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Open Oog
´Open Oog wil het contact en de band vormen tussen de
groepen in de verschillende landen, die door dezelfde
problemen worden beziggehouden, die, van een zelfde
drang tot vernieuwing vervuld, zich deel weten van
de grote omva�ende stroming, die alom stuwt naar
radicalisering van de samenleving.’
Dit was de inten�e van ‘Open Oog, avantgardecahier
voor visuele vormgeving’ dat in september 1946 voor
het eerst verscheen onder redac�e van Mart Stam,
Willem Sandberg, Gerrit Rietveld, Willem Kloos, Hans
Jaﬀé en Wim Brusse. Het blad werd uiteindelijk slechts
twee keer gemaakt, maar de inten�e tot vernieuwing,
de interna�onale samenwerking tussen kunstenaars
en het vooruitgangsdenken waren kenmerkend voor
Willem Sandberg (1897-1984), toen directeur van het
Stedelijk Museum van Amsterdam.
Typograﬁe had zijn hart; hij ontwierp zelf meestal de
posters en catalogi van het museum. Voor de omslag van
Open Oog ontwierp hij het symbool dat op de voorkant
van dit onderzoek is afgedrukt.
‘Zal de oorlog 1939-1945 een nieuw �jdperk inleiden?
Wij staan met open oog op de uitkijk’
Dit schreef Sandberg in Open Oog. Hij was een rasechte
op�mist, die geloofde in de kracht van vernieuwing
en groei van de samenleving. De ware kunstenaar kon
daarin rich�ng wijzen. Dit vormde zijn denken en doen,
ook als directeur van het Stedelijk Museum. Het leverde
ruimte op voor experiment met gevolgen waar we
ook nu nog niet over uitgeschreven zijn. Daarom heb
ik ervoor gekozen om Open Oog als symbool in deze
scrip�e op te nemen.
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DANKWOORD
Het voltooien van mijn studie door het schrijven van deze scrip�e is niet vanzelfsprekend gegaan.
Op zeker moment heb ik het zelfs opgegeven. Daarom ben ik ontze�end blij en dankbaar dat ik na al
die jaren bij mijzelf de ruimte gevonden heb, en van Universiteit van Utrecht de mogelijkheid kreeg,
om de klus alsnog te klaren. Ondanks alles ben ik al�jd enthousiast gebleven over het onderwerp
van mijn onderzoek. Uiteindelijk heb ik het verhaal dat ik wilde vertellen naar mijn tevredenheid
uit kunnen werken. Ik voel me bevoorrecht dat ik me heb mogen bezig houden met de boeiende
persoon Willem Sandberg en een in vele opzichten bewogen �jdperk. Met ernst heb ik me verdiept
in de kunstopva�ngen en -ui�ngen van voor de Tweede Wereldoorlog, met een grijns heb ik gekeken
naar de fratsen van Cobra en lachend heb ik het werk van Tinguely en cohorten aanschouwd. Als ik
één ding heb geleerd van dit onderzoek, dan is het dat kunst fun kan zijn. Ik hoop dat de lezer van
deze scrip�e mijn plezier in het schrijven en het onderwerp mee kan beleven!
Mijn dank gaat uit naar:
Dr. Patrick Van Rossem, die bereid was om bij mijn hernieuwde poging om af te studeren de
begeleiding op zich te nemen en de actualiteit van mijn onderzoek benadrukte. Het was pre�g
samenwerken, krach�g en duidelijk.
Prof. Dr. Jan van Adrichem die de tweede lezing op zich nam. In het eerste jaar van mijn studie
(1994-1995) vertrok hij naar het Stedelijk Museum in Amsterdam en voor mij precies op �jd - met
een hoop kennis over het �jdvak waar ik op afstudeer - kwam hij weer terug in Utrecht.
Dr. Hendrik Henrichs, die aanvankelijk mijn scrip�ebegeleider was en in mijn kunnen geloofde toen
ik dat zelf nog niet kon.
Dr. Ghislain Kie� die namens de examencommissie Kunstgeschiedenis mij hee� geholpen bij het
uitzoeken naar de mogelijkheden voor het verkrijgen van een Bachelorgraad en tot de conclusie
kwam dat ik voor de Mastergraad alleen nog maar mijn scrip�e hoefde af te schijven.
Mart, voor je liefde, geduld en support in ‘goede en kwade dagen’, het meedenken met deze
scrip�e, het meermaals fungeren als klankbord en je enthousiasme over het feit dat het alsnog ging
lukken!
Sara voor je trouwe vriendschap vanaf onze studie�jd en de vele uurtjes als suppoost in de Aula van
het Academiegebouw en studerend in de bibliotheek. Het is ons gelukt!
Meinoud, voor het nakijken van deze scrip�e. Ik kan er helaas niets aan doen dat het wel een
woordenwisseling is en geen gedachtenwisseling, maar je opmerkingen in de kantlijn maakten me
aan het lachen en dat was erg pre�g!
Heit en Mem voor de mogelijkheden die ik heb gekregen om te studeren en een opvoeding
waarbij beeldende kunst een rol van betekenis speelde, zelfs in een �jd en milieu waar dat niet
vanzelfsprekend was.
‘Ut in omnibus Deus gloriﬁcetur’
Frouckje van der Wal, Utrecht (juli 2010)
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Aﬃche van het Stedelijk Museum in Amsterdam
uit 1961, ontworpen door Willem Sandberg. Hierop
worden verschillende tentoonstellingen aangekondigd waaronder Bewogen Beweging, in dit onderzoek
behandeld in hoofdstuk 6. (100x30 cm)
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INLEIDING
In 2001 begon ik met het eindonderzoek van de door mij doorlopen studie Kunstgeschiedenis.
Mijn specialisa�es waren Cultuureduca�e en Beeldende Kunst met nadruk op de moderne �jd.
Cultuureduca�e staat voor mij in eerste plaats voor het vertellen van het verhaal van de kunst
en cultuur(geschiedenis). Het ontstaan van een kunstwerk en zijn vervolgreis door de �jd, de geschiedenis en mo�va�e van zijn maker en de ontmoe�ng van het werk met het publiek vormen
historische – en vaak heel persoonlijke – verhalen die de moeite waard zijn om door te geven. Het
is aan de wetenschap om de manieren waarop en de middelen die gebruikt worden, alsmede de
historische ontwikkelingen en de eﬀecten ervan in kaart te brengen. Voor mijn onderzoek zocht ik
naar een onderwerp dat beide specialisa�es zou raken zodat onderzoek naar de geschiedenis van
de cultuureduca�e en de kunstgeschiedenis samen zouden vallen. Zo kwam ik bij mijn toenmalige
begeleider Hendrik Henrichs1, historicus en des�jds coördinator van de specialisa�e Cultuureduca�e, en noemde daar mijn fascina�e voor de persoon en het werk van Willem Sandberg (1897-1984).
Hendrik deelde deze interesse en s�muleerde mij om het cultuureduca�ef beleid van Sandberg
te onderzoeken. Door allerlei persoonlijke omstandigheden heb ik des�jds het door mij begonnen onderzoek niet afgemaakt. Gelukkig kreeg ik van de examencommissie van Kunstgeschiedenis
toestemming om na al die jaren alsnog af te studeren. Dr. Patrick Van Rossem bleek bereid om mijn
onderzoek te begeleiden. Het was mijn wens om een wijziging aan te brengen in mijn oorspronkelijke onderzoeksvraag en Patrick zag daar gelukkig ook de relevan�e en actualiteit van in. Zo ontstond
deze scrip�e,met als basis het onderzochte materiaal van jaren geleden, maar vanuit een ander
gezichtspunt bezien en aangevuld met de nieuwe inzichten. In deze inleiding wil ik mijn onderzoeksvraag presenteren, uitleggen waarom deze vraag relevant is en kort aangeven hoe ik dit onderzoek
heb aangepakt en opgebouwd en welke bronnen ik daarbij heb gebruikt.

Kunst van het tentoonstellen

Mijn oorspronkelijke onderzoeksvraag naar de rol van educa�e in het beleid van Sandberg is een
boeiende en - in het kader van het onderzoek naar het ontstaan van cultuureduca�eve afdelingen
en het denken over cultuureduca�e in musea voor moderne kunst - niet onbelangrijke vraag. Maar
communiceren over kunst of - zoals ik dat liever formuleer - het vertellen van het verhaal van de
kunst, is meer dan alleen wat er op de educa�eve afdelingen wordt voorgesteld aan programmering. Als er binnen de museumstudies de afgelopen jaren één ding jaren duidelijk is geworden, dan
is het de wetenschap dat communiceren over kunst meer is dan het aanbieden van lesmateriaal
of het geven van rondleidingen. Al in de manier van presenteren, zelfs in de selec�e van werken,
spelen de signatuur en opva�ngen van de tentoonstellingsmaker een belangrijke rol. Deze bewustwording is een direct gevolg van ontwikkelingen binnen de kunsten zelf in de twin�gste eeuw. Met
de opkomst van de moderne kunst zijn de grenzen tussen kunstdisciplines onderling en kunst en het
leven vervaagd. Als er iets is waar over nagedacht en mee geëxperimenteerd is door kunstenaars in
de vorige eeuw, dan is het dat wel het vervagen van grenzen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan
het ontstaan van Dada na de eerste wereldoorlog met de bijbehorende manifesta�es en an�kunst;
construc�vis�sche bewegingen als Bauhaus en De S�jl waarin de nadruk kwam te liggen op interdisciplinair (samen)werken en de omgeving als geheel; de grote doeken van de abstract-expressionisten in de Verenigde Staten van Amerika die de beschouwer als het ware het werk inzogen; het na de
tweede wereldoorlog ontstaan van omgevingskunst, performances, conceptuele kunst, bewegende
kunst, happenings, Fluxus en uiteindelijk de Pop Art. De beschouwer begon deel uit te maken van
kunstui�ngen, kreeg een ac�eve rol en werd in verwarring gebracht en aan het denken gezet. Soms
was niet meer duidelijk wat kunst was en wat niet. Dit alles had grote gevolgen voor de inrich�ng
van exposi�eruimtes en museumzalen. In een voortdurende wisselwerking tussen kunstenaars en
instellingen ontstonden vanuit de kunstbewegingen nieuwe tentoonstellingsvormen die hun weg
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vonden naar het museum en zo weer van invloed waren op het werk van nieuwe genera�e kunstenaars en museummensen. Willem Sandberg stond open voor al deze ontwikkelingen. Ik zal in
deze scrip�e aantonen hoe de experimenten hem fascineerden, hoe hij geloofde in de vitaliteit en
vooruitstrevendheid van kunst en hoe dit van invloed was op zijn werk binnen het Stedelijk Museum in Amsterdam. Sandberg kende veel van de kunstenaars uit zijn �jd persoonlijk. Zelf werd hij
wat zijn kunstopva�ngen betre� in eerste instan�e met name beïnvloedt door het gedachtegoed
van de construc�visten van voor de Tweede Wereldoorlog, maar zijn hele verdere leven bleef hij
openstaan voor nieuwe denkbeelden. Met Open Oog keek hij uit naar kunst die vooruitwees. Na
de oorlog gaf hij de toenmalige genera�e vernieuwers in ‘zijn’ Stedelijk Museum een podium om
te exposeren en soms zelf te experimenteren. Dat riep he�ige reac�es op, het stui�e soms zelfs op
verzet, maar bleef niet zonder gevolgen; het Stedelijk Museum in Amsterdam werd een museum
voor moderne en hedendaagse kunst van formaat, dat meetelde op interna�onaal niveau. Mede
door toedoen van Willem Sandberg zijn nieuwe kunststromingen, die nu algemeen geaccepteerd
zijn en bewonderd en verzameld worden, op de kaart gezet. Het Stedelijk Museum werd zo een
vernieuwend element op zich binnen de geschiedenis van de moderne kunst, waardoor het museum op zijn beurt weer van invloed was op volgende genera�es kunstenaars en museummensen.
Gedurende mijn speurtocht naar de cultuureduca�eve vernieuwingen door Willem Sandberg kwam
deze speciﬁeke ontwikkeling van vervagende grenzen en de gevolgen ervan voor de inrich�ng van
tentoonstellingen steeds duidelijker op de voorgrond te staan.

Actualiteit

Tentoonstellen werd in de loop van de twin�gste eeuw een kunst op zich, een ontwikkeling die
nu algemeen erkend wordt en actueel is als onderzoeksthema binnen de kunstgeschiedenis en de
museumstudies. Meer dan ooit zijn we ons bewust van de enorme invloed die het presenteren
van kunst hee�. Niet alleen dat een kunstwerk geëxposeerd is, maar ook hoe en wanneer en in de
nabijheid van welke andere kunstwerken is van belang. Soms worden exposi�es zelfs volledig gereconstrueerd en opnieuw getoond. Een zeer actueel voorbeeld daar van is het onderzoeksproject
Play Van Abbe dat van november 2009 tot en met juni 2011 plaatsvindt in het Van Abbemuseum
in Eindhoven. Ach�en maanden lang staan vragen over het museum van vandaag en de codes die
heersen in musea en de invloed ervan centraal. Het museum zelf onderzoekt het fenomeen kunstmuseum en vraagt daarbij een ac�eve betrokkenheid van museummensen, kunstenaars en publiek.
In het onderdeel Tijdmachines worden museummodellen uit de vorige eeuw gereconstrueerd en
onderzocht en gekeken naar de opva�ngen erachter. Dat begon met het tonen van de museumopstelling van oud-directeur Rudi Fuchs (1942) uit 1983 naast de hedendaagse collec�eopstelling
van directeur Charles Esche (1962). In het tweede deel staan utopische museummodellen uit het
verleden centraal en worden deze getoetst aan hun actuele haalbaarheid. Het doel van het hele
project is duidelijk: ‘Met behulp van interdisciplinaire en interna�onale samenwerkingsverbanden
onderzoekt Play Van Abbe hoe een museum geposi�oneerd kan worden als een kennisins�tuut dat
een ‘collec�ef cultureel geheugen’ wil bewaren. Het wil mensen verrassen en inspireren en tegelijker�jd het kri�sch en langdurig nadenken over de rol die kunst speelt in de hedendaagse wereld
s�muleren.’2 Parallel aan dit project is er binnen het museum veel aandacht en ruimte voor het werk
van de Russische kunstenaar El Lissitsky (1890-1941) die zeker tot één van de pioniers mag worden
gerekend van het spelen met en nadenken over inrich�ngsconcepten. Lissitsky had veel contact met
de Nederlandse architect Mart Stam (1899-1986), die in 1938 de tentoonstelling Abstracte Kunst
inrich�e (hoofdstuk 4) en goed bevriend was met en van invloed op Sandberg. Samen werkten ze
nauw samen aan de herinrich�ng van het Stedelijk Museum na 1945 (hoofdstuk 3).

Onderzoeksvraag

Sandberg was zich bewust van de rol die de museumman – zoals hij dat noemde – speelt bij de
gezichtsbepaling van het museum. Hij bese�e heel goed dat een museum nooit neutraal gebied is,
zelfs niet als dat het streven is. Musea werden steeds meer het product van degene die aan het roer
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stond en Sandberg speelt binnen de hierboven geschetste ontwikkelingen een belangrijke rol. Om
dit centraal ze�en was er een nieuwe invalshoek van dit onderzoek nodig. Als basis voor dit onderzoek staat nu de vraag: In hoeverre hee� het beleid van Willem Sandberg in het Stedelijk Museum
te Amsterdam experimenten op het gebied van tentoonstellingsdesign mogelijk gemaakt? Daarbij
zal ik aan de orde stellen in hoeverre de contacten en de persoonlijkheid van Sandberg en zijn ar�s�eke en maatschappijopva�ngen hierbij van invloed waren en ook nagaan in hoeverre hijzelf ac�ef
betrokken was bij het inrichten van de tentoonstellingszalen.
Een nieuwe invalshoek vraagt (gedeeltelijk) om een nieuwe aanpak. Centraal blij� staan de ﬁguur
van Willem Sandberg. Hoe waren zijn levensloop en ontmoe�ngen van invloed op zijn denken en
hoe ze�e hij dat om in de prak�jk van het Stedelijk Museum? Maar in plaats van op de cultuureduca�eve programmering in de enge zin van het woord te focussen, is de aandacht nu gericht op
de inrich�ng van de museumzalen van het Stedelijk Museum in het algemeen en dan met name
toegespitst op vier belangrijke tentoonstellingen; Abstracte Kunst in 1938, Exposi�on Interna�onale
d’Art Expérimental in 1949 en Bewogen Beweging en Dylaby in respec�evelijk 1961 en 1962.

Bronnen

Over Sandberg, zijn beleid en de hierboven genoemde tentoonstellingen is veel gepubliceerd vanuit
verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit de geschiedenis van het Stedelijk Museum, zoals bijvoorbeeld het boek Het huis van nu, waar de toekomst is. Een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam, 1895-1995, waarin John Jansen van Galen en Huib Schreurs de dan 100-jarige
geschiedenis van het Stedelijk Museum beschrijven. Daarbij gaan ze uitgebreid in op de nalatenschap van iedere directeur die het museum tot dan toe gekend hee�. Meer recent en zeer speciﬁek
is het omvangrijke standaardwerk Expressie en ordening. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg
voor het Stedelijk Museum 1945-1962 waarin onderzoekster en schrijfster Caroline RoodenburgSchadd belangrijke, nieuwe inzichten over het verzamelbeleid van Willem Sandberg beschrij� en
vastgeroeste opva�ngen over Willem Sandberg aan het licht brengt en nuanceert.
Anderzijds zijn er de biograﬁsche bronnen. Een heel bruikbaar naslagwerk is het biograﬁsche werk
Sandberg, een documentaire uit 1975, geschreven door Ad Petersen en Pieter Bra�nga. In dit boek
worden de belangrijkste gebeurtenissen en ontmoe�ngen uit het leven van Sandberg op heel overzichtelijke wijze gepresenteerd, er staat een overzicht in van alle tentoonstellingen van het Stedelijk
Museum uit de periode 1945-1962 en het bevat belangrijke ar�kelen die Sandberg hee� geschreven
waarin hij zijn denkbeelden uiteen zet. Op het kunstenaarschap van Sandberg gaat Ad Petersen in
zijn boek Sandberg, vormgever van het Stedelijk in 2004 apart en uitvoerig in. Petersen, oud-medewerker en goede bekende van Sandberg, hee� daarmee dus een belangrijke bijdrage geleverd in de
kennis over Sandberg door zowel voor een biograﬁe als een oeuvre-catalogus van Willem Sandberg
te zorgen. Daarnaast hee� hij nog verschillende publica�es op zijn naam staan over de tentoonstellingen Bewogen Beweging (1961) en Dylaby (1962), evenementen waar hij bij betrokken was en die
in dit onderzoek beschreven worden. Willem Sandberg, portret van een kunstenaar is een boekje
dat in 1981 samengesteld is door Ank Leeuw-Marcar. Het bevat weergaven van diverse interviews
die Sandberg voor radio en televisie gegeven hee� en waarin hij terugblikt op zijn leven en werk.
Het is wat onsamenhangend, maar tegelijk wel heel persoonlijk materiaal.
Zeer recent is een werk over de Nieuwe Vleugel van het Stedelijk Museum verschenen, geschreven
door Paul Kempers en in juni 2001 isna jaren onderzoek en schrijven het langverwachte eerste deel
van de uitgebreide biograﬁe van Willem Sandberg van de hand van Max Arian verschenen. Helaas is
de publica�e van beide werken te laat om als bronnenmateriaal voor dit onderzoek te gebruiken.
Heel belangrijk voor het komen tot mijn huidige onderzoeksvraag is het boek De kunst van het tentoonstellen van Riet de Leeuw e.a. geweest. Dit boek hee� mij erg gevormd in het bewust worden
van de kracht van tentoonstellen als communica�emiddel. In dit boek worden de tentoonstellingen
die in deze scrip�e uitvoerig worden behandeld als voorbeelden aangehaald en een oproep gedaan
tot nader onderzoek. Dat hee� mij aangezet tot het veranderen van mijn onderzoeksvraag.
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Voor meer informa�e over de tentoonstellingen zijn de archieven van het Stedelijk Museum geraadpleegd en catalogi bekeken. Het boek Cobra, de weg naar spontaniteit van Willemijn Stokvis en
verschillende werken over Aldo van Eyck verscha�en veel informa�e over de Cobra-tentoonstelling
uit 1949. Het belang van deze scrip�e is dat het de reeds beschikbare bronnen vanuit een ander
licht bekijkt en dat er nieuwe verbanden worden gelegd.

Opzet

Het eerste hoofdstuk begint met het beschrijven van de persoon Willem Sandberg en de belangrijkste gebeurtenissen en ontmoe�ngen die hem gevormd hebben en relevant zijn voor dit onderzoek.
Daarna ligt de focus in hoofdstuk 2 op de denkbeelden van Willem Sandberg over kunst en maatschappij en de func�e van het museum voor hedendaagse kunst, zoals hij die zelf verwoord hee�
door middel van manifesten, ar�kelen in �jdschri�en en catalogi en door middel van interviews.
In het derde hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre hij zijn denkbeelden in het Stedelijk Museum
omgezet hee� in beleid en dan met name welke gevolgen dat hee� gehad voor de inrich�ng van het
museum. In de daaropvolgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de eerder genoemde tentoonstellingen aan bod komen. Daarbij wordt – waar nodig – dieper ingegaan op de invloed die de
contacten van Sandberg met kunstenaars(stromingen) hebben gehad op zijn denken en handelen,
voor zover dat niet in het eerste hoofdstuk aan bod is gekomen. Dit om aan te tonen dat Sandberg
zich liet vormen door de actualiteit en dat dit de basis vormt voor de mogelijkheid tot het realiseren van de experimentele en invloedrijke tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. In het laatste
hoofdstuk worden de uitkomsten gelegd langs de bredere ontwikkelingsgeschiedenis van de kunst
van het tentoonstellen om vervolgens te besluiten met de conclusies van dit onderzoek.
Noten bij Inleiding
1

Dr. H. Henrichs is universitair hoofddocent en senior onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, vakgroep Geschiedenis.
Hij bestudeert de cultuurgeschiedenis van de twin�gte eeuw en richt daarbij zijn aandacht op vraagstukken op het gebied
van cultureel erfgoed, cultuur- en erfgoededuca�e, musea en de verhouding tussen Cultuur (met een grote C) en oude
en nieuwe media. Henrichs promoveerde in 1989 op de biograﬁe van schrijver, historicus, hispanist en verzetsman Johan
Brouwer (1898-1943), �jdgenoot van Willem Sanderg en medestrijder in het kunstenaarsverzet.
2
www.vanabbemuseum.nl
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1 WILLEM SANDBERG
Willem Sandberg werd op 1 september 1945 aangesteld als directeur van het Stedelijk Museum
te Amsterdam. Hij was toen al heel wat jaren werkzaam bij het museum. Eind jaren twin�g van de
twin�gste eeuw maakte hij kennis met het museum door zijn ontwerperwerkzaamheden. Door zijn
betrokkenheid bij de tentoonstellingscommissie van de Nederlandse Vereeniging voor Ambachtsen Nijverheidskunst (VANK) en doordat hij goed overweg kon met de toenmalige directeur C.W.H.
Baard raakte hij in de loop van de jaren steeds meer betrokken bij het overige museumwerk. Dat
leidde uiteindelijk tot een aanstelling als conservator in 1936 door de opvolger van Baard, de heer
D.C. Roëll (1894-1961). Vanaf toen was Sandberg, die over het algemeen vrij wars was van autoriteit en tot dan toe vooral zijn eigen koers had bepaald, ambtenaar in dienst van de gemeente
Amsterdam. Zijn eis was dat hij naast zijn werk als conservator zijn ontwerperwerkzaamheden kon
blijven beoefenen. Zijn verdiensten �jdens de oorlog maakten in 1945 de weg vrij voor een aanstelling als directeur bij het Stedelijk Museum, als opvolger van Roëll die de andere Amsterdamse
gemeentemusea onder zijn hoede kreeg. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gebeurtenissen
en ontmoe�ngen besproken die bepalend waren voor de levensloop, opva�ngen en het werk van
Willem Sandberg.

1.1 Jeugd
Willem Jacob Henri Berend Sandberg werd geboren op 24 oktober 1897 in Amersfoort, waar zijn
vader gemeentesecretaris was. Later verhuisde het gezin naar Assen. Van vaders kant stamde Sandberg uit een adellijke familie die tradi�oneel veel juristen in bestuursfunc�es voortbracht. De moeder van Sandberg was een begaafde pedagoge die stamde uit een familie met veel militairen. De
jonge jonkheer Sandberg bleek echter de tradi�es van zijn familie niet voort te ze�en en bepaalde
zijn eigen koers. Niet alleen koos hij er voor kunstenaar te worden, ook maakte hij zich op zijn
zes�ende jaar onder invloed van zijn tekenleraar L.A. Roessingh (1873-1951) van het streng calvinis�sche geloof van zijn ouders los. De vrije levenswijze van de schilder trok hem aan. Sandberg
hee� hierover later opgemerkt: ‘Ik heb al�jd geprobeerd me naar alle kanten open te houden en
ik heb lang gezocht voor ik mijn eigen rich�ng vond. Eerst dacht ik, dat ik schilder moest worden.
Maar ik was eigenlijk voorbestemd om jurist te worden. Bij ons in de familie was dat tradi�e, dat
was helemaal geen vraagstuk. Je begon met rechten te studeren en later werd je dan advocaat of
ambtenaar of weet ik wat. Dat hoorde er eigenlijk bij. Maar aangezien ik dikwijls in opstand tegen
m’n omgeving heb geleefd, heb ik dat ook niet willen aanvaarden. Ik wou schilder worden, iets wat
bij ons helemaal nooit was voorgekomen.’1 Wel kreeg hij uit zijn jeugd de liefde voor de natuur mee.
Als klein kind had hij dieren en zijn hele leven lang zou de natuur een belangrijke plaats in zijn leven
innemen.2

1.2 Herman Gorter
Na zijn diens�jd vertrok Sandberg met enkele kameraden naar Amsterdam waar Sandberg toegelaten
werd tot de Rijksacademie voor Beeldende Kunst. Al gauw raakte Sandberg geïrriteerd over de
manier waarop gedoceerd werd en de ‘professor’ in zijn werk ging ‘krabbelen’. Wel raakte Sandberg
onder de indruk van de avonden die hij met de dichter Herman Gorter (1864-1927) doorbracht.
Gorter had aan een vriend van Sandberg die in Amsterdam studeerde, maar in Haarlem woonde,
privélessen gegeven en aangeboden hem in te wijden in het marxisme, communisme en socialisme.
Sandberg was zeer geïnteresseerd hierin en bood voor deze avonden zijn kamer in Amsterdam aan,
op voorwaarde dat hij de avonden mocht bijwonen. Samen lazen ze onder andere Das Kapital van
Karl Marx en andere linksgeoriënteerde werken, waaronder het werk van Gorter zelf.3 Ter afwisseling
werden dan werken van Shakespeare of Shelley ter hand genomen. Over deze �jd zei Sandberg
later; ‘We waren zeer sterk links gericht. Het zat in de �jd en men meende inderdaad, dat door die
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revolu�e in Rusland een heel nieuw �jdperk was aangebroken’.4 De gesprekken met Gorter maakten
een blijvende indruk op Sandberg. Hij zou al�jd links georiënteerd blijven, zonder zich overigens bij
een par�j aan te sluiten.5

1.3 Natuurgeneeswijze
In augustus 1920 trouwde Sandberg met zijn vroegere wiskundelerares C.A. Frankamp. Sandberg
besloot zijn opleiding niet af te maken, maar door reizen zelf de wereld te verkennen. Samen
bezochten ze onder meer Italië, Frankrijk en Duitsland, waar Sandberg de kunst bestudeerde en
zelf ook schilderde. Het zijn belangrijke jaren geweest waarin de opva�ngen en vaardigheden van
Sandberg gevormd werden. Zo kwam hij onder andere in aanraking met alterna�eve levenswijzen
die diepgaande invloed op hem zouden hebben. Sandberg was als kind al�jd al ziekelijk geweest.
Hij sto�erde, had een schildklieraandoening en aan zijn diens�jd had hij bovendien een neuswond
overgehouden door een opera�e aan zijn neustussenschot. Vanwege deze aandoeningen besloot
hij naar Zwitserland te gaan en raakte daar in het Naturheilsanatorium Jungborn in Harz onder de
indruk van mensen die de methode van het vasten gebruikten om van hun kwalen af te komen.
Zelf had hij ook baat bij vasten. Niet alleen genas het hem van zijn kwalen, zijn sto�eren nam af
en hij merkte dat het hem hielp om vreemde talen te leren. Sandberg paste heel zijn verdere leven
regelma�g het vasten toe voor het oplossen van allerlei problemen en het nemen van moeilijke
beslissingen. In 1922 reisden Sandberg en zijn vrouw naar Herrliberg in Zwitserland waar zij een
dochtertje kregen, Helga Dionysia Sandberg. Herrliberg was des�jds in Europa het centrum van de
Mazdaznanbeweging. Deze op natuurgeneeskunde geïnspireerde Oosterse leer werd verkondigd
door dr. Otoman Zar-Adusht Ha’nisch (1854-1936), die in Amerika resideerde.6 Het is opmerkelijk
dat een ona�ankelijke man als Sandberg zich bij de Mazdaznanbeweging aansloot. Hij hee� zelfs
toen hij in 1923 weer terug was in Amsterdam een Mazdaznancentrum voor Holland opgericht
en een �jdlang cursussen en lezingen gegeven. De verklaring moet gezocht worden in het feit dat
het voornamelijk de natuurgeneeskundige methode was die hem aantrok. Petersen en Bra�nga
noemen in de biograﬁe van Sandberg tot twee keer aan toe dat het ‘mys�eke geﬁlosofeer en de
persoonsverheerlijking in de beweging’ hem tegenstonden.7

1.4 Johannes I�en
In Herrliberg ontmoe�e Sandberg de kunstenaar Johannes I�en (1888-1967) met wie hij later
zeer bevriend zou raken. I�en was mede naar Herrliberg gekomen als gevolg van een conﬂict
met Walter Gropius (1883-1969), die de leiding had van het Bauhaus in Weimar. I�en had daar
een paar jaar les gegeven en was door zijn alterna�eve manieren in de problemen geraakt. I�en
had nogal eigenzinnige opva�ngen, zowel op kuns�heore�sch als pedagogisch vlak.8 Volgens
I�en had de Eerste Wereldoorlog verwarring en radeloosheid gebracht en daarom ging hij op
zoek naar een antwoord en bestudeerde daartoe de Oosterse ﬁlosoﬁe, het Perzische Mazdaïsme
en het oerchristendom. I�en ging zijn bevindingen invoeren in zijn lessen. Hij begon de dag met
ademhalings- en concentra�eoefeningen om tot ontspanning van het lichaam te komen. Voor
I�en was de scholing van het lichaam als een instrument van de geest voor de crea�eve mens van
grote betekenis.9 Binnen het Bauhaus werd I�en een soort ‘meester’ die zijn leerlingen meer wilde
meegeven dan alleen kunstonderwijs. ‘Die geis�ge Not dieser Jugend bewog I�en, seinen Glauben
an die Einheit einer sinnvollen Lebensgestaltung zum intergrierenden Bestandteil, ja zur Grundlage
des Unterrichts zu machen. Er beschränkte sich nicht auf einen reinen Fachunterricht sondern suchte
den Studierenden die Prinziepien einer umfassenden Lebesnslehre mitzuteilen’, schrij� zijn biograaf
Willy Rotzler later over hem.10 Het noopte Gropius ertoe tegen I�en te zeggen dat hij niet langer
achter zijn lessen kon staan. I�en besloot het Bauhaus te verlaten en vertrok naar Herrliberg waar hij
zich intensief met Mazdaznan bezighield. Ook in Herrliberg bleef hij lessen geven en Sandberg ging
aan deze lessen meedoen. In 1972 schreef hij zijn herinnering hieraan op voor het voorwoord van
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I�ens’ boek Kunst en Kleur11; ‘Nog zie ik voor me hoe I�en met een schare Bauhausleerlingen - de
meesten in een soort Russisch hemd met wijde broek, de haren ponnie geknipt - naar Zwitserland
kwam om aan de Zürichsee zijn lessen voort te ze�en. Dat was in de zomervacan�e van 1922.
Ik sloot me aan bij zijn leerlingen en we tekenden allemaal op het rythme van een lied, in elke
hand een stuk houtskool plat op het vel papier, met beide handen tegelijk grote symmetrische
arabesken.’12 I�ens manier van leven en werken spraken Sandberg aan. Ze werden vrienden en in
1938 zou Sandberg aan I�en vragen een velum te ontwerpen voor het bovenlicht in de traphal in
het Stedelijk Museum.

1.5 Beeldsta�s�eken
In december van 1922 ging Sandberg naar Parijs om daar te wonen en te werken. Het is in deze
periode geweest dat het hem duidelijk werd dat hij het schilderen op moest geven. Het besef dat
Piet Mondriaan (1872-1944) alles al had gedaan wat hij zou kunnen doen, gaf daarbij de doorslag.
Bovendien wilde Sandberg in de maatschappij staan en met mensen werken. Eind december 1923
ging hij terug naar Amsterdam waar hij zich ongeveer drie jaar vooral met Mazdaznan bezighield. In
1926 scheidde hij van zijn eerste vrouw en in 1927 trouwde hij met Alida Augus�n-Swaneveld (18851974), moeder van twee kinderen. In 1927 verbleef hij voor langere �jd in Oostenrijk en Duitsland.
In Wenen volgde hij colleges psychologie en verdiepte hij zich tevens in de beeldsta�s�ek, zoals die
door O�o Neurath (1882-1942) was ontwikkeld.13 De interesse voor de beeldsta�s�ek en de kennis
en ervaring die hij daarmee had opgedaan �jdens zijn vele omzwervingen, gaven hem eenmaal
terug in Amsterdam mogelijkheid om in zijn bestaan te voorzien. Hij had geen afgeronde opleiding
voor toegepaste kunst, maar leerde het vak zelf uit boeken en door naar anderen te kijken. Het
was dit vak dat hem uiteindelijk in aanraking bracht met het Stedelijk Museum in Amsterdam. In
1928 maakte hij voor de tentoonstelling Arbeid voor onvolwaardigen de beeldsta�s�eken. Doordat
Sandberg in 1932 werd gevraagd om lid te worden van de VANK, kwam hij nog meer in contact met
het Stedelijk. De VANK had een paar maanden per jaar beschikking over tentoonstellingsruimte in
het Stedelijk Museum en Sandberg nam plaats in de commissie die deze tentoonstellingen voor
toegepaste kunst verzorgde. Sandberg bleek goed te kunnen opschieten met C.W.H. Baard die
des�jds directeur was van het Stedelijk Museum. Baard accepteerde van Sandberg ook voorstellen
voor tentoonstellingen die niets met toegepaste kunst te maken hadden. Met de opvolger van
Baard, jonkheer D.C. Roëll kon Sandberg eveneens goed overweg. Roëll werd in 1936 directeur
en toen hij in 1937 zonder conservator kwam te zi�en, vroeg hij Sandberg om deze posi�e in te
nemen. Sandberg zat aanvankelijk helemaal niet op deze func�e te wachten. Roëll vroeg hem wie
hij geschikt ach�e voor de vrijgevallen posi�e in de hoop dat Sandberg zichzelf naar voren zou
schuiven. Toen deze dat niet deed, maar juist andere namen aandroeg, moest Roëll uiteindelijk
toegeven dat hij Sandberg op die plek wilde.14 Sandberg ging op dit voorstel in op voorwaarde dat
hij zijn ontwerperwerkzaamheden niet op hoefde te geven.
Samengevat kan worden gesteld dat Willem Sandberg tot aan zijn benoeming als conservator bij het
Stedelijk Museum in Amsterdam een wat ‘rommelig’ leventje leidde zonder een vaste focus of plan.
Het streng christelijke milieu waarin hij opgegroeid was, liet hij bewust achter zich om vervolgens
via vele omzwervingen en ontmoe�ngen zijn eigen visie op mens en maatschappij te vormen. Hij
kwam min of meer bij toeval terecht bij het Stedelijk Museum waar hij van het één in het ander
rolde, voornamelijk door wat anderen in hem zagen. De roerige jaren voor en �jdens de Tweede
Wereldoorlog zouden vervolgens van doorslaggevend belang zijn voor het denken en handelen van
Sandberg, zowel privé als in zijn werk bij het Stedelijk Museum.

1.6 Spaanse burgeroorlog
In 1938 raakte Sandberg op een heel bijzondere manier nauw betrokken bij de Spaanse burgeroorlog.
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Hij werd door de republikeinse regering aldaar uitgenodigd om onderzoek te doen naar de bewaring
van de Spaanse kunstscha�en. De regering werd er namelijk door de na�onalisten van beschuldigd
dat zij de kunstwerken niet goed zou hebben beschermd tegen het oorlogsgeweld.15 Sandberg nam,
op advies van de Amsterdamse wethouder van cultuur Emanuel Boekman, vakan�e op en trok
samen met de hispanoloog Johan Brouwer en prof. Dr. S.C.J. Olivier naar Spanje.16 Laatstgenoemde
was belast met het onderzoek naar de voedselvoorziening in het oorlogsgebied. In september 1938
werd de zware en barre reis gemaakt. In Spanje wach�e een Hispano Suiza met chauﬀeur op het
gezelschap om hen rond te leiden in het door oorlog geteisterde gebied rond Barcelona.17 Er heerste
een sfeer van somberheid en gespannenheid in de republikeinse enclave. Juist in deze �jd werd
alle hoop op hulp van buitenaf de bodem ingeslagen.18 Het voedseltekort was nijpend en zelfs voor
het Nederlandse reisgezelschap was er niet voldoende te eten. Sandberg zelf had daar van het
hele gezelschap het minste last van, gewend als hij was aan het frequente vasten. Sandberg bleek
uiteindelijk de enige die met een guns�g rapport naar huis kon keren. Tijdens zijn reis had hij met
eigen ogen kunnen zien hoe de Spaanse kunstscha�en veilig en wel lagen opgeslagen in gro�en aan
de kust. Terug in Nederland wach�e Sandberg met het publiceren van zijn conclusies naar aanleiding
van zijn Spaanse reis. Het departement had namelijk aan de direc�e van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg opdracht gegeven te onderzoeken hoe de Nederlandse kunstscha�en het beste
bewaard konden blijven in geval van een oorlog en Sandberg wilde hen niet onuitgenodigd voor
de voeten lopen. Maar het rapport liet veel te lang op zich wachten. Sandberg zou hier later het
volgende over opmerken: ‘In 1938 en 1939 hee� het Rijk veel over kunstbescherming gesproken
en niets gedaan’.19 Sandberg besloot uiteindelijk zelf toch ac�e te ondernemen en publiceerde zijn
bevindingen alsnog op 1 december 1938 in een ar�kel in het toonaangevende �jdschri� Kroniek
van Kunst en Kultuur.20 Zijn voornaamste conclusie was dat het bewaren van kunstwerken in
versterkte musea geen op�e was. Zelfs de ‘zwaar versterkte middeleeuwsche Torres de Serranos’
waren niet voldoende opgewassen tegen bombardementen uit de lucht. Sandbergs advies was
dan ook om, in navolging van het Spaanse systeem, diepe bunkers te bouwen in het kustgebied
‘ver van dichtbevolkte centra, havens en andere plaatsen, welke bij voorkeur doel zijn voor
luchtaanvallen’.21 Concreet stelde hij voor om een selec�e van kunstwerken te maken en daarvoor
stevige, brandvrije verpakkingen te realiseren. Deze kunstwerken zouden dan bij oorlogsdreiging in
bunkers ondergebracht moeten worden.
Een jaar nadat Sandberg naar Spanje was geweest waren er noch door het rijk, noch door de
gemeente concrete ac�es ondernomen. Er was al wel veel gediscussieerd en gepraat, maar tot
daden was men niet gekomen mede door onenigheden over het ontwerp van de bunkers en de
ligging van de schuilplaats.22 Roëll bleek gelukkig voortvarender en deelde de rijkscommissie die
belast was met de zaak mee dat het Stedelijk Museum een geschikte plaats had gevonden, namelijk
in de duinen van de Gemeentelijke Waterleiding in Castricum. Een maand later werd begonnen
met de bouw en alles was juist op �jd gereed. In maart 1940 kon de kluis in gebruik genomen
worden, het Rijk had toen nog geen schuilplaats. Op 10 mei 1945, de dag dat Duitsland in Nederland
binnenviel, was de evacua�e van kunstwerken uit het Stedelijk Museum nog in volle gang. Tot de
dag van de capitula�e op 14 mei van datzelfde jaar werd er bovendien hard gewerkt om ook voor
de werken uit het Rijksmuseum een plaatsje in de gemeentelijke bunker in te ruimen. Het Rijk
liet ondertussen zelf bunkers bouwen in Heemskerk en Zandvoort, maar pas in november 1940
konden naar eerstgenoemde bunker werken gebracht worden. De bunker in Zandvoort was pas
in maart 1941 gereed. Dankzij de voortvarendheid en het inzicht van Roëll en Sandberg was de
gemeente Amsterdam op �jd klaar met het veilig opbergen van haar belangrijkste kunstwerken.23
Sandberg was dus goed op de hoogte van de poli�eke spanningen en situa�e in Europa. Uit deze
buitenlandse missie en de reac�e erop blijkt dat Sandberg de situa�e goed inscha�e en geen naïef
of neutraal buitenstaander bleef, maar het gevaar dat dreigde onder ogen zag en met concrete en
eﬀec�eve maatregelen kwam en daarmee meteen ook tot botsing kwam met de trage en meer
18

conserva�eve autoriteiten. Deze nieuwsgierigheid in combina�e met een prak�sche dadendrang is
tekenend voor Sandberg. Bovendien wordt duidelijk dat het culturele erfgoed van Nederland en de
vele kunstscha�en die zich in het land bevonden hem aan het hart gingen.

1.7 Oorlog en verzet
Voordat Nederland werd binnengevallen, had
Nederland een neutraal standpunt ingenomen.
Toch werd aan Roëll begin 1940 door het ministerie
te verstaan gegeven dat hij niet alleen maar Franse
kunst kon tonen.24 Roëll was nogal een lie�ebber
van Franse kunst en had in de jaren voorafgaand
diverse tentoonstellingen van Franse kunst
georganiseerd. Zo was in 1938 de tentoonstelling
100 jaar Fransche kunst te zien geweest, gevolgd
door nog twee Franse tentoonstellingen in 1939.25
Rondom de tentoonstelling Parijsche Schilders
met onder meer werken van Bonnard, Braque,
Léger, Ma�sse, Picasso, Roualt, Utrillo en Vuillard,
ontstond in de landelijke pers een ware rel waarin
de contoverse tussen de na�onaalsocialisten en de
vooruitstrevende tegenstanders van het fascisme,
prominenten uit de kunstwereld, duidelijk naar
voren kwam.26 Roëll zag zich gedwongen om
onderdak te geven aan een Duitse tentoonstelling
georganiseerd door het Deutsch-Niederländische
Gesellscha� en de Keulse Kunstverein.27 Deze
Door Sandberg ontworpen aﬃche voor de tentoonsteltentoonstelling van West-Duitse Kunst opende op ling Parijsche Schilders in 1939 (100x70 cm)
20 april 1940, de verjaardag van Hitler. Het was deze
tentoonstelling die het Stedelijk Museum herbergde toen Nederland op 10 mei 1940 door Duitsland
werd aangevallen. Natuurlijk werd het museum toen meteen gesloten en de tentoonstelling
opgeborgen. De situa�e veranderde na de Duitse inval dras�sch; de belangrijkste werken lagen in
de kluis, niet alles kon zomaar meer getoond worden en op den duur mochten vele kunstenaars
hun vak niet meer openlijk uitvoeren doordat ze weigerden zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer.
Maar Sandberg en Roëll lieten het er niet bij zi�en. Op hun unieke wijze verze�en zij zich tegen
het Duitse gezag en maakten daarbij gebruik van hun buitengewoon crea�eve gaven. Doordat de
meeste werken in de bunkers lagen, was er in het Stedelijk meer ruimte voor exposi�es beschikbaar.
In 1941 werden er dan ook meer tentoonstellingen georganiseerd dan voorheen. Vaak waren het
tentoonstellingen die met de persoonlijke interesse van Sandberg of Roëll te maken hadden en die in
normale omstandigheden niet tot de onderwerpen voor het Stedelijk zouden hebben behoord. Eén
daarvan was de tentoonstelling In Holland staat een huis, het interieur van 1800 tot en met heden,
waarin Roëlls liefde voor het interieur terug te vinden was. In 1941 werd Sandberg door het verzet
gevraagd of hij wellicht naar Duitsland kon gaan om daar de stemming te pijlen. Er waren namelijk
geruchten dat er een interne crisis op komst was in nazi-Duitsland. Roëll en Sandberg grepen dit aan
en organiseerden een tentoonstelling over Altstadtsanierung, waarvoor zij op studiereis moesten
naar Duitsland. In 1942 werd de reis ondernomen door beide heren. Sandberg telde �jdens de reis
het aantal mensen dat nazi-speldjes droeg en moest tot de conclusie komen dat er van verzet in
Duitsland niet of nauwelijks sprake was.
Nadat in 1941 de Kultuurkamer was ingesteld werd het leven voor kunstenaars een stuk
gecompliceerder, omdat vanaf toen alleen werk van die kunstenaars mocht worden getoond die
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stonden ingeschreven bij één van de gildekamers. Tegen deze Duitse verordening ontstond onder
kunstenaars een groot verzet. Velen weigerden zich te laten inschrijven en er werd een massaal
ondertekende pe��e aangeboden aan Seyss Inquart. Doordat vele kunstenaars nu geen bron van
inkomsten meer hadden, was nadere organisa�e nodig. Sandberg voelde zich betrokken en nam
contact op met Gerrit van der Veen (1902-1944) die een noodfonds had opgericht voor noodlijdende
beeldhouwers. Al gauw werd dit fonds uitgebreid ten behoeve van alle kunstenaars die brodeloos
waren geworden. Verder hield Sandberg zich samen met Mart Stam en de drukker Frans Duwaer
(1911-1944) bezig met het vervalsen van persoonsbewijzen. Dit bleek een groot succes; zelfs de
Duitse specialisten hadden moeite de echte van de valse te onderscheiden. Volgens Willem Sandberg
´de grootste lof die ik ooit voor typograﬁsch werk gekregen heb’.28
In hetzelfde jaar vonden er op de verjaardag van Willem Sandberg in oktober besprekingen plaats
om het bevolkingsregister te vernie�gen. In het bevolkingsregister lagen namelijk alle gegevens van
de Amsterdamse bevolking opgeslagen waardoor persoonsbewijzen al�jd gecontroleerd konden
worden. Door de vernie�ging van het register zou de controle van persoonsbewijzen een stuk
moeilijker worden, waardoor mensen met valse persoonsbewijzen minder risico liepen. Op 27 maart
1943 vond de aanslag plaats. Sandberg zelf was niet bij deze ac�e aanwezig. Hij had enkele dagen
ervoor nog poli�emannen rondgeleid in het museum waardoor de kans op herkenning te groot was.
De ac�e verliep niet helemaal zoals gepland. De schade bleek uiteindelijk kleiner dan gehoopt, maar
een aanzienlijke chaos werd wel aangericht.29 De verdrie�ge keerzijde ervan was dat bij de ac�e te
veel mensen betrokken waren, waardoor er een lek ontstond. Doordat de meeste betrokkenen te
weinig voorzich�g waren en in de openbaarheid bleven verschijnen konden de meeste betrokkenen
al snel opgepakt worden. Alleen Gerrit van der Veen en Sandberg ontkwamen. Sandberg zat op
het moment van de arresta�es bij de kunstbunker en kon door zijn vrouw op �jd gewaarschuwd
worden. Hij dook meteen onder in het zuiden van het land, waar hij de rest van de oorlog onder
de naam Van den Bosch verbleef en werkte aan zijn Experimenta Typographica30. Hij bleef contact
houden met het verzet. Bovendien dacht hij al �jdens de beze�ng ac�ef mee over het vormgeven
van het Nederlandse kunstklimaat als de oorlog voorbij zou zijn. Deze betrokkenheid in combina�e
met zijn verzetsleven gaven hem een sterke posi�e na de oorlog. Sandberg in de oorlog veel van zijn
vrienden en medestanders kwijtgeraakt.
De ervaringen van de oorlog hebben een blijvende invloed op Sandberg gehad. Ik denk zelfs
dat gesteld kan worden dat het een breekpunt in zijn leven is geweest en hem de belangrijkste
ingrediënten hebben geleverd die zijn directeurschap zouden typeren; een grote daadkracht,
ona�ankelijkheid ten opzichte van autoriteiten in het bijzonder het stadsbestuur van Amsterdam,
oog voor de ‘gewone man’ en het op gelijke voet staan met kunstenaars. Door de ervaringen die hij
er opdeed werd hij versterkt in zijn visie op de samenleving en bovendien bevrijd van angst voor
mensen die boven hem geplaatst waren:
‘de ervaringen van de 5 beze�ngsjaren hebben me beslist van veel bedeesdheid bevrijd – hebben me ook een
gevoel van ona�ankelijkheid gegeven. tegenover de autoriteiten die boven mij geplaatst waren en tegenover
degenen die meenden mijn werk te moeten beoordelen. we hadden voldoende beleefd om te kunnen zeggen,
‘wat kan ons nu nog gebeuren, dat erger is dan het doorstane.
bovendien had ik leren inzien dat, wanneer iemand zijn taak goed wil vervullen hij zijn eigen opdrachtgever moet
zijn en alleen opdrachten van anderen kan uitvoeren inzover ze stroken met zijn eigen opdracht.
de vrijheid maakte het ook mogelijk op voet van gelijkheid te verkeren met kunstenaars die al een grote naam
hadden verworven zoals braque, picasso, chagall, kokoschka, léger en zovele anderen die zich nog een plaats
moesten veroveren.’31

1.8 Na de oorlog
Op 1 september 1945 werd Sandberg benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum. Direct
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spande hij zich in om zijn eigen opva�ngen in beleid om te ze�en zonder zich veel aan te trekken
van de heersende meningen. De oorlog had diep ingegrepen in de samenleving en ervoor gezorgd
dat oude verbanden waren uiteengerukt en nieuwe contacten waren ontstaan. Sandberg hoorde
bij de mensen die na de bevrijding popelden om de samenleving te vernieuwen en te hervormen.
Hij was betrokken bij (de oprich�ng van) diverse commissies en verenigingen van kunstenaars die
zich bezighielden met het vormgeven van het kunstbeleid, zoals de Nederlandse Federa�e van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars en de Gebonden Kunsten federa�e (GKf). Veel kunstenaars
binnen deze organisa�es kwamen uit het verzet en wilden graag vernieuwen. Maar in het algemeen
neigden de regering en de bevolking naar ‘volksherstel en wederopbouw’32, terug naar het oude.
Voor Sandberg was dit een teleurstelling. Hij spande zich in voor vernieuwing, voor een leven in het
heden met het oog gericht op de toekomst en nieuwe maatschappelijke verhoudingen van vrijheid,
gelijkheid en broederschap.33 Hij zag voor de hedendaagse kunstenaars een taak weggelegd om de
mensen hierin de weg te wijzen en voor het museum om hierin voor te lichten en op te voeden. In
het jaarverslag aan het College van B&W uit 1950 schrij� hij dat een logisch gevolg van de oorlog was
dat er een heroriënta�e van het museumbeleid plaatsvond; ‘naast de zorg voor de eigen collec�e
moest er een toenemende ac�viteit komen te staan, die gericht was op de voorlich�ng van het
Amsterdamse – en Nederlandse – kunstpubliek door middel van tentoonstellingen van moderne
kunst’.34 Sandberg koos er bewust voor om van het Stedelijk Museum een plek voor hedendaagse
kunst te maken. Om een samenhangend programma te kunnen realiseren en niet gebonden te
zijn aan belangen van derden ging hij over tot reorganisa�e. Voor de oorlog was het Stedelijk
Museum een plek met een keur aan collec�es, variërend van beeldende kunst tot s�jlkamers en
daar tussenin een ratjetoe aan verzamelingen, zoals schu�ersstukken, mechanische uurwerken en
tandheelkundige voorwerpen. Daarnaast hadden enkele kunstenaarsverenigingen het recht om
jaarlijks in het museum te exposeren. Tijdens zijn directoraat zorgde Sandberg ervoor dat hij de
diverse deelcollec�es elders kon herbergen ten gunste van de beeldende kunst en zorgde hij ervoor
dat het recht op exposi�e door de diverse verenigingen werd beëindigd. Beide ac�es zorgden
voor veel tegenwerpingen en kri�ek, want veel mensen waren gehecht aan het oude vertrouwde.
Daarnaast hield hij zich bezig met het reorganiseren van de interne dienst. Zo werd er meteen
na de oorlog een personeelsvereniging opgericht en werden de werknemers allemaal ambtenaar.
Sandberg hech�e erg aan zijn personeel en spande zich voor hen in. Verder werd het gebouw
grondig aangepakt door interne verbouwingen en uitbreidingen (hoofdstuk 3).
Qua tentoonstellingsbeleid koos
Sandberg voor een duidelijk
interna�onale koers. Hij reisde veel
en met de collec�e van Van Gogh
onder de arm wist hij spraakmakende
tentoonstellingen samen te stellen. In
de eerste jaren na de oorlog kwamen
met name de klassiekers uit het begin
van de 20ste eeuw aan bod, maar
Sandberg keek ondertussen uit naar
de kunst van zijn �jd; ‘terwijl in het
stedelijk de klassieken deﬁleerden,
wach�e ik ongeduldig op het
moment, dat de belevenissen van
oorlog en beze�ng en hun neerslag
in de samenleving zichtbaar zouden
worden in de kunst’.35 In 1949 maakt
hij kennis met de schilders van Cobra

De muurschildering van Karel Appel in het reataurant van het Stedelijk Museum in Amsterdam.
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en zag hij ‘een nieuwe vormenwereld met een nieuwe inhoud, die volledig aan mijn verwach�ngen
beantwoordde. de tentoonstelling van dat jaar, waaraan schilders, beeldhouwers en dichters uit
vele landen meewerkten, werd een mijlpaal’ (hoofdstuk 5). Sandberg bouwde met veel jonge
kunstenaars een persoonlijke band op en stond al�jd op de uitkijk naar vernieuwing. Hij nam het
op voor ze als het nodig was. Bijvoorbeeld voor Karel Appel, die in 1949 opdracht kreeg voor een
muurschildering in de koﬃekamer van het Amsterdamse stadhuis. Er ontstond commo�e over het
werk en het resultaat was dat de schildering aan het oog werd on�rokken door een doek. Sandberg
was het hier absoluut niet mee eens en zorgde ervoor dat Appel een jaar later de kleine koﬃebar van
het Stedelijk Museum kon beschilderen.36 Verder reisde hij de hele wereld over op zoek naar talent.
Hij maakte het museum toegankelijk voor alle lagen van de bevolking, met name ook kinderen en de
jeugd. Hij liet de kinderen vrij in hun expressie en s�muleerde hun ontwikkeling door Kunstkijkuren
en knutselmiddagen. Bij zijn a�reden in 1962 werden door ongeveer 100 kunstenaars werken als
een hommage aan Sandberg geschonken, nu bekend als ‘de collec�e Sandberg’. Sandberg schonk
deze werken aan het Stedelijk Museum. Ook zegde hij zijn vele func�es in commissies en besturen
op en nam zich voor om zich zo weinig mogelijk met het Nederlandse kunstleven te bemoeien. In
1964 werd hij gevraagd naar Israël te komen om advies te geven bij de bouw van het Israël Museum.
Twee jaar lang bleef hij in Israël en was daar een enorme steun bij het opze�en van het museum.
Ook was hij betrokken bij de advisering van de bouw van een kunstencentrum in Parijs, het huidige
Centre Pompidou. Dit concept sprak hem enorm aan omdat dit centrum ruimte moest bieden
aan diverse kunstui�ngen en manifesta�es. Op 19 december 1975 ontving Sandberg samen met
kunsthistoricus E. Gombrich de befaamde Erasmusprijs. Sandberg overleed op 9 april 1984. Tot op
hoge lee�ijd was Sandberg nog ac�ef als typograaf. In 1980 ontwierp hij de bele�ering WATERLOO
in het metrosta�on aan het Waterlooplein in Amsterdam.37

Bele�ering van het metrosta�on Waterlooplein, ontworpen door Willem Sandberg in 1980. Sandberg was toen al in
de 80.
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1.9 Samenva�ng en conclusie
Willem Sandberg groeide op in een protestants christelijk gezin en erfde de �tel jonkheer. Maar
in plaats van in de voetsporen van zijn voorvaderen te treden, koos hij al vroeg een eigen weg.
De natuur speelde van jongs af aan een belangrijke rol in zijn leven. Op zijn reizen raakte hij
geboeid door natuurgeneeswijzen en zijn leven lang zou hij vasten toepassen als remedie tegen
kwalen en om beslissingen te nemen bij moeilijke problemen. Uit zijn jeugd hield hij verder zijn
gemeenschapszin en belangstelling voor mensen over. Door de lessen van Herman Gorter raakte hij
op de hoogte van het communis�sche en socialis�sche gedachtegoed, dat een blijvende invloed op
hem had. Sandberg geloofde in gelijkheid van mensen, maar sloot zich nooit aan bij een poli�eke
par�j. Wel werd hem door zijn tegenstanders zijn hele leven nagedragen dat hij linkse opva�ngen
koesterde en daardoor bepaalde kunstui�ngen en kunstenaars zou voortrekken. Door zijn a�omst
en ontwikkeling had Willem Sandberg een unieke posi�e. Enerzijds was hij als jonkheer een
salonﬁguur die toegang had tot de hoogste bestuurlijke kringen, anderzijds stond hij als socialist
heel dicht bij ‘de man in de straat’. De vele contacten die hij had met kunstenaars, maakten van
Sandberg bovendien een insider in de avant-garde. Hoewel hij zelf besloot om geen kunstenaar
te worden, bleef hij als typograaf wel nauw verbonden met de kunstenwereld. De oorlog was een
belangrijke periode in het leven van Sandberg. Hij werd erdoor gesterkt in zijn vooruitgangsdenken
en gelijkheidsprincipes en raakte alle remmingen ten opzichte van autoriteiten en mensen die het
beter meenden te weten kwijt. Hij werd zijn eigen opdrachtgever en het Stedelijk Museum werd
zijn podium. Daarnaast oefende hij door zijn vele bezigheden voor en na de oorlog en zijn enorme
organisa�edri� en lidmaatschappen van vele kunstenorganisa�es een belangrijke invloed uit op het
Nederlandse kunstbeleid en -klimaat.
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2 OPVATTINGEN SANDBERG OVER KUNST EN MUSEUM
Er is in de loop van de �jd veel geschreven en gezegd over de opva�ngen van Sandberg. Belangrijker
is dat Sandberg �jdens zijn leven zelf zijn opva�ngen meerdere malen verwoordde. In ar�kelen en
manifesten, in catalogi, maar ook in interviews zoals op de radio.1 In zijn schrijfsels toonde hij een
geheel eigen s�jl, waarbij zijn liefde voor het graﬁsche vak duidelijk zichtbaar was; korte tekstblokjes,
bijna poë�sch zonder gebruik van hoofdle�ers en met nauwelijks interpunc�e. Elke zin is een kort
statement dat niets te raden overlaat. Zo zijn meerdere teksten beschikbaar die aantonen hoe
Sandberg dacht over de rol van kunst in de maatschappij, de func�e en inrich�ng van het museum
voor hedendaagse kunst en hoe om te gaan met publiek in een museum. In dit hoofdstuk worden
zijn opva�ngen uiteengezet aan de hand van zijn eigen uitspraken.

2.1 Kunst van nu
De opva�ngen van Sandberg over de rol van het museum voor moderne kunst en de
publieksbegeleiding wortelen in een fundamentele opva�ng over de func�e van kunst in de
moderne maatschappij die hij verwoordde in de publica�e Nu in 1959.2 Dit schrijven kan worden
opgevat als het persoonlijke manifest van Sandberg.3 Hoewel de hierin geformuleerde ideeën voor
de Sandbergkenners niet nieuw waren en aansluiten bij eerdere ar�kelen over het museum voor
hedendaagse kunst, leidde de publica�e toch tot consterna�e. Voor hen die het niet eens waren
met het beleid van Sandberg vormde deze kernach�ge verwoording van Sandbergs denken over
kunst een aanleiding om hem weer eens aan te vallen op zijn beleid. Het manifest is van belang
voor het begrijpen van eerder door Sandberg geschreven ar�kelen over de rol van het museum voor
hedendaagse kunst, die in de volgende paragraaf zullen worden behandeld, en het door Sandberg
in het Stedelijk Museum uitgevoerde beleid, dat in de overige hoofdstukken aan bod komt.
Sandberg pleit in zijn ar�kel voor leven in het NU, toen hij het schreef dus ‘in het midden van de
XXste eeuw’. Bij alle moderne vooruitgang, Sandberg noemt onder andere de auto, het vliegtuig, de
spoetnik en de T.V., constateert hij dat veel mensen blijven hangen in het verleden; ‘maar ondertussen
zi�en we graag in grootmoeders fauteuil achter gedrapeerde gordijnen bij een schemerlamp met
een plooikapje’. Hij verklaart deze hang naar het verleden vanuit de onzekerheid over het heden en
de toekomst en roept de mensen op om niet te blijven hangen in het verleden, maar om de blik op
de toekomst te richten;
we leven in de �jd van het atoom
zullen de laatste vindingen verschrikking brengen of welvaart?
de spanning, door deze vraag opgeroepen, beheerst veler leven
we kunnen trachten aan de werkelijkheid te ontkomen
te vluchten in het verleden
of het heden te leren kennen, te onderzoeken, te va�en
de toekomst start nu – gaan we mee?

Hij ziet hierin juist voor de kunst en de kunstenaar een rol weggelegd. Volgens Sandberg kan de
kunst mensen in contact brengen met het heden. De taak van de kunstenaar is in hoofdzaak niet
het verfraaien van het leven, maar om ‘met al zijn voelhorens op de uitkijk te staan om als het ware
te proeven – nog lang voor wij gewone mensen het hebben ontdekt – te gaan, waar het leven het
meest intens is - waar de spanningen het sterkst zijn rond een nieuwe geboorte – te tasten naar de
samenleving, die groeiende is en haar vorm en gezicht te geven’.
Sandberg onderscheidt vervolgens twee soorten kunstenaars; ‘de eerste bouwt voort op datgene,
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wat uitstekende voorgangers hebben geschapen;
de tweede groep ontleent wel de technische middelen
van zijn voorgangers
maar vernieuwt ze
tracht te beelden, wat nog niet is
vast te leggen, wat groeit
zij zijn voorhoede, zij praten niet over kunst
zij brengen een boodschap
hun scheppingen openen ogen

Volgens Sandberg zijn dit de ware kunstenaars, vanwege hun experimenteren en hun blik vooruit.
Zij vernieuwen en geven zo mede vorm aan de rich�ng die de samenleving op gaat. Hoewel ze een
schok teweeg brengen, zijn zij de kunstenaars die niet vergeten worden en in latere genera�es
‘grote kunstenaars’ worden genoemd.
grote kunstenaars leven nu
zij kunnen ons binnenleiden in het heden
voorbereiden op de toekomst

De grote kunstenaar helpt de mensen hun �jd te ontdekken.4 Maar waar vind je deze kunstenaar?
Volgens Sandberg is het museum voor moderne kunst, dat vanwege de ‘conserverende, behoudende
neiging’ inherent aan het concept museum het snelst veroudert, ‘niet de meest geëigende sleutel
om de XXe eeuw voor ons te openen’:
we zoeken naar een omgeving
waar de voorhoede zich thuis kan voelen
open
helder
op menselijke schaal
geen grote hallen, sta�etrappen, bovenlicht
deuren als poorten, geüniformeerde beambten
maar een oord, waar men dur� te praten, te zoenen, hardop te lachen, zichzelf te zijn
een brandpunt voor het leven van nu
onbekrompen
elas�sch
een tehuis voor muziek, foto
schilder- en beeldhouwkunst
voor dans en ﬁlm
voor het experiment
alles, wat de trekken van het gezicht van onze �jd kan verhelderen
al, wat bijdraagt tot de vorm van nu
is daar op zijn plaats

Sandberg pleit hiermee voor een ﬂexibele instelling waar kunstenaars de ruimte krijgen om te
experimenteren. Een plek waar kunst en de maatschappij elkaar treﬀen en waar het publiek kennis
kan maken met het heden en de rich�ng die de samenleving opgaat. Wat verder opvalt is dat kunst
voor Sandberg niet een strikt afgebakend gebied is, maar interdisciplinair. Niet alleen de beeldende
kunsten krijgen in ‘zijn’ museum een plek, er is ook ruimte voor muziek, dans, ﬁlm, fotograﬁe en
toegepaste kunst. Ik denk dat gesteld kan worden dat het bij Sandberg duidelijk draait om de dialoog.
Niet alleen om de interac�e tussen kunst en kunstenaar aan de ene kant en de maatschappij aan de
andere kant, maar ook om het samenspel en de uitwisseling tussen de kunstdisciplines onderling.
Het museum dat Sandberg voor ogen hee� is constant in beweging. Hij erkent zelf dat dit indruist
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tegen het tradi�onele museumconcept als zodanig:
dat oord van nu
waar de toekomst thuis is
hee� geen vast bezit
anders wordt het binnenkort toch weer museum

2.2 Gedachten over een museum van hedendaagse kunst
Met de constatering dat Sandberg voor de hedendaagse kunst een dynamische en veelzijdige
omgeving zoekt en aan kunst een belangrijke maatschappelijke taak toedicht, wordt het een
interessante vraag hoe hij speciﬁek aankeek tegen het museum voor hedendaagse kunst. De
eerste belangrijke tekst van de hand van Sandberg daarover verscheen in het Franse �jdschri� voor
beeldende kunst Art d’aujourd’hui in 1950.5 Ditzelfde ar�kel verscheen twee jaar later enigszins
aangepast aan de Nederlandse situa�e, maar met dezelfde strekking in De Groene Amsterdammer.6
In dit ar�kel zet Sandberg zijn gedachten over het museum voor hedendaagse kunst uiteen. Ik citeer
in mijn onderzoek uit de Nederlandstalige tekst. Sandberg begint zijn ar�kel met een algemene
beschouwing over het museum van hedendaagse kunst. Volgens hem gaat het museum al�jd uit
van het heden en kijkt het met de ogen van vandaag terug naar het verleden. Het museum van
hedendaagse kunst mag in ieder geval niet als opslagplaats func�oneren van nu�eloze voorwerpen
en rariteiten. Iets wat Sandberg maar al te vaak signaleert, zeker bij musea voor oudere kunst.
De taak van een museum was dikwijls het bewaren van zaken, waarmee men niets meer wist aan te vangen en die
men toch niet weg wilde gooien
…
De taak van een museum voor moderne kunst lijkt thans wel grotendeels daarin te bestaan die zaken te bewaren,
waar onze samenleving nog geen weg mee weet.
…
We willen het hier alleen hebben over een museum van hedendaagse kunst, dat wil zeggen over een museum dat
niet alleen moderne kunst toont maar dat in alles wat het brengt uitgaat van het heden.

Het museum voor hedendaagse kunst doet meer dan alleen kunst tonen, volgens Sandberg. Het
laat de mensen zien waar het in de maatschappij van vandaag om draait. Een signalerende func�e
die verder reikt dan de wereld van de kunst alleen. De taak van kunst gaat bij Sandberg duidelijk
verder dan het verheﬀen van de mens of het brengen van schoonheid. Het gee� de mens inzicht in
het leven van nu, de maatschappij en zichzelf. Het museum speelt daarbij een bemiddelende rol.
Vervolgens gaat hij uitgebreid in op wat een museum voor hedendaagse kunst moet tonen en op
welke manier. Zoals al eerder duidelijk werd, draait het bij het museum dat Sandberg voor ogen
hee� om de kunsten in de breedste zin van het woord en niet slechts om beeldende kunst alleen.
Sandberg noemt achtereenvolgens de bouwkunst, de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de
gebonden kunsten, de toegepaste kunsten en de ﬁlm en de foto.
Het museum gee� voorlich�ng op al deze gebieden. Het toont in permanente opstelling van bouwkust (maque�en),
schilderkunst en beeldhouwkunst het wisselende gezicht van onze samenleving.

Andere kunstdisciplines, zoals muziek, kunnen er bij betrokken worden. Dit om ‘parallellen te laten
zien’. Ook hierbij geldt weer dat het uitgangspunt het heden is om door middel van de voorwerpen
terug te wandelen naar het verleden. Tentoonstellingen kunnen volgens Sandberg ‘onderdelen van
permanente opstelling verhelderen en aanvullen’.
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Hierna gaat Sandberg in op prak�sche zaken die met publieksbegeleiding te maken hebben. Zo
pleit hij voor een afdeling in het museum waar mensen zich kunnen documenteren en beveelt hij
een open depot aan. Door middel van uitschui�are rekken, sculptuur in vakken, graﬁek in dozen
enzovoort zou ‘de belangstellende bezoeker’ te allen �jde toegang tot de collec�e moeten hebben,
ook als werken niet in het museum zijn opgesteld. Hij pleit verder voor een ﬁlmarchief en een
zaal waar regelma�g ﬁlms worden vertoond. Ook de catalogi horen bij deze publieksinforma�e.
Over het gebruik ervan is Sandberg duidelijk; ‘catalogi hebben vooral zin vóór en na het bezoek’.
Sandberg spreekt in deze context zelfs over een ‘catalogusabonnement’, omdat dit de bezoeker
de gelegenheid gee� zich thuis te oriënteren want ‘het is dwaas de catalogus �jdens het bezoek
voortdurend te raadplegen. Dat is niet de manier om te genieten van het getoonde voorwerp. Zalig
zijn de bijzienden – hun bril verhindert hun gewoonlijk beurtelings voorwerp en uitleg te bekijken’.
Kortom, het museum dat Sandberg voor ogen hee� is een dynamisch museum waarbij de bezoeker
centraal staat. Een museum waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden verklaard aan de hand
van objecten van vandaag en het verleden. De bezoeker moet daarbij op�maal kunnen genieten
van de kunstwerken, maar zich ook naar behoe�e kunnen documenteren. Een museum in dienst
van de museumbezoeker.
Tentoonstellingen richten we in voor de bezoeker, nooit ten pleziere van de geëxposeerde.
…
Een tentoonstelling is afgestemd op het beva�ngsvermogen van een bepaald publiek. De bezoeker kan gedurende
één bezoek slechts een beperkt aantal indrukken verwerken.

Werken moeten in dit kader volgens een logische regel gepresenteerd worden zoals chronologie of
verwantschap en bijschri�en moeten kort en eenvoudig zijn. Niet te veel in het oog springen, maar
wel gemakkelijk te vinden voor wie ernaar zoekt. Duidelijk is dat de presenta�e het publiek dient.
Dat Sandberg het museum als een publiek bezit zag, een ins�tuut voor het volk, blijkt verder uit
zijn pleidooi voor abonnementen voor groepen en jeugd en het openstellen van musea in de avond
voor degenen die overdag werken.
Sandberg hee� niet alleen nagedacht over de collec�e en de manier van presenteren in de zalen,
ook de architectuur van het museumgebouw hee� zijn volle aandacht. Het gebouw moet totaal in
dienst staan van de museumfunc�e. Zo pleit Sandberg in zijn ar�kelen voor zijlicht, omdat dit het
meest natuurlijke is voor binnenruimten en het rich�ng gee� aan de zaal. Bovendien zijn de meeste
schilderijen bij zijlicht gemaakt. Volgens Sandberg zijn ‘het bovenlicht en de slechte lucht in de
musea (…) mede schuld aan de “museumhoofdpijn”.
Bovenlicht gee� ons het onaangename gevoel een gat boven ons hoofd te hebben – onwillekeurig spannen we
ons in de ogen tegen het scherp invallende licht te beschermen - we fronsen de wenkbrauwen.

Naast goed licht is ook de rou�ng een aandachtspunt van Sandberg. Ook hierbij geldt dat de bezoeker
centraal staat. ‘De bezoeker moet zijn weg kunnen vinden zonder telkens te hoeven vragen.’ Dus
geen doolhof van allemaal dichte ruimtes, maar open met ramen aan de zijkant zodat de bezoeker
contact houdt met de buitenwereld.
Als laatste constateert Sandberg dat het museum iets heel persoonlijks is. Duidelijk wordt dat het
hem niet gaat om het bijbrengen van allerlei (kunst)historische theorieën aan zijn publiek, maar het
de gelegenheid te bieden op�maal te genieten van het gebodene. Daarbij toont hij dat hij bese�
dat kunst nooit objec�ef is. In het museum moet geen oordeel worden opgedrongen, maar krijgt
de bezoeker de ruimte.
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Wat stellen we tentoon in een museum?
Kunstwerken.
Wat is een kunstwerk?
Dat is iets wat een gewaarwording van een zeer bepaald soort bij mij wakker roept.
In dat geval noem ik het kunst.
Dat wil zeggen: ik bepaal zelf of iets kunst is of niet.
(…)
Er bestaat geen objec�ef kenmerk.
(…)
Daaruit volgt dat een museum het stempel draagt van de man die het organiseert. Hij is het die er voorwerpen
van zijn liefde vergaart. Het onpersoonlijke museum is een kerkhof. De kunstwerken zijn er bijgezet, leven doen
ze niet.
Het echte museum is een kunstwerk.
(…)
Boven de ingang van dat museum zou ik willen schrijven:
gij, die hier binnen gaat, vergeet wat ge ooit over kunst hoorde
En boven de uitgang:
gij, die hier vandaan gaat, vang aan over kunst te denken.
Probeer vooral met uw eigen ogen te kijken.

2.3 Publiek, kunst en kunstenaars
Het begrip kunst- of cultuureduca�e zoals wij dat tegenwoordig kennen en dat sinds de jaren
’70 vaak als sleutelbegrip voor het cultuurbeleid is gebruikt, was in de �jd van Sandberg nog
niet gangbaar. Toch kun je wel concluderen dat Sandberg in zijn denken over het museum voor
hedendaagse kunst een heel publiekgerichte opva�ng had en daarin misschien ook wel vooruitliep
op latere meer maatschappijbrede ontwikkelingen. Sandberg wilde een licht en luch�g, maar
bovenal transparant museum maken waar de man van de straat zich thuis zou voelen en in het
Stedelijk Museum probeerde hij dat ook waar te maken. Hij beroemde zich er zelfs op dat hij zijn
museumbeleid niet besprak met intellectuelen, maar met eenvoudige mensen. ‘Zo heb ik al�jd mijn
eigen museumpoli�ek, de bouw van de Nieuwe Vleugel en al dergelijke dingen met taxichauﬀeurs
bepraat. Je hebt een corrigens nodig, wanneer je lee� in een gezelschap intellectuelen, die de zaak
heel anders bekijken dan de man in de straat. Terwijl je toch je museum op die man in de straat wilt
afstemmen. Daar heb je, behalve dat je met je eigen personeel, met je zaalwachters en zo praat, het
publiek bij nodig en voor mij was het publiek al�jd de taxichauﬀeur.’7 Legendarisch is het verhaal
hoe hij op een dag bij de kapper in de Van Baerlestraat8 ontdekte dat deze nog nooit in het museum
was geweest. Als reden gaf de kapper op; ‘ik weet niet hoe ik me er moet gedragen, dat is iets voor
mijnheren en niet mijn zaak’. Voor Sandberg was dit aanleiding om in 1954 een stellage te bouwen
langs de ramen van de benedenverdieping van het museum, waar een tentoonstelling Wonen &
Wonen was ingericht. De palen van de stellage werden gebruikt om een tentoonstelling over Het
goede aﬃche in te richten.9 Dit alles met goed resultaat: ‘Toen de tentoonstelling nauwelijks open
was en ik ’s ochtends om acht uur langs het museum reed, was de eerste man die ik op de stellage
zag staan, mijn kapper. En doordat hij naar binnen had gekeken en zag dat daar heel menselijke
dingen gebeurden en niets bijzonders, is hij ook een bezoeker geworden’.10
Het publiek was niet het enige speerpunt van zijn beleid. Bij het daadwerkelijk inrichten van de
museumzalen vormden de kunstwerken het uitgangspunt. Door de muren te wi�en, de werken
meer ruimte te geven en ze zorgvuldig te arrangeren, was het museum niet langer meer een pakhuis
van schilderijen, maar een overzichtelijk geheel. Er werd alles aan gedaan om de kunstwerken zo
goed mogelijk tot hun recht te doen komen. Het gebruik van zijlicht is daar een goed voorbeeld
van. Maar ook door spaarzaam om te gaan met achtergrondinforma�e in de zalen zelf, werd de
nadruk gelegd op de beleving van de werken. Te veel kennis zou het spontane ervaren in de weg
staan. Tegelijker�jd was er wel de mogelijkheid tot nadere oriënta�e en informa�evoorziening,
niet �jdens het museumbezoek, maar in de bibliotheek of per catalogus voor- of achteraf. In het
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museum was het ondergaan van de kunst het meest belangrijk. De vele ingrepen, verbouwingen en
uitbreidingen van het Stedelijk die Sandberg in de loop van zijn directoraat uitvoerde waren er op
gericht om dat te realiseren. Terugkijkend op zijn werk concludeerde Sandberg: ‘het aspect van het
museum binnen is door de jaren heen (…) toch dat van een modern gebouw geworden. Het hee�
het neutrale karakter dat kunstwerken laat spreken, het spreekt niet zelf’.11
Als derde ging Sandberg uit van de kunstenaars. Sandberg hee� er geen geheim van gemaakt dat
hij zich achter de kunstenaars schaarde. Hij was al�jd op zoek naar de oorsprong van crea�viteit
en de mo�va�e van de kunstenaar. Binnen zijn overtuiging dat de ware kunstenaar meer doet dan
alleen iets moois maken, paste het dat hij de mo�va�e van kunstenaars van wie hij werk wilde
tentoonstellen of kopen ook echt kende: ‘Eén van de andere richtlijnen12, die het Stedelijk Museum
beheerst hee�, is wel dat het moet uitgaan van de kunstenaar. Kunst berust natuurlijk op de
persoonlijkheid van de kunstenaar. Vooral het museum van levende kunst moet helemaal groeien
en zich organiseren al naar gelang de ontwikkeling van de kunst en de kunstenaar. Ik geloof dat we
de kunstenaar primair moeten stellen.’13

2.4 Samenva�ng en conclusie
Sandberg had een uitgesproken kijk op kunst en het leven. Door middel van publica�es maakte hij
deze ook kenbaar. Hij zag in de kunst het middel om de mensen hun �jd te laten begrijpen. Hij roept
de mensen op om in het heden te leven met de blik vooruit. De ware kunstenaar voelt volgens hem
aan welke kant de maatschappij opgaat en beeldt dat uit. Het museum bemiddelt tussen de kunst
aan de ene en de maatschappij aan de andere kant. Daarbij moet het museum constant uitgaan
van het heden. Het museum staat ten dienste van het volk en is zodanig ingericht dat de mensen
op�maal alles tot zich kunnen nemen, waarbij de kunst zelf centraal staat. De kunstenaar moet er
vrij zijn om zijn experimenten te verrichten en zijn werk tentoon te stellen. Het museum moet ook
disciplineovers�jgend bezig zijn; dus niet alleen beeldende kunst, maar alle visuele kunstvormen
en eventueel zelfs daarbuiten. Kortom, het museum voor hedendaagse kunst is een huis van nu
waar alle ruimte is voor publiek, kunst en kunstenaar. Wat verder opvalt is dat het museum in de
ogen van Sandberg niet neutraal is. Hij is zich sterk bewust van de context waarin het verhaal van
de kunst verteld wordt. Enerzijds pleit Sandberg voor een neutrale, overzichtelijke museumruimte
zodat de kunstwerken op�maal tot hun recht komen en de beschouwer niet gehinderd wordt door
vervelende bijzaken. Maar tegelijker�jd maakt Sandberg ook duidelijk dat hij zich ervan bewust is
dat kunstenaars betekenis geven aan hun werk, dat de museummensen met hun keuzes en beleid
het museum stempelen en dat de beschouwer met zijn gevoel en verhaal dat museum binnenkomt
en zelf een mening vormt. Deze opva�ngen komen in het beleid van Sandberg heel duidelijk naar
voren.
Noten bij hoofdstuk 2
1
Het boekje Portret van een kunstenaar, samengesteld door Ank Leeuw-Marcar, is gebaseerd op radio-interviews en een
televisieportret van Sandberg en gee� een indruk van hoe Sandberg over zaken dacht en communiceerde.
2
Willem Sandberg, Nu. Midden in de XXe eeuw, Amsterdam 1959. Opgenomen als bijlage in Petersen en Bra�nga 121123. Deze publica�e werd oorspronkelijk uitgegeven als een korte, geïllustreerde brochure in de serie ‘Kwadraatbladen’
door steendrukkerij de Jong & Co onder redac�e van Pieter Bra�nga. Bron: Petersen en Bra�nga, 84
3
Het kenbaar maken van een standpunt door middel van een manifest was in die �jd, en ook voor de oorlog, heel
gebruikelijk binnen avant-gardis�sche kunstkringen. Het hoorde bij het strijdlus�ge, onconven�onele en vooruitstrevende
karakter van de revolu�onaire kunstkringen, die niet langs de zijlijn bleven staan, maar hun standpunten ac�ef de
maatschappij instuurden. Sandberg sluit zich hier duidelijk bij aan.
4
Het is niet zo dat Sandberg de kunstenaar beschouwt als een profeet die in de toekomst kan kijken. Maar wel zegt hij
dat de ware kunstenaar ‘langere voelhorens hee� dan de normale mens en daarom zuiverder aanvoelt wat eigenlijk op
dit moment gaande is. Hij weet daarvoor een vorm, een klank, een kleur en een verhaal te vinden en dat weer te geven,
zichtbaar, hoorbaar, voelbaar te maken’. Leeuw-Marcar, 25
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5

W. Sandberg, ‘réﬂexions disparates sur l’organisa�on d’un musée d’art d’aujourd’hui’ in: Art d’aujourd’hui 2 (oktober
1950), 1
6
W. Sandberg, ‘Gedachten over een museum van hedendaagse kunst’ in: De Groene Amsterdammer (20 december 1952).
De aanpassingen betreﬀen met name de voorbeelden, wat op zich logisch is aangezien het Franse publiek een andere
achtergrond hee� dan het Nederlandse. Zo wordt bijvoorbeeld in het ar�kel in De Groene Amsterdammer expliciet
gerefereerd aan de ‘verwoeste stad’ van Zadkine in Ro�erdam. Verder zijn sommige korte en voor het betoog minder
belangrijke passages weggelaten. Volgens Petersen en Bra�nga, 61 is de bewerking door Sandberg zelf gedaan. Dat
Sandberg deze tekst dus meerdere keren gebruikt, zegt veel over het belang dat hij hechte aan de hierin verwoorde
standpunten.
7
Leeuw-Marcar, 8
8
Eén van wegen die langs het Stedelijk loopt. De kapper zat dus tegenover het museum.
9
Petersen en Bra�nga, 74
10
Leeuw-Marcar, 45
11
Leeuw-Marcar, 31
12
Met de andere duidt Sandberg erop dat dit niet het enige uitgangspunt is geweest van zijn museumbeleid. Voordat hij
de kunstenaar noemt, hee� hij het onder andere over de rol van de jeugd in het museum.
13
Leeuw-Marcar, 48
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De Nieuwe Vleugel van het Stedelijk Museum
in aanbouw (3 november 1953) en na de voltooiing. De Nieuwe Vleugel belichaamde de
ideeën van Sandberg voor zover dat mogelijk
was qua ruimte en middelen.
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3 IDEALEN IN PRAKTIJK GEBRACHT
Sandberg was ontwerper en pragma�sch idealist. Hij bese�e dat kunst en goede
bedoelingen niet voldoende waren om publiek te trekken. Je moest niet alleen van
kunst uitgaan maar ook van de bezoekers en hun een ongedwongen sfeer bieden: een
aantrekkelijke ruimte waar je gemakkelijk in en uit liep. Dat was het halve werk – en heel
veel werk voor de ontwerper.1

In hoofdstuk 2 heb ik uiteengezet hoe Sandberg dacht over het museum voor hedendaagse kunst en
hoe dat er in de prak�jk uit zou moeten zien. Daaruit bleek dat Sandberg een ‘huis voor de kunsten’
voor ogen had, waar publiek en kunstenaar zich thuis zouden voelen en kunst een op�male plek zou
krijgen. Als vormgever was Sandberg zich er goed van bewust dat de presenta�e naar buiten toe en
de ambiance en omstandigheden binnen, belangrijke schakels zijn tussen kunst en publiek. Direct
vanaf het begin van zijn oﬃciële optreden in het Stedelijk Museum hebben de presenta�e van kunst
en de indeling en uitstraling van het museumgebouw al�jd zijn volle aandacht gehad. In zijn optreden
was hij eigengereid en vastberaden. Hij ging als typograaf te werk en werd zijn eigen opdrachtgever.
Al in het eerste jaar van zijn oﬃciële aanstelling als conservator hield hij zich samen met Roëll bezig
met het moderniseren van het gebouw. Gedurende al de jaren dat hij werkzaam is geweest bij het
Stedelijk Museum hee� Sandberg al�jd die aandacht voor de inrich�ng van het museum behouden.
Al zijn inspanningen waren erop gericht om zijn ideaalbeeld te realiseren en een museum te maken
dat zowel qua inhoud als uiterlijk paste bij de moderne �jd. Hij transformeerde het Stedelijk Museum
van een ouderwets ‘pakhuis’ van verzamelingen tot een museum voor hedendaagse kunst waar de
avant-garde zich thuis kon voelen. In dit hoofdstuk ga ik in op de ingrepen die hij in dit kader hee�
gedaan in het museum.

3.1 Moderniseringen voor de oorlog
Vanaf dat moment stonden de wi�e muren van het museum symbool voor de vrijheid van
de kunst.2

Direct na zijn aanstelling in het Stedelijk Museum ging Sandberg samen met Roëll voortvarend aan
de slag. De inrich�ng van het museum had daarbij meteen prioriteit. Voormalig directeur Baard was
al begonnen met het herordenen van de collec�e, die uit heel diverse deelcollec�es en voorwerpen
bestond. Tot die �jd was de belangrijkste taak vooral het bewaren en onderhouden van die objecten
geweest en was er van enige samenhang in de presenta�e geen sprake. Als eerste rich�en Roëll en
Sandberg zich op het rangschikken van de werken naar periode, s�jl en kunstenaar.3 Het resultaat
bleef niet uit. Op 2 mei 1938, verscheen er in Het Volk een ar�kel over de ‘nieuwe inrich�ng van
het Stedelijk Museum’. De schrijver begint zijn stuk als volgt; ‘Wie geruime �jd niet in het Stedelijk
Museum geweest is, zal versteld staan over de veranderingen die hier sinds ongeveer een jaar zijn
aangebracht. Veranderingen betreﬀende het uiterlijk, de aankleding der zalen zowel als betreﬀende
het systeem van hangen der schilderijen.’4 Als eerste gaat de schrijver in op de ordening van de
werken. Lange �jd was de enige ordening de strenge scheiding volgens de verschillende aanwezige
deelcollec�es geweest, waardoor ‘de bezoeker die een inzicht wilde krijgen in het werk van een
kunstenaar als Breitner, van de ene hoek van het museum naar de andere moest lopen’. Het resultaat
van de nieuwe ordening was zodanig dat ‘wie nu de monumentale trap beklommen hee� (…) in één
rich�ng het museum doorlopend, achtereenvolgens kennis [kan] nemen van de hoogtepunten uit
de ontwikkeling der Nederlandse schilderkunst, gedurende bijkans een eeuw. (…) Desgewenst kan
de bezoeker dan (…) de zalen met werken van buitenlandse meesters bezich�gen’. De schrijver hee�
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alle lof voor de overzichtelijkheid die dit oplevert. Vervolgens constateert hij ook een verandering in
de uitstraling van de zalen, die ‘door het wegnemen van lichtreﬂexen en het spannen van gaas onder
de bovenlichten en door nieuwe bespanningen der wanden opgeklaard zijn en een veel lichtere en
vrolijkere indruk maken’. Deze nieuwe en lichtere inkleding van zowel de boven- als benedenzalen
zorgde ervoor dat het museum ondanks de vele verschillende collec�es ‘wat uiterlijke sfeer betre�
een eenheid’ vormt. Naast het overzichtelijker maken van de collec�e werd dus ook gewerkt aan het
totale uiterlijk van het museum. De lambriseringen in de zalen werden weggenomen, de wanden
met jute bespannen5 en wit geschilderd waardoor het museum lichter en luch�ger werd en de
nadruk meer en meer op de kunstwerken kwam te liggen, terwijl ook de publieksvriendelijkheid
toenam. Wat niet in het ar�kel is opgenomen, maar wat ook werd opgepakt was het verbreden
van de zaaltoegangen en de openingen tussen de zalen. Ook de entree kreeg een grote beurt. Op
ini�a�ef van Sandberg werden de bakstenen muren van de ingang, de hallen en het trapportaal wit
geschilderd. Dit gebeurde zonder toestemming van het College van B&W en �jdens een vakan�e
van Roëll, die overigens wel op de hoogte was. Burgemeester De Vlugt was woedend toen hij het
vernam, maar toen was het al een voldongen en onherroepelijk feit. Wel bleek dat het licht veel te
fel werd. Daarom werd aan Johannes I�en de opdracht gegeven een velum te ontwerpen waardoor
het licht getemperd zou worden. Dit velum is in de oorlog verloren gegaan.

3.2 Uitbreiding en aanpassingen na 1945
‘Achter de schermen, verborgen voor de gewone bezoeker, werd in de loop der jaren iedere
kubieke meter van het gebouw benut om werkplaatsen, kantoren, depots en bergruimten
te maken voor kunst en voor het zich gestaag uitbreidende personeel.’6

Sandberg had als duidelijke ambi�e om van het Stedelijk Museum een museum voor hedendaagse
kunst maken, een omgeving waar de voorhoede zich thuis zou voelen. Hij had daarbij te maken
met een oud gebouw, waar het nodige aan aangepast moest worden om zijn plannen te realiseren.
Het Stedelijk Museum was ontworpen en gebouwd van 1892-1895 door de stadsarchitect A.W.
Weisman. Deze architect was een deskundige op het gebied van museumarchitectuur. In 1885 had
hij een kri�sche brochure geschreven over het pas gebouwde Rijksmuseum van architect P.J.H.
Cuypers. Weisman vond dat de kunstwerken niet goed tot hun recht kwamen en dat het gebouw
het juiste karakter miste. Voor het ontwerpen van het Stedelijk Museum bezocht hij vele musea in
Europa en las hij vakliteratuur over onder andere het gebruik van licht. Hij vermeed in zijn ontwerp
dat wat hij Cuypers verweet, namelijk een verkeerde s�jlkeuze voor een museum, te nauwe gangen
en smalle trappen, te overdadige decora�e en gebrekkige verlich�ng. Weisman ging ervan uit dat de
architectuur afgestemd moest zijn op de func�e van het gebouw, het exposeren van kunstwerken.7
Een goede belich�ng was daarbij van groot belang en meteen ook de moeilijkste opgave eind 19de
eeuw, vanwege de a�ankelijkheid van het daglicht. Weisman ontwierp een gebouw dat bestond
uit twee verdiepingen. In de bovenzalen kwam het licht door openingen in de zolderingen. Op
de benedenverdieping maakte hij in enkele kabine�en aan de voorzijde van het gebouw gebruik
van zijlicht. Het gebouw kreeg een pre�ge en duidelijke indeling. De afwerking werd voor die
�jd heel sober gehouden. Een uitzondering daarop vormde de centrale trappenhal. Deze werd
luxer en weldadiger aangekleed en voorzien van een geel bovenlicht. Weisman koos hier bewust
voor, omdat deze ruimte niet bedoeld was voor exposi�e.8 Sandberg vond het gebouw van buiten
afschuwelijk.9 Over het licht in de bovenzalen was hij daarentegen wel te spreken. Ook de indeling
van de ruimten sprak hem aan. Maar het geheel miste de moderne uitstraling, die Sandberg wenste
voor zijn museum. Al zijn inspanningen waren er dan ook op gericht om het gebouw een neutraal
karakter te geven, dat de kunstwerken voor zichzelf liet spreken.10
Vlak na de oorlog was er nauwelijks geld voor verbouwingen en uitbreiding. Toch wist Sandberg
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met beperkte middelen en zijn eigen plannen heel veel te bereiken.11 Hij deed dat al�jd in nauwe
samenwerking met hem vertrouwde architecten. Tot 1956 was dat F.A. Eschauzier (1889-1957)
en daarna werd zijn func�e overgenomen door Bart van Kasteel (1921-1988). In �en jaar �jd wist
Sandberg het beschikbare oppervlakte van 6.700 m m² tot 12.000 m² uit te breiden.12 Zijn grote
voorbeeld was het Museum of Modern Art van Alfred Barr (1902-1981) in New York.13 Barr ging uit
van het museum als totaalconcept waar alle kunsten onderdak vonden en waar het publieksbeleid
een belangrijke plaats innam. Sandberg wilde zelf ook zo’n ‘huis voor de kunsten’ realiseren. De
aanpassingen die onder zijn directoraat werden doorgevoerd passen bij de ideeën die hij in de loop
van de jaren vormde over het museum voor hedendaagse kunst, zoals verwoord in hoofdstuk 2: een
publieksvriendelijk museum waar een ieder gemakkelijk zijn weg kan vinden en waar alles in dienst
staat van het heden. Zo kwam er een bibliotheek met leeszaal, een café-restaurant, werden de zalen
licht en luch�g en kwam de nadruk te liggen op kwaliteit in plaats van kwan�teit. In onderstaand
schema is te zien welke verbouwingen werden gerealiseerd door Sandberg na de oorlog.
Verbouwingen en aanpassingen Stedelijk Museum door Sandberg na WOII
1947

modernisering zalen - parterre door Stam, etage door Eschauzier
oprich�ng reproduc�eafdeling

1951

aula voor ﬁlmvertoningen, lezingen, concerten e.d - Eschauzier

1952-1954

bouw Nieuwe Vleugel - inrich�ng Eschauzier, buitenkant door J. Sargen�ni en
J. Leupen/Dienst der Publieke Werken

1955-1954

tuinzaal verbouwd tot café-restaurant en biobliotheek met leeszaal - Eschauzier

1955-1956

tussenverdieping voor prentenkabinet, studieruimte, kantoor- en deportuimte Van Kasteel
verbindingsgang oude gebouw en Nieuwe Vleugel - Van Kasteel
kantoorvleugel voor direc�e en secretariaat achter restaurant (Van Kasteel)
terras, vijver en museumtuin

1957

bibliotheek en leeszaam (Van Kasteel)

1959-1960

verwarmingselementen bovenzalen weggewerkt in de vloer

1961

zware houten toegangsdeuren entree vervangen door glaspui
De voorzieningen voor het publiek
kregen een belangrijke en centrale plek
in het museum. Ad Petersen benadrukt
in zijn boek dat dit heel nieuw was in de
museumwereld en dat het lang hee�
geduurd voordat dit werd nagevolgd.14

Café-restaurant in het Stedelijk Museum met
aan de achterwand de muurschildering van
Karel Appel. Het gebruik van planten in het
museum was typisch iets voor Sandberg.
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3.3 Nieuwe Vleugel
Al met al was de nieuwe vleugel, geopend in ’54, een statement van Sandbergs opva�ngen
van de kunst in de moderne �jd.15

Vanwege het ontbreken van voldoende middelen om een echte uitbreiding te realiseren, zo vlak na
de oorlog, werd eerst het oude gebouw aangepakt. Sandberg zei hier later over: ‘Ik was helemaal
niet rouwig om eerst met dat oude gebouw te experimenteren en later de Nieuwe Vleugel te kunnen
neerze�en.’16 Intussen had Sandberg in heel wat musea rondgekeken en zo zijn eigen opva�ngen
gevormd en geformuleerd. In de Nieuwe Vleugel werden deze ideeën over hoe een museum van
vandaag er uit moet zien aanschouwelijk gemaakt. Zelf noemde Sandberg de Nieuwe Vleugel
‘ons experimenteergebouw van een nieuw museum’.17 Het belangrijkste element dat Sandberg
doorvoerde in de Nieuwe Vleugel was het gebruik van zijlicht. In hoofdstuk 2 is beschreven dat
Sandberg een groot voorstander was van het gebruik van zijlicht, omdat het natuurlijker is dan
bovenlicht en omdat de meeste schilderijen bij zijlicht zijn gemaakt. Maar er zaten volgens Sandberg
nog meer voordelen aan. Zo verhindert een raampar�j dat aan alle vier zijden van de zalen werken
kunnen worden geëxposeerd. Sandberg zelf had er een hekel aan om aan alle zijden omringd te
zijn door werken, omdat je die dan tweemaal rond moet lopen en je al�jd schilderijen achter je
hebt.18 De Nieuwe Vleugel was een sober, rechthoekig gebouw met twee verdiepingen gesitueerd
aan de achterzijde van het museum met aan de ene kant de Van Baerlestraat en aan de andere
kant de museumtuin. Zowel aan de straatzijde als aan de tuinzijde zaten grote raampar�jen. Op de
benedenverdieping bevonden zich zes betonnen kolommen in het midden van de zaal. Door middel
van verplaatsbare scho�en konden de schilderijen haaks op de ramen worden tentoongesteld. Bij
het binnenkomen van de ruimte liep de bezoeker zo op de schilderijen af in plaats van er meteen
door omringd te worden. Door de schilderijen enkel of gegroepeerd op te hangen, wandelde de
bezoeker zo langs alle werken zonder meteen alles in één keer te zien. Hierdoor werd zowel rekening
gehouden met het concentra�eniveau van de bezoeker als met het tot recht laten komen van het
individuele kunstwerk. Door middel van jaloezieën, die zowel van boven als van beneden konden
worden geopend of neergelaten, kon het licht geregeld worden. Als laatste belangrijke voordeel
van het gebruik van zijramen was de transparan�e van het museum. Voor Sandberg was dit een
belangrijk gegeven. De bezoeker in het museum hield op deze manier contact met de buitenwereld
en de voorbijganger buiten kon een blik naar binnen werpen. Kunst en leven kwamen zo met elkaar
in contact. Sandberg was erg tevreden over de Nieuwe Vleugel. Ook al hadden de pilaren op de
benedenverdieping wat hem betre� gemist mogen worden19; ‘Maar ik vind toch het principe van
dat gebouw heel goed – wanneer het tenminste naar behoren gebruikt wordt en men dus ook zo
min mogelijk schilderijen tegenover de ramen hangt dus ze zijlicht laat krijgen. Dan geloof ik dat het
echt goed voldoet’.20
Tot nu toe heb ik in dit hoofdstuk beschreven hoe Sandberg door middel van aanpassingen en
verbouwingen in het bestaande museumgebouw en de realisa�e van de Nieuwe Vleugel van het
Stedelijk Museum een eigen�jds museum maakte. Bij al deze aanpassingen waren de uitgangspunten
steeds zijn eigen opva�ngen, zoals het beva�ngsvermogen van het publiek en het zo op�maal
mogelijk weergeven van de kunstwerken zonder te veel aﬂeiding. Grofweg kan worden gesteld dat
het museum dat Sandberg voor ogen had helemaal in dienst moest staan van een ongehinderde
ontmoe�ng tussen kunst en publiek. Hij rich�e het museum zo in dat er plaats was voor de vaste
collec�e en breidde die ook uit met toegepaste kunst, fotograﬁe en een prentenkabinet, maar bleef
daarbij wel uitgaan van het concentra�evermogen van de bezoeker. De nadruk bij de uitbreidingen
lag op publieksvoorzieningen als de bibliotheek, aula en koﬃeruimte en de kantoorruimte die nodig
is om een museum te kunnen laten func�oneren. Dit geheel vormde de context voor zijn actuele
programma dat hij realiseerde door een uitgebreid en ac�ef tentoonstellingsbeleid. Ging het
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hiervoor over het beleid van Willem Sandberg met betrekking tot de inrich�ng en veranderingen in
het hele museumgebouw, nu komt de focus te liggen op hoe zijn beleid was wat betre� de �jdelijke
tentoonstellingen.

3.4 Sandberg-mythe genuanceerd
Jonkheer Sandberg is een mythe. Nooit voor of na hem zou het Stedelijk Museum zo
sprankelend, spraakmakend en invloedrijk zijn geweest. (…) Hij ze�e de luiken van het
museum open en liet de buitenwereld binnen. Hij was de eerste die ons de kunst wilde
laten zien in haar wisselwerking met de maatschappelijke ontwikkeling. Het is met alle
mythen: ze zijn een beetje waar, nooit helemaal.21

In eerdere hoofdstukken is aangetoond dat Sandberg met name oog had voor de actualiteit, maar
daarbij het cultureel erfgoed, de context van de geschiedenis zeker niet uit het oog verloor, getuige
ook zijn ac�eve rol bij het bewaren van de kunstscha�en in de oorlog. Zowel de oudere moderne
kunst als de actualiteit kregen uiteindelijk een plek in zijn museum. Het mag dan misschien zijn
droom zijn geweest een Huis van Nu te realiseren, hij had genoeg realiteitszin om te beseﬀen dat
ook het museum voor moderne kunst een vaste collec�e nodig hee� en dat het investeren hierin
tot één van de beleidspeilers van een museum behoort. Sandberg had de basiscollec�es zelfs nodig
om een actueel programma te kunnen realiseren.22 Toch is in de loop van de jaren van Sandberg het
beeld ontstaan van de tentoonstellingsmaker met een an�kunsthistorische houding die de nadruk
legde op de signalerende func�e van het museum boven de tradi�oneel conserverende taak van
het museum en dat hij daarbij nauwelijks aandacht had voor het aanvullen van de vaste collec�e,
zo constateert Carolien Roodenburg-Schadd.23 Zij noemt dit de Sandberg-mythe. Naast de wens om
door haar onderzoek meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van de collec�e van het Stedelijk
Museum, is een ander belangrijk mo�ef voor haar onderzoek het ontstane beeld van Sandberg
te ontkrachten en enkele grondige nuances aan te brengen. In haar onderzoek toont zij aan dat
Sandberg wel degelijk kunst verzamelde.24 Dat dit niet in de beeldvorming rond de persoon terug te
vinden is, hee� te maken met twee factoren; allereerst hield Sandberg zelf het beeld in stand dat
hij vooral bezig was met de actualiteit en het maken van tentoonstellingen. Dat paste bij zijn ideaal
van het museum dat in dienst staat van het heden en zijn wens om van het Stedelijk Museum een
echt en interna�onaal museum voor moderne kunst te maken.25 Het was zijn keuze om daar de
nadruk op te leggen en later dat beeld ook niet bij te stellen, maar eerder te voeden. Dat paste ook
bij de �jdsgeest. In het naoorlogse museumklimaat kwam de nadruk meer en meer te liggen op de
�jdelijke tentoonstelling boven de meer conserverende taak. Daarbij kwam nog een andere reden
waardoor het verzamelbeleid van Sandberg nauwelijks naar voren kwam en dat had te maken met
de beschikbare ruimte. Ondanks de aanpassingen en uitbreiding van het Stedelijk Museum �jdens
zijn directoraat, hee� Sandberg bewust het aantal kunstzalen niet verder uitgebreid omdat hij vond
dat een museum niet te groot moest zijn.26 Roodenburg-Schadd schrij� hierover: ‘Wat Sandberg
verzamelde bleef al�jd buiten de schijnwerpers, omdat hij de collec�e rela�ef beperkt exposeerde
en meer aandacht ves�gde op zijn tentoonstellingen. Tegelijker�jd gaf Sandberg zelf toe dat hij in
feite een tweesporenbeleid hee� gevoerd: hij veranderde het Stedelijk in een actueel kunstcentrum,
maar bleef ondertussen verzamelen voor het ‘museum’. (…) Sandberg gaf het Stedelijk niet alleen zijn
wi�e muren en roemruchte tentoonstellingsgeschiedenis, maar ook een opmerkelijke collec�e.’27
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3.5 Tijdelijke tentoonstellingen
‘De tentoonstellingen in het Stedelijk waren talrijk – �entallen per jaar – maar zelden
omvangrijk. De staf was klein: veel tentoonstellingen werden door derden samengesteld
of maakten deel uit van een tournee. De meeste exposi�es werden eenvoudig, met
voorhanden materiaal en eigen mensen ingericht.’28

Waar het voor het onderzoek van Roodenburg-Schadd van belang was om deze nuance aan te
brengen, helpt het dit onderzoek om te begrijpen dat Sandberg graag wilde dat het beeld ontstond
dat hij zich vooral met de actualiteit bezighield. Sandberg was pragma�sch genoeg om in te zien
dat zijn ideaal slechts ten dele gerealiseerd kon worden in het tradi�onele speelveld van het
Stedelijk Museum. Terwijl hij achter de schermen dus wel degelijk bezig was met verzamelen en
conserveren, trad hij naar buiten met een ac�ef en omvangrijk tentoonstellingsprogramma waarbij
de nieuwste kunstui�ngen de ruimte kregen. Kenmerkend voor het tentoonstellingsbeleid was dat
de nadruk inhoudelijk lag op kwaliteit boven kwan�teit. De exposi�es waren klein van omvang.
Sandberg waakte ook binnen de �jdelijke tentoonstellingen voor overdaad. De exposi�es waren
overzichtelijk en de werken werden redelijk neutraal gepresenteerd. In de zalen was weinig tot geen
informa�e aanwezig, omdat dit alleen maar zou aﬂeiden van de werken. Wel werden bij de meeste
tentoonstellingen catalogi gemaakt. Kleine, handzame boekjes die vaak door Sandberg zelf waren
vormgegeven. Ad Petersen maakt in zijn boek Sandberg, vormgever van het Stedelijk duidelijk dat
Sandberg er veel belang aan hech�e dat de vormgeving en uitstraling van het museum eenduidig
en herkenbaar was.29 Dat gold van de inrich�ng van het museum en de presenta�e van werken tot
aan de huiss�jl, aﬃches en uitgaven. Sandberg drukte een heel duidelijk typograﬁsche stempel op
het Stedelijk Museum, waardoor het herkenbaar en duidelijk naar buiten trad.
Naast dat binnen de exposi�es de nadruk op kwaliteit kwam te liggen, was het aantal ervan
indrukwekkend. Het ontbrak Sandberg, zeker vlak na de oorlog, aan voldoende middelen, mensen
en ruimte om grote tentoonstellingen en uitgebreide catalogi te realiseren. Hoezeer het ook in zijn
visie past, Sandberg kon bijna niet anders dan gaan voor kleinschaligheid. Jonge kunstenaars kregen
de kans er hun werk te tonen, oude meesters van de moderne �jd werden getoond, er waren gelegenheidstentoonstellingen en overzichten van toegepaste kunst. Sandberg koos daarbij overigens
wel heel duidelijk voor een interna�onale koers, wat opmerkelijk en vernieuwend was in die �jd
en in het behoudende Nederland niet al�jd even dankbaar werd ontvangen. Uiteindelijk vormde
al deze dynamiek de basis voor enkele opmerkelijke experimenten die de boeken zijn ingegaan als
revolu�onair. Drie van de naoorlogse experimenten wil ik in dit onderzoek meenemen, omdat ze
aantonen hoe de vernieuwingsdri� van kunstenaars uit verschillende landen van invloed was op de
inrich�ng van tentoonstellingen.

3.6 Samenva�ng en conclusie
Uit alle aanpassingen en uitbreidingen die Sandberg in het Stedelijk Museum realiseerde blijkt dat hij
zijn eigen standpunten serieus nam en ze bovendien wist te vertalen naar de prak�jk. In die zin was
Sandberg pragma�sch genoeg en bleef het niet bij idealen alleen. Hij deed zijn uiterste best om het
oude museumgebouw zo transparant mogelijk te maken en voerde dat in het uiterste uit door van
de Nieuwe Vleugel aan de achterzijde een open en heldere construc�e te maken. Zo werd zijn vaste
overtuiging dat kunst en samenleving onlosmakelijk verbonden zijn, aanschouwelijk. Kunstwerken
horen in de visie van Sandberg niet te worden opgeborgen achter dikke muren van ontoegankelijke
gebouwen, maar te communiceren met de straat. Publieksvoorzieningen als een café-restaurant,
een bibliotheek met leeszaal en een aula kregen een prominente plek in het museum. Sandberg
ging aan het werk als zijn eigen opdrachtgever. Hij legde zelf de basis van alle plannen en werkte
daarin nauw samen met architecten die hij kende en vertrouwde. Hierdoor drukte Sandberg zijn
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persoonlijke stempel op het museum en ging daarbij aan het werk als typograaf; alles helder en
overzichtelijk, in dienst van de kunst. Al deze vernieuwingen binnen het Stedelijk Museum vormden
uiteindelijk het podium voor een actueel een veelomva�end tentoonstellingsprogramma. Voor
Sandberg was het van belang om te boek te komen te staan als vernieuwer en zo nodig voedde hij
dat beeld. Zijn open houding ten aanzien van jonge kunstenaars zorgden uiteindelijk voor enkele
spraakmakende experimenten op tentoonstellingsgebied.
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4 ABSTRACTE KUNST (1938)
Het schilderij is een vrije schepping, een zelfstandig organisme, in den geest van den
maker, geboren en gerealiseerd in de materie.
Theo van Doesburg1

Sandberg was voordat hij conservator van het Stedelijk Museum werd, via diverse commissies al
betrokken bij het organiseren van tentoonstellingen in het Stedelijk Museum (hoofdstuk 1.5). In
1936 maakte hij samen met Nelly van Doesburg (1899-1975) een overzichtstentoonstelling van het
werk van Theo van Doesburg (1883-1931).2 Mede naar aanleiding hiervan ontstond het idee om een
tentoonstelling van abstracte kunst te organiseren. Voor deze kunststroming was tot dan toe weinig
tot geen aandacht geweest in de Nederlandse musea. Door de contacten van Nelly van Doesburg
en de open houding van Roëll ten opzichte van deze kunst, kreeg Sandberg de kans zich bezig te
houden met het soort kunst waar zijn hart lag. Deze tentoonstelling is heel belangrijk geweest
in de Nederlandse kunstgeschiedenis, omdat voor het eerst zoveel aandacht voor een moderne
kunststroming was in een museum. Voor dit onderzoek is het van belang vanwege de bijzondere
inrich�ng die gekozen werd en de invloed die dit had op de toen pas aangetreden conservator
Willem Sandberg.

4.1 Totstandkoming tentoonstelling
Het contact met Nelly van Doesburg is essen�eel geweest voor het tot stand komen van de
exposi�e over abstracte kunst.3 Nelly van Doesburg was de weduwe van Theo van Doesburg, één
van de centrale ﬁguren binnen de Europese vooruitstrevende kunststromingen uit het begin van
de 20ste eeuw. Van Doesburg was een fervent voorvechter van de avant-gardekunst en oprichter
van onder andere De S�jl. Naast het kunstenaarschap hield Van Doesburg zich vooral bezig met
het vormen en uitdragen van ideeën over kunst en maatschappij.4 Hij was hierin zeer gedreven.
Hij was bovendien een goede netwerker. Door zijn interna�onale contacten en vriendschappen,
zijn bijdragen aan avant-gardis�sche �jdschri�en, het organiseren van manifesta�es en zijn
spreekbeurten en docentschappen in diverse landen, verbond hij verschillende vooruitstrevende
kunstenaars(groepen) aan elkaar.5 Na zijn dood werd het de missie van zijn weduwe Nelly om het
werk van haar man voort te ze�en en zijn visie uit te dragen. Steeds weer vroeg zij aandacht voor
de nalatenschap van haar man.6 Wies van Moorsel, biografe van Nelly van Doesburg, benadrukt
de rol van Nelly bij de totstandkoming van de tentoonstelling Abstracte Kunst. Zij verwijst daarbij
naar een brief van Nelly aan Roëll uit augustus 1937 waaruit zou blijken dat zij toen al geruime
�jd overleg hadden over deze tentoonstelling. Via een noot wijst Van Moorsel er op dat Sandberg
pas per 1 januari 1938 oﬃcieel conservator van het Stedelijk werd.7 Uit de corresponden�e met
de kunstenaars, zoals die te vinden is in het archief van het Stedelijk Museum, blijkt dat Nelly
van Doesburg als belangrijk tussenpersoon fungeerde.8 Zij was degene die contact legde met de
kunstenaars, ze opzocht, werken selecteerde en op deze manier een schakelrol vervulde tussen het
museum enerzijds en de kunstenaars anderzijds. Zij speelde een wezenlijke rol in de uiteindelijke
samenstelling van de tentoonstelling, zoals uit de corresponden�e tussen haar en Roëll blijkt.9
Sandberg memoreert echter dat het zijn eerste idee was bij zijn aanstelling als conservator om een
tentoonstelling over abstracte kunst te maken en Nelly hee� ‘mij daar heel hard bij geholpen’.10
Volgens Sandberg hebben ze samen het programma opgesteld en sommige kunstenaars bezocht en
hee� Nelly ‘heel veel �ps gegeven en me met allerlei mensen in contact kunnen brengen’.11 Het lijkt
er dus op dat Sandberg, op latere lee�ijd terugkijkend, zijn rol bij de ini�ëring en totstandkoming van
deze exposi�e groter hee� gemaakt dan die in werkelijkheid was. Petersen en Bra�nga suggereren
in hun biograﬁe van Sandberg eveneens dat deze tentoonstelling met name het werk van Sandberg
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is geweest. Er wordt gesproken over een plan dat al vanaf de Van Doesburgtentoonstelling bestond
om een overzicht van abstracte kunst te maken en dat Sandberg dat ter hand nam en met hulp van
Nelly van Doesburg zeven�g werken van tweeënder�g kunstenaars bijeenbracht.12 Petersen stelt dat
beeld in zijn recente boek niet bij.13 Roodenburg-Schadd brengt deze nuancering wel aan. Zij schrij�
dat Roëll en Nelly van Doesburg voor de indiens�reding van Sandberg al in onderhandeling waren
voor deze tentoonstelling en dat de exposi�edata al min of meer vast waren gelegd.14 Het is dus
niet waarschijnlijk dat Sandberg hoofdini�ator van de tentoonstelling Abstracte Kunst is geweest,
maar dat hij dit beeld later ten onrechte hee� doen ontstaan of op zijn minst niet tegengesproken.15
Het past bij het eerder geconstateerde feit dat Sandberg de neiging had om de mythe die rondom
zijn persoon ontstond te voeden en misschien zelfs wel in de hand te werken. Het belang dat hij
hech�e aan deze exposi�e was hoe dan ook groot. Sandberg was erg onder de indruk van de
construc�vis�sche kunst en het vooruitgangsdenken dat erbij hoorde. Hij had er achteraf belang
bij om als ini�ator van deze tentoonstelling te boek te staan en zo als vernieuwer de geschiedenis
in te gaan. Feit is wel dat de prak�sche organisa�e van de exposi�e één van de eerste taken was
waarmee Sandberg als conservator werd belast en de voortvarendheid en eﬃciën�e waarmee hij
dit deed maakten indruk.16

4.2 Deelnemers
De voor de tentoonstelling uitgenodigde kunstenaars kwamen zowel uit Nederland als daarbuiten.17
Alle getoonde kunstenaars werkten in abstracte s�jl en behoorden globaal genomen tot de
construc�vis�sche kunstenaarsstromingen. De S�jl werd onder andere vertegenwoordigd door werk
van Theo van Doesburg, César Domela-Nieuwenhuis, Piet Mondriaan en Georges Vantongerloo.
Dan waren er kunstenaars die verbonden waren aan kunstenaarsgroepen als Der Blaue Reiter, Dada
en het Bauhaus, zoals Hans Arp, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Antoine Pevsner, Sophie TaeuberArp, Max Bill, Friedel Vordemberge-Gildewart en Ladislaus Moholy-Nagy. Verder was werk te zien
van Jaap Bendien, Constan�n Brancusi, Alexander Calder, O�o Freundlich, Jean-Albert Gorin, Jean
Hélion, Barbara Hepworth, Auguste Herbin, Jeanne Kosnick-Kloss, Frank Kupka, Fernand Léger,
Alberto Magnelli, Henry Moore, Marlow Moss, Ben Nicholson en Paule Vezelay.18
De abstracte beweging bestond niet alleen maar uit beeldende kunstenaars. Kenmerkend voor
de denkbeelden die ontstonden rond het construc�visme was de nauwe verbondenheid met de
overige kunsten, waaronder de architectuur en de toegepaste kunsten. Opvallend is dat de tentoonstellingscommissie naast Roëll, Sandberg en Nelly van Doesburg alleen nog uit mensen bestaat
die uit de architectuurrich�ng kwamen. Dat verklaart ook waarom 8 en Opbouw een heel nummer
wijdde aan de tentoonstelling. Daarbij wordt ook heel duidelijk ingegaan op de rela�e tussen de
architectuur en de beeldende kunst.

4.3 Geloof in abstracte kunst
In abstracte kunst wordt de zuivere verhouding, de harmonie tusschen het universeele en
het �jdelijke, tot zelfstandige uitdrukking van de waarheid op de wijze van schoonheid,
zonder deelen van de voorhanden natuur als uitdrukkingsmiddel aan te wenden.
Ir. J.B. van Loghem19

Bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar kunstgeschiedenis nieuwste �jd aan de Universiteit
te Amsterdam op 10 november 1986 sprak Evert van Uitert in zijn inaugurele rede van een gedeeld
geloof in de moderne kunst.20 Hij ageerde daarmee tegen zijn directe voorganger Hans Jaﬀé (19151984) die één van de aanhangers van dit geloof was en dit ook uitdroeg. 21 Jaﬀé zag in de ontwikkeling
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van de moderne kunst vanaf het begin van de 20ste eeuw een zuiverende lijn waarbij het natuurgetrouw
weergeven van de realiteit en het verhalende karakter van de oude kunst steeds meer uitgebannen
werd en vervangen door een steeds verder gaande abstrac�e.22 De moderne kunstenaar zocht,
volgens Jaﬀé, naar algemeen geldende waarden en kunst kreeg daarmee de verheven taak om
mensen onderling te verbinden. Binnen deze visie is kunst meer dan een kwes�e van individuele
expressie of broodwinning geworden. Kunst krijgt door deze opva�ng een levensbeschouwelijk,
bijna religieus karakter, waarin het gaat om de verhouding van de mens tot de werkelijkheid en
zo om de verbondenheid van de mens met zijn naaste; een gedeeld geloof in het bestaan van een
universalis�sch wereldbeeld en wereldtaal die een nieuwe gemeenschap zou kunnen vormen. 23
Jaﬀé stond in deze opva�ng niet alleen. Van Uitert noemt ook Alfred Barr, die eerste directeur
van het Museum of Modern Art in New York was, als één van de vroegste aanhangers van deze
overtuiging. In 1936 organiseerde hij in zijn museum de tentoonstelling Cubism and Abstract Art.
In Europa is het Stedelijk Museum twee jaar later één van de eerste musea die een dergelijk groot
overzicht gee� van abstracte kunst. De overeenkomst tussen de getoonde kunstenaars en hun werk
was in dit licht bezien dan ook niet louter formeel van aard. De deelnemers aan de tentoonstelling
Abstracte Kunst kunnen beschouwd worden als geestverwanten van elkaar. Zij waren oprecht van
mening dat door het loslaten van het naturalis�sche weergeven van het dagelijks zichtbare, de
universele, eeuwige of kosmische structuur of kern zou kunnen worden bereikt. Kunst zou de mens
tot die bron kunnen brengen. De tentoonstelling Abstracte Kunst kan als zodanig worden opgevat
als een gezamenlijke manifesta�e van geloofsbroeders. Dat wordt vooral duidelijk uit de teksten
die rond deze tentoonstelling verschenen in de bij de tentoonstelling behorende catalogus en een
speciaal aan dit onderwerp gewijd nummer van 8 en Opbouw.24 Het verklaart mijns inziens eveneens
waarom er voor Theo van Doesburg, en later zijn vrouw Nelly, zoveel aan gelegen was om de door
hem geformuleerde kuns�heorieën uit te dragen en steeds weer onder de aandacht te brengen.
De ideeën van Van Doesburg waren voor het echtpaar meer dan theorie; samen droegen ze een
levensvisie uit.
De relevan�e van het beschrijven van dit gedeelde geloof in moderne kunst is dat het gedachtegoed
en de kunst van invloed zijn geweest op Sandberg. Op zijn zoektocht naar zichzelf, voordat hij bij
het Stedelijk Museum zijn bestemming vond, werd hij gevormd door zijn kennismaking met het
Bauhaus in Weimar in 1923, met Johannes I�en in het bijzonder en het werk en de opva�ngen
van Mondriaan.25 Het Bauhaus was een prak�jkgerichte vakopleiding voor beeldende kunstenaars,
meubelontwerpers en architecten. Het werd in 1919 opgericht in Weimar en stond tot 1928
onder leiding van de architect Walter Gropius. Het Bauhaus werd al gauw toonaangevend en een
begrip op zich. De manier van lesgeven en de visie achter Bauhaus waren nieuw. Voorop stond de
samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines als de beeldende kunsten, de architectuur
en de toegepaste kunst. De vormgeving was strak, eenvoudig, func�oneel en bedoeld voor ‘gewone’
mensen. De meubels die vanuit het Bauhaus-principe ontstonden werden industrieel vervaardigd
en waren daardoor betaalbaar voor een breed publiek. Ook de Nederlandse architect Mart Stam,
die de tentoonstelling Abstracte Kunst inrich�e en na de oorlog adviseur was van Sandberg over de
herinrich�ng van het Stedelijk Museum, was docent bij het Bauhaus. De visie achter het Bauhaus was
dat goede, eenvoudige architectuur zou leiden tot een betere woonomgeving waardoor uiteindelijk
de mensen gelukkig en socialer zouden worden. Onder de hele prak�sche instelling ging dus een
vooruitgangsdenken schuil en de op�mis�sche gedachte dat de samenleving en de mens verbeterd
konden worden door middel van de kunst. In Nederland hielden de kunstenaars van De S�jl zich
tegelijker�jd met vergelijkbare dingen bezig. Ook hier valt de samenwerking tussen kunstenaars van
verschillende disciplines op. Schilders, beeldhouwers, architecten en meubelmakers vonden elkaar
in een gezamenlijk streven naar een universele s�jl. Het gebruik van primaire kleuren, zwart en wit,
rechte lijnen en algehele vereenvoudiging van het beeld zijn kenmerkend voor het werk van S�jl45

kunstenaars. De vernieuwende, moderne, interna�onale veranderingen binnen de architectuur
vanaf circa 1915 worden ook aangeduid als het Nieuwe Bouwen. Func�oneel bouwen en sociaal
engagement waren kenmerkend voor deze nieuwe manier van ontwerpen. Er broeide wat dat
betre� in de kunstwereld iets nieuws en gemeenschappelijks en Sandberg raakte ervan onder de
indruk. Hij werkte in het Stedelijk Museum nauw samen met architecten en raakte ook bevriend
met sommigen van hen. Hij voelde zicht thuis in de wereld van de abstracten; ‘Vanaf m’n twin�gste
jaar of zo wat, ben ik al�jd erg onder de indruk geweest van Mondriaan. Voor mij begon de kunst
bij Mondriaan. Ik heb erg veel moeite gehad om aan de expressionisten te wennen. Later heb ik dat
wel gezien, maar in het begin was dat een vreemde wereld voor mij. De wereld van Mondriaan en
de architecten van De S�jlgroep was eigenlijk veel meer mijn wereld dan het expressionisme en wat
dies meer zij’, memoreert Sandberg later.26 Zoals gezegd was de kennismaking met het werk van
Mondriaan uiteindelijk ook de reden waarom Sandberg stopte met zijn ambi�es om kunstenaar te
worden. De geïsoleerde posi�e van de kunstenaar speelde daarbij ook een rol.27 Sandberg was een
wereldverbeteraar en een enorme op�mist. Hij geloofde in de samenwerking tussen de kunsten en
het creëren van dingen voor de gewone man en het verheﬀende eﬀect dat dit zou kunnen hebben
op de samenleving. Het is daarom geen wonder dat Sandberg de tentoonstelling Abstracte Kunst van
groot belang vond en die graag als zijn eerste wapenfeit presenteerde. Het verklaart ook zijn latere
museumopva�ngen en -beleid; het bijeenbrengen van meerdere kunstdisciplines in het museum,
de aandacht die hij had voor de inrich�ng van het museum en de publieksgerichtheid, de intensieve
samenwerking met architecten en de eenduidige, heldere huiss�jl waarmee hij naar buiten trad.
Maar ook de ruimte die hij gaf aan het experiment vanuit de gedachte dat de kunstenaar aanvoelt
in welke rich�ng de samenleving zich beweegt en daarom serieus genomen dient te worden.

4.4 Inrich�ng
De inrich�ng van de tentoonstelling was van ontwerper en architect Mart Stam. In een verslag van
de tentoonstelling in het Utrechtsch Dagblad van 8 april dat jaar, schrij� Paul Citroen het volgende:
‘Men hee� de schilderijen niet als gewoonlijk naast elkaar gehangen, maar gepoogd (…) iedere wand
een eigen composi�e te geven, met een heel gelukkig resultaat. Ook bij het plaatsten der talrijke
plas�eken werd voor ieder
een eigen origineele oplossing
gevonden’. Citroen signaleert
hier een zichtbare verandering
in de manier van presenteren.
Deze wijziging in het inrichten
hangt samen met de aard van
het werk en de opva�ngen van
gelijkgestemde kunstenaars. Er
bestaat van deze tentoonstelling
- voor zover ik heb kunnen
achterhalen - geen uitgebreid
geschreven omschrijving van
de zaalindeling en posi�e van
de kunstwerken. De inrich�ng
van de tentoonstelling is wel
A�eelding 4.1 Pla�egrond van de
rechterkant van het Stedelijk Museum
te Amsterdam. In de gang en de
zalen 1 t/m 5 vond de tentoonstelling
Abstracte Kunst in 1938 plaats.
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vastgelegd op een �ental zaalfoto’s. Aan de hand van de summiere beschrijvingen die er wel zijn, de
zaalfoto’s en de lijst van inzenders en hun werken in de catalogus28, heb ik geprobeerd om een zo
goed mogelijk beeld te vormen van de inrich�ng van de tentoonstelling om erachter te komen wat
er nou zo bijzonder aan deze opstelling was en welke invloed dat hee� gehad op latere tentoonstellingsinrich�ngen.

A�eelding 4.2
De gang naast de monumentale trap vormde de
opmaat naar de tentoonstelling. Het middelste
werk aan de linkermuur
is Schilderij No. 0521
van Alberto Magnelli uit
1915 (zie inzet).

De tentoonstelling vond plaats in zeven ruimten op de begane grond rechts achterin het museum
(a�eelding 4.1). De gang aan de rechterkant van de monumentale trap vormde de entree naar de
museumzalen. Links aan de muur hingen hoog drie schilderijen die schuin a�ingen van de muur
(a�eelding 4.2).29 Het middelste werk is Schilderij No. 0521 uit 1915 van de kunstenaar Alberto
Magnelli ‘geboren 1888 te Florence, werkzaam aldaar en te Parijs , waar hij thans geves�gd is’, aldus
de catalogus.30 De doorgang aan de rechterkant van het einde van deze gang gaf toegang tot een
kleine zaal met aquarellen, waar geen a�eeldingen van zijn.
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Bij het binnentreden van de
eerste zaal keek de bezoeker
door een soort hekwerk van
smalle latjes binnen een
frame de ruimte in (a�eelding
4.3a&b). Achter het frame was
een lange vlonder aangebracht
met aan het eind een verhoging
met daarop een sculptuur van
Barbara Hepworth, aangeduid als
Doorboorde hemispheer. Door
het frame werd de looprich�ng
voor de bezoeker bepaald. Wat
meteen op de foto´s duidelijk
wordt, is de ogenschijnlijke
willekeur waarmee de werken
zijn opgehangen. Maar bij
nadere bestudering zit er wel
degelijk een doordachte logica in
(zie inzet onderaan deze pagina).
De werken zijn weliswaar niet op
tradi�onele wijze uitgelijnd, dat
wil zeggen met alle onderkanten
of bovenkanten op één dezelfde
lijn en dan op ooghoogte, maar
bij het doortrekken van de lijnen
ontstaat er toch een patroon.
Alle werken zijn op één of
andere manier verbonden aan
één of meerdere andere werken
in de ruimte. Dat is kenmerkend
voor de inrich�ng van de hele
exposi�e. Er werd bewust voor
gekozen om de werken niet
op de gebruikelijke manier
A�eelding 4.3 a en b De eerste tentoonstellingsruimte aan de rechterachterzijde van het
te ordenen en op te hangen,
museum vanaf beide kanten bekeken.
maar de werken als vlakken te
beschouwen die gearrangeerd moesten worden in een grotere composi�e, in dit geval de beschikbare
tentoonstellingszalen. Hetzelfde patroon is terug te vinden op de wand in deze zaal aan de kant
van de entree vanuit de gang. De rechterzijkanten van de schilderijen aan de rechterkant van de
muur zijn op elkaar uitgelijnd. De twee werken aan de
linkerkant van dezelfde muur zijn aan de bovenkant op
één lijn gehangen met de entree (a�eelding 4.3b). Het
past in de denkbeelden van de construc�visten, die
het vormgeven van de ruimte in zijn totaliteit wilden
bezien. Het gevolg ervan is dat er in feite een nieuw
tentoonstellingsconcept ontstaat. Niet langer worden
de werken netjes naast elkaar gehangen van boven of
onder uitgelijnd of op ooghoogte, met een logische
ordening naar kunstenaar, thema of periode, maar
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de kunstwerken gaan een daadwerkelijke rela�e aan met elkaar waardoor het samen één geheel
wordt. Er zit dus wel degelijk een ordening in, maar een andere dan tot dan toe gebruikelijk. De
tentoonstelling is een werk op zich geworden en dat was in die �jd revolu�onair en vernieuwend en
zou van invloed zijn op latere tentoonstellingsmakers, zoals bijvoorbeeld Aldo van Eyck (1918-1998),
die in 1949 in dezelfde zalen de spraakmakende Cobratentoonstelling inrich�e en zijn gedachten
over het tentoonstellen ook op papier ze�e (hoofdstuk 5).

A�eeldingen 4.4 a en b De tweede zaal aan de achterzijde van het museumgebouw met vanuit zaal 1 gezien allereerst drie ruimtelijke sculpturen van Antoine Pevsner. De achterste is in de catalogus omschreven als Ruimtelijke construc�e 1933: brons. Het werk is tegenwoordig
eigendom van het Centre Pompidou in Parijs en hee� de �tel Construc�on dans l’espace (ﬁguur 2). Aan de andere kant op de vloer een werk
van Hans Arp. Vermoedelijk het werk Human concre�on uit 1933. De sculptuur ligt in een typische ‘Arp-ach�ge’ vorm. Aan de wand is één van
zijn houtreliëfs te zien naast dat van zijn vrouw Sophie Taeuber-Arp. Vanaf de andere kant gezien, keek de bezoeker terug naar een werk van
Ferdinand Léger in de eerste zaal. Links aan de tussenwand het werk Nieuwe harmonie van Paul Klee (1878-1940) uit 1936.

Wat verder opvalt zijn de oplossingen die zijn gevonden voor het tonen van sculpturen. Ook
die maken deel uit van het totaalbeeld. Ze staan veelal niet los in de ruimte, maar op speciaal
ontworpen vlonders met verschillende hoogtes. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de tweede zaal
aan de achterzijde van het museum. Op de a�eeldingen 4.4 a en b is goed te zien hoe drie donkere,
ruimtelijke werken van Antoine Pevsner (1884-1962) een plek vinden op een vlonderconstruc�e.
De composi�e van de tentoonstelling behelst zo niet
alleen de muren, maar ook de vloer wordt in het geheel
meegenomen. Zo ontstaat een totaalkunstwerk, een
ruimtelijke ervaring waar de bezoeker in opgenomen
wordt.
Achterin de zaal, vlak voordat de bezoeker via een
doorgang naar de volgende zaal gaat, hangen aan
de wand twee houten reliëfs. De wi�e cirkel is een
werk van Sophie Taeuber-Arp (1889-1953). Het
vierkante reliëf ernaast is van de hand van haar
man Hans Arp (1886-1966). Het wi�e beeld op de
grond in de typisch ‘Arp-ach�ge’ vorm is het werk
Menschelijke concre�e, tegenwoordig beter bekend
als Human concre�on uit vermoedelijk 1933. Na
het werk van Hans Arp gepasseerd te zijn, kwam de
bezoeker via een halfronde doorgang in een zaal in
de rechterachterhoek van het gebouw (a�eelding Figuur 2 Antoine Pevsner, Construc�on dans l’espace (1933) 64 x 84 x
70 cm
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4.5). Met de ene zijde grensde deze zaal aan de achterkant van het
museum en de andere kant was aan de Van Baerlestraat gelegen.
In deze ruimte stonden beelden van Constan�n Brancusi (18761957) opgesteld, volgens de opsomming van de catalogus de
werken De Visch, Léda, Miss N.C, en Nouveau-né (zie ﬁguur 3).
Op de houten vloer was een lage vierkante vlonder gelegd waarop
de beelden stonden. Voor de beelden De Visch en Léda waren nog
eens aparte vlakken gerealiseerd waar ze op stonden. Nouveauné lag op een aparte sokkel, zoals op ﬁguur 4 te zien is, alleen
zonder de verhoging tussen de onderste ronde, open vorm en de
spiegelende plaat.
Via opnieuw een halfronde doorgang kwam de bezoeker in de één
na laatste zaal van de exposi�e. In deze zaal hing een mobile van
Alexander Calder (1898-1976). Sandberg was erg onder de indruk
van het werk van Calder en hee� meerdere tentoonstellingen
georganiseerd waarop het Figuur 3 Constan�n Brancusi, Nouwerk van Calder te zien was. veau-né 1916 (20x56 cm)

A�eelding 4.5 De hoekzaal, voor één deel met raam grenzend aan de achterzijde van het museum en het andere raamdeel aan de zijde van
de Van Baerlestraat. In de ruimte sculpturen van Brancusi. Figuur 5 toont het werk Le Poisson, zoals die vandaag de dag tot de collec�e van het
Museum of Modern Art in New York behoort.
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Calder was één van de eerste kunstenaars die beweging in de beeldende kunst introduceerde; de
man die er echt zijn beroep van gemaakt hee� en zich er helemaal op geconcentreerd hee� om
de beweging in de kunst – in de beeldhouwkunst dan – te brengen is wel Calder geweest’, zegt
Sandberg zelf over hem.31 ‘Calder hee� mobiles, bewegende sculpturen geschapen, ik weet niet

A�eelding 4.6a De eerste zaal aan de Van Baerlestraatzijde van het
museum vanuit de entree van de hoekzaal bekeken met uitzicht op de
laatste tentoonstellingszaal. Links in de ruimte hangt één van de mobiles
van Alexander Calder.

A�eelding 4.6b Dezelfde zaal vanaf de andere kant bezien.

of je ze beeldhouwwerken kunt noemen of plas�sche scheppingen, op evenwicht berustend. Bij
de minste tocht of wind wordt dat evenwicht verstoord en raken ze in beweging. (…) De mobiles
hadden geen mechanische middelen nodig en ik geloof, dat dat een hele belangrijke bijdrage is
geweest tot de ontwikkeling van de plas�sche kunsten – om nou geen onderscheid te willen maken
tussen schilderkunst en beeldhouwkunst’, vervolgt Sandberg. Zijn interesse voor beweging leidde
uiteindelijk in 1961 tot de tentoonstelling Bewogen Beweging, waarbij het publiek le�erlijk in ac�e
werd gezet en werken in beweging moest ze�en (hoofdstuk 6). Prominent aanwezig in deze zaal
was een sculptuur van ‘geelkoper en ijzer’ uit 1937 van Max Bill (1908-1994). De gladde, ronde vorm
op een driehoekige stellage vormde het middelpunt van deze ruimte en de bezoeker kon er vrij
omheen lopen. Verder hing in deze zaal in ieder geval werk van Cesar Domela-Nieuwenhuis (19001992) en Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899-1962).
In de laatste zaal tenslo�e hing werk van onder
andere Theo van Doesburg en Piet Mondriaan
bij elkaar. In deze zaal vallen ook de van de wand
uitstekende construc�es op waar plas�eken
op staan, vermoedelijk maque�es van S�jlarchitecten. In deze ruimte is goed te zien hoe
zelfs de lijnen binnen de kunstwerken mee de
composi�e bepalen. Zelfs met de aard en het
karakter van de verschillende kunstenaars en
hun werken lijkt rekening gehouden te zijn.
Het werk van Mondriaan, die al�jd werkte
met sobere, rechte lijnen, hangt allemaal op
dezelfde hoogte met de onderkanten uitgelijnd.
Het werk van Van Doesburg wordt gekenmerkt
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A�eelding 4.7a De laatste tentoonstellingszaal met werk van Theo van Doesburg aan de achterwand en aan de zijkant werken van Piet Mondriaan.
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A�eelding 4.7b Blik terug vanuit de laatste tentoonstellingszaal met rechts in beeld uitzicht op de voorgaande zaal en
de doorgang naar de hoekzaal. Vanaf dit punt moest de bezoeker weer teruglopen door alle zalen.

door het gebruik van diagonale lijnen. Deze ritmiek komt
terug in de composi�e van de wand. Tegenover het werk van
Theo van Doesburg hangen werken van kunstenaars die ook
experimenteerden met de cirkelvorm in het vierkante vlak.
De toegang naar de volgende zaal was afgesloten. Van hieruit
moest de bezoeker in tegengestelde rich�ng nogmaals door
alle zalen heen. Hierdoor werd nogmaals de totaliteit van
het ontwerp benadrukt.

4.5 Invloed Mart Stam
Wat bij deze tentoonstelling opvalt is de samenwerking
met architecten. De tentoonstellingscommissie bestond
naast Nelly van Doesburg, Roëll en Sandberg alleen maar
uit architecten. Mart Stam was verantwoordelijk voor Figuur 4 Theo van Doesburg, Contra-composi�e
de inrich�ng. Hoe dat in de prak�jk is gegaan, is niet te V 1924 (100x100 cm) , in bezit van het Stedelijk
Museum, Amsterdam
achterhalen. Zowel in de krantenar�kelen die naar aanleiding
van deze tentoonstelling verschenen als in de literatuur wordt
hij genoemd als de inrichter. Nergens wordt iets gezegd over
een bijdrage van Willem Sandberg aan het inrichten van de
exposi�e, alhoewel het ook niet uitgesloten is dat Sandberg
in de prak�jk meehielp met het ordenen en hangen vand e
werken. Max Arian, biograaf van Willem Sandberg, schrij� in
1997 dat Mart Stam een belangrijk contact is geweest voor
Sandberg: ‘Architect Mart Stam was van grote invloed op
Sandbergs ideeën, maar toen Stam allang verdwenen was,
bracht Sandberg ze nog in prak�jk.’
Mart Stam was een Nederlands architect, stedenbouwkundige
en meubelontwerper en had belangrijke rela�es met
vooruitstrevende kunstenaars en ontwerpers in het
buitenland, waaronder de Rus El Lissitsky, die met zijn Figuur 4 Theo van Doesburg, Simultane contracomposi�e 1930 (50,1 × 49,8 cm), in bezit van
Prounenraum een belangrijke bijdrage hee� geleverd aan het Museum of Modern Art, New York
veranderende opva�ngen rondom tentoonstellingsdesign
en als kunstenaar van invloed was op en werd beïnvloed
door de in dit hoofdstuk genoemde kunststromingen. Beide mannen werden gevormd door het
socialis�sche en communis�sche principes en geloof in een betere samenleving. Mart Stam hee�
door zijn ontwerpen en zijn docentschappen veel invloed gehad. Hij was een exponent van de
Nieuwe Zakelijkheid waarbij begrippen als ‘stabiliteit , soberheid, objec�viteit, economie, eﬃciënte
en dergelijke’ centraal stonden. Aanhangers van deze beweging vonden elkaar in verschillende
groepen, wat leidde tot de oprich�ng van het �jdschri� 8 en Opbouw in 1926. Juist dit blad wijdde
in 1938 een heel nummer aan de tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Architecten uit deze
beweging, waaronder Mart Stam zelf zaten in de tentoonstellingscommissie.
In het aan de tentoonstelling gewijde nummer staat een korte bijdrage van Mart Stam, dat treﬀend
genoemd kan worden als het gaat om de overeenkomsten met de ideeën van Sandberg zoals deze
ze na de oorlog formuleerde.
Een tentoonstelling kan een overzicht geven;
een overzicht van technisch kunnen;
een overzicht ook van dat wat een �jd of een persoon produceerde, een overzicht ook van een geheele in de

53

geschiedenis van de menschheid belangrijke ontwikkeling.
We kunnen zoo’n tentoonstelling betredende onze bril opze�en, potlood en no��eblok bereid houden en
onmiddellijk alles wat er is trachten in te deelen en te ordenen in de vakjes van ons gevormd inzicht.
Misschien – zou het kunnen zijn dat we er heen gaan, zonder te willen indeelen in vakjes – alleen maar
met een open oog en een gemoed open en bereid op te nemen.
Misschien zou het mogelijk zijn – wanneer een levende wensch bestaat zelf verder te komen – alle vooropgestelde
gedachten en alles wat men reeds zag en leerde te vergeten, om dan onbevangen de ui�ngen tegemoet te kunnen
treden.
Dit is nodig. Deze bereidheid is een noodzakelijkheid. De abstracten geven geen voorstellingen; geven ook geen
diepzinnige zich van het aardsche afwendende mys�ek - -. Maar om hun werk te kunnen beleven en waarderen is
het nodig een levende en voeldende mensch die in staat is zich o p e n te stellen voor de spanningen en krachten,
voor de accoorden uit kleuren en vormen, uit vlakken en ruimten.
M.S.

Het idee dat kunst een verrijkende ervaring kan zijn voor mensen met een open instelling zonder
veel vooroordeel, komt in de latere schrijfsels van Sandberg terug (hoofdstuk 2). Kunst als middel
tot persoonlijke groei, van vernieuwing en groei van de samenleving is een gedeelde opva�ng. Het
vormt bij Sandberg de grond van zijn denken en doen. In 1946 rich�en Stam en Sandberg, samen
met onder andere Gerrit Rietveld en Hans Jaﬀé een �jdschri� op met de �tel Open Oog. Doel ervan
was ‘de band vormen tussen de groepen in verschillende landen, die door dezelfde problemen
worden beziggehouden, die, van een zelfde drang tot vernieuwing vervuld, zich deel weten van
de grote omva�ende stroming, die alom stuwt naar radicalisering van de samenleving’. Voor Stam
als tentoonstellingsinrichter waren de bezoeker en het tentoongestelde uitgangspunt. Volgens
Jean Leering vormde deze ‘sociale inten�e’ van Mart Stam voor Willem Sandberg ‘een programma
waaraan hij tot het einde is trouw gebleven.’32

4.6 Samenva�ng en conclusie
De tentoonstelling Abstracte Kunst uit 1938 was een belangrijke tentoonstelling. Voor het eerst
werd er in een museum uitgebreid aandacht besteed aan deze moderne stroming. Tegelijker�jd
viel de tentoonstelling op door de vormgeving. Anders dan voorheen werden de werken niet keurig
uitgelijnd volgens een vast stramien, maar op het eerste gezicht willekeurig aan de muur gehangen
op verschillende en soms onwaarschijnlijke hoogten. Toch blijkt het te gaan om een weloverwogen
inrich�ng. De werken zijn zorgvuldig in de ruimte gehangen of geplaatst waardoor de tentoonstelling
als geheel in al zijn diversiteit een eenheid vormt. De tentoonstelling is daarmee een statement
van het construc�visme geworden. De hoofdverantwoordelijke voor de inrich�ng, Mart Stam, was
een prominente ontwerper en architect binnen het Nieuwe Bouwen. Binnen deze rich�ng stond
het samensmelten van kunstdisciplines en aandacht voor de vormgeving van de omgeving als
geheel voorop. Het paste in een grotere, interna�onale beweging van kunstenaars die geloofden
in de kracht van vooruitgang en het verbeteren van de samenleving en zagen kunst en het goede
ontwerp als belangrijke middelen bij het bereiken van deze idealen. De kunstenaar zou in staat zijn
om universele waarden aan te boren door het naturalisme te verlaten en met een goed ontworpen
omgeving zou de mens gelukkiger en de samenleving daarmee verbeterd worden. Sandberg werd
voor de oorlog geïnspireerd door dit soort opva�ngen en het werk van de abstracte kunstenaars.
Het werk van Mondriaan beïnvloedde zelfs belangrijke keuzes in zijn leven zoals het opgeven van
het kunstenaarschap. Hij leerde veel kunstenaars persoonlijk kennen en werkte nauw samen met
onder andere Mart Stam. Deze samenwerking ze�e zich ook na de oorlog voort. Stam was een
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belangrijk adviseur van Sandberg waar het ging om de herinrich�ng van het Stedelijk Museum.
De tentoonstelling was ook van invloed op jonge mensen die na de oorlog zelf de posi�e van
vooruitstrevende kunstenaars en ontwerpers zouden innemen, zoals Eugène Brands (1913-2002)
en Aldo van Eyck. De tentoonstelling als totaalkunst werd door laatstgenoemde opgepikt en later
gebruikt bij zijn ontwerp voor de tentoonstelling van de experimentelen in 1949 en ook als zodanig
verwoord. Op deze tentoonstelling was werk van Alexander Calder aanwezig. Zijn werk zou later
min of meer aanleiding of inspira�ebron voor Sandberg zijn tot het maken van Bewogen Beweging
in 1961. Concluderend kan gesteld worden dat door de contacten van Sandberg met de avant-garde
van zijn �jd en de gevoeligheid voor hun werk tezamen met de verwantschap in denkbeelden hem
hebben diep hebben gevormd. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het voor Sandberg zo
enorm belangrijk was om deze tentoonstelling later als zijn eerste wapenfeit te presenteren, zelfs
als zijn rol daarbij iets meer aangedikt werd dan in werkelijkheid het geval was.
Noten bij hoofdstuk 4
1
Tentoonstelling Abstracte Kunst, Stedelijk Museum Amsterdam 2-24 april 1938, Amsterdam 1938, 4
2
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dood onvermoeibaar en gepassioneerd steeds weer aandacht.
7
Van Moorsel, 233 noot 33
8
Archief Stedelijk Museum, doos Tentoonstellingen 1938, mapje Abstracte Kunst
9
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van abstracte kunst te maken’
10
Leeuw-Marcar, 146
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Leeuw-Marcar, 146
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Petersen en Bra�nga, 21
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16
Roodenburg-Schadd, 58
17
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22
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5 EXPERIMENTELEN IN HET STEDELIJK MUSEUM (1949)
De voor 1940 ingeze�e lijn om binnen het Stedelijk Museum meer en meer de nadruk te leggen op
moderne en hedendaagse kunst en daardoor te kiezen voor een voor die �jd zeer vooruitstrevend
beleid, kwam door de oorlog s�l te staan. Na 1945 pakte Willem Sandberg de reeds ingeslagen
koers weer voortvarend op. Hij was nu zelf directeur en zoals aangetoond in eerdere hoofdstukken
voelde hij door de oorlog weinig tot geen remmingen meer ten opzichte van autoriteiten, in zijn
geval met name het gemeentebestuur en de media. Hij keek uit naar de vernieuwingen en het
experiment binnen de kunsten en gaf de nieuwe genera�e kunstenaars ruimhar�g een plek in het
Stedelijk Museum. Hierdoor ontstonden boeiende tentoonstellingen waarbij de inrich�ng een steeds
prominentere rol ging spelen en de scheidslijnen tussen kunst en omgeving me�er�jd vervaagden.
In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe in 1938 bij de inrich�ng van de tentoonstelling
Abstracte Kunst nieuwe elementen binnen de tentoonstellingsinrich�ng werden geïntroduceerd.
Een stap verder werd er gegaan in november 1949, toen in het Stedelijk Museum de tentoonstelling
Exposi�on Interna�onale d’Art Expérimental plaatsvond. Deze tentoonstelling is om meerdere
redenen belangrijk geweest binnen de geschiedenis van de moderne kunst. Allereerst was het
één van de eerste ac�viteiten waarbij de toen pas opgerichte Cobragroep gezamenlijk optrad.1
Daarnaast was het voor die �jd nog steeds uniek dat er zoveel werk van interna�onale hedendaagse
kunstenaars bijeen te zien was in een Nederlands museum. Voor die �jd had Sandberg al wel
aandacht besteed aan de jongste genera�e kunstenaars, maar binnen de museumwereld van toen
was er over het algemeen weinig animo geweest voor de nieuwste kunst. Wat de tentoonstelling
voor dit onderzoek interessant maakt, is de wijze waarop deze werd ingericht door architect Aldo
van Eyck. Met de manier waarop hij het werk van de experimentelen arrangeerde, borduurde hij
voort op de vernieuwingen binnen het tentoonstellingsdesign zoals die in 1938 voor het eerst waren
ingezet, ging daarin nog een stapje verder en gaf bovendien woorden aan zijn gedachten over de
kunst van het tentoonstellen.

5.1 Aanleiding en voorgeschiedenis
Omdat Sandberg zich als voorvechter van de avant-garde presenteerde, kon het bijna niet anders
dan dat vooruitstrevende kunstenaars op den duur ook zelf contact met hem zochten in de hoop
op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. De directe aanleiding van de tentoonstelling
Exposi�on Interna�onale d’Art Expérimental was een verzoek daartoe van beeldend kunstenaar
Eugène Brands, die overigens als kunstenaar beïnvloed was door de tentoonstelling Abstracte Kunst
uit 1938.2 Sandberg was al snel na de oorlog onder de indruk geraakt van het werk van Brands en
had �jdens de tentoonstelling Jonge Schilders in 1946 veel aandacht aan hem besteed.3 Volgens een
brief van Brands aan Sandberg uit september 1948 had Sandberg hem toegezegd dat hij samen met
Appel en Corneille mocht exposeren in het Stedelijk.4 Het oprichten van de Experimentele Groep op
16 juli 1948 was voor Brands aanleiding om Sandberg aan zijn eerder gedane belo�e te herinneren.
Uit deze brief spreekt duidelijk de revolu�onaire en reac�onaire geest van de experimentelen.
Ze wisten goed waar ze moesten zijn om gehoor te vinden. Brands doet een direct beroep op de
vernieuwingsdri� van Willem Sandberg en schrij� ondermeer: ‘Daar wij U kennen als iemand die
gaarne bereid is op de bres te staan, waar het gaat om frisse spontane ideeën ingang te doen vinden
(op dit meest behoudende brokje bodem van Europa) hopen wij ook in deze op Uw medewerking
te mogen rekenen in verband met het exposeren van ons werk.’ Het verzoek bleek niet vergeefs.
Sandberg ging akkoord met het voorstel en bracht een posi�ef advies uit aan de toenmalige
Amsterdamse wethouder van Kunstzaken A. de Roos, die met de tentoonstelling instemde. Vanaf
dit moment verliepen de contacten oﬃcieel via de Experimentele Groep die zelf verantwoordelijk
was voor het samenstellen, organiseren, inrichten en het bekos�gen van de tentoonstelling.5 Dat
was overigens gebruikelijk als kunstenaarsverenigingen ruimte binnen het museum kregen om te
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exposeren. Al gauw ontstond de behoe�e om niet alleen werk van de Nederlandse Experimentele
Groep te tonen, maar om daarnaast zielsverwante buitenlandse kunstenaars uit te nodigen. Ook
voor deze wijziging van het oorspronkelijke plan werd toestemming gevraagd aan het stadsbestuur.
Zo werd het verzoek van Brands aan Sandberg uiteindelijk de basis voor een interna�onale
tentoonstelling van experimentele, expressieve kunst.6

5.2 De rol van Sandberg
Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt, was de exposi�e het ini�a�ef van kunstenaars en werd het
niet in eerste instan�e door Sandberg of het Stedelijk Museum geïni�eerd, alhoewel Sandberg wel
een oﬃcieuze toezegging aan het adres van Brands had geuit. Ook had Sandberg, buiten dat hij de
zalen ter beschikking stelde en meedacht bij de totstandkoming van de tentoonstelling, niet veel te
maken met de organisa�e en inrich�ng ervan. Volgens Petersen en Bra�nga bemoeide Sandberg
zich niet met de tentoon te stellen werken en maakte de tentoonstelling uiteindelijk zelfs indruk
op Sandberg.7 Ook Roodenburg-Schadd meldt dat het aandeel van Sandberg in de organisa�e,
samenstelling en inrich�ng nihil was geweest.8 Alleen Willemijn Stokvis schrij� dat er toch sprake
was van ‘enige kleine bemoeienissen’.9 Zo wees Sandberg het verzoek om ook Jean Dubuﬀet als
exposant uit te nodigen van de hand.10 Uit het feit dat Sandberg deze nieuwe genera�e kunstenaars
toonde en ze ruimschoots de vrije hand gaf bij de samenstelling en presenta�e van hun werk, blijkt
zijn open houding ten aanzien van de nieuwe kunst en het experiment in de prak�jk. Hij maakte
zo zijn ideeën over kunst, kunstenaar en de rol van het museum erin zichtbaar. Wat opvalt, is dat
zowel de betrokken kunstenaars als latere onderzoekers het plaatsvinden van deze kunsthistorisch
gezien belangrijke tentoonstelling wel degelijk toeschrijven aan het ruimhar�ge en vernieuwende
beleid van Sandberg. Willemijn Stokvis merkt in haar omvangrijke studie naar Cobra op, ‘dat zij
hun exposi�e in dit museum konden houden, was te danken aan het soepele beleid van Willem
Sandberg.’ Chris�an Dotremont (1922-1957), die ook deelnam aan de tentoonstelling en met een
redevoering mede aanleiding gaf tot een enorme rel rond de tentoonstelling, merkte later op dat de
exposi�e georganiseerd is ‘grâce à Sandberg, il ne faut pas l’oublier’.11

5.3 Aldo van Eyck
Het bijeenbrengen van kunst is kunstma�g en dat past bij kunst! Alleen kan het dan niet
objec�ef gebeuren: niet als men tot een adequate oplossing wil komen voor een speciﬁek
treﬀen waarvan de inten�e zinrijk kan zijn maar daarom nog geen intrinsiek deel is van de
werken zelf. Eender of verschillend, van één schilder of meerdere schilders, zij verdragen
elkaar niet zonder meer naast elkaar in eenzelfde zaal.12
Aldo van Eyck

Voor de inrich�ng van de tentoonstelling werd door de Experimentele Groep een beroep gedaan op
Aldo van Eyck. Deze Nederlandse architect had van 1938 tot 1946 in Zürich gewoond. Aanvankelijk
verbleef hij daar vanwege zijn opleiding, maar dat werd verlengd door het uitbreken van de oorlog.
Zijn jaren in Zürich waren bij de ontwikkeling van zijn opva�ngen over kunst van cruciaal belang. Door
de (rela�eve) vrijheid �jdens de oorlog vanwege de neutrale posi�e van Zwitserland, was Zürich één
van de weinige steden in Europa waar in die dagen echt sprake kon zijn van vrij kunstenaarschap.
In 1943 leerde Van Eyck hier Carola Giedion-Welcker (1893-1979) kennen. Zij was een specialist
op het gebied van twin�gste-eeuwse kunst en had bovendien een grote kennissenkring van avantgardis�sche kunstenaars die regelma�g bijeenkwam. Van Eyck was een getalenteerd en veelzijdig
persoon met een brede belangstelling en een grote welbespraaktheid. Hij werd dan ook, samen
met zijn vrouw Hannie van Roojen, in deze vriendenkring opgenomen en leerde zo veel kunstenaars
persoonlijk kennen. Ook maakte hij in Zürich kennis met verschillende kunststromingen, waaronder
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het surrealisme en Dada. Van Eyck stelde een lijst op met kunstenaars die hij bewonderde en tot
zijn geestelijke verwanten rekende.13 Hieruit blijkt dat hij zich daarbij niet aan één kunstopva�ng
conformeerde. Modernisten en construc�visten als Hans Arp, Constan�n Brancusi, Piet Mondriaan en
Gerrit Rietveld stonden erop, maar ook kunstenaars uit de meer expressionis�sche en surrealis�sche
hoek als Paul Klee, Joan Miró, Guillaume Apollinaire, Giorgio de Chirico en Robert Delaunay waren
vertegenwoordigd.14 De Zwitserse kunstenaar Richard Paul Lohse zou deze veelzijdige belangstelling
later als volgt omschrijven; ‘Hij hee� steeds een polaire natuur gehad. Ik heb ooit tegen hem
gezegd: ‘Jij bestaat uit Miró en Mondriaan. En die twee voeren een voortdurend gevecht in jouw
binnenste”.15 In een monograﬁe over Van Eyck werkt Francis Strauven duidelijk uit hoe deze dubbele
loyaliteit bij de architect te plaatsen is binnen zijn denken en architectuuropva�ng.16 Van Eyck komt
hierin naar voren als iemand die op zoek was naar ‘de beweging van de volledige werkelijkheid’.17
De diverse maatschappijopva�ngen en kunststromingen zag hij daarbij nooit als absoluut, maar
als een onderdeel van die werkelijkheid. Hij zag in dat ‘beeldende kunstenaars (…) groot kunnen
zijn op grond van eenzijdigheid’.18 Hierdoor kon hij dus zowel het construc�visme en de kunst van
Mondriaan als het werk van een surrealist als Miró waarderen. Deze houding werd terugkijkend ook
door één van de deelnemers zelf, namelijk Constant, als zodanig herkend, erkend en geformuleerd:
‘De bewondering voor Mondriaan bele�e hem niet om heel erg open te staan voor onze wijze van
denken en werken. In zijn benadering van kunst bleek hij helemaal niet behept te zijn met een
of andere exclusieve doctrine. Hij herkende ook het nieuwe in wat we deden: het collec�eve en
de spontaniteit in ons werk. Hij zag dat dit bij ons toch heel anders lag dan bij de surrealisten en
dadaïsten.’19
De Cobraschilders wilden impulsieve en expressieve kunst maken en ze�en zich daarmee af
tegen de bestaande culturele tradi�es. Zo was De S�jl in hun ogen te steriel en het surrealisme te
intellectualis�sch. De Cobraschilders wilden in de eerste plaats spontaan zijn en namen de kunst van
kinderen en de zogenaamde primi�eve culturen als voorbeeld. Hun werk was vitaal en schreeuwde
als het ware de wereld in. Door middel van publica�es en manifesten verkondigden ze luidkeels hun
standpunten. In het overwegend tradi�onele Nederlandse kunstklimaat deden ze hiermee heel wat
stof opwaaien. Ze ondervonden daarin veel tegenstand. De samenwerking tussen de experimentelen
en de architect ontstond doordat Van Eyck al heel vroeg oprechte interesse toonde in de het werk
van de Cobraschilders waarin hij ‘authen�eke ui�ngen van het nieuwe bewustzijn herkende’. De
toen jonge schilder Constant Nieuwenhuys (1920-2005) had in 1947 contact gezocht met Van Eyck
nadat hij erachter was gekomen dat deze werk van de door hem bewonderde kunstenaar Miró in
zijn bezit had.20 Dat was nog voordat Constant verwante schilders als Appel en Corneille had leren
kennen. Aldo van Eyck leerde op zijn beurt via Constant in de daarop volgende jaren de andere
leden van Cobra kennen en waardeerde hun werk zozeer dat hij in Nederland één van de eerste
pleitbezorgers en verdedigers van Cobra werd.21 Constant noemt Van Eyck later ‘een van onze eerste
fans, een van de eersten die ook van ons kocht’. Corneille verklaarde: ‘wij hebben aan Aldo een
grote steun gehad. Hij hee� ons door zijn aanstekelijke enthousiasme enorm ges�muleerd. (…) Hij
hee� ons met scherpzinnigheid, en tegelijker�jd ook met grote felheid verdedigd. Daar ben ik hem
nog steeds heel dankbaar voor’.22 De posi�eve waardering van mensen als Sandberg en Van Eyck
betekende veel voor ze. Vanwege zijn betrokkenheid bij de toen nog jonge en over het algemeen
onbegrepen kunstenaars, werd Van Eyck door hen gevraagd de inrich�ng van de tentoonstelling
te verzorgen. Gezien de belangstelling en betrokkenheid bij hun kunst was dit een logische keuze,
maar wel één met een opmerkelijk resultaat.

5.4 De inrich�ng van de tentoonstelling
Op de exposi�e waren ruim twin�g kunstenaars van �en verschillende na�onaliteiten met hun werk
vertegenwoordigd. Onder hen waren onder meer de Nederlanders Karel Appel, Constant, Corneille,
Anton Rooskens, Eugène Brands en Theo Wolvecamp, de Denen Carl-Henning Pedersen, Henry
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Heerup en Asger Jorn en de Belg Pierre Alechinsky.23 Daarnaast waren ook enkele experimentele
dichters uitgenodigd, waaronder Gerrit Kouwenaar, Bert Schierbeek, Lucebert, Jan Elburg en de Belg
Chris�an Dotremont. Het was de taak van Aldo van Eyck om het werk van al deze kunstenaars, zowel
schilderijen, graﬁek, sculpturen als gedichten, bijeen te brengen tot een samenhangend geheel.
Dit was temeer geen gemakkelijke opgave, aangezien het werk van jonge kunstenaars betrof die
nog geen uitgebreid oeuvre hadden. De aanwezige werken waren zowel qua hoeveelheid als qua
omvang gering vergeleken bij de beschikbare ruimte.24 Daarbij kwam dan nog dat de tentoonstelling
door de kunstenaars zelf bekos�gd moest worden. Het budget was hierdoor miniem.25
De opstelling die Van Eyck voor de tentoongestelde werken koos, is op zijn minst verrassend en
zeker vooruitstrevend en vernieuwend te noemen. Uit latere opmerkingen van Van Eyck over de
inrich�ng blijkt dat hij bij het inrichten het uitgangspunt hanteerde dat het bijeenbrengen van
werken al�jd een kunstma�g gebeuren is, zelfs als de kunstenaars een gezamenlijke boodschap
willen uitdragen.26 Hij merkt verder op dat ‘Ofschoon het gezamenlijk optreden deze keer juist van
meet af aan hoofddoel van de kunstenaars zelf was - en dus ook van hun kunst - realiseerde ik
mij toen pas goed dat in de meeste gevallen het incidenteel bij elkaar brengen en laten zien van
een veelvoud kunstwerken - het maken van tentoonstellingen dus - een handeling achteraf is, een
kunstma�g gebeuren.’ Van Eyck va�e de beschikbare zalen van het Stedelijk dan ook op als een
leeg, ruimtelijk kunstwerk waarvan hij de composi�e moest gaan bepalen met behulp van de te
exposeren werken. Al die individuele werken moesten dan samen een boodschap van vernieuwing
en expressie, van vitaliteit en spontaniteit uitstralen die ageerde tegen al het, in de ogen van de
kunstenaars, gezapige, dogma�sche en intellectualis�sche werk van hun voorgangers en �jdgenoten.
Hij week daarbij heel bewust af van
de gangbare manier van inrichten
van een tentoonstelling; in zijn
eigen woorden: ‘Er werd een einde
aan de heersende gebruikelijke
maar onzinnige scheiding tussen
schilderkunst en plas�ek gemaakt.
Er kwam ook een einde aan de
scheiding tussen groot en klein
– kleine schilderijtjes samen in
kleine zaaltjes, grote bij elkaar in
grote. Ook kwam er een einde aan
de nog onbegrijpelijkere scheiding
van technieken, etsen, litho’s,
aquarellen, gouaches, schilderijen
(…) Nu niet meer uit elkaar gerukt
gepresenteerd, maar waar nodig bij
elkaar. De Avant-Garde had immers
alle categorieën doorbroken en
er juist ontelbare aan toegevoegd
A�eelding 5.1 De gang naast de monumentale trap diende als entree naar de tentoonstelling. Links een vitrine met daarin publica�es van het �jschri� CoBrA. Aan de smalle
- zo ook Cobra. Dus het moest
wand het werk Barricade (1949) van Constant dat hij in opdracht van Van Eyck speciaal
wel anders en nu was het dé
voor deze tentoonstelling vervaardigde op kosten van het Stedelijk Museum.
gelegenheid.’27
Enkele opmerkelijke parallellen met de tentoonstelling Abstracte Kunst uit 1938 vallen hier op.
Allereerst de manier waarop de ruimte opgevat werd. Net als Mart Stam werkte Van Eyck vanuit de
ruimte en arrangeerde de kunstwerken daarin met als gevolg een totaalbenadering. Ook hier werd
de tradi�onele manier van ophangen losgelaten en kwamen de werken vrij in de ruimte te hangen
en te staan. Alleen ging Van Eyck nog een stapje verder. Waar bij de construc�visten bij nadere
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beschouwing nog een heel duidelijke ordening aan te wijzen is en de werken via uitlijning aan elkaar
waren gerelateerd, lijkt de rela�e tussen de werken van de experimentelen veel persoonlijker en
meer intuï�ef tot stand zijn gekomen en daardoor minder aanwijsbaar. Toch ging Van Eyck ging
bij het inrichten wel degelijk volgens een bepaalde logica te werk. Zo werden op een zaal één of
twee werken als blikvangers op ooghoogte gehangen. Daar omheen groepeerde hij dan de andere
werken met asymmetrische en diagonale bewegingen.28 De werken hingen daardoor niet allemaal
op ooghoogte, maar a�ankelijk van hun onderwerp uitstraling en karakter hoog aan de muur of
juist laag tegen de plint aan.29 De schilderijen werden bovendien deels voorzien van brede latjes,
waardoor de werken soms echt een eindje van de muur af kwamen te hangen.30 Gerelateerd aan de
werken aan de muur werden in de zaal houten vlonders van verschillende afme�ngen en hoogtes
geplaatst met daarop liggend graﬁek en sculpturen. Daarin zit een verschil met de tentoonstelling
Abstracte Kunst, waar alleen ruimtelijk werk op vlonders werd getoond. De plateaus waren
belangrijke beeldelementen, die de ruimtelijke verbinding vormden tussen de werken aan de muur
en de plas�eken en graﬁek in de zaal. Door de vlonders werden alle werken aan elkaar gerelateerd
en ontstond er een totale, ruimtelijke composi�e. Aldo van Eyck memoreert: ‘Gebruikt werden hier
een aantal lage vlonders die ik in de kelder van het museum vond. Op deze vlonders (…) lag in
de meeste zalen – naast plas�eken – werk dat liggend tot stand is gekomen, zoals etsen, litho’s,
tekeningen, aquarellen, gouaches en collages, en waarbij – anders dan bij werk dat staande wordt
gemaakt, zoals schilderijen – boven en onder een rela�eve betekenis hee� en dus, indien vanaf de
overkant van een vlonder gezien, niet omgekeerd – ondersteboven – overkomt. Zulk liggend werk

A�eelding 5.2 De derde zaal vanuit de doorgang vanaf zaal 2 gezien. Op alle drie vlonders ligt graﬁsch werk, op het
eer-ste waarschijnlijk werken uit de reeks Les Mé�ers (1949) van Pierre Alechinsky. Een opmerkelijk verschil met
1938 toen alleen ruimtelijk werk op verhoogde plateaus kwam te staan. Aan de overkant het grote werk Mensen en
Dieren (1949) dat door Karel Appel ter plekke speciaal voor deze tentoonstelling is gemaakt. Rechts in beeld het werk
Le Jongleur van Jacques Doucet met erachter een plaat waardoor het werk niet tegen de wand aanhangt en er een
ruimtelijk eﬀect ontstaat.
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kan zich dan in de nabijheid van het grote aan de wand bevinden waar het wellicht mee te maken
hee�.’31 Om het geheel af te maken gaf hij de kunstenaars Appel, Constant en Brands opdracht ter
plekke grote doeken te beschilderen, omdat de meeste werken zo klein waren. De inrich�ng vroeg
als het ware om deze werken. In korte �jd werd door elk van deze kunstenaars ter plekke in het
museum een groot doek vervaardigd op kosten van het Stedelijk Museum. Ook Corneille droeg zijn

A�eelding 5.3 De dichterskooi in zaal 2 – de kleine ruimte waar de bezoeker doorheen moest om in de grote zalen
met zijlicht te komen.
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steentje bij door een kubus, gevonden in het depot, te beschilderen. Door zijn drukke bezigheden
als secretaris van de groep had hij geen �jd om een heel doek te maken.32
Voor de dichters had Van Eyck een aparte, kleine zaal ingericht (a�eelding 5.3). De bezoeker kwam
hier binnen nadat hij eerst door een lange gang, met aan de linkerkant publica�es van Cobra in
vitrines en aan de rechterwand in grote le�ers het woord COBRA geschilderd (a�eelding 5.1), was
gepasseerd. Aan het einde van de gang hing naast de deur naar de dichterszaal het grote doek
van Constant ge�teld Barricade. Dit werk was qua thema�ek communis�sch ge�nt en daardoor
dus sterk poli�ek geladen. Na dit werk te hebben aanschouwd kwam men in de dichterszaal,
donker geschilderd, spaarzaam verlicht en in het midden voorzien van een kooi gebouwd van
zwartgeschilderde latjes. In die kooi waren op diverse plekken gedichten en kreten van experimentele
dichters als Lucebert, Schierbeek en Dotremont beves�gd. Tegen de achterwand hadden de dichters
enkele literaire ui�ngen van voorgangers ‘geplakt’ met daarboven de leus ‘er is een lyriek die wij
afschaﬀen’. Het geheel kwam nogal dreigend en enigszins sinister en agressief over.33 Door het maken
van de schilderkooi ontstond een kunstzinnige omgeving vol symbolen en betekenissen, een vroege
voorloper van de omgevingskunst en het dynamische labyrint dat in 1962 in het Stedelijk Museum
werd gerealiseerd (hoofdstuk 7). Tegelijker�jd borduurde het ook voort op de experimenten die
voor de oorlog al waren gehouden door bijvoorbeeld Kurt Schwi�ers (1887-1942) en El Lissitsky. Zo
sluit deze tentoonstellingsinrich�ng aan op eerdere ontwikkelingen en vormt het een brug naar de
explosies van ui�ngen binnen de omgevingskunst een decennium later.
Na het passeren van de
schilderskooi betrad men de
zalen met schilderijen, graﬁek
en sculpturen, waarvan de
globale inrich�ng in deze
paragraaf al beschreven is.
Opmerkelijk genoeg vond deze
tentoonstelling plaats in exact
dezelfde ruimten als waar
in 1938 de tentoonstelling
Abstracte Kunst was ingericht.
In kleine, donkere zaal waar
in 1949 de dichterskooi werd
ingericht, hingen in 1938
aquarellen. De a�eeldingen
die van de Cobra-exposi�e te
vinden zijn geven een minder
volledig beeld dan de zaalfoto’s
in 1938 deden. Het is daarom A�eelding 5.4 De vierde zaal met in de hoek beelden van Erik Thommesen. Het werk aan
moeilijk te achterhalen welke de wand rechts in beeld is van Carl Henning-Pedersen. Daarnaast hangen twee kleine
werken er precies hingen en werkje van Theo Wolvecamp en achter de beelden hangt werk van Corneille.
waar. Willemijn Stokvis gee�
in haar boek Cobra. De weg naar spontaniteit een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige
kunstenaars en werken.34 Zij hee� daarbij foto’s opgenomen die door ene mevrouw E. KokkorrisSyriër zijn genomen �jdens het inrichten.35 Op deze foto’s is goed te zien dat de organisa�e van de
tentoonstelling een waar groepsgebeuren was. Van Eyck werd �jdens zijn werk geholpen door de
aanwezige kunstenaar en hun partners.
Achteraf kun je constateren dat Van Eyck de tentoonstelling als een totaalconcept benaderde,
waarbinnen elk individueel kunstwerk een unieke, eigen plaats kreeg. Het was juist door deze aanpak
dat de werken echt tot hun recht kwamen. En dat was precies wat Van Eyck ook voorstond: ‘Door
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niet van ooghoogte en gelijke onderlinge afstand uit te gaan kunnen schilderijen de ruimte die zij
nodig hebben krijgen, zelf als het ware vormen. Pas dan krijgt ieder werk een zo zelfstandig mogelijke
eigen plaats, waardoor een sterk gezamenlijk overkomen kan ontstaan’.36 Uit deze werkwijze blijkt
de brede en scherpzinnige visie van Aldo van Eyck die oog had voor het belang van het nieuwe en
het experiment in de kunst zonder zich daarbij aan één kunstopva�ng te conformeren. Door deze
open houding creëerde Van Eyck een ‘heldere, bijna Mondriaan-ach�ge ruimtelijke composi�e, die
he�ig bewogen werk van de Cobraschilders wonderwel tot hun recht deed komen’.37 En dat is een
merkwaardige paradox. Want de Cobrabeweging ageerde fel tegen de modernisten van voor de
oorlog en in theorie verdroegen deze twee kunstopva�ngen elkaar volstrekt niet. De keuze vindt
zijn verklaring in de zoektocht van Van Eyck naar de volledige waarheid die hij niet vond in één
bepaalde kunststroming. Hierdoor begreep hij dat de boodschap van Cobra juist het meest tot zijn
recht zou komen in een construc�vis�sche omgeving. Francis Strauven omschrij� dit treﬀend als hij
zegt: ‘Hij nam de vitalis�sche expressies van de Experimentelen op in Mondriaans geometrie van
het universele. Op deze wijze bleef hij niet alleen trouw aan zijn liefde voor zowel Cobra als De S�jl,
maar �lde hij de experimenten van Cobra tevens op uit de eenzijdigheid van het ins�nctma�ge.
Door deze impulsieve experimenten te confronteren met hun tegendeel, door ze te verenigen met
hun an�pode binnen de nieuwe werkelijkheid, de universele ‘verhoudingsbeelding’ van De S�jl,
beves�gde hij ze als integrerend deel van deze werkelijkheid.’38
De deelnemende kunstenaars waren buitengewoon tevreden over de inrich�ng. Constant bijvoorbeeld
verklaarde: ‘Die inrich�ngen vond ik prach�g. Daar waren we het, geloof ik, allemaal over eens. Een
schilderij was voor ons niet iets dat zo nodig op ooghoogte gepresenteerd moest worden. Het was
gewoon een gebaar in de ruimte. Niemand had er dan ook bezwaar tegen dat zijn schilderij op twee
meter hoogte kwam te hangen, of onderaan de muur, tegen de plint, of horizontaal op een houten
vlonder op de vloer, zodanig dat je je er over heen moest buigen om het te kunnen zien. Dat deden
we in ons atelier ook al�jd. Dat vond ik prima. Hij gebruikte onze schilderijen gewoon als vlakjes in
een eigen ruimtelijke composi�e.’39 Volgens Corneille was het maar goed dat de inrich�ng van de
tentoonstelling ‘abstract’ was, ‘want wij waren al wild genoeg. Zo’n gebeurtenis kon niet tot een
goed einde worden gebracht zonder een zekere vorm van regie’.40 Pierre Alechinsky beschouwde
op zijn beurt de inrich�ng van de tentoonstelling in Amsterdam, die later nog doorreisde naar Luik,
als de belangrijkste bijdrage van Van Eyck aan de Cobrabeweging. Volgens hem nam de architect
bezit van de ruimte ‘door een spel van spanningen tussen het nega�eve en het posi�eve. De ruimte
tussen de dingen, het ademen, de confronta�e…’41 Over zijn eigen werk zegt hij dat Van Eyck die ‘op
de best denkbare wijze’ hee� tentoongesteld door een reeks etsen horizontaal op lage vlonders te
presenteren naast een monumentaal werk van Karel Appel (a�eelding 5.2). Dit is namelijk ook de
posi�e waarin de werken waren ontstaan. ‘Dat was een sub�ele manier om de aandacht te ves�gen
op iets dat anders onopgemerkt zou gebleven zijn’.42 Bovendien constateert Alechinsky: ‘Zijn wijze
van inrichten hee� school gemaakt, overigens zonder dat zijn naam hiermee wordt verbonden.
Zelfs Willem Sandberg hee� daar heel veel van geleerd.’43

5.5 Ordening versus expressie
Het is opvallend dat Sandberg, die als jongeman zo gevormd werd door het werk en het gedachtegoed
van de construc�vis�sche kunstenaarsbewegingen (hoofdstuk 5.3, noot 29), toch zoveel ruimte gaf
aan jonge kunstenaars die met volle overtuiging zich juist tegen deze kunst afze�en. De verklaring
daarvan moet gezocht worden in het feit dat voor Sandberg kunst niet iets op zich was, maar
verbonden met de maatschappelijke ontwikkelingen. Net als Jaﬀé geloofde Sandberg in de moderne
kunst en zag hij kunst als een middel om een betere samenleving te realiseren. Voor de oorlog had
hij daarbij vooral oog voor de construc�visten. Hij voelde zich aangetrokken tot hun behoe�e aan
ordening en oog voor goede vormgeving. Maar na 1945 kreeg hij oog voor andere kunstvormen,
zoals het werk van abstract-expressionisten. Hij keek bovendien uit naar de vernieuwers en vond die
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onder andere in de kunstenaars die zich rond Cobra organiseerden. Hun frisse, nieuwe ui�ngen zag
hij als ui�ngen van die �jd en daarom was het van belang en kon hij de experimentelen alle ruimte
geven. In die zin lijken Sandberg en Van Eyck op elkaar. Beiden conformeerden zich niet aan één s�jl
of stroming, maar hadden oog voor het nieuwe in de kunst. Van Eyck zei in 1997 over Sandberg dat
het voor hem ‘M èn M’ was, ‘Mondriaan én Miró’.44 Datzelfde werd ruim �en jaar daarvoor ook al
over Van Eyck gezegd en verwijst uiteindelijk naar het ar�kel ‘Mondriaan of Miró?’ van kunstenaar
en publicist Joost Baljeu uit 1956-1957, waarin hij zich richt tegen het standpunt van Aldo van Eyck
en zich uitspreekt vóór objec�eve, ordenende kunst en tegen de subjec�ef expressionis�sche
kunst.45 Achter deze polemiek ging een toen breed gedragen kunsthistorische opva�ng schuil van
een polaire tweedeling tussen enerzijds kunst die ordent en op zoek is naar de ideale, universele
schoonheid en anderzijds de kunst die origineel, expressief en individueel is. Cézanne gold als de
vader van de ordende kunst, Van Gogh als die van de expressieve ui�ngen. De gangbare opva�ng
was dat beide rich�ngen zich bewogen naar een universele, abstracte kunst. Totdat de �jd deze
opva�ng inhaalde. Toen werden ordening en expressie termen om kunst in te delen naar de inten�e
van de kunstenaar.46 Jaﬀé hield zich zeer bezig met de theorievorming rond deze tweedeling en
organiseerde in 1961 de tentoonstelling Polariteit, het apollinische en het dionysische in de kunst
in het Stedelijk Museum. Tegen deze achtergrond wordt duidelijk dat Sandberg zich – zeker na de
oorlog – niet conformeerde aan één van de polen, maar zich net als Van Eyck openstelde voor wat
zich aandiende, zelfs als hij daar in eerste instan�e niet mee vertrouwd was. Aldo van Eyck noemt
deze dubbele loyaliteit een wezenskenmerk van Sandberg.47

5.6 Samenva�ng en conclusies
De in 1949 in het Stedelijk Museum gehouden Exposi�on Interna�onale d’Art Expérimental was in
meerdere opzichten belangrijk. Qua inrich�ng borduurde het voort op de tentoonstelling Abstracte
Kunst uit 1938, die in dezelfde zalen had plaatsgevonden. Architect Aldo van Eyck koos ervoor om
evenals Mart Stam een decennium eerder, van de ruimte uit te gaan en die te gebruiken als een leeg
vlak waarbinnen de kunstwerken hun plek moesten krijgen. Daarmee verliet hij de gebruikelijke
manier van ophangen en creëerde hij een ruimtelijke composi�e die als een totaalervaring moest
func�oneren en een gemeenschappelijke boodschap van vitaliteit en verniewing uitdroeg, waarbij
niet alleen de wanden, maar ook de vloeren door middel van het gebruik van vlonders meespeelden.
Hij ging daarbij wel een stapje verder dan Mart Stam. De composi�e van de wanden was expressiever
en extremer dan in 1938 en meer intuï�ef tot stand gekomen. Op de vlonders werd niet alleen
sculptuur tentoongesteld, maar kreeg ook graﬁek een plek. Daarbij kwamen de werken te liggen in
de posi�e waarin ze ook tot stand waren gekomen. Sommige grote doeken werden op verzoek ter
plekke gemaakt door kunstenaars vanwege de geringe omvang van het aantal beschikbare doeken
en de formaten. Zo kreeg het museum �jdelijk de func�e van atelier erbij. De dichterskooi was
binnen het geheel een apart element, een vroege ui�ng van omgevingkunst in het museum. Met
zijn inrich�ng sloot Van Eyck aan op de voor de oorlog ingeze�e ontwikkelingen en vormde hij een
opmaat naar latere tentoonstellingen waarbij de scheiding tussen de kunstdisciplines onderling en
kunst en leven nog meer vervaagden. Bijzonder aan de inrich�ng is ook dat Van Eyck het wilde van
de experimentelen goot in de ordening van de construc�visten. Dat kon hij door zijn totaalvisie op
kunst, waarbij hij diverse kunstui�ngen en –opva�ngen niet zag als absoluut, maar als onderdelen
van een groter geheel. Sandberg zelf kende diezelfde ontwikkeling. Hij was als mens en als typograaf
gevormd door de abstracten, maar zijn maatschappijvisie en vooruitgangsdenken deden hem op de
uitkijk staan naar nieuwe ontwikkelingen. Hij werd beïnvloed door het polariteitsdenken zoals dat
binnen de kunst in die �jd geformuleerd werd, mede door zijn collega Hans Jaﬀé, maar legde zich er
bij neer dat de �jd de theorie inhaalde. Daardoor kon hij openstaan voor het werk van de nieuwe
genera�e kunstenaars, die ageerden tegen de hun voorgangers waar hij zich zo bij thuis voelde en
ze bovendien een podium bieden voor hun experimenten.
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Tentoonstellingsposter van Bewogen Beweging, ontworpen door Diter Rot
met een raster van gaten, waardoor de ondergrond meespeelt in het ontwerp. (100 x 70 cm)
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6 HET STEDELIJK MUSEUM IN BEWEGING (1961)
‘In de vroege jaren zes�g zat ik op de Amsterdamse kunstnijverheidsschool geves�gd in een
negen�ende-eeuws schoolgebouw op een steenworp afstand van het Stedelijk Museum
waar de legendarische Willem Sandberg de scepter zwaaide en waar ik niet weg was te
slaan vanwege de vele verdomd interessante en inmiddels historische tentoonstellingen
als Bewogen Beweging en Dynamisch Labyrint, waarvoor zo’n beetje het hele museum
overhoop werd gehaald.’
Wim T. Schippers1

Uit een verzoek van jonge, vooruitstrevende kunstenaars ontstond in 1949 de overzichtstentoons
telling van de Experimentele Groep met de vernieuwende en goed doordachte inrich�ng van Aldo
van Eyck, die van de tentoonstelling een kunstwerk op zich maakte. In 1961 gaf Sandberg opnieuw
een groep kunstenaars de ruimte om hun werk te tonen. Van 10 maart tot en met 17 april van dat
jaar vond de tentoonstelling Bewogen Beweging in het Stedelijk Museum plaats. Ook dit keer was
de aard van het werk van invloed op de presenta�e en er werd weer een stapje verder gegaan;
voor één van de eerste keren werd het publiek in een museum ac�ef betrokken bij de objecten.
De tentoonstelling toonde een uitgebreid overzicht van kine�sche (bewegende) kunst. Het publiek
mocht de werken aanraken en ac�veren en daardoor werden ze in plaats van passieve, afstandelijke
toeschouwers zelf belangrijk onderdeel van de tentoonstelling. Met deze tentoonstelling zocht
Sandberg samen met de deelnemende kunstenaars de grenzen van de beeldende kunsten op.2

6.1 Organisa�e van Bewogen Beweging
Sandberg was geïnteresseerd in beweging in de kunst.3 Zo organiseerde hij tussen 1945 en 1960 in
totaal drie keer een tentoonstelling van het werk van Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder
(1898-1976) 4, die zich bezighield met kine�sche kunst. In 1960 raakte Sandberg bij Willy Rotzler
in Zürich in gesprek met de kunstenaar Daniel Spoerri (1930).5 Deze van oorsprong Roemeense
kunstenaar was begonnen als danser, maar verdiepte zich juist in deze periode samen met onder
andere Jean Tinguely (1925-1991) in nieuwe, dynamische theatervormen, de rela�e tussen kunst en
beweging en de interac�e tussen kunst en publiek. Het enthousiasme, de energie en de veelzijdige
kennis van Spoerri spraken Sandberg aan.6 Het gesprek eindigde in het verzoek van Sandberg aan
Spoerri om een voorstel te maken voor een tentoonstelling
over kine�sche kunst, waarbij de ac�eve betrokkenheid van de
bezoeker één van de vereisten was. In april van datzelfde jaar
schreef Spoerri in een brief een uitvoerig plan en Sandberg was
enthousiast daarover. Het bleek dat ook Pontus Hultén (19242006), directeur van het Moderna Museet in Stockholm grote
interesse had voor een dergelijke tentoonstelling. Hultén had
in 1955 al meegewerkt aan de organisa�e van de exposi�e Le
Mouvement in Galerie Denise René in Parijs, de eerste overzic
htstentoonstelling van bewegende kunst ooit, en was derhalve
goed op de hoogte van kine�sche kunst. Er werd besloten
om samen de krachten te bundelen. Ook Tinguely, bevriend
met zowel Spoerri als Hultén, werd aan het organisa�eteam
toegevoegd. Afgesproken werd dat de tentoonstelling in
het voorjaar van 1961 in Amsterdam van start zou gaan
om dan door te reizen onder de �tel Rörsele i konsten naar
het Louisiana Museum in Humlebæk (Kopenhagen) en het
Moderna Museet in Stockholm. Sandberg bemoeide zich op
een enkele inhoudelijke sugges�e na niet met de organisa�e Tentoonstellingsaﬃche ontworpen door
Willem Sandberg in 1947 (50 x 33 cm).
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van de tentoonstelling.7 Wel bedacht hij de tentoonstellings�tel Bewogen Beweging. Het waren
Hultén en Spoerri die een uitgebreid overzicht bijeenbrachten van beweging in de kunst van de 20ste
eeuw.

6.2 De bezoeker in beweging
Naast zijn fascina�e voor beweging was een tweede belangrijke reden voor Sandberg om deze
tentoonstelling in zijn museum te houden de ac�eve rol die de bezoeker zou gaan spelen; ‘Ik begrijp
dat het noodzakelijk is, dat er bordjes staan van ‘niet aanraken’ of dat suppoosten, wanneer mensen
met hun vingers aan een Mondriaan zi�en, hun [sic] terechtwijzen, maar aan de andere kant hebben
mensen dikwijls niet genoeg aan hun ogen. Ze moeten de dingen ook kunnen aanraken, kunnen
voelen en als ze nog iets in beweging kunnen ze�en, dan is dat op�maal. ‘Bewogen Beweging’ was
er dus vooral op gericht om de mensen te betrekken bij de tentoonstelling. Men kon op de dingen
gaan zi�en, op knoppen drukken, men kon ze geluid laten maken of laten hobbelen.’8 Kunst, publiek
en kunstenaar kwamen elkaar op deze manier elkaar een stuk nader. Dit past binnen de opva�ngen
van Sandberg om kunst en publiek met elkaar in contact te brengen en de kunstenaar gelegenheid
te bieden om te experimenteren, maar was tegelijker�jd revolu�onair in de museumwereld van die
�jd. Juist in musea heerste de heiligheid van het voorwerp en het was een totaal nieuw concept dat
bezoekers zelf dingen mochten aanraken.

6.3 Kine�sche kunst
Beweging stond centraal bij de kunst die getoond werd.
Hoewel beweging in de kunst oorspronkelijk incidenteel
plaatsvond, valt op dat de oorsprong ervan gezocht moet
worden bij Dada, zoals dat ook geldt voor het gebruik van de
ruimte als totaalkunstwerk. Marcel Duchamp (1887-1968) was
de eerste kunstenaar die een bewegend object maakte toen
hij in 1913 een ﬁetswiel op zijn kop op een krukje monteerde
en dat tot kunst verklaarde. Daarmee was hij niet alleen de
eerste die daadwerkelijke beweging, in plaats van alleen
de sugges�e ervan, binnen de kunsten introduceerde, ook
haalde hij er alledaagse, industrieel vervaardigde objecten
uit hun gewone context
en verhief ze zo tot kunst.
Hij riep daarmee vragen
op over de scheidslijnen
tussen kunst en leven en Figuur 1 Marcel Duchamp, Roue de bicycle�e (1913)
h 128,5
veranderde het aanzien
van de kunst voorgoed. Andere voorbeelden van kunstenaars
uit die �jd die werkten met beweging waren Man Ray (18901976), Naum Gabo (1890-1977) en de Russische kunstenaar
Vladimir Tatlin (1885-1953). Maar bij deze kunstenaars ging
het met name om incidentele experimenten binnen een veel
groter en gevarieerder oeuvre. Alexander Calder was één van
de eerste kunstenaars die zich echt helemaal toelegde op de
bewegingskunst. Onder invloed van het werk van Mondriaan en
Miró9, maakte hij mobiles; fragiele sculpturen gebaseerd op het
principe van evenwicht die door een zuchtje wind in beweging
komen. In 1938 was één van zijn mobiles vertegenwoordigd

Figuur 2 Een klein kind ac�veert �jdens Bewogen Beweging een mobile van Alexander Calder.

op de tentoonstelling Abstracte Kunst (a�eelding 6.6a). Alhoewel Bewogen Beweging op het
eerste gezicht niks te maken lijkt te hebben met deze tentoonstelling is er toch een zekere lijn te
trekken tussen wat er in de jaren voor de oorlog gebeurde en wat zich in de jaren 1960 met kracht
manifesteerde. In zowel 1938 en 1949 werd de ruimte als geheel van belang en kwam de bezoeker
als het ware in een ruimtelijke composi�e terecht. Maar het bleef afstandelijk; vanuit de ruimte
kijken naar sta�sche werken op de wand of op de vloer. De aard van de kine�sche kunst verdroeg
deze afstandelijkheid niet. Werken die bewegen hebben een impuls van buitenaf nodig. Dat kan
zwaartekracht of luchtverplaatsing zijn, maar ook aanraking of het opstarten van een motorisch
aangedreven mechaniek door middel van een knop of schakelaar. Gedurende het begin van de
twin�gste eeuw hielden verschillende kunstenaars zich bezig met vraagstellingen rond de interac�e
tussen kunst en publiek en de waarde en func�e van kunst. Vanuit die belangstelling en de daarbij
horende experimenten ontstond kunst om aan te raken. In de jaren 1960 was deze kunst zeer actueel.
Sandberg pikte dat op en Het Stedelijk Museum was met deze tentoonstelling baanbrekend bezig.
Het persoonlijke contact dat Sandberg met kunstenaars had was hierbij wederom van wezenlijk
belang. Juist daardoor wist hij wat er speelde binnen de kunst van zijn �jd en gaf hij vervolgens ook
alle gelegenheid om dit actuele werk tentoon te stellen.

A�eelding 6.1a Bij Bewogen Beweging stond de bezoeker centraal. Door middel van blazen, gooien, aanraking of het
indrukken van een knop kon de bezoeker objecten ac�veren. Daardoor ontstond een heel ander beeld dan gebruikelijk bij tentoonstellingen, zoals op deze a�eelding te zien is. Geen lege, s�lle zalen met wi�e muren en een enkele
bezoeker die aandach�g kijkt, maar een divers en jong publiek, chaos, ac�e en veel plezier. Veel kinderen van toen
die deze tentoonstelling gezien hebben, herinneren zich deze tentoonstelling nu nog levendig.

6.4 Deelnemers
Uit de catalogus, die werd ontworpen door Hultén en qua s�jl en formaat afwijkt van de catalogi van
het Stedelijk Museum die doorgaans door Sandberg werden ontworpen, blijkt dat de tentoonstelling
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een uitvoerig overzicht gaf van bewegingskunst. 10 De catalogus opent met een korte inleiding van
Hultén en vier pagina’s met citaten van onderling heel verschillende kunstenaars en kunstkenners.
Een ‘Kort lexicon over enige van de kunstenaars die met kine�sche kunst gewerkt hebben’ beslaat
de daaropvolgende ach�en pagina’s, bestaande uit 75 namen op alfabe�sche volgorde. Bij elke
kunstenaar staat een korte, soms wat uitgebreidere, levens- en werkbeschrijving. Sandberg schreef
de tekst over Calder. Verder werd een lijst met tentoongestelde werken opgenomen, die in totaal 222
objecten bevat van ruim 70 kunstenaars.11 Calder en Tinguely blijken het ruimst vertegenwoordigd
met ieder circa 28 werken. Andere belangrijke vertegenwoordigers uit deze kunststroming die op
de tentoonstelling te zien waren, zijn onder andere Yaacov Agam, Nicolas Schöﬀer, Pol Bury, Len Lye
en Jesus Rafaël Soto. Van de oudere garde was werk van Marcel Duchamp, Naum Gabo en Man Ray
te zien. Ook de kunstenaars Rauschenberg, Ultvedt en De Saint Phalle, die een jaar later samen met
Spoerri, Raysse en Tinguely een nog ingrijpender presenta�e in het museum zouden maken, waren
met werken vertegenwoordigd. Achterin de catalogus bevindt zich een groot uitvouwbaar vel met
blauwe opdruk, waarin de geschiedenis van de kine�sche kunst wordt beschreven door Hultén.

A�eelding 6.2 De eerste zaal van de tentoonstelling met bewegend werk van Marcel Duchamp. Links in beeld Roue
de bicycle�e uit 1913. Aan de muur en op de grond twee roto-relïëfs van Duchamp, waarbij cirkelpatronen op een
pla�e schijf mechanisch worden rondgedraaid waardoor een driedimensionale illusie ontstaat.
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6.5 De inrich�ng
De tentoonstelling begon met een kleine zaal met tekeningen van Picabia en Malevich. Het
ﬁetswiel van Duchamp (ﬁguur 1 en a�eelding 6.2) vormde vervolgens de opmaat naar de rest
van de tentoonstelling die uit bewegende objecten bestond. Sta�sche kunst waarin de sugges�e
van beweging werd gesuggereerd of gestolde beweging was vastgelegd, werd bewust buiten de
exposi�e gehouden. Na de zaal met het werk van Duchamp volgde een ruimte met het werk van
Alexander Calder (ﬁguur 2 en a�eelding 6.3).

A�eelding 6.3 De zaal met werk van Alexander Calder op de tentoonstelling.

Hierna volgde werk van jongere kunstenaars. Sommige kunstenaars kregen een eigen ruimte ter
beschikking, namelijk Per Olof Ultveldt (1927), Jesús Rafael Soto (1923-2005) en Jean Tinguely.
Vooral het werk van laatstgenoemde maakte grote indruk. Hij had machines meegenomen die
waren opgebouwd uit schroot en die bewogen en geluiden maakten als de bezoekers ze met een
druk op de knop ac�veerden.
Op 10 maart 1961 vond de opening plaats. Drie kunstenaars maakten ter plekke werken voor de
exposi�e, een voortze�ng van wat in 1949 ook gebeurde. Per Olof Ultvedt vervaardigde een grote
bewegende houtconstruc�e, Tinguely een acht meter hoge toren aan de voorgevel als publiekstrekker
en een fontein in de museumvijver, en Soto maakte een zaal met vibrerende wanden. Tinguely
liet zijn grote tekenmachine Méta-ma�c nr. 17 optreden (a�eelding 6.6) en Marcel Duchamp
speelde vanuit New York per telegraaf een spelletje schaak met vier Amsterdamse jongens, door
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het publiek te volgen op een door Man Ray ontworpen schaakbord (a�eelding 6.5). Duchamp won.
De tentoonstelling was door alle bewegende objecten een waar spektakel. Maar dat het werk ook
aangeraakt mocht worden en vroeg om een ac�eve betrokkenheid van het publiek maakte het
een unieke gebeurtenis. De tentoonstelling trok uiteindelijk een voor die �jd overweldigend aantal
bezoekers, namelijk 50.000.

A�eelding 6.4 Veel hilariteit in de zaal met machines van Jean Tinguely.

Terugkijkend beschouwde Willem Sandberg Bewogen Beweging in 1961 samen met Dylaby in 1962
en de Cobratentoonstelling uit 1949 als zijn belangrijkste exposi�es.12 Paradoxaal genoeg waren het
juist deze tentoonstellingen waar hij zich inhoudelijk en organisatorisch het minst mee bemoeide
en die qua inrich�ng het meest spraakmakend, enig in hun soort en inspirerend zijn geweest. Net
als in 1949 transformeerde het museum in 1961 plaatselijk in een atelier waar ter plekke werken
ontstonden. Maar anders dan in 1949 was het publiek hiervan deels ook getuige. Eveneens was
er weer een zaal met een environmental karakter. Jesús Rafael Soto kreeg een eigen ruimte ter
beschikking waarvan hij de wanden bespande met nylon draden, die leken te vibreren als de
bezoeker er langs liep. Anders dan in 1938 en 1949 zat er geen speciale ﬁlosoﬁe van één persoon
achter de hele opstelling. Sommige kunstenaars kregen een eigen ruimte ter beschikking, andere
werken werden opgesteld zoals dat uitkwam. Andere werken werden weer ter plekke gemaakt,
uitgaande van de omgeving, zoals bij Tinguely het geval was. Dat het toch anders was dan een
gebruikelijke exposi�e lag voornamelijk aan de aard van de opgestelde objecten, de ac�viteit die
gevraagd werd van het publiek en de vragen die de werken door hun onconven�onele karakter
opriepen. Uiteindelijk vormde de tentoonstelling de opmaat voor het dynamisch labyrint een jaar
later waarbij alle conven�es overboord werden gegooid en het museum op zijn kop ging (hoofdstuk 8).

6.6 Samenva�ng en conclusies
Bewogen Beweging was in vele opzichten opzienbarend. Voor het eerst toonde een gerenommeerd
museum zo’n groot overzicht van bewegende kunst, waarbij niet alleen geves�gde kunstenaars
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een plek kregen, maar juist ook alle ruimte en aandacht was voor jonge kunstenaars. Het resultaat
was opzienbarend, heilige huisjes werden omver gegooid. De kunst die getoond werd vroeg om
ac�eve betrokkenheid van het publiek, wat de aandacht trok en hilariteit in het museum bracht.
De tentoonstelling was grensverleggend en wierp vragen op over de tradi�onele rol van kunst,
museum en publiek. Qua inrich�ng was Bewogen Beweging bijzonder door de aard van het werk.
Het wi�e-muren-museum waar werken aan de muur hangen of op een sokkel op de grond staan,
werd compleet doorbroken. Net als in 1949 was er een voorbeeld van omgevingskunst en werd het
museum atelierruimte voor sommige kunstenaars. Daarmee werd de lijn van een tentoonstelling
als een totaalomgeving voortgezet doordat de werken de ruimtes vulden en het publiek onderdeel
van het geheel werd. Een groot verschil met 1938 en 1949 is dat de inrich�ng heel spontaan en
automa�sch ontstond vanuit de getoonde objecten en door enkele kunstenaars de ruimte te geven
en niet doordat één persoon de leiding had vanuit een goed doordacht concept.

A�eelding 6.5 Het door Man Ray ontworpen schaakbord in de gang van het museum waarop vier jongens per telegraaf schaak speelden met Marcel Duchamp die in New York was.
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A�eelding 6.6 Méta-ma�c (nummer onbekend) van Jean Tinguely. De tekenmachines van Tinguely waren populair.
De bezoeker mocht zelf een vel papier in de machine stoppen en kleurs��en uitzoeken. Door de machine aan te zetten werd vervolgens een abstract kunstwerk vervaardigd. De lengte van de handeling bepaalde de bezoeker zelf. Zo
ontstond een werk gemaakt door de bezoeker zelf met meewerking van een machine en ontsproten aan het brein van
Tinguely. Vaak stond de signatuur van Tinguely al op het papier of signeerde hij ze ter plekke zoals �jdens de opening
van Bewogen Beweging. De tekenmachines waren een ironisch commentaar op het hoog individuele werk van de abstract-expressionisten, omdat de werken machinaal ontstonden en elk een uniek, expressief karakter hadden. Métama�c nr. 17 werd gebruikt bij de oﬃciële opening van de tentoonstelling Bewogen Beweging.

Noten bij hoofdstuk 6
1
Geciteerd uit Cohen, J. , Museumfavorieten. Verhalen van 15 vertellers. Een plein met vele gezichten., Wormerveer 2004,
een uitgave van de Nederlandse Museumvereniging bij het museumweekend 17-18 april 2004
2
Goede, Jannet de e.a., Jean Tinguely. Alles beweegt!, Bussum (2007), 56-57
3
Leeuw-Marcar, 112
4
In 1947 kreeg hij een tentoonstelling samen met Fernand Léger, verder in 1950 en 1959 solo.
5
www.danielspoerri.org
6
Petersen, Ad, ‘Dylaby, ein dynamisches Labyrinth om Stedelijk Museum 1962’, in: Bernd Klüser e.a., Die Kunst der
Ausstellung. Eine Dokumenta�on dreißig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts, Frankfurt am Main und
Leipzig (1991), 158
7
Petersen en Bra�nga, 90
8
Leeuw-Marcar, 112
9
Het zien van het werk van Mondriaan deed Calder overgaan naar abstrac�e. Ook het primaire kleurgebruik inspireerde
hem. De vormentaal van zijn sculpturen doet denken aan de schilderijen van de Spaanse surrealist Miró
10
Hultén, K.G. e.a., Bewogen Beweging, Stedelijk Museum Amsterdam, 10 maart – 17 april 1961, Amsterdam (1961). Het
boekje kreeg een merkwaardige vorm; een smal boekwerk met een lengte van 57 cm.
11
Niet van alle kunstenaars die opgenomen zijn in de lexicon was ook werk te zien, bijvoorbeeld van El LIssitsky. Over
hem wordt wel e.e.a. geschreven, maar zijn werk was niet vertegenwoordigd op de tentoonstelling. Zo zijn er ook zo’n 15
kunstenaars waarvan wel werk te zien was, maar die geen beschrijving kregen in de lexicon.
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Roodeburg-Schadd, 660-661
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7 HET STEDELIJK MUSEUM OVERHOOP GEHAALD (1962)
‘Hier werd ostenta�ef afscheid genomen van het onvergankelijke kunstwerk.’1

Bewogen Beweging vroeg om een ac�eve rol van de toeschouwer. In 1962 ging Sandberg nog een
stap verder; hij nodigde zes kunstenaars uit om in drie weken �jd ter plekke enkele zalen van het
museum in te richten. Het dynamische labyrint wat zo ontstond was één van de eerste ui�ngen
van omgevingskunst in een Nederlands museum. Ook de spectaculaire tentoonstelling Dylaby,
samenvoeging van de woorden dynamisch labyrint, maakte de tongen los. In september 1962 had
het Stedelijk Museum de publiekstrekker in huis. Eens te meer werd duidelijk dat het museum van
Sandberg actueel was en ruimte bood aan het experiment met verstrekkende gevolgen.

7.1 Aanleiding en voorgeschiedenis
Volgens eigen zeggen ontstond het idee voor Dylaby toen Sandberg in New York een kop koﬃe
dronk met de kunstenaar Tinguely.2 Sandberg zou iets gezegd hebben als: ‘Het is de gewoonte dat
museummensen de tentoonstellingen inrichten, maar ik zou het leuk vinden als de kunstenaars het
zelf zouden doen. Het museum kan �mmerlieden, elektriciens en materiaal ter beschikking stellen en
jullie kunnen dan je gang gaan, bevriende kunstenaars aantrekken en zo mogelijk allemaal samen aan
één ontwerp werken.’3 Ad Petersen, die als adjunct-conservator door Sandberg werd aangewezen om
hem te vervangen �jdens zijn afwezigheid
gedurende de drie opbouwwerken4,
schrij� later in de catalogus die verscheen
bij de tentoonstelling Jean Tinguely. Alles
beweegt! in de Kunsthal Ro�erdam in
2007 dat de voorgeschiedenis al begint
bij Bewogen Beweging.5 Hier leerden
Sandberg en Tinguely elkaar kennen. Ze
bleken elkaar goed te liggen. Sandberg was
onder de indruk van de directe impact die
het werk van Tinguely had op het publiek.
Voor zowel Sandberg als Tinguely was het
een uitgelezen kans om door middel van
samenwerking de grenzen van de kunst op
te zoeken en de grote kloof tussen kunst en
publiek op te heﬀen. Petersen schrij�: ‘Met
Dylaby trok Sandberg uiterste consequen�e
uit zijn betrokkenheid bij levende kunst. Hij
aarzelde niet zich door kunstenaars te laten
inspireren en nieuwe wegen in te slaan.’
Zes kunstenaars namen deel aan het
experiment; Daniel Spoerri, Mar�al Raysse
(1936), Jean Tinguely, Per Olof Ultvedt,
Niki de Saint Phalle (1930-2002) en Robert
Rauschenberg (1925-2008). Ze werden
allemaal persoonlijk door Sandberg
uitgenodigd door middel van een brief
gedateerd op 4 juni 1962. Samen kregen ze
A�eeldingen 7.1 a en b De deelnemende kunstenaars
zoals afgebeeld en omschreven in de catalogus bij Dylaby.
De kunstenaars schreven hun eigen biograﬁe en naar een
idee van Niki werden hun sterrenbeelden erbij geplaatst.

zeven zalen ter beschikking en drie weken de �jd om die om te bouwen tot een dynamisch labyrint.
Het materiaal werd ter plekke aangescha� op het Waterlooplein, bij speelgoedhandelaren of van
vuilstortplaatsen en schroothopen gehaald. Ook de magazijnen van het museum moesten er aan
geloven. Aan het einde van de tentoonstelling verdween het gros in de vuilnisbak. Tinguely trad op
als coördinator en hield samen met Ad Petersen een dagboek bij van de werkzaamheden (als bijlage
opgenomen in hoofdstuk 8.8).6 De tekst werd opgenomen in de catalogus met foto´s van Ed van der
Elsken (1925-1995) van het totstandkomingsproces.7 Op 8 augustus 1962 kwamen de kunstenaars
aan in Amsterdam en hadden een bespreking met Sandberg, die zichzelf de rol van ´arbiter´ toedich�e
en de rest overliet aan de kunstenaars en het personeel van het Stedelijk Museum, over de vorm
die Dylaby moest krijgen. Sandberg zelf was overigens gedurende de opbouwfase het grootste
deel van de �jd afwezig. Tinguely noteert: ‘Niki zegt een schie�ent met bewegende zakjes verf
te willen maken, Ultvedt een bouwsel vol deuren en trappen, met bewegende meubelen. Spoerri
wil een donker labyrint in elkaar ze�en waar men op de tast doorheen moet – ook wil hij ergens
een keuken maken waar de bezoeker een ei of zoiets kan bakken. Raysse wil om een zwembad
heen een chique Côte d’Azur sfeer scheppen, geheel in plas�c. Tinguely zegt dat hij hier en daar,
waar het zo uitkomt, een of andere machinerie zal maken. Rauschenberg hee� nog geen enkel
idee maar beloo� terstond te zullen gaan nadenken. Na de bespreking rondgang door de kelders
van het museum om het aanwezige materiaal in ogenschouw te nemen – want niemand hee� ook
maar iets meegenomen, alles moet ter plaatse in elkaar gezet worden. Verdere discussies over de
verdeling van de zalen en de groo�e van de beschikbare ruimte!’ De daaropvolgende drie weken
hielden de deelnemende kunstenaars zich bezig met het verzamelen van materialen en het bouwen
van de installa�es. De vorderingen van de bouwsels en de speurtochten naar geschikt materiaal zijn
opgetekend in het dagboek.

7.2 De bezoeker als onderdeel van kunst
Dylaby is om meerdere redenen een mijlpaal in de tentoonstellingsgeschiedenis te noemen.
Allereerst omdat niet al bestaande werken van kunstenaars werden getoond, maar kunstenaars
de gelegenheid kregen om ter plekke vanuit het niets iets op te bouwen. Bovendien was het één
van de eerste gelegenheden waarbij de objecten niet met zorgvuldigheid gekoesterd en beschermd
werden om ze voor de eeuwigheid te bewaren, maar ging het juist om het �jdelijke karakter van het
werk. En als laatste was het uniek omdat het publiek niet vanaf een heilige en veilige afstand van de
kunstwerken vandaan werd gehouden, maar juist midden in het kunstwerk kwam te staan en er op
die manier zelfs deel van uitmaakte. Dat was ook het grote verschil met Bewogen Beweging;
‘bewogen beweging’ gaf de geschiedenis van het bewegen in de kunst en tegelijk een inventarisa�e van het
heden.
(…)
de bezoeker kon zelf de beweging ontketenen maar stond naast het kunstwerk.8

Met Dylaby was dat anders, omdat de bezoeker zich als in een labyrint door de nieuw geschapen
omgeving heen moest bewegen.9 Het publiek werd daarbij uitgenodigd ac�ef deel te nemen door
deuren te openen, aan dingen te voelen en te ruiken, op zakjes met gekleurde verf te schieten
en zich zo ac�ef een weg te banen door de zalen. Het moet voor het publiek een unieke en
vervreemdende ervaring zijn geweest. Dit was zo radicaal anders dan men gewend was in musea
aan te treﬀen; alledaagse spullen, ordinaire troep, vreemde construc�es vervaardigd uit materiaal
van de schroothoop. Maar juist daardoor werd de bezoeker ook uitgenodigd na te denken over
kunst en de scheidslijnen tussen het alledaagse en de wereld van de kunsten, veel meer dan bij
Bewogen Beweging het geval was. Dat was precies wat deze kunstenaars voor ogen hadden; kunst
en het leven van alledag met elkaar verbinden en vragen op te roepen. Kunst, kunstenaar en de
toeschouwer kwamen op deze manier met elkaar in verbinding te staan en vormden samen het
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geheel van de gebeurtenis. Dat past ook helemaal binnen de opva�ngen van Sandberg. In de
inleiding in de catalogus schrij� hij;
over kunstenaar en publiek wordt veel geschreven
over het contact tussen beiden
en de moeilijkheid dat contact tot stand te brengen
de kunstenaar werkt in zijn atelier
als hij geluk hee� komt het werkstuk in een museum
en als het hem heel goed gaat
vindt hij in zijn krant een reac�e op zijn werk
(…)
nu zijn er een aantal kunstenaars bijeengekomen
uit verschillende landen
die het publiek willen laten deelnemen aan hun werk
mee laten tasten, laten kijken, mee laten doen
ze gaan daarbij uit van heel gewone dingen
die gewaarwordingen wanneer ge tastend door het donker gaat
de verrassing wanneer ge een deur opent
de nieuwe kleurige wereld van het plas�c
de machine die beweegt
maar zonder prac�sche zin
de schie�ent, waar ge niets kapot maakt
maar meehelpt de voorwerpen kleur te geven
zes kunstenaars hebben in zeven ruimten
een wereld geschapen vol afwisseling
vrolijk, griezelig, luidruch�g en s�l
waarin de bezoeker de gelegenheid hee�
om zich op te winden, te lachen
na te denken
de bezoeker beschouwt de voorwerpen niet van buiten
maar bevindt zich voortdurend er middenin
maakt deel uit van het geheel
misschien vraagt hij zich af
of hij nog wel in een museum is –
is een museum dan niet een plaats
waar kunstenaar en publiek
elkaar ontmoeten?

7.3 Omgevingskunst
Alhoewel het plaats bieden aan een dergelijk evenement door een museum een unieke gebeurtenis
was, stond Dylaby niet op zichzelf. Sandberg zelf legt een link met het werk van Kurt Schwi�ers
uit de eerste hel� van de twin�gste eeuw. 10 Al in de jaren twin�g van die eeuw had deze zijn
woning omgetoverd tot een ruimtelijk kunstwerk samengesteld van materiaal dat hij op straat vond,
‘als een sculptuur waar je middenin stond’.11 Schwi�ers verkeerde in de kringen van de Dadaïsten,
alhoewel hij zelf liever niet tot een speciﬁeke groep of stroming werd gerekend. Naast de Merzbau12
en de collages die hij maakte van de spullen die hij vond, hield hij zich ook bezig met klankgedichten
en –muziek. De Dadabeweging rich�e zich tegen de geves�gde beeldende kunst en integreerde
diverse kunstvormen met elkaar. Juist in deze kring nam het experiment een hoge vlucht en na de
Tweede Wereldoorlog werden jonge kunstenaars hier opnieuw door het beïnvloed. Zo ontstond
environmental art of omgevingskunst, waarbij de ruimte als totaal een belangrijke rol ging spelen.
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Het publiek werd le�erlijk het werk ingezogen en vaak ook uitgedaagd ac�ef te par�ciperen. Maar
Sandberg noemde ook nog een andere bron van waaruit de omgevingskunst van na de Tweede
Wereldoorlog beïnvloed werd; het werk van de Amerikaanse abstract-expressionisten.13 Hij wijst
erop dat het werken op groot formaat een belangrijk element is bij de Amerikanen: ‘Dat is ook
de bedoeling van dat grote formaat van die Amerikaanse schilders, dat je eigenlijk midden in hun
schilderij komt te staan. Later is dat voortgezet in environmental art, de omgevingskunst waarbij
men tracht de hele omgeving tot kunstwerk te maken.’14 De avant-garde uit de jaren twin�g van
de twin�gste eeuw en hun latere opvolgers braken heel bewust met de tradi�onele grenzen.
Ze experimenteerden met alle vormen van kunst en gaven vaak optredens met muziek, dans,
klankgedichten en allerlei andere ui�ngen. Juist in de jaren dat Dylaby in het Stedelijk Museum
werd gebouwd, ontstonden nieuwe stromingen als environmental art, performance art en de
conceptual art. Bij performance art bestond het kunstwerk uit optredens, vaak vastgelegd op beeld
of band waarbij de toeschouwer deel uitmaakt van het werk. Het verschilt met theater in die zin
dat de uitvoerder niet toneelspeelt, maar nauwkeurig omschreven handelingen uitvoert in een
environment waarbij het publiek vaak ook een rol krijgt. Conceptuele kunst gaat zelfs zo ver dat
het idee belangrijker is dan de uitvoering ervan. Deze nieuwe experimenten ageerden vaak tegen
de geves�gde kunst, maar stelden bovendien nieuwe vragen over de verhouding tussen kunst
en maatschappij. Tijdelijkheid kenmerkt deze stromingen. De kunstenaar haalt de kunst van zijn
verheven voetstuk en plaats het in het volle leven.
Sandbergs bewondering voor Schwi�ers en de ontwikkeling bij de Amerikaanse schilders speelden
dus, naar eigen zeggen, een rol bij de totstandkoming van Dylaby; ‘waarschijnlijk was de ‘Merzbau’
in ons achterhoofd de inspira�e voor de tentoonstelling ‘Dylaby’, een dynamisch labyrinth dat we in
1962 maakten. (…) Wij hebben toen meer gedacht aan een kunstwerk waar je in kunt. Dat is, zoals
ik al zei, waar ook de Amerikaanse schilders veel aan dachten die enorme doeken maakten.’15 Maar
doorslaggevend moet toch zijn geweest dat hij de hedendaagse kunstenaars ruimte wilde geven
voor hun experiment.

7.4 Het belang van Dylaby
‘tentoonstellingen tonen werken, meestal gekozen door een museumman; baanbrekende
kunstenaars zijn al�jd een stap verder dan de museumman; logische gevolgtrekking: laat
een paar kunstenaars waarin ge vertrouwen hebt, geheel vrij een exposi�e maken.
wanneer een museum niet alleen een weerspiegeling wil zijn van wat gebeurd is, maar een
ac�ef element in de ontwikkeling, is experimenteren een vereiste.’16

Dylaby was – als gezegd - een daad van �jdelijkheid. Maar tot dan toe hadden dit soort experimenten
zich voornamelijk buiten het museum afgespeeld. Sandberg toonde zich uiterst progressief door zijn
museum aan te bieden en de kunstenaars daadwerkelijk de vrije hand te geven. Ad Petersen schrij�
in 1999 in zijn bijdrage aan het boek Kunst der Ausstellung dat deze baanbrekende gebeurtenis kon
plaatsvinden juist vanwege de nauwe samenwerking tussen de kunstenaars en het museum. Hij laat
daarbij zien dat het Stedelijk Museum in die �jd heel grensverleggend bezig was en probeerde kunst en
leven dichter bij elkaar te brengen. Hij schrij� dat toe aan de opva�ngen en het beleid van Sandberg,
voor wie de ideale kunstenaar met maatschappelijk engagement en ar�s�eke vooruitstrevendheid
enerzijds in zijn eigen �jd wortelt, maar anderzijds vooruitwijst naar de toekomst. Volgens Petersen
was Sandberg meer geïnteresseerd in kunst als cultureel-maatschappelijke katalysator dan de kunst
op zich.17 Dat komt overeen met mijn these dat Sandberg wellicht aanvankelijk een aanhanger
van het geloof in de abstracte kunst was, maar steeds meer kunst ging beschouwen als een
product van de �jd met een belangrijke maatschappelijke func�e. Volgens Petersen waren het de
oorlogservaringen van Sandberg die daarbij doorslaggevend waren. Juist in het geval van Dylaby,
maar ook al bij Cobra en Bewogen Beweging waren het de persoonlijke contacten van Sandberg
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met jonge, vooruitstrevende kunstenaars die ervoor zorgden dat het Stedelijk Museum werkelijk
baanbrekend en grensverleggend bezig kon zijn.
Spoerri en Tinguely waren in deze jaren volop bezig met het verkennen van de grenzen tussen de
diverse kunstdisciplines en de interac�e van kunst en publiek. Samen met Claus Bremer (19241996) schreven ze in 1959 de theore�sche tekst Bespiele für das Dynamische Theater, waarin ze
het Autotheater beschrijven; een labyrin�sche ruimte vol ruimtelijke en mechanische verrassingen,
waarbij de toeschouwer deelnemer wordt en alle zintuigen op de proef worden gesteld. In 1960
hadden ze de gelegenheid gehad om een kleine versie ervan te realiseren in het Hessenhuis in
Antwerpen. Ook uit een kort schema op de laatste bladzijde van de catalogus van Dylaby blijkt dat
de deelnemende kunstenaars zich ac�ef bezighielden met omgevingskunst en de rela�e tussen
kunst en publiek. Dit gebeurde tot dan toe allemaal buiten het museumcircuit om. Het aanbod
van Sandberg was voor hen daarom de uitgelezen kans om hun visie zichtbaar te maken binnen de

A�eelding 7.2 Met neonle�ers werd er bij de ingang verwezen naar de tentoonstelling. Rechts het bij de tentoonstelling behorende aﬃche ontworpen door Piet van der Have, medewerker van het Prentenkabinet, in samenwerking
met Mar�al Raysse, die de voeten bedacht. Sandberg zelf had geen �jd de aﬃche te ontwerpen. De gebruikte sjabloonle�ers hoorden bij de huiss�jl van het Stedelijk Museum. (bron: De Goede, 63)

A�eelding 7.3 Op de volgende twee pagina’s de door Per Olof Ultvedt mini�eus getekende pla�egrond van Dylaby,
zoals die in de catalogus was bijgesloten.
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muren van gerenommeerde musea en zo toe te treden tot de geves�gde kunstwereld.

7.5 Dynamisch Labyrint
‘De tentoonstelling was een groot succes en betekende in de museumwereld een mijlpaal
wat betre� concep�e en vormgeving.’18

Na drie weken hard werken en de nodige hilariteit, frustra�es, vorderingen en tegenslagen volgens
het dagboek in de catalogus, was het labyrint klaar. Met behulp van de getekende pla�egrond en de
foto’s van Ed van der Elsken in de catalogus is heel goed na te gaan hoe de tentoonstelling eruit zag.
Waarschijnlijk vond de tentoonstelling plaats in de zalen aan de rechtervoorkant van het gebouw
op de eerste verdieping.
De eerste zaal was onder handen genomen door Spoerri, die er een soort van nauw en donker
doolhof van had gemaakt. De vloeren en wanden waren vervaardigd van diverse materialen die
hier en daar schuin liepen of bewogen en op sommige plekken nat waren. In de verduisterde ruimte
werd gebruik gemaakt van ‘blitzlicht’ en rood en groen licht. Er waren verder een warm paneel en

A�eelding 7.4 De eerste zaal werd door Spoerri omgebouwd tot een donker doolhof waar de bezoeker zich op de tast
een weg doorheen moest banen. Ed van der Elsken maakte �jdens de inrich�ng en de opening van de tentoonstelling
een fotodocumentaire, die werd opgenomen in de catalogus. Die werd een dag na de opening gedrukt en vormt een
mooie weergave van het hele gebeuren. Voor dit hoofdstuk heb ik grotendeels gebruik gemaakt van de a�eelingen
uit de catalogus.

een na�e spons aanwezig en diverse geluiden hoorbaar. Tinguely had een bewegende rolschaats
gemaakt. De bezoeker moest schuifelend en op de tast door dit geheel heen waarbij de zintuigen
uiteraard ﬂink werden geac�veerd en
enige moed vereist was. Er was ook een
mogelijkheid om meteen door te lopen
naar de volgende zaal voor mensen die het
te spannend vonden.
De volgende zaal werd ingericht door
Ultvedt, die zich als kunstenaar al enige
�jd bezighield met het vervaardigen van
houten beeldconstruc�es en die ook had
geëxposeerd �jdens Bewogen Beweging.
Hij eiste zo’n beetje al het hout op dat
voorradig was in het museum om daarmee
de tweede zaal om te bouwen. Van dit hout
maakte hij een open labyrint met allemaal
deuren waar de bezoeker doorheen moest
lopen en uitgenodigd werd om ze te openen
of te sluiten waardoor er andere dingen
geac�veerd werden, zoals een stoel die
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A�eelding 7.5 Een pagina uit de catalogus over de totstandkoming van de bouwsels van Ultvedt.

de lucht in schoot of een onverwacht geluid. Er zat een verdieping in de construc�e en er waren
een paar smalle trappen in gemaakt. Met kabels en katrollen waren de voorwerpen met elkaar
verbonden.
Spoerri had niet alleen de eerste zaal ingericht, ook de derde zaal werd door hem bedacht en
uitgevoerd. In deze zaal stond de wereld op zijn kant. De ruimte was ingericht als een tradi�onele

A�eelding 7.6 Zaal 3 ingericht door Spoerri. Door de foto op zijn kant af te drukken werd het beoogde eﬀect benadrukt.

museumzaal met schilderijen aan de muur en beelden op sokkels op de vloer, maar dan wel een
kwart gedraaid, zodat de bezoeker de illusie had over één van de muren te lopen in plaats van
over de vloer. De schilderijen kwamen van het
Waterlooplein en de sculpturen uit de kelder van
het museum. Dit werk past in de reeks Tableaux
Pièges waar Spoerri in 1960 mee begonnen was.
Daarbij plakte hij voorwerpen in hun willekeurige
gevonden posi�e aan een oppervlak vast.
Bijvoorbeeld een tafel met borden, bestek en
eten (ﬁguur 1). De objecten die zo ontstonden
zijn een vorm van assemblage-kunst, waarbij
verschillende objecten worden bijeengebracht en
aan elkaar vastgemaakt. In feite hetzelfde principe
als waar Kurt Schwi�ers zich mee bezighield in
ﬁguur 1 Daniel Spoerri, Kichka’s Breakfast I, 1960 (MOMA)
36.6 x 69.5 x 65.4 cm
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zijn Merzbau. Het grote verschil tussen de assemblages van Schwi�ers en deze derde zaal van het
dynamische labyrinth was dat de ruimte waar Schwi�ers zijn (veelal gevonden) voorwerpen plakte,

A�eeldingen 7.7 a en b Raysse beach in zaal 4, waarin Mar�al Raysse zijn zwembad bouwde in een verhoogde vloer en
een vakan�esfeer schiep met veel plas�c voorwerpen, die hij deels had meegenomen uit Nice en deels in Amsterdam
gekocht had.
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langzaam ontstond en als het ware groeide. Spoerri bracht in een paar weken �jd spullen bij elkaar
en creëerde een bewust vervreemdend eﬀect door de voorwerpen te kantelen. een belangrijk
verchil met de Tableaux Pièges is dat het hier niet gaat om een ‘bevroren moment’.
In de vierde zaal werd Raysse beach gerealiseerd. Raysse had met allerlei plas�c dieren, een
strandstoel van Sandberg in felle kleuren overgeverfd en andere materialen die hij had meegenomen
of op de kop ge�kt een zwemparadijs geschapen met als hoogtepunt een werkende jukebox. De
Franse kunstenaar was geboren aan de Côte d’Azur. De vakan�esfeer en de stereotype a�eeldingen

A�eeldingen 7.8 De ‘schie�ent’ van Niki de Saint Phalle in de grote hoekzaal was een succes. De heer Pels, suppoost
van het Stedelijk Museum kreeg voor de gelegenheid een tropenkostuum aan en reikte de windbuks aan waarmee
de bezoekers de verfzakjes die ronddraaiden voor het grote, wi�e reliëf van Niki probeerden te raken. Als zo’n zakje
geraakt werd, spa�e de verf op het werk van Niki. Zo veranderde de sculptuur gedurende Dylaby van kleur.

van mooie vrouwen in de commercie inspireerden hem. Hij creëerde ideale vakan�esferen met
voorwerpen van onvergankelijke materialen als plas�c. Raysse behoorde samen met Spoerri en
Tinguely tot de kern van de Nouveau réalistes in Frankrijk. Deze groep werd in 1960 opgericht door
de kunstcri�cus Pierre Restany, die de term Nouveau Réalisme introduceerde en de achterliggende
opva�ngen in woorden va�e. Het Nouveau Réalisme kan worden beschouwd als de Franse
tegenhanger van Pop Art en wilde af van het tradi�onele schilderij.
In zaal vijf kwam de bezoeker in de fantasiewereld van Niki de Saint Phalle terecht. Met gips, poppen,
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A�eeldingen 7.9
a-d De assemblages van Robert
Rauschenberg in
de voorlaatste zaal
van Dylaby. Rechtsboven de klokken
op schelpenvloer,
rechts en onder
delen van een vliegtuigwrak.
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bo�en uit Ar�s en allerhande andere materialen had zij een installa�e gemaakt, bestaande uit een
kathedraal en twee monsters. Met behulp van een luchtbuks kon de bezoeker voor een gulden op één
van de verfzakjes schieten die met een mechanisme van Tinguely boven de wi�e monsters draaiden.
Zo kregen de monsters kleur. Achterin de zaal maakte Uldvedt nog een doorgang waar de bezoeker
door middel van bewegende mechanieken ﬁetswielen en lappen stof, ﬂanellen nachthemden, in
beweging ze�e. Verder was er in de ruimte nog een machine van Tinguely te zien.
In de zesde zaal had Rauschenberg enkele installa�es gemaakt. Allereerst kwam de bezoeker langs
een groot Coca-Cola bord, vervolgens bevond zich aan de linkerkant een soort sculptuur vervaardigd
uit vliegtuigresten en autobanden, aan de rechterkant was een installa�e met zes sneldraaiende
klokken te zien en achter in de zaal een construc�e met een ﬁetsframe. Rauschenberg nam een wat

A�eelding 7.10 De balonnenmachine van Tinguely in de laatste zaal. Op de foto hebben de dochtertjes van kunstenaar Schinkisi Tajiri (1923-2009) veel plezier!

aparte posi�e in binnen de groep. Hij was de enige Amerika en sprak geen Frans zoals de anderen.
Bovendien had hij moeite met acclima�seren. Zijn ritme was omgekeerd aan de rest van de groep.
Als zij de dag voor gezien hielden, kwam Rauschenberg nog eens aanze�en en werkte met name in
de avond en nacht. In zijn ruimte stonden uiteindelijk de vier grote assemblages, waar kooien van
kippengaas omheen waren gebouwd. Na alle ac�e in de voorgaande ruimtes viel er door het publiek
hier niet veel te doen. De toeschouwer werd vooral uitgenodigd om het vervreemdende van de
bouwsel in combina�e met het ge�k van de klokken te ondergaan.
Tinguely tenslo�e had in de laatste zaal een doorgang met ballonnen gemaakt. De ballonnen werden
in beweging gebracht door ven�latoren. De bezoeker moest zich een weg banen door de ballonnen
heen.
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7.6 De catalogus
Dylaby verdween na aﬂoop van de tentoonstelling nagenoeg in zijn geheel in de prullenbak. Dat
is kenmerkend voor conceptuele kunst; met het eindigen van de voorstelling is ook het kunstwerk
passé. Wat rest is de documenta�e of vastlegging van het evenement en de herinneringen van
mensen die erbij waren. De catalogus van Dylaby krijgt daarmee een heel ander karakter en func�e
dan andere catalogi. De meeste catalogi hebben vaak een informerend karakter, waarmee de
bezoeker de gelegenheid geboden wordt zich te verdiepen in de kunstenaar en het tentoongestelde
werk door middel van tekst en eventuele reproduc�es. Bij Dylaby is de catalogus een extra belangrijk
document geworden, omdat de objecten zelf niet meer bestaan. De catalogus informeert niet alleen
over de tentoonstelling, maar is meteen de registra�e ervan.

De pijlen op respec�evelijk de voor- en achterkant van de catalogus, ontworpen door Robert Rauschenberg.

Op de voorzijde van de catalogus is een zwarte pijl op een wi�e ondergrond te zien en het nega�ef
spiegelbeeld ervan siert de achterzijde. De omslag is ontworpen door Rauschenberg. Na de
inleidende tekst van Sandberg en een introduc�e van de kunstenaars, is het dagboek van Tinguely
in handschri� te lezen. Dit gee� zicht op het werkproces en de sfeer waarin Dylaby tot stand kwam.
Bij een evenement als Dylaby speelt het ontwikkelingsproces een essen�ële rol. Het maakt als
het ware deel uit van het kunstwerk en vergaat met de handeling zelf. Het hele produc�eproces
en het uiteindelijke resultaat werd bovendien ook vastgelegd in een fotoreportage door Ed van
der Elsken (1925-1990). Per zaal is te zien hoe de kunstenaar aan het werk is en hoe het eruit
zag. Op de laatste bladzijde is het eerder genoemde overzicht van ac�viteiten van de kunstenaars
opgenomen. Tenslo�e beva�e de catalogus nog een uitvouwbaar pla�egrond, waarop de zalen
van bovenaf getekend zijn en er per zaal is aangegeven wat er allemaal te zien was. Al met al is de
catalogus een uniek en waardevol document geworden, omdat het samen met verslagen in kranten
en �jdschri�en, ar�kelen en studies die erover gepubliceerd zijn en een ﬁlm van Ed van der Elsken,
het enige is wat rest van deze eenmalige gebeurtenis.
Petersen schrij� in zijn meest recente boek over Sandberg dat naar aanleiding van Dylaby veel
tumult ontstond, vergelijkbaar met Bewogen Beweging. Het spitste zich wederom toe op de
persoon van Sandberg en op de vraag hoe ver een museum kan gaan – of hier niet een grens was
bereikt. Voor Sandberg was dat laatste geen vraag: kunstenaars wijzen de weg, het museum voor
eigen�jdse kunst moet hen alert en op de voet volgen, hun werk bekijken, uitkiezen en adequaat
tentoonstellen. Het moet nieuwe middelen bedenken om de aandacht te trekken van een zo groot
mogelijk - poten�eel geïnteresseerd - publiek.19
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7.7 Samenva�ng en conclusie
In 1962 kregen zes kunstenaars de vrije hand om in zeven zalen hun gang te gaan met als resultaat
een environment waar het publiek zich een weg doorheen moest banen. Het resultaat ervan leek
eerder op een kermisa�rac�e dan een ui�ng van kunst, maar juist daarmee werden belangrijke
vragen opgeroepen over de aard en status van kunst. Dat was precies waar de deelnemende
kunstenaars zich mee bezig hielden en wat ze met hun werk wilden bereiken. Vrijwel al het werk
belandde na Dylaby in de prullenbak, waarmee het idee meer van belang lijkt te zijn dan de
materialisa�e ervan. Ovallend is de documenta�e van het hele totstandkomingsproces aan de hand
van dagboekaantekeningen en foto´s. Juist waar de waarde van het materiële en de eeuwigheids
geen rol meer lijkt te spelen, neemt het belang van het vastleggen van het hele proces toe, zoals
gebruikelijk in de conceptuele kunst. Juist daardoor is de tentoonstelling als gebeurtenis van belang
geworden en opgenomen in meerdere werken over de kunst van het tentoonstellen als voorbeeld
van verniewing. Zonder de open houden van Sandberg ten aanzien van en zijn persoonlijke contacten
met jonge, vernieuwende kunstenaars en zijn geloof in de kracht en maatschappelijke betekenis van
kunst, zou deze gebeurtenis niet hebben plaatsgevonden. Tot aan het eind van zijn carrière binnen
het Stedelijk Museum bleef Sandberg ruimte geven aan het experiment.
Noten bij hoofdstuk 7
1
Van Galen en Schreurs, 117
2
Sandberg, Museumjournaal, 59
3
Leeuw-Marcar, 115
4
Petersen, Ad, ‘Dylaby in het Stedelijk Museum’ in: De Goede, 61
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Dylaby waar hij zo nauw betrokken bij is geweest. Bij het schrijven van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruik gemaakt van
zijn beschrijvingen Jean Tinguely. Alles beweegt! en Die Kunst der Ausstellung.
5
De Goede, 59

Willem Sandberg op hoge lee�ijd samen met Jean Tinguely.
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SLOT
Voor wat de presenta�ewijze betre� zijn voor Sandberg twee contacten erg belangrijk
geweest. Ten eerste dat met Mart Stam, ten tweede dat met - andermaal een architect!
- Aldo van Eyck die in 1949 de Cobra-tentoonstelling inrich�e.1

Bij het inrichten van museumzalen waren voor Willem Sandberg drie dingen van belang; het publiek,
de kunst en de kunstenaar. Het hele museum moest erop gericht zijn om een op�male ontmoe�ng
tussen deze drie categoriën mogelijk te maken. Dit vanuit de gedachte dat de kunstenaar meer dan
de gemiddelde mens over een gevoeligheid bezit die hem bewust maakt van wat er lee� in een
samenleving en door middel van zijn crea�viteit daar ui�ng aan kan geven; kan reageren op wat er
om hem heen gebeurt. Goede kunst schreeuwt, roept vragen op, maakt onrus�g, doet wat met de
mens, was de vaste overtuiging van Sandberg. Vanuit deze redenering kan kunst de mens helpen
om zijn �jd beter te verstaan, om te leven in het hier en nu en te groeien. Dit gedachtegoed deelde
Sandberg met Mart Stam, van wie hij veel leerde en wiens ideeën hij tot aan het einde van zijn
directoraat vormgaf in het Stedelijk Museum. Hun sociale, linkse geörienteerdheid en pragma�sche
instelling zorgden voor nieuwe vormen van inrichten.
In 1938 was het Mart Stam die de tentoonstelling Abstracte Kunst vormgaf. Hij koos daarbij voor
een nieuw concept, waarbij de kunstwerken niet meer op tradi�onele wijze werden opgehangen,
maar een rela�e met elkaar en de ruimte aangingen. Daarbij was er zowel oog voor de individuele
eigenschappen van de kunstwerken als het beva�ngsvermogen van de bezoeker. De zalen werden
gemoderniseerd en waren uitnodigend. Er was geen sprake van overdaad, maar van een compacte
tentoonstelling waar de bezoeker onderdeel van werd.
De oorlog had een grote impact op Sandberg. Hij maakte binnen het kunstenaarsverzet het grote
engagement mee dat kunstenaars aanze�e om zich in te ze�en voor anderen. Hij verloor tevens
zijn angst voor autoriteiten. Na de oorlog stond hij met open oog op de uitkijk naar vernieuwingen
binnen de kunst. Naar het moment waarop hij de weerslag van de beze�ng in kunstwerken terug
zou zien. Dat gebeurde bij de Cobrakunstenaars. In hen zag hij een nieuwe toekomst en hij was
er zelfs voor bereid om de construc�vis�sche kunst - waar hij zo door gevormd was - niet langer
als absoluut te beschouwen. Ook al moest hij aan de nieuwe, expressieve kunst wennen, hij gaf
ze de ruimte in het museum conform zijn eigen opva�ngen. Aldo van Eyck kreeg de opdacht van
de experimentelen om ´hun´ tentoonstelling in te richten en het resultaat was spraakmakend
en revolu�onair. Van Eyck hanteerde hetzelfde concept als Mart Stam een decennium eerder
had gedaan, maar ging verder. Hij bese�e dat het inrichten van een exposi�e nooit objec�ef kan
gebeuren - waar de construc�visten dat wellicht nog wel dachten - maar dat het een subjec�eve
daad van de inrichter is. Hij wist de boodschap en de gezamenlijkheid van Cobra te va�en in een
construc�vis�sche composi�e, ook al ageerden de jonge kunstenaars fel tegen hun voorgangers
en verdroegen die twee elkaar op papier volstrekt niet. Van Eyck kon dat omdat hij niet geloofde
in de waarheid van een enkele kunststroming, maar de samenhang van het geheel. Voor hem
was het Miro én Mondriaan en datzelfde zou voor Sandberg ook gelden. Laatstgenoemde hee�
veel geleerd van deze exposi�e en werd gesterkt in zijn opva�ng dat hij op de uitkijk moest staan
naar het experiment. Voor het eerst ook werd het museum als atelier gebruikt en ontstond er een
environment. Achteraf beschouwd kan de tentoonstelling uit 1949 gezien worden als een opmaat
naar latere experimenten.
Bewogen Beweging betrok in 1961 voor het eerst het publiek ac�ef bij de kunst. De aard van
het werk zorgde ervoor dat de toeschouwer het werk le�erlijk in beweging moest ze�en. De
tentoonstelling maakte grote indruk en zorgde voor veel vrolijkheid in het museum. Kunst was leuk!
Voor Sandberg was dit belangrijk, dat het museum een plek werd waar mensen zich thuisvoelden
en zij durfden te lachen; niet langer meer een helig centrum voor de kunsten waar wi�e muren
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en doodse s�lte het adagium vormen, maar interac�e. Weer kregen kunstenaars de ruimte om te
experimenteren en ter plekke werken te maken. De contacten die Sandberg hier opdeed, vormden
uiteindelijk de opmaat voor het spectakel Dylaby een jaar later. Hier werden alle heilige huisjes
omver gegooid, afscheid genomen van het kunstwerk met eeuwigheidswaarde en een totale ui�ng
van omgevingskunst gecreëerd, waarbij kunstenaars echt de vrije hand hadden. Sandberg was
zelfs overwegend afwezig �jdens de opbouw van het dynamisch labyrint. De tentoonstelling ze�e
mensen aan het denken en is nog steeds één van de exposi�es die regelma�g worden aangehaald
in studies over tentoonstellen.
Sandberg zelf zag de drie naoorlogse tentoonstelling die in dit onderzoek uitvoerig zijn besproken
als zijn belangrijkste wapenfeiten. Kenmerkend is dat Sandberg met al deze experimenten zelf
inhoudelijk weinig tot geen bemoeienis had. Hij gaf de verantwoordelijkheid uit handen met liet
de samenstelling en inrich�ng aan kunstenaars over. Hij behaalde daarmee een op�maal resultaat;
kunst, publiek en kunstenaar kwamen elkaar tegen en vormden een al dan niet uitgesproken debat.
Deze interac�e was wat Sandberg het liefste zag; Kunst die lee� en doet leven!
Noten bij Slot
1
Jean Leering in: Kunst van het tentoonstellen, 56
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