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Bezielde mannen, die voor vrijheid vechten, 
Zijn sterker dan een troep betaalde knechten. 
Jan Greshoff (1888-1971) Een strijdbaar man. Voor het eerst 
verschenen in het Geuzenliedboek illegaal uitgegeven in 1943.1 
 
Inleiding. 
In zijn boek Public opinion (1922) is de Amerikaanse schrijver en politiekcommentator Walter 
Lippmann (1889 - 1974) kritisch over de mogelijkheden van vrijheid, democratie en 
zelfbestuur van en door burgers. In dit paper kijk ik hoe Nederlandse kunstenaars in 1945 en 
1946 reageerden op de Tweede Wereldoorlog en of dit ook leidde tot veranderingen in hun 
kunstuitingen.  
 
Tentoonstelling Kunst in Vrijheid. 
Wanneer we kijken naar de exposities die er kort na de Tweede Wereldoorlog plaats vonden, 
lijkt de teneur dat kunstenaars en musea de traditie van voor de oorlog weer wilden 
oppakken. Direct na de bevrijding werd door het Militair Gezag een kunstpauze ingesteld. De 
tentoonstelling Kunst in Vrijheid (1945) in het Rijksmuseum Amsterdam was daarna de 
eerste grote tentoonstelling van kunstenaars die geen lid waren geworden van de 
Kultuurkamer.2 Aan deze expositie namen meer dan driehonderdenvijftig kunstenaars deel 
met bijna twaalfhonderd werken. De tentoonstelling maakte duidelijk dat er in Nederland 
tijdens de oorlog niets nieuws was ontwikkeld. Het getoonde werk was traditioneel en 
middelmatig van kwaliteit, de waarde zat vooral in het overzicht dat geboden werd.3 Kunst in 
Vrijheid was niet de vrijheid van het experiment of de vrijheid om af te wijken van de traditie. 
Ook A.M. Hammacher schrijft dat men niet kan verwachten hier door deze tentoonstelling 
een beeld te krijgen van de nieuwe mogelijkheden, dat zou pas later en in kleinere 
groepstentoonstellingen gebeuren. De directe weerspiegeling van de oorlog, anders dan in 
herkenbare motieven was moeilijk vast te stellen.4 Opvallend was ook dat de kunstenaars 
bijna geen uitdrukking gaven aan hun oorlogservaringen. De schilderijen Arbeidersvrouw in 
ruïnes (afbeelding01) en Clown voor ruïnes van Rotterdam (afbeelding02) van Charley 
Toorop, met op de achtergrond de ruïnes van Rotterdam na het bombardement van mei 
1940, vormde hierop een van de uitzonderingen. Melle Oldeboerrigter gaf in werken als 
Germanendom (afbeelding03) en Winter 1944/45 (afbeelding04 en 05) op een zeer 
persoonlijke surrealistische wijze uitdrukking aan zijn oorlogsbeleving. Ook de niet 
vertegenwoordigde kunstenaars Hendrikus (Henk) Chabot (1894 – 1949) en Aad de Haas 
(1920 – 1972) verwerkten wel oorlogsherinneringen in hun werk. De primitieve kunst uit de 
overzeese gebiedsdelen trok nog de meeste aandacht. Dit werk inspireerde Anton Rooskens 
tot zijn Les gens du soleil uit 1945 (afbeelding06) een soort voorbode van de Cobra-kunst 
van een aantal jaren later.5 In 1939 – 1940 had in het Rijksmuseum de tentoonstelling Onze 

 
1 Citaat zoals opgenomen in de handleiding bij de tentoonstelling, Weerbare democratie: tentoonstelling van het 
verzet in de Nieuwe Kerk op de Dam, Amsterdam, maart 1946, 5. 
2 De Nederlandsche Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld 
instituut, waar alle kunstenaars, architecten, schrijvers, journalisten, muzikanten, filmacteurs en podiumartiesten 
bij aangesloten moesten zijn om te mogen werken. Het oogmerk was de pers en de kunstenwereld onder strenge 
controle te houden en waar nodig te censureren. De Kamer was onderdeel van de nazificatie van de Nederlandse 
samenleving tijdens de bezetting. 
3 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 40. 
4 Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden, 166. 
5 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 18. 
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Kunst van Heden plaats gevonden.6 Tussen onze Kunst van Heden en Kunst in Vrijheid 
lagen vijf turbulente oorlogsjaren, in de getoonde werken was daar echter nauwelijks iets van 
terug te zien. De twee tentoonstellingen leken wel in dezelfde tijd ontstaan.7 Bij de 
kunstenaars lijkt direct na de oorlog niet veel drang om de oorlogservaringen in hun kunst te 
verwerken. Er was ook kritiek op deze tentoonstelling Kunst in Vrijheid in september 1945 
verscheen een anoniem pamflet van ene Slapjanus, met kritiek op de organisatoren van 
Kunst in Vrijheid. Alleen passief verzet, het niet lid worden van de Kultuurkamer, was 
voldoende om deel te nemen aan deze expositie en in aanmerking te komen voor een 
gepersonaliseerde verzetspenning met de tekst: “door hecht verzet – de kunst gered – van 
nazismet.”  
 
Tentoonstelling Kunst in het Harnas. 
Het vasthouden aan de traditie zien we ook in andere exposities zoals die in de Nieuwe Kerk 
en het Stedelijk Museum Amsterdam. Willem Sandberg (1897 – 1984), sinds september 
1945 directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam wilde wellicht ook op dat moment al 
iets anders maar kennelijk ontbreekt hiervoor in 1945/ 6 in Nederland nog de kunst. De 
exposities van Nederlandse kunst in zijn Stedelijk Museum in 1945 en 1946 zien er dan ook 
niet veel anders uit dan in de andere musea. De Experimentele Groep en Cobra lijken nog 
ver weg. Direct na de oorlog laat Sandberg vooral de klassieken van de twintigste eeuw zien, 
zoals Braque, Matisse en Picasso.8 Kunst in het Harnas (gedachtenis tentoonstelling ter ere 
van gevallen- en vervolgde beeldende kunstenaars) in het Stedelijk Museum was een 
herdenkingstentoonstelling van tientallen Nederlandse kunstenaars die hadden geleden 
onder de bezetting of deze niet hadden overleefd. De expositie bestond uit werk van 
vierendertig kunstenaars van wie er acht waren omgekomen.9 De Groningse drukker-
schilder Hendrik Nicolaas Werkman (1882 -1945), in april 1945 door de Duitsers gefusilleerd, 
lijkt als een van de weinige Nederlandse kunstenaars gedurende de oorlog een belangrijke 
ontwikkeling te hebben doorgemaakt (afbeelding07). Sandberg had zich tijdens de oorlog al 
afgevraagd hoe kunstenaars op deze periode zouden reageren. In de eerste kunstwerken 
van tijdens en direct na de oorlog zal hij dit zeker niet terug gezien hebben. Het 
kunstenaarsleven lijkt in Nederland tijdens de oorlog stilgelegen te hebben.  
 
Tentoonstelling Revolusi in het Stedelijk.  
In 1947 organiseerde Sandberg de tentoonstelling Twee Indonesische schilders met werk 
van de broers Agus – soms als Agoes gespeld - (1913-1990) en Otto (1916-2002) Djaya. Dit 
was de eerste keer dat niet-Westerse hedendaagse kunstenaars solo in het Stedelijk 
Museum Amsterdam exposeerden. In 2018 was opnieuw een expositie van de beide broers 

 
6 Onze kunst van heden was een expositie in het Rijksmuseum Amsterdam van 18 november 1939 t/m 29 
februari 1940. Vanwege de oorlogsdreiging waren de grote kunstwerken als De Nachtwacht in opdracht van de 
Nederlandse overheid uit het Rijksmuseum weggehaald en op een veilige plaats in een bunker opgeborgen. Om 
de leeggekomen ruimte toch nuttig te kunnen gebruiken en bezoekers te trekken is een expositie gehouden met 
750 kunstenaars en 3163 werken. Er kwamen meer dan 38.500 belangstellenden op af. In de brochure van de 
expositie schrijft museumdirecteur dr. F. Schmidt-Degener in het voorwoord over plaats en tijd van de 
tentoonstelling: 
De plaats is die bij uitstek nationale plek: het Rijksmuseum. De druk van het ogenblik behoeft geen nadere 
omschrijving: wij doorleven de bezorgdheid van de kleine staten, die zich bedreigd gevoelen in hun 
onafhankelijke groei. De inzender: kunstenaars in groten getale en die ditmaal de vaandels van hun verenigingen 
hebben verruild voor de éne banier der Saamhorigheid en wier eenparig streven gesymboliseerd wordt, op het 
affiche, door het Geuze-motief der ineengeslagen handen. 
Na afloop gingen 150 werken naar een tentoonstelling met dezelfde naam in het Stedelijk Museum te Maastricht 
van 23 maart t/m 14 april 1940. In het Centraal Museum te Utrecht werden 146 beeldhouwkundige werken 
tentoongesteld van 18 maart t/m 14 april 1940. In Brussel waren vanaf 4 mei 1940 in het Museum voor schone 
kunsten 534 schilderijen en tekeningen van tentoonstelling Nederlandse kunstenaars van Heden te zien.  
7 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 75. 
8 Ibid., 16–17. 
9 De expositie Kunst in het Harnas in het Stedelijk Museum Amsterdam vond plaats tussen 1 juli en 26 augustus 
1945, de overleden kunstenaars waren: A. Arondeus, E. Berg, F. en M. Cohen, H. Henriët, Ch. Lebeau, M. 
Schwartz. G. Werkman. 
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in het Stedelijk Museum Amsterdam te zien onder de titel Revolusi in het Stedelijk en bleek 
hoe kunst en politiek soms verweven waren. Agus en Otto Djaya verbleven tussen 1947 en 
1950 in Europa, voornamelijk in Nederland, om steun te verwerven voor de Indonesische 
onafhankelijkheid.10 Aangekomen in Amsterdam studeren de broers aan de Rijksacademie 
en werken ze aan verschillende tentoonstellingen in Nederland en andere Europese landen, 
waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam. Hun werk was een synthese tussen Javaanse 
tradities en westerse moderne, met name expressionistische, kunst (afbeelding08). De 
getoonde werken waren ontstaan tijdens de tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende 
onafhankelijkheid strijd in Indonesië. Deze kunst was wellicht de reactie op de oorlog die 
Sandberg in Nederland nog niet zag. Bijvoorbeeld het schilderij Pembrontak 
(Revolutionairen) uit 1946/7 (afbeelding09) toont in krachtige expressieve kleuren drie 
revolutionairen in vol gewapend ornaat, of het schilderij Revolutie uit 1947 (afbeelding10) Op 
de tentoonstelling Revolusi! Indonesië Onafhankelijk In het Rijksmuseum in Amsterdam was 
deze kunst opnieuw te zien naast andere Indonesische kunstenaars uit diezelfde periode.11 
Het engagement en experiment spat van de doeken af. Met minimale middelen werd een 
maximaal resultaat bereikt, bijvoorbeeld in het werk Pengantin Revolusi (Bruid van de 
revolutie) uit 1957 van Hendra Gunawan (afbeeldingen11).   
 
Tentoonstelling Weerbare Democratie. 
In het voorjaar van 1946 vond in de Amsterdamse Nieuwe Kerk de expositie Weerbare 
Democratie plaats (afbeelding12). Voor deze expositie werd door een groep van tien 
kunstenaars in een maand tijd een wandschildering van drie bij driehonderd meter met tien 
thema’s uit de bezettingstijd gemaakt. Allen waren realistisch werkende kunstenaars die niet 
waren toegetreden tot de Kultuurkamer. Hier waren wel moderne invloeden uit het 
expressionisme en kubisme zichtbaar.12 De architect Gerrit Rietveld (1888 – 1964) maakte 
het ontwerp voor de inrichting van deze expositie. H.M. (Henk) van Randwijk (1909 – 1966) 
die zelf een belangrijke rol in het verzet had gespeeld had het scenario voor de 
voorstellingen van de wandschildering geschreven. (zie afbeeldingen 13 tot en met 19) 
De vlotte en geïmproviseerde werk wijze werd verschillend beoordeeld. A.H. Hammacher 
(1897–2002) schreef er geëmotioneerd over in zijn boek Stromingen en persoonlijkheden:  
“De geest van Guernica heeft na de bevrijding, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam getracht het 
zopas doorleefde beeldend tot uitdrukking te brengen. (…) Het was haastig gedaan, maar 
vurig, het was rauw, maar fel van drift. Zo moest het ineens en niet verfijnd en ingekeerd”.13 
De media waren overwegend positief en het publiek kwam massaal met in totaal ca. 160.000 
bezoekers. Oorspronkelijk was de expositie bedoeld als een reizende tentoonstelling. Zover 
is het echter nooit gekomen, de panelen zijn verloren gegaan en wat rest zijn uitsluitend 
zwartwit foto’s met name in een album voor koningin Wilhelmina. De deelnemende 
kunstenaars zouden later wel een rol spelen bij de ontwikkeling van de naoorlogse 
monumentale kunst in Nederland.  
 
Conclusie.  
Direct na de Tweede Wereldoorlog leek het alsof de traditie van voor de oorlog zou worden 
voortgezet. Voorbodes van een werkelijk vernieuwende kunst waren zichtbaar in het oeuvre 
van Hendrik Nicolaas Werkman (afbeelding07) en soms in afzonderlijke kunstwerken zoals 
Les gens du soleil uit 1945 van Anton Rooskens (afbeelding06). Ook in de verloren gegane 
wandschildering Weerbare Democratie (zie afbeeldingen 13 tot en met 19) waren voorbodes 
van vernieuwing zichtbaar. Maar dit is onvergelijkbaar met hoe Indonesische kunstenaars in 
deze zelfde periode in Indonesië op de oorlog, bezetting en de daaropvolgende 

 
10 https://www.stedelijk.nl/nl/tentoonstellingen/gebroeders-djaya-revolusi-het-stedelijk geraadpleegd op 25 februari 
2022.  
11 De tentoonstelling Revolusi! Indonesië Onafhankelijk was te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam van 11 
februari tot en met 5 juni 2022. 
12 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 20. 
13 Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden, 167. 

https://www.stedelijk.nl/nl/tentoonstellingen/gebroeders-djaya-revolusi-het-stedelijk
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onafhankelijkheidsstrijd reageerden (afbeeldingen 08 tot 11). In de Nederlandse beeldende 
kunst zouden vernieuwingen op grotere schaal pas na 1948 zichtbaar worden in het werk 
van de Experimentele Groep en Cobra. Hoe groot die veranderingen waren wordt zichtbaar 
wanneer we een aantal kunstwerken van halverwege de jaren veertig vergelijken met eind 
jaren veertig (zie afbeeldingen 20 tot en met 25).  
 
Verder onderzoek. 
1. Zou de kennismaking, op de expositie Kunst in Vrijheid, met de primitieve kunst ook 

voor andere Cobra-leden dan Anton Rooskens een inspiratie geweest zijn?  
 
2. Van vele kunstenaars uit de periode direct na de Tweede Wereldoorlog die 

deelnamen aan in dit artikel genoemde exposities kan achteraf slechts met moeite 
informatie gevonden worden. Het lijkt interessant hier nader onderzoek naar te doen. 
Soms betreft het de meest ongewone gewone mensen zoals kunstenaar Ru Parre 
(Henrica Maria Paré, 1896 - 1972) een verzetsheldin die tweeënvijftig Joodse 
kinderen redde. Hoe verhoudt haar verzetswerk zich tot haar oeuvre als beeldend 
kunstenaar? 

 
3. Van de tentoonstelling Weerbare Democratie zijn geen originele werken bewaard 

gebleven, alleen zwartwit fotomateriaal en een aantal schetsen in de handleiding bij 
de tentoonstelling. Juist omdat het originele werk verloren is gegaan kan het 
interessant zijn alle bewaard gebleven foto’s en schetsen te verzamelen om te zien of 
aan de hand daarvan de expositie gereconstrueerd kan worden. Via moderne digitale 
technieken lijkt het inmiddels goed mogelijk om zwartwit beeldmateriaal van de 
oorspronkelijke kleuren te voorzien. Het zou interessant zijn deze techniek hier toe te 
passen, zodat naast de documentaire waarde ook meer inzicht verkregen wordt in de 
artistieke waarde van deze expositie.  
 

4. Tussen de exposities Kunst van Heden in 1939 en Kunst in Vrijheid uit 1945, beide in 
het Rijksmuseum Amsterdam, lijkt naar vorm of inhoud weinig verschil te bestaan. 
Het is interessant dit aan de hand van het werk van de deelnemende kunstenaars 
meer in detail te onderzoeken.  

 
5. Voor dit korte paper heb ik zeker niet alle tentoonstellingen die er in 1945 – 46 plaats 

vonden naar aanleiding van de oorlog kunnen noemen. Het is zeker interessant hier 
uitgebreider onderzoek naar te doen. Bijvoorbeeld naar:  
In december 1945 opende in de Volksuniversiteit van Rotterdam een tentoonstelling 
over het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Er hingen tekeningen en 
aquarellen die kunstenaars hadden gemaakt van de verwoeste stad, kort na het 
bombardement, van brokstukken, de kapotte Laurenskerk, verwrongen staal dat de 
lucht in stak als tekenlijnen. Sommigen hadden hun atelier in de brand verloren. Een 
auteur schreef eind 1945 over de exposerende kunstenaars: “Zij werkten, niet zonder 
gevaar, onder het spiedend oog van de Duitsers die immers alle beeltenissen van de 
ravage verboden.”  
Maar ook de tentoonstelling De Ondergedoken Camera met tijdens de bezetting 
gemaakte foto’s door de verzetsgroep De Ondergedoken Camera. Deze groep deed 
er alles aan om de bezetting toch in beeld te brengen. De zeer moeilijke 
omstandigheden vroegen om een sluwe werkwijze. Het waren uiteindelijk de 
vrouwelijke leden die het meest onopvallend te werk konden gaan. 
 
De hoeveelheid herdenkingstentoonstellingen na de Tweede Wereldoorlog kan 
gemakkelijk de indruk wekken dat veel kunstenaars ook actief in het verzet zaten, 
uitzonderingen (Ru Parre) daargelaten, lijkt hiervoor echter weinig reden.  
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Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed 
verliezen, dan dooft het licht...  
H.M. (Henk) van Randwijk (1909 – 1966) 
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Lijst met afbeeldingen: 

 
Afbeelding01: Charley Toorop (1891-1955) Arbeidersvrouw (tussen ruïnes) 1943 olieverf 
op doek 168.5 x 136.5 collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam Objectnummer A 
3216. 
 
De arbeidersvrouw is Johanna 'Jansje' Punt (1899-1983), die huishoudster was bij Charley 
Toorop. Zij maakte zich grote zorgen om haar drie zoons, die verplicht te werk waren 
gesteld in nazi-Duitsland. De kunstenares schilderde haar met het gebombardeerde 
Rotterdam op de achtergrond, omdat ze hierover zeer ontdaan was. Toorop deed hiervoor 
inspiratie op van foto's van haar schoondochter, fotografe Eva Besnyö.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schilderde Charley Toorop een aantal indrukwekkende 
schilderijen, die met name de ellende van de gewone man of vrouw onder het 
oorlogsgeweld verbeelden. Voorbeelden hiervan zijn Clown bij de ruïnes van Rotterdam 
(1941) en Arbeidersvrouw tussen ruïnes (1943). De stijl waarin ze deze schilderijen 
maakte was echter niet nieuw, die had ze al in de jaren dertig ingezet. 
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Afbeelding02: Charley Toorop (1891 - 1955) Clown voor ruïnes van Rotterdam 1940 – 
1941 olieverf op doek 150 x 110 cm Collectie Kröller-Müller Museum Objectnummer KM 
101.426. 

 
Afbeelding03: Melle Oldenboerrigter Germanendom (middenpaneel van drieluik) (1943) 
olieverf op paneel 39 x 25 cm privécollectie. 
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Afbeelding04: Melle Oldenboerrigter 
Hongerwinter (1945) Oost-Indische inkt op 
papier 34 x 20,5 cm Particulier bezit. 

Afbeelding05: Melle Oldenboerrigter 
Hongerwinter (1945) Oost-Indische inkt op 
papier 18,5 x 33,5 cm 
Particulier bezit. 

 
Afbeelding06: Anton Rooskens Les gens du soleil (The People of the Sun) 1945 olieverf 
op doek 146 x 120. 
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Afbeelding07: Hendrik Werkman omslag van De Grot van Martinus Nijhoff. (1943) 
240x167 mm Collectie Universitaire Bibliotheken Leiden, Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde. 
 
Benadrukte Nijhoff de hopeloosheid van de mensen in de grot, die geen uitkomst konden 
zien, Werkman illustreerde juist de ontsnapping uit de grot, de heroverde vrijheid. 
Werkman drukte eerst het geel (het zonlicht), vervolgens het rood, daarna het blauw (de 
grotopening) en tenslotte het zwart. 
 
De grot (1939?) 
  
Martinus Nijhoff (1894-1953) 
 
Geen sprankje licht wijst ons een uitweg aan. 
Het pad waarlangs wij kwamen stortte dicht. 
Wij blijven, telkens stotend ons gezicht, 
gebukt de richting die wij gingen gaan. 
  
Elkaars naam roepend houden wij verband. 
Water, dat neerdruipt van boven ons hoofd, 
heeft onze laatste fakkels uitgedoofd. 
De hand tast zoekend langs de klamme wand. 
 
De kilte en duisternis zijn die van 't graf. 
Is eindeloos de grot? Zien we ooit weerom 
het nooit genoeg aanschouwde licht der zon? 
vraagt ieder onzer zich in stilte af. 
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Afbeelding08: Otto Djaya De Strijd (Gevecht tegen monsters) 1950, schenking van de 
kunstenaar. 

 
Afbeelding09: Otto Djaya Pembrontak, Revolutionairen, Revolutionaries Indonesian 
Freedom Fighters  1946–1947 Heirs of Otto Djaya Rijksmuseum.  
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Afbeelding10: Otto Djaya Revolutie 1947 Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. 

 
Afbeelding11: Hendra Gunawan Pengantin Revolusi, Bride of the Revolution, Bruid van de 
revolutie 1957. 
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Afbeelding12: Dick Elffers affiche Weerbare Democratie: tentoonstelling volk in Verzet 
1946 Lithografie 111.5 x 69.7 cm Gift van W.J.H.B. Sandberg MoMA Object nummer 
597.1951. 
 
Van de tentoonstelling Weerbare Democratie zijn geen originele werken bewaard 
gebleven, alleen zwartwit fotomateriaal en een aantal schetsen in de handleiding bij de 
tentoonstelling. Hierna heb ik een aantal foto’s en schetsen aan mogelijke thema’s van de 
tentoonstelling proberen te koppelen. Juist omdat het originele werk verloren is gegaan 
kan het interessant zijn alle bewaard gebleven foto’s en schetsen te verzamelen om te 
zien of aan de hand daarvan de expositie gereconstrueerd kan worden. 
Via moderne digitale technieken lijkt het inmiddels goed mogelijk om zwartwit 
beeldmateriaal van de oorspronkelijke kleuren te voorzien. Het zou interessant zijn deze 
techniek hiertoe te passen, zodat naast de documentaire waarde ook meer inzicht 
verkregen wordt in de artistieke waarde van deze expositie.  
 
De kunstenaars zijn anoniem hierdoor kunnen de schilderingen ook niet direct gelinkt 
worden aan een van hen. Deelnemende kunstenaars aan deze expositie waren: Charles 
Eyck, Kees Timmer, Theo Kurpershoek, Jan Bons, Lex Metz, Hans van Norden, Lex Horn, 
Gerrit van ’t Net, Daan Wildschut en Charles Roelofz.14 De thema’s waren Nederland 
ontwaakt, Rotterdam weerloos, De Spoorwegstaking, De Werkkampen, De 
Concentratiekampen (mens en vee ter slachtbank), Rijkscommissaris Seyss-Inquart 
weergegeven als Duitse adelaar met SS-pet, Het Verzet, De Brand in het 
Bevolkingsregister, De aanslag op de SS’er Rauter, die in maart 1945 bij Apeldoorn 
plaatsvond en de executies daarna als represaillemaatregel, De Hongerwinter, Dolle 
Dinsdag, De Bevrijding.15 Alleen van Theo Kurpershoek is bekend dat hij de schilder is van 
‘Rijkscommissaris Seyss-Inquart weergegeven als Duitse adelaar met SS-pet’. Bij een 
dieper gravend onderzoek lijkt het niet onmogelijk meer kunstenaars aan de betreffende 
thema’s te kunnen koppelen. 
 

 
14 Stokvis en Brouwer, De Doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1951, 41–42. 
15 Ibid., 41. 
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Afbeelding13: Tentoonstelling Weerbare democratie rond het thema 'Nederlandse 
illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog'. Schildering Als een dief in de nacht, -de 
Duitse inval in Nederland. Nieuwe Kerk Amsterdam 2 maart 1946 fotograaf: Wiel van der 
Randen collectie Spaarnestad. 

 
Afbeelding14: Schets uit de handleiding bij de tentoonstelling Weerbare democratie rond 
het thema 'Nederlandse illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog': 10 Mei 1940 
Nederland ontwaakt. 
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Afbeelding15: Tentoonstelling Weerbare democratie rond het thema 'Nederlandse 
illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog'. Schildering de hongertochten en de 
mannenroof. Nieuwe Kerk Amsterdam 2 maart 1946 fotograaf: Wiel van der Randen 
collectie Spaarnestad. 

 
Afbeelding16: Tentoonstelling Weerbare democratie rond het thema 'Nederlandse 
illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog'. Nieuwe Kerk Amsterdam 2 maart 1946. 
Fotograaf Wiel van der Randen collectie Spaarnestad. 
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Afbeelding17: Schets uit de handleiding bij de tentoonstelling Weerbare democratie rond 
het thema 'Nederlandse illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog': Onder elkaar ziet 
men de controle op de registratie en het verzet, dat koortsachtig werkt aan de 
vervalsingen. 

 
Afbeelding18: Tentoonstelling Weerbare democratie rond het thema 'Nederlandse 
illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog'. Schildering Mens en vee ter slachtbank 
Nieuwe Kerk Amsterdam 2 maart 1946. Fotograaf Wiel van der Randen collectie 
Spaarnestad. 
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Afbeelding19: Tentoonstelling Weerbare democratie rond het thema 'Nederlandse 
illegaliteit verzet in de Tweede Wereldoorlog'. Schildering 'Staking 1943', -bij het [opnieuw] 
wegvoeren van de [eerder vrijgelaten] krijgsgevangenen. Nieuwe Kerk Amsterdam 2 maart 
1946. Fotograaf Wiel van der Randen collectie Spaarnestad. 
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Wanneer werken van Constant (A. Nieuwenhuys), Karel Appel en Corneille uit de periode 
1946 en 1951 naast elkaar gezet worden, zien we hoe snel de ontwikkelingen in het werk 
van deze kunstenaars elkaar opvolgen.16  Het realisme werd wellicht geassocieerd met de 
(Entartete) kunst van de bezetter. Realistisch werkende kunstenaars zagen hun carrière 
op een doodspoor belanden, terwijl een modernist als Karel Apel, niet van onbesproken 
gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog, juist carrière maakte.  
 

 
Afbeelding20: Constant (A. Nieuwenhuys) (1920-2005) Stilleven met wekker en schoenen 
1946 olieverf op doek 52.8 x 58.8 Museum Henriette Polak. 

 
16 Ibid., 25–28. 
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Afbeelding21: Constant (A. Nieuwenhuys) (1920-2005) Après Nous La Liberté, After Us 
Liberty 1949 olieverf op doek 1395 × 1066 Tate Modern T03705. 

 
Afbeelding22: Karel Appel Zittend meisje 1946 olieverf op doek 89.8 x 60 collectie 
Stedelijk Museum Amsterdam Object nummer A 2701. 
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Afbeelding23: Karel Appel Oerbeest 1951 olieverf op doek 1170x932 collectie Stedelijk 
Museum Schiedam. 

 
Afbeelding24: Corneille Vrouw en vogel 1946 olieverf op doek 121,5 x 152 Stedelijk 
Museum Amsterdam. 



21 
 

 
Afbeelding25: Corneille Vis 1950 aquarel op papier 38,6 x 50,3 Collectie Stedelijk Museum 
Schiedam. 

 
Afbeelding26: Karel Appel Koffiekamer in het voormalige stadhuis van Amsterdam met de 
muurschildering Vragende Kinderen uit 1949. 
 
“Appels handen worden geleid door herinneringen die hem niet loslaten: beelden van 
vragende kinderen die zijn ogen hebben gezien toen hij enkele maanden daarvoor met de 
trein naar Kopenhagen reisde. Kinderen met honger in de ogen en met bedelend 
uitgestrekte handen naar de reizigers op perrons van de stations in Duitsland, met name in 
Hamburg.” 
Zo omschreef Appels biografe Cathérine van Houts later de gemoedstoestand waarin de 
kunstenaar de omstreden muurschildering in het vroege voorjaar van 1949 tot stand 
bracht. Hij verbeeldde in zijn werk de meest onschuldige slachtoffers van de oorlog en 
gebruikte zachte kleuren: citroengeel, zachtblauw, lila en steenrood. Het thema van de 
vragende kinderen zou na de muurschildering in het stadhuis regelmatig terugkeren in 
gouaches, tekeningen, schilderijen, collages en reliëfs van Appel. 

 


