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Een kleine vijftig jaar na haar klassieke boek over de
Cobrabeweging schrijft kunsthistorica Willemijn Stokvis met De
revolutie in praktijk opnieuw over Constant, Corneille, Appel en tal
van andere grensverleggers. Haar veranderende visie op deze
revolutionaire kunstenaars stuitte meer dan eens op verzet van de
heren zelf. De vrijdenkers bleken soms bitter weinig
geëmancipeerd.

I

n het begin van De revolutie in de praktijk. Mijn leven met Cobra
verwijst Willemijn Stokvis (1937) naar een gastoptreden van

professor Hammacher aan het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht
in 1956. Daar werd toen nog geen moderne kunst onderwezen, maar
Hammacher maakte een uitzondering op die regel. Stokvis, dan nog
kunsthistorica-in-wording, herinnert zich zijn witte gezicht aan het
einde van de sombere collegezaal en zijn bleke handen die werden
beschenen door het leeslampje op de lessenaar. Om de haverklap gaf
de professor met een houten aanwijsstok een klop op de grond; het
teken voor de conciërge om een volgende dia te laten verschijnen via
een apparaat dat Stokvis “de toverlantaarn” noemt. Met bevende
stem, zorgvuldig formulerend, en enigszins geaffecteerd vertelde
Hammacher over Van Gogh, Mondriaan en Kandinsky. “Het was niet
het vakjargon dat ik kende”, schrijft Stokvis, “het waren persoonlijke
woorden waarmee hij een eigen ontroering uitdrukte over het werk
van deze kunstenaars.”
Na de Tweede Wereldoorlog was er een
grote behoefte aan een nieuw verhaal.
Ook de Cobrabeweging (met vertakkingen
naar het surrealisme, het marxisme, de
Nederlandse experimentele dichters en
de moderne kunst) ontwikkelde zo’n
verhaal. Willem Sandberg lanceerde in
1949 de omvangrijke (en achteraf
beruchte) Cobratentoonstelling in het
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basisideologie van de beweging – met
namen als Constant, Corneille, Appel, Lucebert, Alechinsky, Jorn en
Dotremont – ziet Stokvis verwoord door de Deen Jorn Pedersen. Hij
poneerde dat alle mensen kunstenaars waren, maar dan zonder het
zelf te weten. Kunst woont in de mens, stelde hij, en komt tastend
tevoorschijn in een spel met woorden, kleuren en tonen. Stokvis
raakte gefascineerd door de groep en schreef er haar scriptie over.
Tegelijkertijd legde ze contact met tal van Cobraleden en
verzamelaars. Ze benaderde kunstinstellingen. Ze reisde door
Frankrijk, België en Denemarken en zou uiteindelijk op de beweging
promoveren met Constant – de theoreticus van de Nederlandse
groep – als opponent.
Stokvis’ proefschrift – Cobra, geschiedenis, voorspel en betekenis van
een beweging in de kunst na de Tweede Wereldoorlog – verscheen in
1974. Er volgden diverse herdrukken en in 2001 nog een volledig
geüpdatete versie. Het boek werd in vele talen vertaald. Daarnaast
organiseerde Stokvis lezingen en tentoonstellingen over Cobra en
reisde ze de wereld af om verslag te doen van deze experimentele
groep. Gaandeweg ontwikkelde ze zich als een autoriteit op
Cobragebied. Maar bleef ze het verháál dat de Cobrakunstenaars
haar vertelden ook ondersteunen?

Na de Tweede Wereldoorlog
was er een grote behoefte
aan een nieuw verhaal. Ook
Cobra ontwikkelde zo’n
verhaal
Het voorliggende boek is een tijdsdocument; het geeft een kijkje
achter de schermen, maar schetst ook de evolutie van Stokvis’
denken over Cobra. Dat denken voltrok zich in sterk veranderende
tijden. De jaren zestig braken aan. Verzet tegen de gezagsgetrouwe
jarenvijftigmentaliteit. Flowerpower. De opmars van de
consumptiemaatschappij. De pil. En hoewel Stokvis met een zekere
nuchterheid tegen de omwentelingen aankeek, ontworstelde ook zij
zich aan de oude samenleving met haar – zeker voor vrouwen – nog
zo vastgeroeste normen en waarden.
Van vrouwen verwachtte men niet veel. Een promotie werd ook
binnen Stokvis’ eigen familie – alhoewel cultureel onderlegd – nog
wat raar gevonden. En ze beschrijft een onvervalst staaltje
mansplaining wanneer een keurige meneer haar vraagt of zij het
boek, haar naam staat op het omslag, ook zelf heeft geschreven. Haar
eerste man, en vader van haar twee kinderen, blonk op
emancipatorisch vlak evenmin uit; hij verwijderde zich van zijn
vrouw en zocht zijn heil in communes, gedeelde liefdes en een
gedeelde kinderopvoeding. Het was niet alleen de kunst die
socialiseren moest. Begrippen als waarheid en vrijheid werden zo
vaak gebruikt dat ze in wezen aan inflatie onderhevig raakten.
Stokvis zag het met enige afstand maar uiteindelijk met weerzin aan.
Ze vroeg om een scheiding en voedde nadien, al werkend en
studerend, de kinderen in haar eentje op; de vader zou tot aan het
einde van de middelbareschooltijd weinig contact zoeken met beide
zoons. Overigens bleken ook de revolutionaire, vrij- en
ruimdenkende kunstenaars bitter weinig geëmancipeerd. Het boek
barst van de voorbeelden.
Hilarisch is een bezoek aan Karel Appel. De kunstenaar hangt in zijn
leunstoel en rookt een joint. “Schrijf maar op wat ik je vertel (…) Ik
houd van het leven, de vrouwen, de kroeg.” En: “Je moet mij in het
licht zien van Rembrandt, Goya, Van Gogh.” Stokvis schreef het
allemaal ijverig op. Natuurlijk werd ook in die tijd al stevig aan het
imago gewerkt.
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En hoe zit het nu met de ontwikkeling in het denken van Stokvis over
Cobra? Aanvankelijk beschouwde de kunsthistorica, die zich
geestelijk had losgemaakt van haar familie, de Cobrabeweging als
een nieuwe familie. Maar ook hier heerste ruzie, zodat ze zich
gaandeweg afvroeg of je je wel moest inlaten met kunstenaars die
nog in leven waren en die allemaal zo hun eigen visie op de
ontwikkelingen hadden. Langzaam maar zeker kantelde haar denken.
Cobra was een groep van uitsluitend mannen. Het idee dat iedereen
een kunstenaar was, of zou moeten worden, vond ze naïef. Waren de
avant-gardebewegingen met hun dwingende boodschappen niet een
soort stoottroepen die zichzelf boven hun omgeving wilden stellen?
Zou je de geschiedenis van de moderne kunst niet ook kunnen
bekijken aan de hand van het werk van vele anderen, inclusief de
kunstenaars die buiten de avant-gardegroepen stonden? Dan kon je
meer namen introduceren, ook vrouwen.
In haar proefschrift had Stokvis zich al gebogen over de
uitzonderlijke positie van de westerse kunstenaar. Die voelde zich –
sinds de Romantiek – een uitgestotene van de maatschappij. De
oplossing die Stokvis aandroeg, was dat de kunstenaar zich niet
langer als buitenbeen (of ziener) zou beschouwen, maar als iemand
met een gave die hij ten dienste van de mensheid kon aanwenden.
Constant zag dat anders. Hij meende dat het kunstenaarschap in de
massacultuur juist zou worden opgeheven. De machines zouden het
werk overnemen, waarna ieder mens zich kon overgeven aan zijn of
haar creativiteit.

Stokvis vond dat er door
onderlinge benvloeding een
Cobrastijl was ontstaan. De
Cobrakunstenaars bestreden
die visie met hand en tand
Ook had Stokvis in haar proefschrift geponeerd dat er door
onderlinge beïnvloeding van verschillende Cobrakunstenaars een
soort Cobrataal of -stijl was ontstaan. Jorn, Constant en Dotremont
bestreden die visie met hand en tand. Maar Stokvis bleef vasthouden
aan het idee van een Cobrataal en ontwaarde daardoor meerdere
Cobra-exponenten, zoals de destijds volledig berooid geraakte Lotti
van der Gaag. In 1998 zou Stokvis van der Gaag aan de vergetelheid
onttrekken door haar (en enkele anderen) te introduceren op de
tentoonstelling Cobra 3 dimensionaal in Het Cobra Museum voor
Moderne Kunst in Amstelveen. Verzamelaar Karel van Stuijvenberg
toonde zich woest en noemde dit “de feminisering van Cobra”.
Corneille zond zelfs een open brief naar het Stedelijk, die ook in Vrij
Nederland werd gepubliceerd en waarin hij Stokvis eens flink “de
waarheid” vertelde.
Vanaf Stokvis’ promotie in 1973 tot 1998 stond de geschiedenis voor
de ondertekenaars van de beweging kennelijk vast. De visie van
Stokvis had niet mogen evolueren. Evolutie versus revolutie.
En dit laat een vraag bij de lezer achter.
Van wie is een kunstwerk? En van wie een
hele kunstbeweging? Van de oprichters?
De leden? En zo ja, voor hoe lang? Is het
niet zo dat een kunstwerk, of een
beweging, wil zij blijvend begrepen
worden, moet meebewegen met de tijd?
En de tijd verandert haar kaders, zoals ook
de Cobragroep na de oorlog de kaders
heeft veranderd, de bakens verzet.
Daardoor wordt een culturele
samenleving voor verstarring behoed. Je
zou zelfs kunnen stellen dat Willemijn
Stokvis een leven lang aan het
verhinderen van een zekere verstarring –
in dit geval van een onbeweeglijke
Cobraperceptie – méér dan haar steentje
heeft bijgedragen.
Willemijn Stokvis, De revolutie in de praktijk. Mijn leven met Cobra, De
Weideblik, Varik, 2022, 256 p.
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