagen een eenzijdig ongeluk veroorzaakte waarbij hij en een van de 
vrouwen - Edith Metzger - uit de auto werden geslingerd en beiden de dood vonden. 
De derde inzittende - Ruth Kligman - overleefde het ongeval dat plaatsvond op 11 
augustus 1956.192 
 
Drank nam destijds in het dagelijks leven van de New Yorkse kunstwereld een zeer 
vooraanstaande plaats in. Elaine de Kooning - die eveneens kampte met een 
alcoholprobleem - getuigde: ‘The whole art world became alcoholic... We thought it 
was social drinking because everyone else did it. Everyone was hung over every 
single day.’193  
 
Het imposante drankgebruik van De Kooning - in alles de koning - lijkt één van de 
oorzaken te zijn waardoor hij de verplichtingen die hij aanging niet altijd kon 
nakomen.194 Hij sloot zich soms op onder het mom dat hij moest schilderen en was 
dan onbereikbaar voor vrijwel iedereen, zelfs voor zijn advocaat die hem moest 
verdedigen omdat De Kooning een onbekende fysiek had belaagd in een 
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192 Florence Rubenfeld, Clement Greenberg. A Life, Minneanapolis 1997, p. 201. 
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kunstenaarscafé, najaar 1961.195 Schilderen en drinken leken daarmee stilaan te zijn 
uitgegroeid tot de keerzijde van een en dezelfde medaille: de vlucht uit de goeddeels 
door hemzelf gecreëerde chaotische werkelijkheid die hij niet meer de baas kon. 
 
 Kunsthandel 
Na de dood van de Amerikaanse schildersheld Pollock zouden de prijzen van zijn 
werk snel stijgen en in de slipstream ook die van het werk van de overige abstract 
expressionisten en van De Kooning.196 Dat wierp uiteraard een financiële barrière op 
voor de Europese musea en andere potentiële kopers van abstract expressionistische 
kunst.197 Ter illustratie, het eerste schilderij van De Kooning dat in Nederlandse 
particuliere handen kwam - Greece on 8th Avenue - is in 1959 gekocht door de 
textielfabrikant en kunstverzamelaar Hans de Jong voor f. 40.000, een kapitaal voor 
Nederlandse begrippen in die jaren.198 
 
En dat brengt ons bij de tweede reden, de juridische houdgreep waaraan De Kooning 
zich niet kon ontworstelen. In 1953 was De Kooning uit eigen beweging een zakelijke 
relatie aangegaan met de kunsthandelaar Sydney Janis (1896-1989), een oude 
bekende van hem.199 Janis was aanvankelijk een succesvol textielfabrikant die zich 
sedert de jaren dertig in New York in de kunstwereld ophield waar hij een goede 
reputatie opbouwde. Hij kende veel kunstenaars persoonlijk waaronder de 
Europeanen Mondriaan en Duchamp en was onder meer lid van de adviescommissie 
voor aankopen van het MoMA.200 Een van de resultaten van de verbintenis was dat 
Janis in maart 1953 in zijn Sydney Janis Gallery in New York de spraakmakende 
solotentoonstelling Women organiseerde waarop onder meer zes schilderijen van De 
Kooning met dit thema werden geëxposeerd.201 Women - inclusief de visuele sensatie 
Woman I - deed veel stof opwaaien in de kring van de abstract expressionisten, ook 
omdat overduidelijk bleek dat De Kooning weer op het pad van het figuratieve was 
beland wat in de ogen van criticus Greenberg uiteraard een vorm van schilderkunstige 
regressie betekende en daarmee een doodzonde, gelijkend op de doodzonde die de 
jonge Soutine beging toen hij een portret van de rabbijn maakte en daarmee het 
religieuze afbeeldingverbod overtrad.202 De reactie van de dronken Pollock die op de 
openingsparty aanwezig was, is in dit verband illustratief: ‘Bill, you betrayed it. 
You’re doing the figure, you’re still doing the same goddamn thing. You know you 
never got out of being a figure painter.’203  
 
De Kooning had weinig verstand van geldzaken en kunsthandel.204 De deal met Janis 
- waarvan waarschijnlijk niets op papier stond wat het mondelinge contract voor 
velerlei uitleg vatbaar maakte - omvatte ook de clausule dat Janis het alleenrecht had 
op de verkoop van het werk dat De Kooning nog zou realiseren. Dat hield in dat De 
Kooning zijn eigen werk niet mocht verhandelen, wat nadelig voor hem begon uit te 
                                                
195 Schenk, p. 36. 
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200 S&S, p 334. 
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04/06/2010. 
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pakken toen na de dood van Pollock de prijzen onvoorzien pijlsnel begonnen te 
stijgen. Pollock was net begraven toen Janis een werk van De Kooning wist te 
verkopen voor 10.000 dollar. Een maand eerder kreeg Janis het werk nog niet voor de 
helft van de prijs verkocht.205 De clausule maakte het voor De Kooning de jure 
onmogelijk om rechtstreeks in onderhandeling te gaan met potentiële kopers, dus ook 
met De Wilde naar aanleiding van diens verzoeken per brief om ‘... een werk, dat U 
geschikt vindt om Uw kunst in Holland te representeren, ...’206 De Kooning had - om 
aan de beperkingen van de clausule te ontkomen - kennelijk een noodoplossing 
bedacht die erop neerkwam dat hij naar Nederland zou komen, daar schilderijen zou 
maken om aan de deal met Janis te kunnen ontsnappen. Een belofte van die strekking 
althans zou hij aan Sandberg hebben gedaan. Letterlijk heeft Sandberg in een 
televisie-interview in 1972 gezegd: ‘De Kooning is geen gemakkelijk mens’, ... ‘Hij 
heeft me destijds beloofd dat hij (...) in Holland zou komen en hier zelf de schilderijen 
schilderen voor het Stedelijk Museum, die ik dan kon aankopen.’207 Cruciaal is hier 
de tijdsbepaling: ‘destijds’. Wanneer was dat ‘destijds’? En wie heeft dat aanbod aan 
Sandberg gedaan? De Kooning zelf met zijn rancune ten aanzien van de persoon van 
Sandberg? Dat moet uitgesloten worden geacht. De Kooning zou een zelfde aanbod 
hebben gedaan aan De Wilde.208 Tot een realisering van de noodoplossing is het niet 
gekomen. Het zou overigens tot 1965 duren voordat de advocaat Lee Eastman - die 
zich de jaren slepende juridische chaos waarin De Kooning verkeerde had 
aangetrokken - een einde zou maken aan de deal met Janis.209 
 
 Sandberg en Mevrouw Lassooy-Nobel 
In het zicht van het naderen van zijn pensioendatum - december 1962 - moet Willem 
Sandberg zich waarschijnlijk steeds pijnlijker hebben gerealiseerd dat hij het werk 
van zijn landgenoot Willem de Kooning schromelijk had ondergewaardeerd, terwijl 
hij er nota bene met zijn neus bovenop had gestaan in 1949 tijdens zijn bezoek aan 
New York. Bovendien had Peggy Guggenheim hem twee Pollocks cadeau gedaan.210 
Dat deze schilderijen van de voorman van het inmiddels gecanoniseerde abstract 
expressionisme in 1951 nauwelijks op waarde zijn geschat, moge blijken uit het feit 
dat zij toen door het Stedelijk in totaal voor slechts 1.550 gulden zijn verzekerd.211 
Sandberg ging in 1962-1963 in zijn nooddruft zelfs zover dat hij persoonlijk bij de 
moeder van De Kooning op bezoek ging, de oude Mevrouw Lassooy-Nobel. Maar 
ook dit charmeoffensief leverde geen reactie van De Kooning op.212 De moeder 
schreef haar zoon regelmatig en zal hem ongetwijfeld van deze ongewone visite op de 
hoogte hebben gesteld. Maar de zoon beantwoordde haar brieven alleen met het 
sturen van cadeautjes of geld.213  
 
Sandberg mocht De Kooning ‘geen gemakkelijk mens’ vinden, de koppige De 
Kooning liet de gevierde directeur Sandberg boeten voor diens ‘neerbuigende 
houding’ tijdens het bezoek aan zijn atelier in het voorjaar van 1949 door Sandberg 
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totaal te negeren. Toen De Wilde in 1963 het directoraat van Sandberg overnam was 
voor De Kooning de weg vrij voor een gulle samenwerking met het Stedelijk, het 
internationaal beroemde museum waar de in 1962 tot Amerikaan genaturaliseerde 
Nederlander Willem de Kooning met zijn glorieuze artistieke status ten volle 
thuishoorde. De doorbraak van De Kooning kon beginnen. Niets of niemand stond 
meer in de weg. Behalve De Kooning zelf natuurlijk. 
 
 Na Sandberg De Wilde, van rood naar rooms 
Het is opmerkelijk om te moeten constateren dat De Wilde - van oorsprong ook een 
‘goed-katholiek’ tenslotte - het directoraat van het Stedelijk van de bijna-communist 
Sandberg overnam in het rode bolwerk Amsterdam na zijn directoraat van het Van 
Abbemuseum in het roomse bastion Eindhoven. Daarbij moet voorop gesteld worden 
dat beide directeuren elkaar uitstekend kenden en zowel professioneel als persoonlijk 
op goede voet met elkaar omgingen. Is deze opvolging een bevestiging van de 
retrospectieve observatie van Sandberg dat de katholieken in Nederland in artistieke 
organisaties numeriek naar de macht streefden? En dat zij het vertrek van Sandberg 
aangrepen om hun museale invloed in het Amsterdamse te versterken? Dat was niet 
het geval. Indien men de opvolging beschouwt vanuit de optiek van de elkaar 
uitsluitende ‘kunstmanifesten’ - het Nieuwe Testament en het Communistisch 
Manifest - dan zou men kunnen besluiten dat de opvolging het resultaat is van een 
proces van een veranderende exegese van beide manifesten: de scherpste kanten zijn 
van de tegenstellingen af. Anders geformuleerd: de rollen van de ‘Grote Verhalen’ 
lijken op het artistieke vlak te zijn uitgespeeld: ‘deze kunst wel en díe kunst niet’ leek 
te zijn vervangen door ‘deze kunst wel en díe kunst ook’. Er stond een nieuw tijdperk 
voor de deur. 
 
 De Wilde en de solotentoonstelling van De Kooning 
De gemeente Eindhoven ontslaat Edy de Wilde eervol per 1 september 1963 als 
directeur van het Van Abbemuseum en De Wilde gaat dezelfde dag officieel aan de 
slag in het Stedelijk Museum. Al op 8 oktober van dat jaar stuurt hij een brief aan het 
MoMA. De inhoud moet worden afgeleid uit het antwoord gedateerd 29 november 
1963 dat geschreven is door Waldo Rasmussen - ‘Executive Director International 
Circulating Exhibitions’ - omdat de doorslag van de brief van De Wilde ontbreekt in 
het archief van het Stedelijk. De brief met het antwoord is volgens het archiefstempel 
ontvangen op 5 december 1963. Uit deze dateringen kan worden afgeleid dat de 
communicatie per brief  destijds - internet en de mobiele telefonie moesten nog 
worden uitgevonden, telefoneren met de overzijde van de Atlantische Oceaan was 
kostbaar - zeer tijdrovend was. Vanaf het moment van versturen tot de ontvangst van 
het antwoord - 8 oktober en 5 december - zijn bijna twee maanden verlopen. De tijd 
die met communicatie over en weer tussen Amsterdam en New York gepaard ging, 
vormt een substantieel deel van de oorzaken van de ‘trage doorbraak’ van het werk 
van De Kooning. 
 
In zijn brief van 8 oktober heeft De Wilde twee voorstellen gedaan: in de woorden 
van Rasmussen, ‘a large de Kooning retrospective exhibition’, waarvan Rasmussen 
vermoedt dat die op zijn vroegst zou kunnen worden gerealiseerd in het late najaar 
van 1965. En een ‘exhibition of younger American artists’.214 
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 De wraak van De Kooning 
Essentieel voor de retrospectieve tentoonstelling - symbool voor de glorieuze en 
definitieve doorbraak van De Kooning - is uiteraard het verkrijgen van de 
goedkeuring van de kunstenaar. Het algemene beeld van De Kooning was - en 
Sandberg was er de drager van - dat De Kooning onbenaderbaar zou zijn en dat hij 
zijn afspraken niet nakwam. Het moet voor De Wilde een verrassing zijn geweest hoe 
makkelijk De Kooning met hem in zee ging. Natuurlijk, omdat De Wilde Sandberg 
niet was. De Wilde had ook anders kunnen heten, zolang hij maar directeur van het 
Stedelijk was. De vaststelling als zou opvolger De Wilde de vruchten ‘oogsten’ van al 
het voorwerk van de vertrokken Sandberg - zoals Roodenburg-Schadd meent - is 
derhalve een aanvechtbare voorstelling van zaken.215 Uit een door De Kooning met de 
hand geschreven brief die als datum van ontvangst 4 december 1964 vermeldt, blijkt 
dat De Wilde en zijn vrouw - de kunstenares Nono Reinhold (1929) - een uitstekende 
relatie met hem hebben opgebouwd. De brief van De Kooning is een reactie op een 
schrijven van De Wilde van 15 oktober 1964 waarin hij De Kooning bedankt voor 
hun verblijf in East Hampton Long Island. Daarin somt De Wilde tevens een aantal 
punten op waaruit blijkt dat de toestemming voor het retrospectief is verkregen. Zo 
zal de reizende tentoonstelling in 1967 plaatsvinden en in Amsterdam beginnen. De 
Arts Council  in Londen zal om medewerking worden gevraagd - in verband met de 
het vervolg van de tentoonstelling in Londen - en De Wilde geeft zelf de voorkeur aan 
het exposeren van werken van vóór 1964. De grote De Kooning vindt dat - gul, maar 
ook een tikje kruiperig - allemaal best: ‘As for the different points you listed, ... . [sic] 
I am completely in your hands and I hope that my work will come up enough to your 
expectation.’ Maar de belangrijkste zin uit de brief van De Kooning luidt:  
 
‘Believe me, for me it is something very nice ... [sic] that in the end my retrospective 
exhibition will be given to me by you and at De Stedelijk Museum.’216 
 
En in dat ‘something very nice’ schuilt zonder twijfel het voorproefje van het zoet van 
de wraak op Sandberg dat De Kooning volmondig zal smaken op de triomfantelijke 
dag dat zijn retrospectief  zal worden geopend in het Stedelijk te Amsterdam. 
 
 De logistiek van het retrospectief   
De overzichtstentoonstelling ‘willem de kooning’ - de typografie van Sandberg is in 
het ontbreken van de kapitalen in de titel van de tentoonstelling herkenbaar, een 
reminiscentie met een zure rand die De Kooning moest slikken - zou uiteindelijk in 
1968 zijn beslag krijgen en niet in 1967 zoals De Wilde aan De Kooning had 
geschreven in oktober 1964.217 Het voert op deze plek te ver om op al de 
voornamelijk praktische details in te gaan die voor dit uitstel hebben gezorgd en die 
zich laten lezen in de uitgebreide briefwisseling die op 8 oktober 1963 begon tussen 
De Wilde en zijn Amerikaanse collega’s en betrokkenen.218 De tentoonstelling 
omvatte meer dan honderd werken en er bevonden zich in Nederland slechts drie 
schilderijen van De Kooning: het al genoemde Greece on 8th Avenue in het bezit van 
de kunstverzamelaar Hans de Jong dat eveneens werd geëxposeerd, en de twee die De 
Wilde in respectievelijk 1964 en 1967 voor het Stedelijk wist te verwerven: Rosy-

                                                
215 Roodenburg-Schadd, p. 676. 
216 Zie: Bijlage 6: Kopie brief  ontvangstdatum 4/12/1964  van De Kooning aan directeur De Wilde. 
217 ‘willem de kooning’, 19/9-17/11 1968, Stedelijk Museum, Amsterdam, cat. nr. 445. 
218 SMA, onder meer de blauwe mappen met de Inv. nrs.:  4527 t/m 4533. 



 66 

Fingered Dawn at Louse Point en in 1967 Two Figures in a Landscape.219 Alle 
overige werken dienden uit het buitenland te komen waarvan vele in bruikleen van 
over de Atlantische Oceaan, wat een logistieke operatie met een indrukwekkende 
omvang noodzakelijk maakte. 
 
Ook het laten overkomen van De Kooning zelf en zijn gevolg - waaronder zijn 
dochter Lisa en haar moeder Joan Ward - blijkt geen sinecure. De kosten alleen al van 
de overtocht per passagiersboot - de SS Rotterdam - bedragen 4.000 dollar die het 
Stedelijk moet betalen. Daarbij zit ook het ticket voor Leo Cohan, de man die in 1926 
een plaatsje wist te vinden voor zijn vriend De Kooning aan boord van de SS Shelley, 
het schip dat De Kooning als verstekeling overzette naar de Verenigde Staten. De 
Kooning stond erop dat Cohan de trip meemaakte. Het gezelschap gaat in Rotterdam 
aan wal.220  
 
 De glorieuze inkomst van Willem de Kooning 
Bij aankomst in Amsterdam het Amstel Hotel stond het volgens de biografen Stevens 
en Swan zwart van ‘de journalisten, kunstliefhebbers en recensenten’. De Kooning 
werd uiteraard ingehaald als ‘de verloren zoon’ en als ‘een filmster’.221  
 
De reactie van De Wilde - de man die het initiatief voor het retrospectief nam, vijf 
jaar eerder - beschrijven zij als volgt: ‘Ik heb dit nooit eerder in mijn leven gezien’, 
zei een glunderende De Wilde toen de mensen maar bleven toestromen en buiten het 
museum stonden aan te schuiven. ‘Moet je die mensen zien’, ging hij verder. ‘De 
naam De Kooning is nog maar een paar weken bekend in Nederland.’222 
 
De reactie van het volk op de kunst van De Kooning was volgens de biografen aldus: 
‘Een land dat nog maar mondjesmaat abstracte kunst aanvaardde, leek er nu op 
gebrand het nieuwe in de armen te sluiten.’223 
 
 
 Een Nederlands boek gewijd aan Willem de Kooning 
Op de opening op 19 september spreekt ook de literator Bert Schierbeek, de collega 
soldaat die De Wilde tijdens zijn mobilisatie in 1939/40 had ontmoet. Schierbeek is in 
1967 naar Amerika gevlogen op verzoek van Meulenhoff-uitgever om daar gedurende 
een langer verblijf De Kooning te interviewen in verband met een boek dat hij over de 
schilder zou schrijven en dat in 1969 zou moeten uitkomen. Het boek is nooit 
verschenen. Waarom is onduidelijk. 
 
Na een verblijf van negen dagen vertrok De Kooning en zette nooit meer een voet op 
Nederlandse bodem. De triomf  die hij gesmaakt had met de overzichtstentoonstelling 
in het Stedelijk Museum van Amsterdam viel niet meer te overtreffen. Zijn moeder - 
die hij bezocht in een bejaardenhuis in Rotterdam - heeft nog kunnen delen in de 
triomf van haar zoon. Zij overleed op 8 oktober 1968 op 91 jarige leeftijd, precies vijf 
jaar nadat De Wilde zijn eerste brief aan het MoMA had verstuurd om te polsen of er 
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overzee belangstelling bestond voor een retrospectief van het werk van Willem de 
Kooning.224 
 
 Abstracte kunst nogmaals literair 
Het idee dat de biografen naar aanleiding van de ontvangst van het werk van De 
Kooning hebben geboekstaafd - dat Nederland tot aan de komst van De Kooning de 
abstracte kunst maar met ‘mondjesmaat’ accepteerde - berust op het misverstand dat 
De Kooning een abstract expressionist zou zijn. Bij herhaling is in het bovenstaande 
aangetoond dat hij zich met zijn werk overwegend aan de rand van of zelfs 
nadrukkelijk buiten het spectrum van het abstract expressionisme bewoog. Aanvaard 
men desondanks dat zijn werk abstract is, dan kan men zich afvragen of door de 
komst van De Kooning dit land dat ‘nieuwe’ eigenlijk wel ‘in de armen’ heeft 
gesloten. 
 
Voor een mogelijk antwoord op hoe abstractie is ervaren in die dagen, wenden we ons 
weer tot de literatuur, ditmaal tot schrijver Gerard Reve (1923-2006) die ook dichtte. 
Reve komt ook om een andere reden van pas. Hij was van huis uit communist en 
bekeerde zich in 1966 tot het rooms-katholicisme. Van Communistisch Manifest tot 
de Bijbel, van rood tot rooms. Zich buigend over het verschijnsel van de abstracte 
kunst dichtte hij in 1973: 
 
Kunst 
 
De schilder Aldert K., te R., 
Werkt overdag, voor het Bestel. Abstrakt. 
Des nachts, in het geheim, 
Schildert hij figuratief.  
 
(1973)225 
 
Men kan besluiten met te veronderstellen dat de dichter bedoelt dat in die dagen de 
figuratie in het holst van de nacht - bij flakkerend kaarslicht - moest worden 
gewrocht, omdat daags de dictatuur der abstractie heerste. 
 
Nog kort geleden - in november 2009 - kwam over de oceaan het bericht dat de 
zojuist aangetreden Amerikaanse president Barack Obama (1961) gekapitteld is over 
de keuze van de kunstwerken waarmee hij de wanden van het Witte Huis had laten 
opsieren. Het bericht - ‘Obama gelaakt om kunst in het Witte Huis’- bevatte onder 
meer de volgende tekst: ‘Minder aandacht was er voor de keuze voor abstracte kunst 
die Republikeinen sinds de Koude Oorlog associëren met uitheems en communistisch 
en die nog altijd als elitair geldt.’226 In de Verenigde Staten geldt kennelijk nog altijd: 
‘die kunst wél en díe kunst niet’.  
 
 Tot besluit 
Willem de Kooning overleed op 19 maart 1997 op 93 jarige leeftijd. Hij heeft 
geschilderd zolang zijn ziekte - hij leed sedert het einde van de jaren zeventig aan 
                                                
224 S&S, p. 530. 
225 Gerard Reve, Verzamelde gedichten. Amsterdam 1978, p. 89. 
226 Zie: Bijlage 7: Kunstredactie, ‘Obama gelaakt om kunst in Witte Huis’, Nieuwe Rotterdamse 
Courant 6 november 2009. 
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Alzheimer - het hem toestond. Zijn biografen Stevens en Swan zijn ongeveer een jaar 
later aan de slag gegaan en leverden in 2004 hun vuistdikke biografie af van de King 
of Canvas met een schat aan informatie die het mede mogelijk maakte om deze 
masterthesis te schrijven. Twee jaar na het overlijden van Bert Schierbeek in 1996 
kwam het mapje met de aantekeningen van zijn interviews met De Kooning uit 1967 
boven water. Het leverde in 2005 een uitgave op met als titel, ‘Willem de Kooning: 
een portret’.227 Het boekje telt 63 pagina’s Nederlandse tekst. Wie het boekje omkeert 
kan dezelfde tekst in het Engels lezen: ‘Willem de Kooning: a portrait’. Of Willem de 
Kooning na zijn dood in Nederland echt weer tot leven is gekomen, is misschien een 
aardige vraagstelling voor een andere thesis. 
 
 
 
            
 
 
 
     -.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
227 Bert Schierbeek, Willem de Kooning: een portret, Leiden 2005. 
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      WILLEM DE KOONING EN DE GROTE VERHALEN 
 
         EINDCONCLUSIES 
 
De mythe die wil dat de 22 jarige Nederlander Willem de Kooning (1904-1997) naar 
de Verenigde Staten vertrok om daar een beroemd schilder te worden is onjuist. De 
ongebonden avonturier De Kooning ging in 1926 als verstekeling scheep naar de 
mythe van de Verenigde Staten, die inhield dat die Nieuwe Wereld het land was van 
ongekende mogelijkheden. 
  
Wie de late doorbraak van het werk van De Kooning stelt op 19 september 1968 - de 
dag van de opening in het Stedelijk Museum in Amsterdam van de 
overzichtstentoonstelling - kan op basis van het onderzoek tot de volgende slotsom 
komen. Tweede Wereldoorlog, Wederopbouw en de Koude Oorlog hebben in 
Nederland het zicht ontnomen op de artistieke activiteiten van de belangrijkste groep 
Amerikaanse kunstenaars in New York die de abstract expressionisten worden 
genoemd, tot welke groep De Kooning tegen zijn zin in gerekend is. De Kooning 
vond zichzelf een expressionist: hij schilderde in zijn eigen woorden ‘zijn binnenste’.  
 
Een zeer belangrijke factor voor de trage doorbraak vormt vervolgens de 
incompatibilité des humeurs tussen Willem Sandberg (1897-1984) - de eerste 
Nederlandse museumdirecteur die in aanraking kwam met het werk van de abstract 
expressionisten in de Verenigde Staten - en De Kooning, die is ontstaan in april 1949 
tijdens een bezoek aan het atelier van De Kooning. Sindsdien negeerde De Kooning 
Sandberg of werkte hem zelfs tegen bij diens inspanningen om De Kooning museaal 
te eren in het Stedelijk. Pas toen Sandberg eind 1962 zijn museum verliet om met 
pensioen te gaan, stond De Kooning open voor een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk in het Stedelijk. Sandbergs opvolger Edy de Wilde (1919-2005) heeft direct na 
zijn aantreden in 1963 daartoe het initiatief genomen waarbij hij al spoedig de 
volledige medewerking van de kunstenaar kreeg. Dat De Wilde daarbij van de 
inspanningen van Sandberg om De Kooning gunstig te stemmen heeft kunnen 
profiteren, is onjuist. Dat de tentoonstelling desondanks eerst in 1968 kon worden 
gerealiseerd hangt samen met de tijdrovende transatlantische communicatie en de 
logistiek imposante omvang, in combinatie met het aantal steden die de expositie na 
Amsterdam zou aandoen: via Londen terug naar New York, Chicago en tot slot naar 
Los Angeles. 
 
Wie uitgaat van de omvang van de verwerving in Nederland als maat voor de 
doorbraak van De Kooning, moet in aanmerking nemen dat de prijzen van zijn werk 
vrijwel direct na de dood van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock (1912-1956) 
in 1956 met het stijgen van de Amerikaanse marktprijzen voor Pollocks werk, 
meestegen tot hoogten die Nederlandse museale budgetten verre overstegen. Zo zijn 
tot 1968 slechts drie werken in Nederlands bezit geraakt, waarvan twee in de collectie 
van het Stedelijk Museum Amsterdam. 
 
Voorts moet worden opgemerkt dat de kunstenaar De Kooning door zijn levenstijl het 
zakelijk uitbaten van zijn internationaal hoog gewaardeerde artistieke prestaties tot 
zijn nadeel te langdurig uit het oog verloor. Dat neemt niet weg dat De Kooning een 
taaie volharding heeft getoond in zijn houding ten opzichte van Sandberg. 
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Uiteindelijk heeft de koppige De Kooning de regie over zijn overzichtstentoonstelling 
steviger in handen gehad dan tot op heden in de kunstgeschiedenis is aangenomen, 
waarbij te zeer is afgegaan op de voorstelling omtrent De Kooning gegeven door 
Sandberg die de kunstenaar ‘geen gemakkelijk mens’ vond. 
 
Bij het onderzoek is gekeken naar de rol van de Grote Verhalen in de vorm van het 
Nieuwe Testament en het Communistisch Manifest bij de ontvangst van het werk van 
De Kooning. Daarbij zijn observaties naar voren gekomen die aan bovenstaande 
conclusies kunnen worden toegevoegd. Aanleiding om deze rol te onderzoeken is het 
feit dat beide directeuren van het Stedelijk Museum die zich intensief met De 
Kooning hebben bemoeid - Sandberg en De Wilde - respectievelijk links en katholiek 
waren en de vraag die daarbij naar voren kwam of dit levensbeschouwelijke verschil 
van invloed is geweest op de doorbraak van het werk van De Kooning. 
 
Sandberg komt uit zijn biografie - in dit verband gebruikt als kunsthistorische 
methode - naar voren als een man, bepaald door het protestantisme uit zijn jeugd, zijn 
breuk daarmee en zijn aanname van de communistische visie na de Eerste 
Wereldoorlog. Daarbij is gebleken dat er in Nederland meer protestantse kunstenaars 
waren die radicaal gebroken hebben met hun religie - door het stellen van een ‘daad’ - 
om zich - als ‘nieuwe mens’ - in te zetten voor idealen voortkomend uit de aanname 
van de klassenstrijd uit het Communistisch Manifest en het idee dat kunst bij het 
winnen daarvan door het proletariaat een rol van betekenis zou kunnen spelen.  
 
De ontvankelijkheid voor het linkse gedachtegoed ontbreekt in Nederland in 
opvallende mate bij kunstenaars van katholieke signatuur. Onder behoud van hun 
traditioneel roomse geloof wendden zij zich tijdens het interbellum tot het ‘moderne’ 
Italiaanse fascisme, aangelengd soms met nationaal-socialistische themata, zoals een 
fervent antisemitisme. Het verband tussen abstracte kunst en het linkse gedachtegoed 
voortkomend uit het Communistisch Manifest, maakte abstracte kunst als ingaand 
tegen de schepping onaanvaardbaar voor de katholiek. 
 
Sandberg heeft moeten optornen tegen de oververtegenwoordiging van katholieken in 
vertegenwoordigende lichamen. Ook bij zijn reizen naar de Verenigde Staten is hij op 
grond van zijn maatschappijvisie gestuit op belemmeringen. De Amerikaanse 
autoriteiten hebben hem in de jaren vijftig lang verhinderd voor een tweede keer het 
land te bezoeken. Ook deze reisbeperking tijdens de Koude Oorlog heeft zijn blik op 
de artistieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten - met name in New York - 
beperkt. Aldus kon bij Sandberg het idee dat Parijs nog altijd het artistieke centrum 
van de internationale kunstwereld was - terwijl in New York onderwijl hard werd 
gewerkt aan de inname van die positie - lang in stand blijven. Zijn maatschappijvisie 
heeft derhalve zijn blik op het Amerikaanse abstract expressionisme en de positie van 
de expressionist De Kooning daarbinnen verduisterd. De Kooning - zo goed als a-
politiek en a-religieus - deelde in geen enkel opzicht de visie en levenservaringen van 
de verzetsheld Sandberg en organiseerde zijn leven in New York rond zijn 
schilderkunst, vrij van dreiging als gevolg van fascisme, nationaal-socialisme en 
oorlogshandelingen waaraan het Europese continent bloot stond. In deze tegenstelling 
zou het ontstaan van de onenigheid tussen De Kooning en Sandberg kunnen schuilen. 
Bovendien zou het sterk individuele karakter van het expressionistische werk van De 
Kooning niet hebben kunnen voldoen aan de maatschappelijke eisen die Sandberg aan 
de eigentijdse kunst stelde. 
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De overgang van het directoraat van het Stedelijk van de rode Sandberg op de 
katholieke De Wilde in 1963 is een gebeurtenis die aantoont dat van de scherpste 
tegenstellingen tussen de beide ‘kunstmanifesten’ die de Grote Verhalen uitmaken - 
het Nieuwe Testament en het Communistisch Manifest - de scherpste kanten zijn 
afgesleten. De katholieke signatuur van De Wilde die tijdens zijn directoraat van het 
Van Abbemuseum in het rooms bastion Eindhoven sterk op Parijs georiënteerd was - 
heeft nauwelijks een rol van betekenis gespeeld en allerminst in zijn relatie met De 
Kooning. Dat in Amerika ook kunst van belang werd vervaardigd drong pas heel laat 
- eind jaren vijftig - door tot De Wilde. 
 
Het idee dat kunst kunst voortbrengt en dat kunst daarom alleen uit kunst kan worden 
verklaard, is over het geheel genomen een beperkte en beperkende voorstelling. 
Technologische ontwikkelingen - fotografie, film, vliegtuig en televisie - spelen 
daarbij evenzeer een aanjagende rol van niet te onderschatten betekenis. Voor 
ontwikkelingen die zich op het visuele terrein bewegen - fotografie, film en televisie - 
ligt dat voor de hand. Maar dat de ontwikkeling van het vliegtuig in de Verenigde 
Staten in 1903 mede heeft geleid tot  ontwikkelingen in de kunst - met name de 
ontwikkeling van het Europese kubisme als voorloper van de abstracte kunst, door de 
‘uitvinders’, de kunstbroeders Georges Braque (1882-1963) en Pablo Picasso (1881-
1973) - komt in de kunsthistorie nauwelijks ter sprake. Daarbij wordt het aspect van 
het spreken tot de verbeelding - met name ook het spreken tot de verbeelding van 
kunstenaars - van bijvoorbeeld het realiseren van de droom van het vliegen en van 
andere technologische ontwikkelingen, te zeer over het hoofd gezien. 
 
Bij het bepalen van het eigene van het Amerikaanse abstract expressionisme is 
gekeken naar de herkomst van de samenstellende bestanddelen. De conclusie moet 
luiden dat zowel het expressionisme als de abstracte kunst onvervreemdbaar zijn 
verbonden met de Europese kunstgeschiedenis. Vincent van Gogh is de onbetwistbare 
vader van het expressionisme. Bij het ontstaan van de abstracte kunst is - naast andere 
Europese kunstenaars - een vooraanstaande plaats ingenomen door Piet Mondriaan.  
 
De term abstract expressionisme komt al in 1919 in omloop in Duitsland en is in 1929 
in de Verenigde Staten voor het werk van de Russische kunstenaar Wassily 
Kandinsky (1866-1944) gebruikt. Deze term - die in 1946 opdook in een New Yorkse 
recensie ter aanduiding van het werk van een groep New Yorkse avant 
gardekunstenaars - is bijgevolg een aanduiding voor verschijnselen voortkomend uit 
de Europese kunsthistorische traditie. Deze herkomst geldt ook het werk van Jackson 
Pollock (1912-1956) - de kampioen van deze ‘avant-garde’ - die in New York 
doorbrak in 1943 met een werk getiteld Stenographic Figure. De titel wijst sterk in de 
richting van het Europese surrealisme waarin de écriture automatique een belangrijke 
plaats bezette. Ook de zogenaamde ‘drippings’ die Pollock vanaf 1947 vervaardigde, 
waren in feite - blijkens de organisatie van het zo goed als schrijvend aanbrengen van 
huishoudverf middels stokken op vlak liggend doek - een bijna schoolse uitvergroting 
van de écriture automatique. Ook de bron van inspiratie - het door de Weense 
grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud (1856-1939) geïnitieerde begrip 
onderbewustzijn - kent een Europese oorsprong. Ook De Kooning was door zijn 
klassieke tekenopleiding aan de Rotterdamse Academie voor Technische 
Wetenschappen en Beeldende Kunsten - die zijn paspoort tot de New Yorkse 
kunstwereld vormde - met het oude Europa verbonden. Met zijn Nederlandse afkomst 
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- hoorbaar aan zijn zware accent - behoorde hij in de Amerikaanse optiek tot de 
familie van Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan tegelijk, hetgeen ook medebepalend 
was voor zijn uitzonderingspositie binnen de groep abstract expressionisten. 
 
Centrale figuur binnen de kring van het abstract expressionisme is de New Yorkse 
cultuurfilosoof, kunstcriticus en formalist Clement Greenberg die het abstracte 
karakter van deze kunststroming bewaakte met een volharding en verbetenheid een 
joods profeet en meedogenloos formalist waardig. Het Hebreeuwse Testament 
verbiedt het maken van afbeeldingen van levende wezens. Door de eis van absolute 
abstractie te stellen aan de visuele kunst, lijkt het mogelijk om het afbeeldingverbod 
te omgaan. Het maakt deelname van joodse kunstenaars in de Nieuwe Wereld waar 
het ongekende mogelijk kan worden, mogelijk. Anders gezegd, het abstract 
expressionisme heeft als meest specifieke kenmerk de ‘coming out’ van joodse 
beeldende kunstenaars. Wat op het Europese continent is vernietigd door de nazi’s, is 
in New York rond 1945 gerealiseerd, zij het aarzelend en voorzichtig, nog omwikkeld 
in oude lappen afkomstig van datzelfde Europese continent: de lappen van de 
abstractie en het expressionisme.  
 
Bovenstaande conclusies en inzichten zijn het resultaat van een onderzoek waarbij 
verschillende kunsthistorische methoden zijn gehanteerd op een geïntegreerde wijze 
en waarbij de onderzoeksdata vanuit een drietal verschillende  perspectieven - het 
proces van Amerikanisering, het perspectief van de Grote Verhalen en de rol van de 
moderne technologie - zijn benaderd. 
 
Aldus kan men - tot slot - aan de bestaande Grote Verhalen - het christendom met als 
‘kunstmanifest’ het Nieuwe Testament en het communisme met als ‘kunstmanifest’ 
het Communistisch Manifest - een derde Verhaal toevoegen, dat van het jodendom 
met als ‘kunstmanifest’ het Hebreeuwse Testament. Het begin van de daaruit 
voortspruitende  joodse visuele kunst - die zich aanvankelijke als ‘abstract 
expressionistisch’ openbaarde - kan worden gedateerd op circa 1945 met als 
epicentrum New York in de Verenigde Staten, de Nieuwe Wereld. 
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