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Beeldende kunst begin 20e eeuw, 

aardschok en bliksemflits, gaan en komen van kunstenaars en stromingen 

Inleiding en verantwoording 

Ik ben in New York en bezoek het MoMa, het MET, de Frick Collectie, het Whitney en Guggenheim, 

MoMaPS1, Gugosian …. Ik focus me vooral op de overgang van de 19e eeuwse naar de 20e eeuwse kunst, 

thema in de kunstgeschiedenis van dit leerjaar . Het Fin de Siècle vormt een grensvlak, geen keerpunt zo 

zal blijken. Kunst zoekt zich een nieuwe weg door alle verwarring heen. Ik begeef me op dit pad. 

Fascinatie, verwondering en soms verbijstering ervaar ik in de confrontatie met de 20e eeuwse kunst en 

vooral de ommezwaai die daarin zichtbaar is in de jaren rondom de eeuwwisseling.  Sta je voor een van 

Gogh dan zie je alleen verfstreepjes, zet een aantal stappen achteruit en een beeld wordt zichtbaar. Dat is 

zo’n beetje het effect bij het bestuderen van deze tijdsspanne. Bij het vormen van dit beeld maak ik 

keuzes, sommige kunstenaars en stromingen komen naar voren, vele blijven op de achtergrond.  

           
Pablo Picasso,  1905      Käthe Kolwitz*1, 1903  El Greco, 1580         Karl Hofer, 1919  
[opname Tate, april 2009]  [opname El Greco  und die Moderne, Düsseldorf, augustus 2012] [opname Tefaf 2013] 

 

Het tolt door mijn hoofd. Wat een indrukken, meerduidigheid alom, overvloeien van kleuren en vormen. 

Wat hebben deze werken met elkaar gemeen?  De gerichtheid van deze werken bij elkaar is onmiskenbaar, 

maar  waarvan is het de vrucht? Waar komt het vandaan en wellicht ook: waar gaat het naar toe. De 

piketpalen breng ik aan met behulp van de zes invalshoeken en probeer de impressies met elkaar te 

verbinden. Als beginneling in het aanschouwen wil ik mijn persoonlijke bevattingsvermogen verbreden. 

Mijn nieuwsgierigheid, zeker betreft het expressionisme2,  reikt echter voorbij de beeldbeschouwing en 

raakt een deel van mijn vakgebied, dat van preventiewerker én mezelf. Uitgangspunt voor mij is Edvard’s 

Munch  Det syke barn I ofwel  The Sick Child I, wat hangt in het MoMa en dat me pakt; evenals overigens 

het werk The Storm / De Storm – ook van hem - wat in de buurt hangt. Ziek Kind doet me op een of 

andere manier denken aan een ander werk, dat van Pablo Picasso in zijn ‘blauwe periode’ Jeune femme en 

chemise  / Girl in a chemise, Meisje met bloes gezien in het Tate bij een eerdere kunstreis naar Londen. 

Werk wat me bijblijft evenals Käthe Kolwitz’s Moeder en Kind*1. Ook het werk van Karl Hofer Zwei  Frauen 

(Twee vrouwen) op de tentoonstelling van als ook El Greco zélf popt op in mijn gedachten. Alle roepen bij 

mij een gelijke soort emotie op: melancholie enerzijds gepaard aan kracht en anderzijds aan vertwijfeling.  

Alle roeren bij mij de nieuwsgierigheid naar: wat hebben deze werken voor mij gemeen dat ze me raken? 

Kort inzoomend op het werk van Munch3: waarom heeft de schilder dit op deze wijze gemaakt? Wie is de 

persoon achter dit werk? Hoe het werk te plaatsen in de kunstgeschiedenis?   

 

                                                           
1
Os, M. van (2012) Specifieke beschrijving Käthe Kollwitz. Geraadpleegd op  2 april 2013, 

http://mvomieke3.files.wordpress.com/2012/12/specifieke-beschrijving-werk-kc3a4the-kollwitz.pdf     
2
 De onderliggende beweegredenen spreken mij aan, zie ook pagina 5 en vanaf pagina 15. 

3
 Zie 2 

http://mvomieke3.files.wordpress.com/2012/12/specifieke-beschrijving-werk-kc3a4the-kollwitz.pdf
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[Opname Van Gogh, detail, MoMa, november 2012] 

 

Vragen waar ik graag meer zicht op krijg 

Wat maakt dat de spiegel waarin kunstenaars tot dat moment de werkelijkheid zien breekt en ze 

schoonheid in een vooral ook andere vorm gaan zien?  Waarom doorbreken kunstenaars de 

materiegrens en de bewustzijnsgrens? Hoe beroert de kunst de zekerheden en het zelfbeeld en nodigt 

deze de beschouwer uit zijn eigen zielenroerselen onder de loep te nemen? Wat kun je zeggen over de 

relatie tussen kunst en de psyche en andersom ?  

 

Sick Child I 

[antwoord per mail vanuit het MoMa op 13 maart 2013] 
Dear Mieke van Os, 
Edvard Munch's Det syke barn I (The Sick Child I), 1896 is a lithograph measuring 16 5/8 x 22 7/16" (42.2 x 
57 cm) sheet (irreg.); and 19 15/16 x 26 1/8" (50.6 x 66.4 cm) in frame and it has been in MoMA's 
collection since 2002. 
 

Michael Fedorak, Department of Visitor Services 
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Ziek Kind I, Edvard Munch, 18964  De Storm, Edvard Munch, 1893 [een goede reserve] 

[in een serie meerdere keren(3 + 6 gerelateerde)  uitgevoerd] 

Mijmering  - Waarom dit werk? 

Een schijnbaar simpel schilderij dat in veel opzichten herkenbaar is voor iedereen. En misschien nog wel 

het meest door wat je niét ziet. Veel mensen voelen aan dat hier iets wringt5, dat het gaat om het leven 

hier en nu, maar dat het een eindig heden is dat tegelijkertijd verder reikt…. Het zet mij aan tot 

contemplatie, over menselijke waarden, opgeroepen door mijn eigen verbeelding. Het is juist het 

vormloze, het ongezegde  in het beeld dat betekenis draagt. De beeldelementen, het zwart van de figuur, 

het wit van de verder lege  ruimte, de kleine kleurtoets rood in het haar onderstrepen de lading. Het is 

voor mij vaak het ongrijpbare grijpbare in de kunst dat kunst met het leven verbindt.  Waarin kijken en 

denken zich gaan mengen. Wanneer het bewust waargenomen en het onbewuste elkaar betekenis geven. 

Het raakt een snaar in wat er voor mij toe doet in het leven. Een daarvan is compassie, de verbondenheid 

van mensen. Je bent minder eenzaam als je eenzaamheid herkent, minder wanhopig als je hoop ontmoet, 

minder droevig als je troost ervaart. Dat is een kracht van kunst om waardenvrij medemenselijkheid en 

betrokkenheid op te roepen, stadia en emoties van het leven in beeld te brengen of aan te roeren.  Met 

ruimte voor twijfel, onduidelijkheid, een eigen interpretatie. En toch is er iets universeels, iedere 

beschouwende ouder weet, voelt: dit kind is ziek, niet zielig, niet vragend, niet lijdend of dramatisch. Wél 

erg ziek en toch nog vol van een bepaalde mentale kracht. En als ouder onderga je een soort gevoel van 

machteloosheid: dat je je kind misschien ooit eens niet tegen een dergelijk lot kunt beschermen. De angst 

je kind onbereikbaar ongelukkig te zien. De angst dat ziekte overgaat in dood. Het brengt je bij je eigen 

beleving als ouder.  Het zet aan tot nadenken over jezelf. Dat mijn  leven deels is als een blad in de wind, 

op momenten dat je opvalt hoe dun en breekbaar de context is. Wanneer ik besef dat ik slechts beperkt 

greep heb op alles, hoe belangrijk het is te léven – vandààg in het hier en nu. Much schildert hier ook 

vooral het belang van het leven koesteren, over stilstaan bij wat er toe doet! Kunst is voor mij als een 

soort van spiegel en relativeert. Kunst (vooral met een expressionistische toets) heeft het in zich die 

reacties bij mij los te maken en legt daardoor vanuit haar beeldende kracht een verbinding met mij als 

toeschouwer. Het beeld maakt me in die zin een beetje wijzer… Kunst, ‘mijn persoonlijke vuurtoren’. 

                                                           
4
 Zie ook pagina 15 en volgende 

5
 Het bovenlichaam bijna frontaal, het hoofd zwaar en profiel, nabijheid en een onoverbrugbare afstand 

tegelijkertijd, de spanning tussen voor- en achtergrond, de lichtvlek die het profiel als het ware met visueel 
effect haast etherisch [het typische licht kleurt in Noorwegen het dagelijks leven] uitlicht  als is het een spot die 
de kijker verder in het beeld trekt naar een oneindiger ruimte begrensd door een strakke verticale lijn aan de 
rechterzijde, een gevoel van transcendentie oproepend,  begrenzing ook van de blik van het kind Het gezicht en 
het verdiepende lichtvlak als twee symmetrische blokken elkaar spiegelend. Een vermoeide blik – naar wie of 
naar wat? - , genepen lippen. Begrenzing van wat? Het spaarzame dramatische rood in het ‘futloze’ haar tegen 
het frêle, bleke gezicht, middelpunt van de afbeelding, de jukbeenderen en het voorhoofd als zijnde met licht 
doorschijnende huid strak overspannen, aangezet door sterke contourlijnen, de heen en weer gaande 
gekwelde zwarte golvende (kras)lijnen, open en gesloten tegelijkertijd, verticalen en horizontalen gaan een 
verbinding aan met elkaar, waar een fijn gevoel voor nuances uit lijkt te spreken. Haast fotografisch scherp 
gesteld met focus op het gezicht, het omliggende beeld getroebleerd. Beweging en stilstand vinden elkaar. 149 
jaar na zijn dood nog zo vol zeggingskracht voor mij. [MvO] 
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I Kunst en levensbeschouwing, politiek, techniek en intercultureel vermaak 

Opmaat naar oorlog 

Voorheen zijn de mensen deels als marionetten, bewogen door een God en geholpen door de vindingen van 
de positivistische natuurwetenschappen. Samen geven deze  betekenis aan de realiteit van de zintuiglijk 
waarneembare wereld, van aarde en kosmos. Toch is er het gevoel dat er veel buiten het 
bevattingsvermogen blijft. Bovendien zijn er veel zaken die het wereldbeeld op de kop zetten. Er is nog een 
staartje over van de euforie over de nieuwe mogelijkheden die industrialisatie biedt.  Echter rond de 
eeuwwisseling grijpt het pessimisme om zich heen. De overmacht van de machine, de druk van de massa op 
de enkeling, de chaos, de doorzettende secularisatie en spanningen in een aanloop naar de Wereldoorlogen 
drukken een stempel. De mens maakt zich los van allerlei banden die hem in het verleden hinderden,  maar 
ook steunden!6 De in moordend tempo oprukkende concurrentie, met als doel - net zoals ook nu nog het 
geval is - het verhogen van het gewin, leidt tot een imperialistische politiek, waarin landen met elkaar de 
wedloop aangaan in de strijd om koloniën. Vredesconferenties weten het tij niet te keren. Onderling 
wantrouwen en gebrek aan goede wil - gebiedsuitbreiding is een must voor expansie – maken een beperking 
van bewapening onmogelijk. Duitsland en Italië zoeken een afzetmarkt en macht, alles leidt naar een oorlog 
in 1914, die snel tot een wereldoorlog uitgroeit.7 Een reeks oorlogsverklaringen is een feit: Oostenrijk, 
Hongarije, Duitsland, Turkije, Bulgarije versus Rusland, Frankrijk, Engeland, België, Servië, Italië en Japan.  In 
het begin zijn veel mensen blij met de oorlog. Ze zien het als een oplossing voor de problemen en betere 
levensomstandigheden. Mensen, ook kunstenaars, worden vol goede moed soldaat. Maar WOI duurt 
onverwacht lang en in de loopgraven in Noord Frankrijk sterven alleen al honderdduizenden soldaten. “De 
terugkeer naar vrede krijgt een aureool dat niet lieflijk genoeg kan worden beschreven” aldus de schilder 
Frans Marc.  De ellende duurt voort. Op 30 oktober 1929, Zwarte Donderdag, de beurskrach. In Europa en 
Amerika breekt een economische crisis uit. 8, 9 
 
Sociale actie 
De politieke veranderingen die sinds de Franse Revolutie tot ontwikkeling zijn gekomen, brengt een 
arbeidersbeweging op gang die de eerste sociale wetten weet af te dwingen. In 1874 beperkt het 
kinderwetje van Van Houten kinderarbeid, verruimt het kiesrechtstelsel zodat in Nederland in 1917 en in 
1919 zowel mannen als vrouwen kiesrecht hebben. In 1910 wordt Internationale Vrouwendag 
uitgeroepen als strijddag voor de gelijkgerechtigdheid van de vrouw en voor de vrede. Steeds weer gaat 
aan sociale wetgeving georganiseerde actie vooraf. 10 

 
Voer voor –ismen en utopieën  
Er wordt op meer verschillende manieren tegen de werkelijkheid aangekeken. Dit wekt verwarring bij veel 
mensen. Het gevoel van vastigheid en  zekerheid is weg. Als gevolg daarvan ontstaan opvattingen over de 
werkelijkheid vanuit ideologieën. Bijvoorbeeld het fascisme, het nationaal-socialisme, het marxisme, het 
communisme… 

 
Het uur U 
Italië verwelkomt het moderne, nieuwe, snelle en zien het als een teken van hoop tegen het geestelijke 
verval.  De futuristen zien het verleden enkel als struikelblok naar de toekomst en het liefste willen ze er 
grondig mee afrekenen. Weg met de oude cultuursteden, de oubollige musea en de academies. Politiek, 
economisch en cultureel nieuw elan. Vóór de revolutie en tègen socialisme. In de wetenschappelijke 
ontdekkingen en de technische vernieuwingen zien zij het moderne karakter van de moderne tijd tot 

                                                           
6
 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 15-23, in zwölf 

banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
7
 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het 

bestuderen van schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz.  14-18. De Bilt: Cantecleer 
8
 (1991). Entartete beeldhouwkunst Duitse Beeldhouwers 1900- 1945, Nijmeegs Museum Commanderie van 

Sint Jan, jaargang 14 lesbrief no. 40  
9
 Van Abbe Museum, zomercusus 2012, De Modernen 

10
 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het 

bestuderen van schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz.  68-69. De Bilt: Cantecleer 
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uitdrukking komen. Nationale gevoelens spelen hoogtij. Patriottisme geweld en oorlog horen er nu 
eenmaal bij. Hét Uur van 1911 is de start van de Italiaans-Afrikaanse oorlog. Op naar een glorierijke 
toekomst, Italië aan de macht!? 11  
 

From Russia with love 
1917: onder leiding van Lenin is daar met de revolutie de communistische staat. In Rusland zijn meerdere 
op de praktijk gerichte kunstenaars via toegepaste kunsten en architectuur nauw betrokken bij de 
wederopbouw van het land. Al wat,  uitgaande van machinale principes, tot stand wordt gebracht,  er 
niet-traditioneel en modern uitziet, geldt in die tijd als een pre.  Na de revolutie van 1917, wanneer 
Rusland voor de taak staat het immens grote en totaal verwaarloosde land van de grond af aan  op te 
bouwen, lijkt de machine haast een onontbeerlijk instrument. (Door de link tussen Rusland/het 
machinale/en het constructivisme lijken deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden). Na 1921, na afloop 
van de burgeroorlog, vindt er een ommekeer plaats. Kunstenaars van de avant-garde wordt het 
onmogelijk gemaakt om zich op het gebied van de vrije kunst vrij te ontwikkelen. Hun artistieke en 
creatieve kwaliteiten mogen zij alleen nog maar in dienst stellen van takken van kunst als industriële 
vormgeving en typografie. Wie zich niet met het officiële standpunt kan verenigen keert Rusland de rug 
toe en komt naar het Westen of vertrekt naar Amerika.12 De jaren dertig: de vlucht naar Parijs, Londen en 
New York. Ironisch genoeg verspreiden hierdoor juist de ideeën! Vrucht van een internationale 
uitwisseling en het gevoel van verbondenheid dat tussen deze opgejaagde kunstenaars ontstaat. 13, 14 

 

Tussen ballingschap en aanpassing 
 

Keiner blut und boden15 

Bij de vlucht van de Duitse Keizer Willem II naar Nederland sluit Duitsland een wapenstilstand en volgt in 

1919 in Parijs de  ‘Vrede van Versailles’. De nieuwe democratie – de Republiek van Weimar (1918-1033) 

volgt. Een stimulerend, vrij klimaat waarin veel nieuwe ideeën ontstaan. Hoewel… Opnieuw hangt 

verandering in de lucht. Grote groepen voelen zich ontevreden. Duitsland is een arm land geworden, 

velen kunnen het verlies van WOI niet verkroppen, er is land afgestaan en geen krachtig leger meer. 

Alleen Duitsland telt meer dan 7 miljoen werklozen met weinig hoop voor de toekomst. In 1923 doet 

Hitler al een mislukte staatgreep en schrijft in gevangenschap ‘Mein Kamf’.  Bij socialisten, communisten, 

intellectuelen, Joden én zigeuners legt hij de schuld op het bord. Zijn tij keert als hij via vrije verkiezingen  

Rijkskanselier van Duitsland en Führer wordt van het Derde Rijk.  De crisis en malaise rond 1930 

bewerkstelligt een hang naar meer zekerheden en een opnieuw teruggrijpen naar culturele hoogtepunten 

uit het verleden, geworteld in het Germaanse volk.  Kunstenaars in Duitsland die er een mening op na 

houden die niet strookt met de richtlijnen van de Reichskulturkammer (opgericht in 1933) krijgen het 

stempel ‘entartet’, gedegenereerd, ongezond,  in verval en aftakeling geraakt.  Hun werken worden in 

1939 geëxposeerd in een ‘Schandschau’ in het spiksplinternieuwe, in neoklassieke stijl  Haus der 

Deutschen Kunst in München. Hitler stelt hiermee een daad en bestempelt de makers ervan tot 

volksvijand. Hun kunst ondermijnt volk en vaderland. Voor meer dan twintig museumdirecteuren die 

moderne kunst een warm hart toedragen volgt ontslag. Tegelijkertijd toont hij hoe Duitse kunst er wél uit 

moet zien. Nationalisme en classisme verdringen zowel het expressionisme  als ook het functionalisme.  

De een omdat het  gelijkgesteld wordt met het uiten van politiek progressieve ideeën op cultureel gebied 

                                                           
11 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 39-45;119-123 . De Bilt: Cantecleer 
12 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 77-95. De Bilt: Cantecleer 
13 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 28-29, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
14 Van Abbe Museum, zomercusus 2012, De Modernen 
15

 Blut und boden, is thema voor de nazi’s voor lebensraum  voor het Germaanse Volk, het boerenleven en de 
menselijke vruchtbaarheid gelinkt als beeldmerk. Wie niet aan die stand aard meedoet, voldoet, behoort tot 
genegeneerde kunst. Ontleend aan: http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_and_soil. Geraadpleegd 18 april 2013.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_and_soil
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en politiek protest. De ander omdat het wordt gezien  als een architecturale weerslag van 

marxistische ideeën.  De Staat bepaalt wie zich een kunstenaar mag noemen en wie niet. Het komt 

tijdens de Kristalnacht op 9 november 1938 tot de eerste massale aanval op Duitse Joden.  En dat 

jaar vindt Oostenrijk  ‘Anschluss’ bij Duitsland.  WOII breekt uit met de inval in Polen en annexatie 

van Tsjecho- Slowakije, culminerend in 1940 met de aanval op de Westerse landen. 

 
 16, 17 

Dadaïsten 

Ondertussen is Zurich in 1916 het Mekka van kunstzinnig anarchisme. Neutraal als Zwitserland is, is het  
vluchthaven voor een groep kunstenaars uit allerlei landen. Een anti-gevestigde-orde-mentaliteit pur 
sang. Politiek bewustzijn is niet de drijfveer. De gevestigde opvattingen en tradities in de 
burgermaatschappij zijn kern van de totaal verrotte maatschappij. Burgermanzin ontdoet de mens van 
perspectief. Ook oorlog, revolutie en mechanisatie zijn in de kern kleinburgerlijk. (Daarmee staan ze 
tegenover de futuristen). Breken met die conventies! Shockeren, zodat  de toeschouwer gaat nadenken 
over zijn manier van leven. Alternatieve theatervoorstellingen met nonsens-lezingen en vrije-woorden 
poëzie, lawaaimachines, opruiende activiteiten. De aanhangers ontdoen zich van iedere associatie en 
kiezen een willekeurig woord ‘dada’, brabbeltaal. [Dingen zeggen die niets betekenen, kunnen enorme 
betekenis krijgen, zo blijkt] Hiermee hun anti-kunst-houding onderstrepend.  Lang leve de vrijheid van het 
toeval en het ongeordende. Knippen en plakken neemt de plaats in van tekenen en schilderen, ready-
mades en afvalmateriaal  vervangen beeldhouwwerken en dure materialen. 18 Ook de surrealisten geven 
een reactie op de bestaande orde, de burgermaatschappij, gericht op de belangen van de middelmaat. 
Het kan toch niet anders dan dat de dagelijkse werkelijkheid veel meer behelst dan dat? Politiek verwant 

                                                           
16 (1991). Entartete beeldhouwkunst Duitse Beeldhouwers 1900- 1945, Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan, 
jaargang 14 lesbrief no. 40 
17 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 90-118. De Bilt: Cantecleer 
18 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 49-50. De Bilt: Cantecleer 
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met de Russische revolutionairen, sympathiserend met de communistische gedachte.  Gericht op de 
bevrijding van de menselijke geest.  

 
Nieuwe horizon 
De Industriële Revolutie heeft de wereld een totaal ander aanzien gegeven. De steden met hun neostijlen 
van representatieve architectuur voor de nouveaux-riches van de kapitaalkrachtige burgerij dijen zodanig 
uit, dat er voor het gewone volk en het proletariaat nauwelijks van enigszins redelijke leef- en 
woonomstandigheden sprake is. In de architectuur doet zich een nieuw fenomeen voor, namelijk 
systeembouw. Er komt hoogbouw, die in zijn verticale gerichtheid het dynamische karakter van de nieuwe 
tijd zichtbaar maakt opgetrokken uit onder meer ijzer en glas, wat ook al vanwege zijn gebruiksfunctie op 
grote schaal wordt toegepast voor bruggen, expositieruimten en bijvoorbeeld ook vuurtorens.  Eigentijdse 
materialen, omdat de waardigheid van het verleden eraan ontbreekt. Het silhouet verandert grondig.19 
Bovendien zorgt de aanloop naar WOI voor een versnelling in de ontwikkeling van de techniek. Veel 
vernieuwingen: naast het beton en staal levert de chemie nieuwe materialen en de natuurkunde nieuwe 
mogelijkheden. In 1877 vind Thomas Alva Edison de fonograaf uit. Twee jaar later volgt de eerste 
gloeilamp. 1881 legt de grondslag voor de twintigste-eeuwse technologie van oorlog en vrede  met de 
automatisch werkende mitrailleur. Volgen het eerste synthetische weefsel (1883), de stoom turbine van 
Parsons (1884), het fotografisch papier (1885), de elektromotor van Tesla, de boxcamera van Kodak en de 
pneumatische band van Dunlop (1888), het cordiet (1889), de dieselmotor (1892), de auto van Ford (1893) 
en de cinematograaf en grammofoonplaat (1894). In 1895 ontdekt Röntgen de naar hem genoemde 
straal, vind Marconi de radiotelegrafie uit, ontwikkelen de gebroeders Lumière20 de filmcamera. De Rus 
Konstantin Tsjolkovski  legt voor het eerst het principe van de raketaandrijving uit en Freud publiceert zijn 
fundamentele studies over de hysterie. En zo gaat het maar door: het radium wordt ontdekt, geluiden 
magnetisch vastgelegd en de menselijke stem overgebracht via radioapparatuur. Tussen 1890 en 1900 
verschijnen in Noorwegen de eerste elf waterkrachtcentrales. Basis voor het goedkoop en in massa 
produceren van energie; er ontwikkelen zich nieuwe industrieën zoals de elektrochemie en 
elektrometallurgie en Noorwegen wordt wereldleverancier van aluminium. De gebroeders Wright gaan de 
lucht in met een mechanisch aangedreven vliegtuig (1903) en in 1909 vliegt de Franse piloot Louis Blériot 
van Calais naar Dover over Het Kanaal. Albert Einstein maakt het jaar 1905 tot het jaar der wonderen van 
de theoretische fysica, wanneer hij niet alleen de bijzondere relativiteitstheorie en de theorie over de 
lichtdeeltjes bekend maakt, maar ook nog de beslissende formule van de wet 'massa is gelijk aan energie, 
E = mc2', waarmee hij meteen het atoomtijdperk inluidt.   

 
Luisteren met je ogen 
De in de 19e eeuw opgekomen massaconsumptie zet zich door. Een grotere groep mensen gaat meer 
consumeren, ook op het gebied van cultuur. Gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw en 
het begin van de twintigste eeuw wordt de cultuur met een haast bovennatuurlijke snelheid vernieuwd 
door de techniek.   De opkomst van de cultuurindustrie, van de amusementsindustrie, met film en theater  
en zelfstandige gezelschappen. Voorbeelden hiervan zijn het vernieuwend ballet zoals Les Ballets Russes 
van Serge Diaghiley (Verbaas me!  is steeds weer opnieuw zijn opdracht aan de schilders, de schrijvers en 
de componisten die met hem samenwerken) en Ballet 'Le Chant du Rossignol' (de Zang van de 
Nachtegaal) van componist Stravinsky, balletmeester Balanchine en schilder Matisse uit 1920, naar het 
Chinese sprookje van Hans Christiaan Andersen.  Exotische kostuumontwerpen van Popova, Stepanov, 
Leon Bakst, Alexandre Benois  en anderen. Er wordt meer over de eigen grenzen gekeken. Invloeden van  
het oude Rusland, Afrikaanse landen, Azie , Noord Amerika. Veel kunstenaars in de 20e eeuw komen in 
contact met de primitieve kunst door de toenemende handelsbetrekkingen en uitbreiding van de 
communicatiemiddelen. Zonder de ontdekking van de ‘negerkunst’ door onder meer Matisse en Picasso 
(onder meer maskers) zou Brancusi de volkskunst uit zijn eigen land misschien nooit als inspiratiebron 
hebben gezocht. Er ontstaan als gevolg van het kolonialisme Volkenkundige musea. Veel invloeden komen 
terecht in muziek, beelden, theater, mode, decors. Nieuwe genres in de muziek: volksmuziek (Béla 

                                                           
19

 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 143-150. De Bilt: Cantecleer 
20 http://www.ina.fr/video/CAB8301052601/l-expo-universelle-de-1900-video.html [een filmpje van hun hand over 
de wereldtentoonstelling 1900] Geraadpleegd op 16 april 2013.  

http://www.ina.fr/video/CAB8301052601/l-expo-universelle-de-1900-video.html
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Bartok), jazz  (Louis Armstrong),  luchtige opera (Kurt Weill), seriële muziek en  ‘lawaai’-muziek, de 
dynamiek en snelheid als kenmerk van de nieuwe tijd  vertolkend.  Ook voor veel schilders is het 
uitbeelden van geluid  een belangrijk gegeven. 'Omdat de cinema vooral visueel is, moet ze vooral de 
evolutie van de schilderkunst voltooien, zich losmaken van de realiteit en van de fotografie', aldus het 
manifest van de futuristische cinema 1916. Juist bij dat loskomen van de realiteit in de film is de invloed 
van beeldende kunstenaars van grote betekenis geweest. Hollywood’s geboorte als middelpunt van 
filmmaatschappijen en studio's: Metro-Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, Warner Brothers, RKO, 
Universal Pictures. Er zijn weinig dingen, die het publiek zo stormenderhand voor zich hebben gewonnen 
als de film. En alles wat zich in de film ontwikkelt - van productie en distributie tot én met de eigen taal en 
tekens waarmee deze zich verstaanbaar leert maken voor een internationaal miljoenenpubliek - onttrekt 
zich aan de wetten, de normen, de opvattingen en zeker de 'heiligheden' van de gevestigde traditionele 
kunsten. De overzichtelijke tweedeling van 'hoog' en 'laag', 'beschaafd' en 'minder beschaafd', 'kunst' en 
'vermaak'  is eindig. Glamour als stijl. Met de naam Reinhardt komen we op een van de opvallendste 
verschijnselen van het theater in de twintigste eeuw: de opkomst van de regisseur.  De erkenning van de 
film als kunstvorm is er in Duitsland later dan in de meeste andere landen. De bioscoop geniet  in de ogen 
van intelligentsia en gegoede burgerij langere tijd een slechte reputatie. De films bevatten veel 
vervreemdende en ook angstaanjagende elementen. Motieven als macht en afhankelijkheid, heerschappij 
en onderwerping, lasten uit het verleden tegenover bedreigingen door een onzekere toekomst, maar ook 
de gevaren van de grote stad spelen een rol. De nazi's hadden veel belangstelling voor de film, want 
langzaam gaan ook in Duitsland de mensen graag naar de bioscoop, want dat is inmiddels het "theater 
voor de gewone man" geworden.  Met macht over de film kun je het volk beïnvloeden. De kracht van het 
bewegend beeld heeft nog weinig aan impact ingeboet.  

 
Tijdgeest 
Kortom: vruchtbare akkers en bossen zijn veranderd in met bloed besmeurde loopgraven. Politieke en 
financiële chaos destabiliseert het dagelijks leven in de steden. Miljoenen mensenlevens weggevaagd 
door de Spaanse griep. De wereld is er niet best aan toe vlak na de Eerste Wereldoorlog in 1918. Maar er 
is hoop. Een nieuwe betere tijd zal aanbreken, met een nieuwe betere mens. Een nieuwe artistieke 
voorhoede plaatst de kunst midden in het dagelijkse. Een tijd ook waarin de mens zich zal verheffen 
dankzij moderne technologieën als luchtvaart en baanbrekende wetenschappen als psychoanalyse. De 
introductie van nieuwe massa media (gedrukte affiche, radio, film) die bijdragen aan vermaak en ook de 
beïnvloeding van het volk. In Duitsland verschijnt in 1903 het eerste boulevardblad de ‘Berliner Zeitung 
am Mittag’ en het eerste kleurenfilmpje dateert van 1902 gemaakt door Edward Raymond Turner21.  Een 
tijd die de naam draagt: ‘Modernisme’. Ondanks alle regionale verschillen een kosmopolitische stroming. 
Een betere toekomst voor iederéén is de inzet. 22  
 
Actie reactie 
De ontwikkelingen die zich voordoen, zie je terug in de kunst. Kunstenaars geven zeker niet meer alleen 
bevestiging en invulling aan de wensen van hun bourgeois opdrachtgevers. Er ontstaan kunstwerken die 
voortkomen uit betrokkenheid met de arbeidersklasse of uit afkeer van de sociale toestanden. Iedereen 
maakt onherroepelijk deel van een zich ontwrichtende omgeving. Kunstenaars brengen deze 
ontreddering in beeld, visualiseren het verzet tegen de bestaande orde of tonen de drang tot het 
aanbrengen van een nieuwe ordening. Bovendien wordt de kunstenaar autonoom en vervreemdt zich 
daardoor ook enigszins van de beschouwer. 23 Tenminste wanneer deze het aandurft minder rekening te 
houden met de eisen van de kunstconsument en het publiek. De tijd is rijp voor experimenten op artistiek 
gebied.  Een kunst, die grote geledingen nauwelijks (kunnen) begrijpen 24 en voor anderen de zonnestraal 
in de kerker is. De grafiek is sterk in opkomst. Dit biedt mogelijkheden voor een groter afzetgebied. Wat 

                                                           
21 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-19557914. Geraadpleegd op 16 april 2013.  
22 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 23-29, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
23 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 14-54. De Bilt: Cantecleer 
24 (1991). Entartete beeldhouwkunst Duitse Beeldhouwers 1900- 1945, Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan, 
jaargang 14 lesbrief no. 40 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-19557914


Beeldende kunst begin 20e eeuw, aardbeving en bliksemschicht 
 

MiekevanOs, 3DT, domein Kunst Algemeen, onder docentschap van de heer Tijn Vaes Pagina 10 

kunstenaars ook aanspreekt in deze tijd is dat daarmee kunst voor een bredere laag toegankelijk is, want 
de oplage kan omhoog en de prijs naar beneden. Dus ook hier spelen weer sociale argumenten een rol.  
 
wereldoorlogen - imperialistische politiek- koloniën - afzetmarkt van en voor macht – beurskrach - economische crises - 
sociale wetgeving - georganiseerde actie -  nationale gevoelens versus internationalisme – futuristen – Mussolini – 
socialisme - revolutie – wederopbouw – machinetijdperk – Lenin - constructivisme – industriële vormgeving – typografie – 
Hitler - Mein Kamf’ -  Reichskulturkammer – entartete kunst - kunstzinnig anarchisme – dadaïsten – surrealisten - 
kleinburgerlijkheid – systeembouw – eeuw der wonderen – cultuurindustrie – amusementsindustrie - exotische aspecten en 
oosterse invloeden - Les Ballets Russes – theatershows - erkenning film als kunstvorm – uitbreiding communicatiemiddelen 
– experimenten op artistiek gebied – een nieuwe mens 

 

II Kunst, techniek en esthetica 

De ontwikkelingen in de 20e eeuwse kunst hebben hun wortels in de kunst van vroeger eeuwen. Toch 
komt er een weersomslag. In de kunst van Cézanne  en Van Gogh bijvoorbeeld zijn de vibraties al 
zichtbaar. Aan het Fin de Siècle gaat er een stormwind over het doek, de canon van de kunst van eeuwen 
belandt in ruig weer. Wat zijn die kenmerkende veranderingen? Hoe komt het dat je als bezoeker een zaal 
in een museum inloopt en feilloos aanvoelt dat het om kunst van de 20e eeuw gaat? In de zalen van 
Middeleeuwen en Renaissance is niet de zichtbare wereld de inspiratiebron, maar staat kunst vooral in 
het teken van religie.  Het in beeld brengen van godsdienstige thema’s en verhalen. De kunst is gebonden 
aan strenge regels. In de 18e en 19e eeuw komt het aardse  tevoorschijn wat kunstenaars zo 
natuurgetrouw weergeven. De kunstenaar gaat echter steeds meer zelf zijn standpunt en compositie 
bepalen en legt met zijn persoonlijk meesterschap een accent dat meer uit zijn eigen opvatting dan vanuit  
de dingen zelf voortkomt. De kunst wordt individueler, al hanteren kunstenaars grotendeels dezelfde 
stijlprincipes. Pas in de jaren kort voor de laatste wereldoorlog komt in kringen van volkenkundigen het 
onderzoek opgang naar de persoon van de maker, zijn plaats in de maatschappij en de betekenis die zijn 
werk heeft voor de eigen gemeenschap. Het definiëren van specifieke grondslagen van elke 
kunstdiscipline, het analyseren van de originaliteit (samen met een groep gelijkgestemden het nieuwe 
brengen) is onderdeel van de positionering van kunst. Opdrachtgevers waarderen en steunen de 
onafhankelijkheid van kunstenaars en hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. Kunsthandelaren 
voorzien zich daarmee vaak ook van de alleenrechten op de interessante oeuvres én hebben er baat bij 
dat hierin beweging zit en blijft. Nieuwe kunstopleidingen (Ecole de Paris, Bauhaus en de Stijl-Groep onder 
meer) en kunstmarkt (privéverzamelaar, galerie, warenhuis) als systemen verbinden samenleving en 
kunst. 25,  26  

 
Hoofdlijnen verandering 
Drie gegevenheden schetsen de kentering in de kunst in de overgang naar de 20e eeuwse kunst: 

1. De sterke wens de brug van tradities met het verleden af te breken. 

2. Het verlangen Europees te zijn, als weergave van een brede internationale culturele interesse. 

3. De vorming van en snelle opeenvolging van tendensen,  stromingen en van georganiseerde 

kunstenaarsgroeperingen als ware het (politieke) partijen. In de periode 1918- 1930, de 

naoorlogse periode op WOI, doen zich drie hoofdstromingen voor:  

a) de kunstenaar heeft de ‘plicht’ de Europese samenleving weder op te bouwen, liefst gericht 

op een klasseloze maatschappij en zonder grenzen in antwoord op de ontwikkelingen die 

naar de oorlogen hebben geleid en vanuit de wil alles te doen om herhaling te voorkomen; 

een kunst die ook mede de toekomst wil duiden. De kunstenaar en de niet-kunstenaar 

werden aangemoedigd hun creatieve vermogens niet in dienst te stellen van kunstmatige en 

denkbeeldige werelden maar van de tastbare, materiële wereld om hen heen. 

b) de kunstenaar doet er goed aan juist het innerlijke  te verkennen tot in de diepste geborchten 

van het onderbewustzijn, daar is de bron te vinden, een innerlijk avontuur. 

                                                           
25

 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 13-61, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
26

 Van Abbe Museum, zomercusus 2012, De Modernen 
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c) de kunstenaar houdt zich verre van en verwerpt bij voorkeur alle erkende en gewaardeerde 

kleinburgerlijke samenlevingskenmerken en brengt dit beeldend.  

In de jaren 1930-1940 gevolgd door een doorleefd gevoel van crises, inclusief een culturele. 27 

 

Schoonheid verliest haar gezicht28 

In de twintigste eeuw verdwijnt de gelijkenis met een uiterlijk zichtbare werkelijkheid uit veel schilderijen 

en sculpturen. Het is in ieder geval géén eis, eerder het tegenovergestelde! Kunstenaars rebelleren 

daartegen, tegen normen, vormen van traditie en inperkingen. Het gaat niet meer om het mooie of het 

schone in de kunst. Het hoeft niet mooi te zijn, als het maar  ‘echt’ is.  Dat is niet te beoordelen met 

criteria als mooi of lelijk, gelijkend of niet-gelijkend.29 Het gaat veel meer om de persoonlijke weg die in 

een werk zichtbaar wordt. De kunstenaar vroeger is een vakman en kan dingen die een ongeschoold 

iemand hem niet kan nadoen. Een randvoorwaarde die niet meer staat als een huis. Een onbeschilderd 

doek met een messnede erin: kunst! Een zwart vierkant, - zijn poorten naar een andere wereld - brengt 

Malevich (1878-1935) eeuwige roem. 30  

Misschien kun je zeggen dat kunst van voorgaande eeuwen makkelijker ‘geeft’ aan de beschouwer en de 
kunst van de 20e eeuw  ‘vraagt’?   

 
Creatieve grondfuncties van de mens 
Veranderingen in de kunst ontstaan niet zomaar. Deze zijn uitdrukking van hoe mensen zien en ervaren 

en er veranderingen in ondergaan.  

Psychiater Navratil noemt in Zwischen Wahn und Wirklichkeit31 de mens scheppend omdat hij 

overgenomen schemata autonoom kan bewerken door: 

1. Formaliseren, de formele structuur van de werkelijkheid benadrukken door het levende en 

emotionele te  ‘abstraheren’. 

2. Fysionomiseren, deformatie van het zintuiglijk waarneembare om er een grotere expressieve kracht 

aan te geven . 

3. Symboliseren, nieuwe beelden scheppen  die het een bijzondere betekenis verlenen.   
 
Verzelfstandigen  
Je zou dan kunnen zeggen dat in de kunst van de 20e eeuw de creatieve grondfuncties van de mens zich 
uit elkaars greep losmaken , daar waar ze voorheen geïntegreerd optrekken. Structuur, gevoel en fantasie 
maken zich (steeds meer) los van elkaar. .. ieder kan als het ware in de kunst een eigen leven gaan leiden.  
De gelijkenis met de zichtbare werkelijkheid vraagt om hun geïntegreerd-zijn. De ene vorm loopt uit op de 
andere waardoor de werkelijkheid verandert, vervormt,  en / of op een schilderij dingen gebeuren die in 
werkelijkheid nooit plaats vinden. Door de creatieve grondfuncties afzonderlijk te verkennen , ontstaan er 
steeds ongebruikelijker manieren van verbeelden. Zoals de kunstenaar in het verleden basiskleuren 
mengt tot nieuwe kleuren, zo kan de kunstenaar van de 20e eeuw door menging van de drie creatieve 
grondfuncties zijn eigen beeldtaal vinden. Er ontstaan stromingen waarin een grondfunctie domineert.32 

                                                           
27

 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 16-17, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
28

   “In deze tijd heeft wat men noemde schoonheid  schoonheid haar gezicht verbrand   zij troost niet meer de 
mensen  zij troost de larven de reptielen de ratten  maar de mens verschrikt zij  en treft hem met het besef  
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum” [Lucebert, fragment uit het titelloze gedicht dat begint met 
‘Ik tracht op  poëtische wijze’ uit de bundel Apocrief/De Analphabetische naam, 9e druk (1078), De Bezige Bij, 
Amsterdam, blz. 44] 
29

 Uitgeest, W. (1999). Aardschok, bliksemflits. Twintigste-eeuwse schilderkunst – een verkenning van grensgebieden, 
blz. 23. Zeist: Indigo Uitgeverij Vrij Geestesleven. 
30 Van Abbe Museum, zomercusus 2012, De Modernen 
31 Bader, A. & Navratil, L. (1976). Zwischen Wahn und Wirklichkeit, Kunst – Psychose – Kreativität, blz. 99 – 131. 
Frankfurt a. M:  C. J. Bucher 
32Uitgeest, W. (1999). Aardschok, bliksemflits. Twintigste-eeuwse schilderkunst – een verkenning van grensgebieden, 
blz. 32-34. Zeist: Indigo Uitgeverij Vrij Geestesleven. 
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De verschillen met voorgaande tijd geaccentueerd in  het makingsproces als in de oriëntatie op de 
zingevingsdoelstelling, de analyse van kunst: wat is de ware essentie en mentaliteit van kunst? 33  

 
Ad 1. Vormvast?! 
Vanaf de Renaissance heeft de beeldende kunst in het Westen altijd in dienst gestaan van de natuurlijke 
voorstelling. Al het onderzoek is gericht om deze te perfectioneren. De klassieke norm is maatgevend en / 
of de eigenheid van het individu.34 What’s new? Nu raakt de kunstenaar geïnteresseerd in de vorm die ten 
grondslag ligt aan het wezen en ziet de maker in toenemende mate af van de materialiteit van het 
lichamelijke. Kunstwerken met een eigen orde hebben meer de transparantie van de materie als accent. 
Hiertoe te rekenen zijn het kubisme, De Stijl, de geometrische abstractie, het constructivisme, het 
futurisme, het functionalisme, op-art, vormen van minimal art en de shaped canvasses.35, 36  Het zoeken 
naar de oervorm – zo anders dan de heersende norm en smaak - krijgt menig kunstenaar te pakken. Hoe 
zij ook verschillen, het gemeenschappelijke ligt in het onderzoeken primair op de vorm, op structuren, al 
dan niet geabstraheerd uit de structuren van de ons omringende werkelijkheid en natuur.  Licht en vorm 
spelen er weliswaar ook een belangrijke rol in, maar niet zozeer omwille van de modellering, als wel om 
de verzelfstandiging van de vorm . Het object niet enkel gezien als een geïsoleerd gegeven, maar ook als 
deel van de omringende omgeving. Veelal is het kleurgebruik beperkt om de onderlinge samenhang van 
de delen nog eens te versterken. Langzamerhand gaat het helemaal niet meer om het object en staat de 
compositorische ordening centraal. Onderdelen raken los van hun logisch verband; de analyse gaat van 
het uiteenrafelen van delen, naar het samenvoegen van delen tot een nieuwe ordening. Het Griekse 
woord  kosmos betekent ‘ordening’... Wiskundige ordening en muzikale beweging gaan combinaties 
aan.37 De ideeën over beweging, snelheid en ruimtebeleving zetten zich ook door in de beeldhouwkunst . 
Beweging, universele dynamiek en ruimte zijn niet meer weg te denken.  De ‘nieuwe’ kunstenaar houdt 
zich nadrukkelijk bezig met maat, ritmes en verhoudingen. 
 
Keuken en stoel 
Tätlin vat een werkstuk niet meer op als een gesloten volume en geeft de ruimte waarin een object zich 
bevindt een wezenlijk aandeel in het geheel.  Hij zet een toon voor het constructivisme. De barrière 
tussen binnen en buiten is weg en de constructie doet dienst als beeldend element. Een optimaal gebruik 
van positieve en negatieve vormen. Een machine voegt waarde toe aan het stuk, functionaliteit en 
machinale reproduceerbaarheid.  De introductie van de lopende band, het opdelen van het 
productieproces in verschillende onderdelen en de rationalisatie ervan zijn bouwstenen in de 
maakindustrie. Spekkie voor het Bauhaus, dat zijn onderwijs in de ruimste zin van het woord richt op het 
vormgeven aan  de omgeving van mensen.  In het Duitsland van de jaren twintig zien een aantal prachtige 
visionaire architectuurprojecten het licht, waaronder in 1927 te Stuttgard de wijk Weissenhofsiedlung.  
Misschien te vroeg voor de klasse waarvoor het is bedoeld…  Resultaat van gezamenlijke inzet van 
kunstenaarsgroepen, anarchistische bladen en Bauhaus. Mies van der Rohe selecteert als regisseur 21 
architecten, waarvan er negen uit eigen land komen. Het betekent zijn doorbraak.  Zijn hand van kiezen 
blijkt een profetische.  Alle namen van dit project zijn tot de canon van de Nieuwe Zakelijkheid gaan 
behoren. J. J. P. Oud, Mart Stam, Le Corbusier, Hans Scharoun, Peter Behrens, Victor Bourgeois en 
Bauhausmannen als Bruno Taut, Ludwig Hilberseirner en Walter Gropius. Het is een visionair sociaal plan 
met als doel de arbeider en de huisvrouw de nieuwe tijd binnen te loodsen. Goedkope woningen met veel 
licht, lucht, terrassen, balkons en glas. Nieuwe, industriële materialen. Een hypermoderne keuken, ter 
‘Entlastung der Hausfrau’. 38 Door een combinatie van kunst en ambacht ontstaan  producten met een 

                                                           
33 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 42-49, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
34 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 10-12. De Bilt: Cantecleer 
35 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 13-28, in zwölf 
banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
36 Van Abbe Museum, zomercusus 2012, De Modernen 
37 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 10-55. De Bilt: Cantecleer 
38 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 159-164. De Bilt: Cantecleer 
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nieuwe vormgeving. Een absolute synthese tussen vorm en functie is de norm. Een methodologisch 
correct proces van design leidt tot een norm en daarmee tot een vorm, die een prototype van maximale 
kwaliteit verenigt met een maximale kwaliteit in serieproductie.39 De industriële vormgeving is geboren: 
visuele toegankelijkheid, helderheid, overzichtelijkheid worden belangrijke vereisten, evenals een 
praktisch en goed te onderhouden geheel.40 Veel producten worden zodanig ontworpen dat ze door de 
industrie te vervaardigen zijn. De doorbraak van de massaproductie heeft ook zijn consequenties voor het 
onderwijs in de toegepaste kunsten. Het ontwerpen van bijvoorbeeld interieurs, gebruiksvoorwerpen en 
mode zal in steeds grotere samenwerking met de industrie gaan plaatsvinden. De kunstenaar verwordt 
van onderzoeker van vormen tot ontwerper van vormen en designer.41  
 
Van het materiële naar het geestelijke 
De leden van de Stijlgroep gaan zo ver dat zij vinden dat kunst dan pas waarachtig is als zij niet gebonden 

is aan de omstandigheden van het moment en aan persoonlijke stemmingen. Niet gebonden aan de 

individualiteit en toevalligheid van een persoon.  Dat betekent dat in het schilderachtige zelfs 

ruimtelijkheid een lastig item wordt, want dat is immers een illusie op een plat vlak… Illusie is 

onwaarachtig. Het zoeken is een weg naar zuivere realiteit, naar het allereenvoudigste en 

onveranderlijke,  naar de verbeelding van het universele. Een ‘nieuwe verbeelding ‘, het zichtbaar maken 

van de universele harmonie. Het neoplasticisme. Voor menigeen te zware kost, te utopisch. Hoe dicht 

raakt Plato de moderne neurobiologische opvatting als hij het heeft over een soort van vorm aller 

vormen, de pre-existente vorm. En ook hoe dicht komt Aristoteles hierbij als hij het Concept ziet als een in 

het brein aanwezig derivaat van zoiets als een collectief opgeslagen experience-beleving, omgezet in een 

essentie en weer geconcretiseerd in een afbeelding, waardoor het Concept ontdaan van alle 

vormvarianten als het ware wordt tot het Ware Idee. Dit product, beeld van de kunstenaar - resultante 

van diens brein - wordt weer geïnterpreteerd, verenigd en meer complex.  De sterke relatie tussen 

schilderen en de zoektocht naar essentie is een verbindende gedachte, wat maakt dat vanuit hedendaags 

neurologisch standpunt het verschil tussen hen eigenlijk niet-signicant is…42  Kunstenaar en 

wetenschapper stellen in essentie beide dezelfde universele vragen. Wat zijn de basale realiteiten van het 

universum? 43  

       
Umberco Boccioni    Malevitsj      Van Doesburg    Carlo Carrà     

1913 Futurisme  1920 Suprematisme     1927-1928 De Stijl   1915 Constructivisme 

[opname Milaan 2013]                 [opname Milaan 2013]        
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banden band XII. Berlijn: Propyläen Verlag Berlin 
40 Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij het bestuderen van 
schilder-, beeldhouw en bouwkunst, blz. 70-82. De Bilt: Cantecleer 
41 Argan, G.C. (1984). Die Kunst des 20.Jahrhunderts 1880-1940, Propyläen Kunst Geschichte, blz. 30-51, in zwölf Bär 
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42 Zeki, S. (1999). Inner Vision. An exploration of art and the brain, blz. 42-43. Londen: Oxford University Press. 
43 Solso, L. (2003). The Psychology of Art and the Evolution of the concous Brain, blz.259. Londen: The MIT Press 

[Opname 2012 Dusseldorf, 

Kurt Schwittert, 1926]; 

[opname Picasso, Tefaf  2013] 



Beeldende kunst begin 20e eeuw, aardbeving en bliksemschicht 
 

MiekevanOs, 3DT, domein Kunst Algemeen, onder docentschap van de heer Tijn Vaes Pagina 14 

   

  [opname Van Abbe 2011]    [opname Milaan 2013] 

harmonie – evenwicht – zuiverheid – verhevenheid-  architecturaal – systeembouw - vorm en functionaliteit – beweging – 

ruimte – continuïteit – techniek – muzikaal - sociale actieprogramma’s – affiches – retoriek –een nieuwe orde 

 

Ad 2. Vloedgolf van emoties 

Uitbundigheid, spontaniteit, erotiek, tragiek en een soms angstaanjagende oerkracht. Kunstwerken 
waarbij de gevoelsuitdrukking van de maker richtinggevend is vind je bij het fauvisme, Die Brücke, het 
expressionisme en surrealisme, L’art Brut en Cobrabeweging. Deze werken hebben overeenkomstig dat 
de kunstenaar (ogenschijnlijk) afziet van een zorgvuldige modellering, van een verantwoord perspectief, 
van een nauwkeurig onderling afgestemd kleurgebruik, omdat dit de impulsiviteit alleen maar schaadt. De 
‘leesbaarheid’ van de afbeelding raakt meer en meer ondergeschikt aan de pracht van het kleurenspel.  
Voorlopers als Van Gogh, Munch en ook de maniëristen uit vroeger tijden laten al een tip zien van 
veranderingen die zich voordoen in het menselijk bewustzijn, in de daarmee samenhangende 
waarnemings- en ervaringsmogelijkheden.  De ontdekkingen van Freud (1856-1939) en van Jung (1875-
1961) dragen hiertoe veel aan bij met hun overtuiging dat het innerlijk leven van de mens zich afspeelt in 
het gebied van het onderbewuste, de basis voor de dieptepsychologie. 44 
 
Que sera, sera? 
De kunstenaar gaat op zoek naar zijn diepste gevoelens. De relatie met zichzelf en de wereld wordt de 

kunstenaar tot vraagstuk. Wie ben ik? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Durf ik te komen bij mijn diepste 

drijfveren? Wat is eigenlijk de context waarin ik leef, is die er wel? 45 [Vragen gerelateerd aan het 

existentialisme. Vragen die mij niet onberoerd laten] Die gevoelsuitdrukking willen zij, veelal zonder 

rekening te houden met maatschappelijke of artistieke conventies, beeldend tot uitdrukking brengen. De 

fascinatie daarvoor zie je terug in de voorlopers. De kleuren van Van Gogh  branden soms bijna,  de 

uitgerekte en extatische figuren van El Greco lijken zich met een expressieve kracht de hemel in te 

slingeren, Munch sleept in zijn lijnen kleuren en vormen mee.  Je kunt zeggen dat in de vroege werken van 

Munch in eerste plaats het verdriet, de ontluistering, de verdrongen angst en leegte zelf zijn geschilderd.46  

Zijn werken hebben het in zich om tot een soort van archetype van een bepaald soort emoties te worden. 

De ‘schreeuw’ om existentie en schilderen één te laten zijn. Is er al nog een tafereel uit de zichtbare 

werkelijkheid te zien, dan spreekt toch vooral de expressieve lading die uit het innerlijk van de kunstenaar 

voorkomt. Het gaat dan om een intuïtieve ordening van kleuren, want een verstandelijke druist in tegen 

het principe van het expressionisme. Volgens Kadinsky zijn innerlijke ervaringen  niet te vangen in een 

voorstelling. De zichtbare werkelijkheid beknot de uitdrukkingswijze.  Een figuratie verstomt de ‘klank’ 

van een kleur.  Kleur verzelfstandigt en wordt ‘klank’, net zoals muziek een directe katalysator van 
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gevoelens.47 Het is de kunstenaar niet alleen te doen om de ontlading van zijn eigen gevoel;  waar het om 

gaat is dat zijn innerlijke beleving op een doeltreffende manier overkomt op de toeschouwer. Beeldende 

kunst en theater gaan daarvoor een synthese aan. Ook het theater kan tegenover de monotonie van de 

industriële wereld een volledig andere, diepere beleving zetten. Geen wonder dat in deze tijd werken 

vaak een angstige, zwaarmoedige, beklemmende, verstikkende, opgehitste  en pessimistische sfeer 

ademen, die uitdrukking geven aan het mainstream gevoel.48 Dat geldt vooral ook voor de Duitse 

expressionisten, daar waar de Fransen van meer optimisme, opgewektheid, enthousiasme en harmonie 

getuigen. Parijs bakermat van het moderne en de vernieuwingen, ook in de vroeg-twintigste eeuw. Parijs, 

soort van broedplaats van verschillende culturen.  

 

"The artist expresses only what he has within himself, not what he sees with his eyes." 
— Alexej von Jawlensky 

      
Emil Nolde, 1933  [opname Leopold Museum, 2009, Egon Schiele, 1910]  Georg Tappert, 1910    Ernst Ludwig Kirchner, 1910    

Max Kaus, 1920; [opname MoMa, Ensor] ; [opname Van Abbe, Max Beckmann, 1930]           

            
 [opname 2012 Düsseldorf, Wasily Kadinsky, 1911; Max Beckmann, 1922]; [opname MET NY 2012, Marc Chagall, 1913-1914] ;[ 

opname Van Abbe 2013, Oskar Kokoschka];[ opname 2010  Lehmbruck Museum, 1910] [opname Gemeentemuseum Den Haag 2011, 

Ensor] 

 
"Art is exalted above religion and race. Not a single solitary soul these days believes in the religions of the 
Assyrians, the Egyptians and the Greeks… Only their art, whenever it was beautiful, stands proud and 
exalted, rising above all time." — Emil Nolde*49  
 

Ad. 3. Innerlijke transparantie, songs voor het oog 

De twintigste eeuw, dé tijd van onderzoek. Onderzoek naar duidelijkheid  en helderheid van vorm en naar 

de mogelijkheden van gevoels-uitdrukking én onderzoek naar alles wat zich bevindt in het rijk der 

fantasie, ‘het andere, de wereld van dromen en demonen, de diepe en raadselachtige betekenis van 

dingen. Weergeven van wat er in het onbewuste van de kunstenaar gaande is. Geleid door zijn psychische 

gesteldheid, vanuit zijn onbewuste drijfveren ontstaat de voorstelling , veelal vergezeld van een 

ongebruikelijke vormentaal en / of zich afspelend in ongebruikelijke omstandigheden. Of onlogische en 

aan elkaar tegenovergestelde elementen combinerend. Dan wel een object ontdoen van zijn gebruikelijke 

functie waardoor het een totaal andere, ongebruikelijke betekenis krijgt.  Voor bevrijding van de 

menselijke geest, een mentaliteitsverandering of simpel ter onderstreping van het eigen ego. Werken die 

vaak vele vragen oproepen waarop nooit een antwoord zal volgen. Omdat beide voor iedereen 
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verschillen. Het werk is de weerslag van het gevoel waardoor de kunstenaar tot een fantasievolle 

verbeelding komt. Ook de vrije vormopvatting geeft een bevrijding van het strakke stramien van 

algemeen geldende regels. De vrije vorm verwordt tot een vanzelfsprekendheid in de westerse 

kunstopvatting.50 De fotografie is ook van grote invloed op de zingeving van kunst. De fotografie legt de 

grens van het waarnemen bloot. De fotografische vergroting, de microscoop, de radiografie laten nieuwe 

realiteiten van de werkelijkheid zien die voorheen onzichtbaar zijn . Dat laat de overtuiging groeien dat de 

onmiddellijke visuele ervaring niet langer de grondslag is van wetenschap en inzicht én dat nabootsing 

daarmee ook achterhaald is. Kunst is iets overstijgend, hangt niet langer samen met of is gerelateerd aan 

het zintuiglijk waarneembare, is iets spiritueels . De industrialisatie heeft de gevoeligheid voor natuurlijke 

authenticiteit aangetast, zo is de overtuiging. Alleen kunst kan dit (veilig)herstellen. Kunst wordt zelf tot 

autonome realiteit. Gericht ontwerpen staat hier haaks op, het gaat om het volledig in het ogenblik- zijn, 

meer om in het toeval te opereren. Dat daarbij conventionele technieken worden toegepast, maakt niet 

uit, het gaat om het inhoudelijk fantasierijke beeld. Eén van de nieuwe krachten van de fotografie ligt als 

kunstvorm in het imaginaire. Ook het theater heeft het in zich aan nieuwe riten gestalte te geven. Op zoek 

naar een niet-classicistische ‘klassiekheid’ en een ‘niet- historizerende’ geschiedenis. (Denk aan Marini en 

Manzu).51 De authenticiteit  wordt hét thema, waar de dagelijkse fotografie  het mechanische kopiëren  

voor haar conto neemt en het design het opzettelijk, gepland bedachte. De opkomst van de formeel 

abstracte kunst valt samen met het moment dat Albert Einstein (1879-1955) zijn algemene en speciale 

relativiteitstheorie publiceert en de kwantummechanica opkomt. Hier wordt een wereld betreden waar 

geen ‘klassieke voorstelling’ bestaat. Klassieke logica van benadering werkt niet. Het gaat om het 

onbekende dat achter de grens van het onvoorstelbare ligt.  Het oneindige verkennen in de wetenschap, 

vertaalt zich in de kunst  met het bekende uitbreiden tot in het oneindige, multidimensionaal.52 De kunst 

tilt in het verlengde daarvan dingen uit boven de tijdelijkheid en toevalligheid.53 Regelmatig is er opnieuw 

sprake van een controverse tussen een meer rationeel-zakelijke en een meer mystieke opvatting.54  

 

spontaniteit – oerkracht – kleurenspel – gevoelsuitdrukking – intuïtie – het onbewuste – kunst als autonome realiteit – 

fotografie - authenticiteit – de grens van het onvoorstelbare voorbij – een nieuwe lente 

 

Kort over Munch 

De wieg van Munch staat in Norrwegen wat in 1904 onafhankelijk wordt en met haar vissers- en 
agrarische grondslagen redelijk gespaard blijft van de slagschaduw die het Fin de Siècle voor zich uitwerpt. 
In de strikte zin van het woord is Munch eerder een 19e eeuws schilder 55 dan een modernist. Hij past 
echter in een tijdsbeeld dat uitleg wil geven aan het bovennatuurlijke, aan verschijnselen die niet direct 
verklaard kunnen worden. Spiritualisme krijgt aan het eind van de 19e eeuw sterk voet aan de grond in 
Noorwegen [speelt hier de invloed van het Noorderlicht?] en verkeert in het gezin van Munch met Vicar 
Horn als huisvriend en collega van vader Munch.56 Munch heeft niet zozeer iets met spiritualisme als een 
credo, eerder als een vorm van ‘soul painting’. Zoals Schönberg later aldus verwoordt: “Imstande sein sich 
zu hören, seine eigene Triebe zu erkennen… das soll mann ausdrücken, was mann erkannt hat”57. Hij geeft 
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52 Solso, L. (2003). The Psychology of Art and the Evolution of the concous Brain, blz. 257. Londen: The MIT Press 
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gezicht aan ‘het lelijke’, ‘het lijden aan het leven’, breekt in de lijn van de fotografie in in de werkelijkheid 
van het moment. Munch verdiept zich als geen ander (in Noorwegen…) in de therie van de persceptie en 
de complexiteit van recollectie in de psychologie.58 Munch experimenteert zelf ook volop met 
fotograferen, op zoek als hij is naar een medium om met zijn medemensen te communiceren. Wat telt is 
wat werkelijk gebeurt. Het onbewuste kent geen eeuwigheidswerkelijkheid zoals de ideeën van de 
werkelijkheid. Zijn invloed is onmiskenbaar, te denken aan Francis Bacon,  Louise Bourgois, Käthe Kollwitz, 
George Baselitz en vele anderen.  Allen hanteren een toets van zijn kwast. Catharsis, het dionysische, het 
redden van de mens als belangrijk thema. Vooral voor de Duitse Expressionisten (Der Brücke en Die 
Blauen Reiters) is hij een groot inspirator, omdat hij juist het gevoelsmatige als drijfveer zeggingskracht 
heeft weten te geven en daarin een van de pioniers is. Munch schildert niet alleen over emoties, hij ís 
emotie en tormentie. 59 Het is hem met de paplepel ingegoten en maakt onderdeel uit van zijn genen. 
Nurture en nature. De kringen waarin hij verkeert voorzien hem van inspiratie voor nieuwe wijzen van 
werken. Hans Jaeger, een vriend van hem, zet hem aan zijn eigen emoties, het dagboek van zijn ziel, als 
basis te nemen voor zijn werk. ‘Egotism’ noemt hij het. Munch maakt een ommezwaai in zijn werk naar 
het expressionistisch symbolistische en verlaat het meer naturalistisch, impressionistische. Aan vriend en 
kunst- en literatuurcriticus Jappe Nielssen - de Noorse literatuur beleeft de late negentiende eeuw en 
vroege twintigste haar Gouden Eeuw - legt hij zijn ziel in een briefwisseling bloot. Ook de Zweedse 
dramatist August Strindberg en de theater directeur en regisseur Max Reinhardt maken diepe indruk op 
hem. De laatste geeft hem opdrachten voor het vervaardigen van decors. Inspiratie die hij weer verwerkt 
in de composities van zijn werken. Het werk Sick Child I is zijn eerste werk in zijn nieuwe – ook breder 
gezien dus vernieuwende – genre. [kijk dat vind ik dan weer leuk, dat ik juist dàt werk uit zijn oeuvre kies, 
zonder deze wetenschap vooraf!]  
 
Lijden aan het leven 
Het schilderen van zieke kinderen is een toppic-fotografisch genre in die tijd (zie blz. 1). Munch is in die zin 
geen volger. Het gaat Munch om het hernieuwen van de reflectie uit zijn eigen geheugen, als een 
‘camera-creatie’ van zijn innerlijke opgeslagen beelden.60 Sick Child - naar zijn overleden zusje Sophie -  
maakt deel uit van een serie ‘De levensfries’. In die zin gaat hij [wel echt eerste helft twingtigste eeuws!] 
onderzoekend te werk en laat er diverse technieken op los. Munch beschouwt het als een van zijn beste 
werken.61 De volledige serie vertelt als een symfonie de vier thema’s ‘Ontwakende liefde’, ‘Bloei en 
ondergang van de liefde’, ‘Angst voor het leven’ en ‘Dood’– met titels als Melancholie, Jaloezie, Wanhoop 
en natuurlijk De Schreeuw. De fries is in 1902 te zien tijdens de Sezession in Berlijn. Aanvankelijk worden 
zijn werken ontvangen en bestempeld als dissonant. Werken die hij maakt voor zichzelf om helderheid te 
krijgen over zijn verstandhouding tot het leven en waarmee hij ook anderen wil helpen om die klaarheid 
te krijgen. 62 Een doelstelling die in ieder geval in de huidige tijd gehoor vindt gezien het feit dat de 
werken van onder meer Munch worden toegepast in het medisch onderwijs om het empatisch vermogen 
van studenten te trainen en te scherpen63; daarnaast onderzoekt onder meer het LUMC de uitwerking van 
kunst op patiënten en maakt daarbij gebruik van zijn beelden.64 Want hoewel zijn vroege werken de 
zaailingen zijn van hoogst persoonlijke indrukken, gaat er vanuit zijn werken een universeel verstaand 
appél uit  op de aanschouwer, een gedeeld communicatief verhaal. Mensen kunnen met elkaar 
communiceren over kunst en door kunst mede omdat in de hersenen van mensen nagenoeg dezelfde 
processen optreden, waar woorden vaak tekort schieten.65 Kunst kan op die manier ook een brug slaan 
tussen patiënt en gezondheidswerker, letterlijk over en weer werken als ‘blikopener’. De gevoelsmatige 
lading die zich ontvouwt lijkt mij een belangrijke waarnemingsmogelijkheid, die kan optreden als iemand 
het vermogen heeft of toelaat om zich - dóór de oppervlakte heen - in het diepere innerlijk van iemand te 
verplaatsen. Kunst kan helpen om innerlijk mee te bewegen, waardoor de relationele afstand vermindert 
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of verdwijnt. Door de eigen / wederzijdse zienswijze te herkennen, te erkennen en los te laten kun je iets 
van meer kanten bezien en kom je in een meer omvattender en flexibeler bewustzijnswereld terecht. Het 
onderscheid tussen ‘ik‘ en  ‘niet-ik’ doet er  (even) minder toe, wat paradoxaal genoeg leidt tot een 
intenser besef van eigen individualiteit. Dit draagt bij aan een autonomere en stabielere innerlijke 
standvastigheid. Je bent niet zo snel meer te ontregelen.  Met zo’n blik naar iemand kunnen kijken en dat 
volhouden tot voorbij het deerniswekkende heeft  volgens mij te maken met compassie, invoelend 
vermogen en  een soort van liefde voor de medemens.  Het werpt licht op je innerlijke zelf. “Als het 
duister wordt weggehaald, verbleekt het licht; het schijnsel van een kaars wordt intenser naarmate de 
duisternis eromheen dieper wordt. Het een kan niet zonder het ander”, dat idee. Ik denk dat ieder mens 
zich in zijn gevoelens graag verbonden voelt  met een ander, als  duim en wijsvinger aan dezelfde hand. 
 
Avondduister en morgenster 
Munch heeft last van zelfdestructief gedrag, krijgt een zenuwinzinking en wordt opgenomen. Na zijn 
behandeling ademen zijn werken een geheel andere, optimistischer stijl en zijn deze ook weer 
naturalistischer en realistischer.  Navril 66 wijst erop dat schizofrenie (schizofrenie komt in bepaalde 
families meer voor; de zus van Munch  – Laura -  is schizofreen…67) de scheppingskracht  van een individu 
sterk kan bevorderen. Hoe ligt dat voor andere aandoeningen? De neurofysioloog  R. Fischer  stelt dat 
creativiteit  samengaat met een hogere activiteit van het centraal zenuwstelsel.  Volgens hem is het zo dat 
hoe groter de aanpassing is  aan de normale toestand van bewustzijn,  hoe minder ruimte er is voor 
verandering  en creativiteit. [Ik vind dit een interessant gegeven] Bekend is dat de als innovatief 
aangeduide werken van Munch dateren van vóór zijn behandeling… Dit wordt hem ook wel nagedragen, 
waarom eigenlijk? Verwachten we in een visie op de 20e eeuwse kunst een logische opeenvolging van 
artistieke bewegingen? Heeft dit te maken met ‘hoe het hoort in de tijdgeest, wat is tijdgeest:  lineair, niet-
chronologisch, zichzelf herscheppend vanaf een zeker bereikt punt of is hierover alleen iets te zeggen in 
retrospectief…? Is het ook niet helemaal 20e eeuws: je eigen gang (blijven durven) gaan tegen de 
gevestigde stroom in - ook als die ‘innovatie’ voorschrijft’? Evenals de zoektocht van de Moderne Mens 
naar de eigen identiteit dat is.  
 
Fabula acta est? Hoe gaat het verhaal verder?   
De toeschouwer van nu heeft zich door de ontwikkelingen in de 20e eeuw een nieuw ‘kompas’ verworven 

om de (nieuwe) beeldtaal te verstaan. Maar hoe werkt dat kompas? Psychisch en lichamelijk zijn steeds 

minder tegenstellingen geworden. De veranderingen in de kunst, de kunst van het maken van kunst en de 

beleving ervan,  roepen bij mij vele vragen op juist gevoed door de ontwikkelingen en kanttekeningen die 

worden geplaatst bij de werking van het onderbewuste in de eerste helft van de 20e eeuw door vooral 

ook de expressionisten, symbolisten en surrealisten. Kunstopvattingen hebben een lange incubatietijd, we 

zijn nu inmiddels een eeuw verder, het is natuurlijk afwachten waar het naar toe gaat…  Vooruitblikken:  

als ik in een trein zit, zit ik ook liever niet in een wagon waar ik terugkijk naar waar ik vandaan kom. Ik kijk 

liever uit het raam vooruit. Laat de wereld, nieuwe vergezichten naar me toekomen in plaats van dat hij 

mij verlaat. Wat kan kunst nu een nieuwe impuls opleveren? Geeft het zoeken in het begin van de 20e 

eeuw nu ook weer aanknopingspunten? Wat weten we eigenlijk over de werking van het brein, vanuit het 

onderbewustzijn én het bewustzijn in relatie tot kunst? Dit zijn slechts enkele gerelateerde vragen 

(:     
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 Wat is het toch dat kunstenaars steeds weer de uitdaging aangaan om wat niet mooi en plezierig is 

aan het licht te brengen of als vertrekpunt te nemen? Biedt de andere kant geen aanknopingspunten 

die fascineren?  

 Onze hersenen maken ons duidelijk dat we iets als  ‘schoonheid’ [excusez le mot in relatie tot de 20e 

eeuw] ervaren; het visuele ‘wint’ het van het talige: ‘Met geen woorden te beschrijven;  intrigerend! 

Zonder oog geen zien, maar toch, zien we met het oog of met ons brein?  

 Hebben kunstenaars van nature makkelijker toegang tot het rijk van het creatieve? Voelen 

kunstenaars zich misschien meer aangetrokken tot een weg waarvan zij niet weten waartoe deze zal 

leiden? Wat maakt dat zij hierin een avontuur zien daar waar het voor anderen voelt als wonen in een 

huis waarvan de muren plotsklaps kunnen verdwijnen / zijn verdwenen?  

 Is een kunstenaar een soort van bode tussen de wereld van het werkelijke, het bewuste en het 

onbewuste? Is het waarheid of mythe dat de kunstenaar als het ware de toekomst aanraakt? En wat 

levert dat dan aan extra’s op? Wanneer gaat kunst voorbij het punt dat je het als bevrijdend of 

aangenaam ervaart om de weg (mee) naar binnen te gaan? Raak je erdoor in vertwijfeling en 

ontmoet je er je eigen demonen of brengt het bevrijding, inspiratie en oplossingen?  

 Waar in de hersenen doet zich de esthetische beleving voor? Welke neurologische processen liggen 

hieraan ten grondslag?  Ligt hier een relatie met de idee-vorming, de uitvoering of de waardering van 

kunst? Waarom zijn er eigenlijk verscheidene onderscheidende hersengebieden voor onder meer kleur, 

vorm en beweging? Hoe vindt de synesthesia hiertussen plaats? 

 
 Spreken expressionistische schilderijen andere mensen aan dan de werken uit andere stromingen? Zijn 

in de hersenen van expressionistische kunstenaars die zich richten op gevoelsuitdrukking andere 

modaliteiten werkzaam dan in de hersenen van kunstenaars die zich vooral richten op vorm en 

functionaliteit? Geldt dat ook voor de liefhebbers van deze werken?  

 Is creativiteit een persoonlijkheidskenmerk? Hoe stuurt deze dan het persoonlijk schema en 

sensorische, psychologische, narratieve en ‘transcendente’ systeem?     

 …………………………………… 

 

 

Kunst, brein en wetenschap: 

een nog grotendeels braakliggend terrein, 

ik ben erg benieuwd wat daar nog uit naar voren gaat komen  

en verwacht dat hier nog heel wat in te ontdekken valt voor kunst(enaars) én wetenschap! ! 

 

- Mieke van Os- 
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Creativiteit is al van te voren in brein zichtbaar68 
Mensen zijn klaar voor creativiteit - of niet. Tenminste, psychologen hebben ontdekt dat hersenactiviteit in ruste al vóóraf laat zien of 
mensen bij een taak die ze daarna krijgen een creatieve oplossingsrichting zullen kiezen (met een plotseling inzicht) of een analytische (met 
een gestaag vorderend inzicht). Dit schrijven Amerikaanse psychologen en neurologen in de eerste aflevering van het tijdschrift 
Neuropsychologia van 2008. De onderzoekers lieten hun proefpersonen na het opplakken van hersenelektroden eerst zeven minuten 
wachten, met de aanwijzing ontspan maar even. Pas daarna gaven ze de opdracht, het oplossen van anagrammen (eoboldver = voorbeeld). 
In het psychologische creativiteitsonderzoek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee denkmethoden. Als creatief geldt half 
onbewust denken in losse associaties waardoor de oplossing van een probleem vaak plotseling in één keer in het bewustzijn verschijnt, het 
aha-moment. In eerder onderzoek was al geconstateerd dat dat moment ook in hersenscans duidelijk te zien is in een gedeelte van de 
rechter temporaal cortex. De andere, analytische denkmethode kent een veel systematischer en bewust zoeken, waarbij de oplossing niet 
in één keer plotseling, maar geleidelijk aan in gedeelten verschijnt. Bij proefpersonen die de anagrammen creatief oplosten bleek de 
rechterhersenhelft vooraf al actiever dan bij proefpersonen die later systematici bleken te zijn. Ook was de visuele cortex actiever bij de 
creatieven. Dit is te verwachten, maar dat het al vooraf te zien was, is onverwacht. De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor 
onbewuste associatieve informatieverwerking, de linker staat meer voor taal, bewustzijn en systematiek. Of zo’n creatieve ruststand een 
permanente eigenschap is of wordt bepaald door toevallige omstandigheden is niet duidelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat het 
een persoonlijkheidskenmerk is .   
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