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1denis bij 

Gemeenschapskunst 

Sam Rozemond bespreekt: 

Lieske Tibbe, R.N. Roland Holst: Arbeid en 

schoonheid vereend - Opvattinaen over 

Gemeenschapskunst, Nijmegen: 

Architectura & Natura Pers 1994. 

Bij de naam Roland Holst denkt 
menigeen eerst aan poezie, zowel 
van Henriette, geboren Van der 
Schalk, als van haar neef Adriaan. 
Overigens komt in de nieuwste 
bloemlezing van Nederlandse 
dichtkunst uit de twintigste eeuw 
(van Schouten & Wieg) geen van 
heiden meer voor 0 [n de bun del 
van Warren viel Henriette al 
jaren eerder af. Haar man 
Richard intussen was rond en na 
de eeuwwisseling een toonaange
vend wandschilder, glazenier en 
sierontwerper, voorts directeur 
en hoogleraar aan de Rijks
academie van Beeldende Kunst in 
Amsterdam. Over hem ver
scheen vorig jaar een lijvig, maar 
aantrekkelijk proefschrift van de 
Nijmeegse kunsthistorica Lieske 
Tibbe. Ook al in eerdere studies 
ging haar voornaamste belang
stelling uit naar socialisme als 
artistieke inspiratiebron. Ditmaal 
dus R.N. Roland Holst. Toen 
deze in 1938 stierf, schreef s&.P 
van een gevoelig verlies voor de 
arbeidersbeweging, ook al had hij 
lang tevoren reeds zijn lidmaat
schap van de soAP opgezegd. 

Een reden waarom Richard als 
hoofdrichting had gekozen voor 
picturale decoratie van gebou
wen was de duurzaamheid die 
een oeuvre zodoende verwierf. 
Uit dat oogpunt zijn trouwens 
ook Henriette en Adriaan vaste 
blijvers, de eerste omdat zij werk 
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van haar man van onderschriften 
voorzag, terwijl van de tweede 
een tekst staat gebeiteld in de ach
termantel van het nationaal 
monument op de Dam. 

Decoratieve roepinB 
Het thema van de duurzaamheid 
hield de schilder Roland Holst 
nog op een andere manier bezig. 
De hier besproken dissertatie 
draagt als ondertitel: Opvattinnen 
over Gemeenschapskunst. Onder 
laatstgenoemde term verstond hij 
enerzijds samenwerking van ver
tegenwoordigers van verschillen
de kunsten in dienst van de archi
tectuur, anderzijds ook kunst in 
dienst van in een samenleving 
beleden waarden. In beide op
zichten vond hij een partner in 
Berlage en een historisch voor
beeld in de Middeleeuwen, in het 
bijzonder bij de Italiaanse mees
ter Giotto. Diens nederige rol ten 
opzichte van bouwkunst en ge
meenschap sprak eind vorige 
eeuw allerlei auteurs sterk aan. 
Voor Roland Holst was aileen van 
echte schoonheid sprake wanneer 
zij vorm gaf aan een in de maat
schappij gedragen Idee. lmpres
sionisme en realisme schenen 
hem al weldra te vluchtig toe en 
konden volgens hem dan ook 
slechts de directe tijdgenoten 
bekoren . Zuiver abstracte schil
derkunst was al even ongeschikt 
om collectief gedachtengoed te 
vertolken. Zo achtte hij noch 
voor Breitner noch voor een Van 
Doesburg waardering in de toe
komst weggelegd. Anno 1995 
zou hij zich verwonderd hebben 
over de drukte op de tentoonstel
lingen in Amsterdam en Den 
Haag, gewijd aan Breitner en 
Mondriaan. Of misschien toch 
ook eigenlijk niet. 

Want - en hier komen we op zijn 
socialistische overtuiging - zijn 
decoratieve roeping was niet 
aileen ingegeven door de behoef
te om als ambachtsman bij te dra
gen aan de eenheid der kunsten, 
maar ook door een besef dat het 
paneelschilderij kon gelden als 
een verwerpelijk symbool van 
kapitalisme. Alles wat verplaats
baar is, is verhandelbaar en staat 
daarmee in het teken van concur
rentie en van de macht van het 
geld. Bovendien kwamen op
drachten voor mooie bouwwer
ken doorgaans van de overheid of 
uit de samenleving voort, terwijl 
het ezelschilderij veelal zijn weg 
vond naar particulieren. Roland 
Holst verweet Jan Veth dat hij 
portretten maakte van en voor de 
bourgeoisie. Dit verhinderde 
hem zelf trouwens niet zich een 
villa in het Gooi te Iaten bouwen 
door Berlage, met wie hij de kern 
vormde van de zogeheten Am
sterdamse School. T egen het eind 
van zijn Ieven aanvaardde hij zelfs 
opdrachten van de smaakmakers 
van Calve. Vermoedelijk mach
ten echte estheten' wei via de 
markt opereren. Maar kunsthan
del, exposities en prijsvragen 
waren hem doorgaans een gru
wel. Aanplakbiljetten mochten 
niet dienen om de aandacht te 
trekken, doch moesten gehoor
zamen aan een strakke vormge
ving. Daarbij mogen we niet over 
het hoofd zien dat Roland Holst 
van huis uit bemiddeld was en 
daardoor niet afhankelijk van de 
opbrengst van zijn werk. Dit stel
de hem in staat zuiverder in de 
leer te blijven dan menig ander. 
Zijn grote vriend Johan Huizinga 
noemde hem ooit dogma tisch. 

Richard en Henriette meldden 
zich al vroeg als lid van de s o A P. 
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Zij maakten lange tijd deel uit van 
de afdeling Laren-Blaricum, waar 
het proletariaat ten enenmale 
onthrak. Ook al werd het paar 
wei eens van salonsocialisme 
heticht, in feite was heider inzet 
voor de heweging groot. Ook 
Richard, hoewel minder militant 
dan zijn vrouw, hielp steunacties 
opzetten voor stakers en andere 
slachtoffers van onrecht. Hen
riette sloot zich geruime tijd aan 
hij de communistische partij. 
Haar man gaf tegenover intimi te 
kennen af en toe 'ziek' te worden 
van haar politieke vrienden. Van 
de weeromstuit raakte hijzelf 
steeds verder verwijderd van elke 
linkse organisatievorm. 

Tihhe voert met haar proefschrift 
drie pretenties. De eerste daar
van is om de talrijke door Roland 
Holst nagelaten heschouwingen 
te toetsen aan elkaar en aan zijn 
praktisch handelen. Hoewel ze 
geen hiografie heeft willen schrij
ven, hiedt die eerste hedoeling 
gelukkig veellezenswaardig ma
teriaal over heide echtelieden en 
hun omgeving. Ten tweede he
oogt zij uiteen te zetten op welke 
omstandigheden en geheurtenis
sen Richard met zijn verhandelin
gen reageerde. En alweer: 
ofschoon het hoek niet is hedoeld 
als politieke en sociale geschied
schrijving, vindt de lezer er een 
prachtige inkijk in segmenten van 
de arheidersheweging uit die 
dagen. En ten derde wil de 
schrijfster nagaan aan wie zoal 
Roland Holst zijn ideeen over 
kunst ontleende. Vaak uitvoerig 
wijst ze invloeden aan van mar
kante auteurs. Dit geldt vooral 
voor Aurier, Morris, Ruskin, 
Marx, Kautsky, en in mindere 
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mate voor Burckhardt, Proud
hon, Tolstoi en Huizinga. 

lnspiratie 

Wat hovenal hoeit is telkens weer 
het samengaan van enerzijds 
heimwee naar de Middeleeuwen 
met hun gilden en amhachtelijke 
samenwerking rond de religieuze 
architectuur en anderzijds een -
zeker aanvankelijk - sterk mate
rialistische visie op de maatschap
pij. Met schilderingen als voor 
het hestuursgehouw van de dia
mantwerkershond wilde Roland 
Holst de krachten die het herei
ken van de socialistische maat
schappij mogelijk moeten maken 
uitheelden aan de hand van lotge
vallen van gewone mensen. De 
arheid stond daarhij natuurlijk 
dikwijls centraal. Wat dat betreft 
is er een grote kloof met Constant 
Nieuwenhuys, die vanuit het 
neo-expressionisme eind jaren 
zestig Nieuw Links nog mede 
inspireerde met beschouwingen 
over Gemeenschapskunst, maar 
dan uitgaande van een maatschap
pij van de vrije tijd. 

Roland Holst verving na 1 9 14 de 
term Gemeenschapskunst steeds 
meer door Monumentale kunst. 
De reden hiervoor komt in het 
hoek niet scherp naar voren. Het 
ligt voor de hand te veronderstel
len dat hij zich wenste te onder
scheiden van een andere variant 
van Gemeenschapskunst, name
lijk het Bauhaus. Ten eerste werd 
het echtpaar, hoewel oorspron
kelijk nogal op Duitsland geo
rienteerd omdat daar tenminste 
een echte 'grootindustrie' als 
voedingshodem voor socialisme 
was te vinden, in de eerste 
wereldoorlog fel anti-Duits . Ten 

tweede stond Richard zeer aarze
lend tegenover industriele bouw
vormen. En ten derde zette hij 
zich af tegen De Stijl, een stro
ming die contacten met Bauhaus 
onderhield, maar die hij angstval
lig hield buiten een tentoonstel
ling te Parijs van Nederlandse 
decoratiekunst. Daarnaast kan 
hehhen meegespeeld dat het 
woord gemeenschap te sterk 
politiek was geladen voor iemand 
die een hreder puhliek zocht en 
bijvoorbeeld - ofschoon zelfbui
tenkerkelijk - de katholieke Jan 
T oorop wilde voorhijstreven hij 
een opdracht voor ramen in de 
hervormde Domkerk. 

Het hoek is doorwrocht, maar 
leest als een historische roman. 
Een en ander mede dank zij de 
omstandigheid dat de hoofdfigu
ren toen zowat evenveel brieven 
schreven als men tegenwoordig 
telefoontjes pleegt. En bijna alles 
hleef hewaard. (Het mag deze of 
gene nu geruststellen dat zelfs 
toenmalige correspondentie uit 
de heste kringen heel wat taal- en 
spelfouten vertoont, die door 
Tibhe gelukkig worden geko
pieerd zonder ze telkens van sic te 
voorzien.) 

Zij schrijft in haar voorwoord 
enigszins spijtig dat vee! waar
voor Henriette en Richard 
Roland Holst zich hebben ingezet 
tegenwoordig in discrediet is 
geraakt. Naar haar mening heeft 
echter het socialisme rond '900 
aan de architectuur en dienende 
kunsten een onmishare impuls 
gegeven. 'Progressieve ideeen en 
kunsttheoretische tradities gre
pen in elkaar en versterkten 
elkaar.' Toch laat het hoek nog de 
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vraag open in hoeverre met nan:J.e 
Richard zijn ruepste inspiratie wei 
in het socialisn:J.e von d. Zijn werk 
aan het Beursgebouw was een 
hoogtepunt, evenals later bij
voorbeeld in de Don:J.kerk. Beide 
opdrachten hadden weinig D:J.et 
doctrinair socialisn:J.e te D:J.aken. 
De Beurs van Berlage ruende -
volgens de ruchter Albert Ver
wey, die D:J.et een opstel de 
grondslag voor de versiering 
leverde - AD:J.sterdan:J. te eren als 
handelsstad vanwege het hand in 
hand gaan van Arbeid en Kapitaal 
zoals in het D:J.iddeleeuwse Italie. 
Dat is geen progressieve invals
hoek. Zelfs de dian:J.antwerkers, 
voor wier bond hij vee] werk aan
nam, war en geen exponenten van 
het berooide proletariaat: hun 
succes lag jwst in hun draag
kracht. 

Gemeenschapskunst werd des
tijds, als gezegd, opgevat in twee 
betekenissen: samenwerking van 
kunsten rond een bouwkunrug 
project en kunst in ruenst van de 
gemeenschap. De band met de 
eeuw van Giotto lijkt in beide 
opzichten SOD:J.S sterker dan met 
de moderne sociale strijd. Door 
tijdgenoten werd de Amster-
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dan:J.se school wei gezien als een 
kleine coterie van kunstenaars die 
elkaar de hal toespeelden, en die 
dus de functie vervulde van oude 
gild en bij het uitschakelen van de 
concurrentie. En wat de wtbeel
ding van in een samenleving 
gedragen gedachten betreft: 
D:J.ochten die niet net zo goed van 
andere dan sociaal-econon:J.ische 
aard zijn? Roland Holst herkende 
zich dankbaar in de these van 
Verwey dat kunst iets hogers 
D:J.oest bieden dan esthetisch ge
not. W eliswaar stelde ook laatst
genoen:J.de het vormgeven aan 
een Idee voorop. Maar voor 
Verwey konden, zoals Dick van 
Halsema onlangs releveerde op 
een filosofische sturuedag over 
'1900 als breukvlak', zelfs de 
streng calvinistische Boeren in 
Zuid-Afrika gelden als dragers 
van de Idee tegenover het mate
rialisn:J.e. Was ook R.N. Roland 
Holst in zijn kunst niet gewoon 
een puritein met angst voor de 
flits van de wereldse en:J.otie? Zijn 
bewondering voor de ingetogen 
Franse wandschilder Puvis de 
Chavannes vatte hij san:J.en in de 
kenschets: een aristocraat van 
nature. 

Ooit heeft Roland Holst gedacht 
dat het socialisme de massa tot 
fijnzinnige kunstliefhebbers zou 
maken. Daartoe behoefden arbei
ders maar in aanraking te worden 
gebrachtmetgen:J.eenschapskunst 
uit vroeger eeuwen in plaats van 
met burgerlijk-inruvidualistische 
stijlperioden of D:J.et Van Gogh. 
De D:J.eergenoemde Cobra-schil
der Constant Nieuwenhuys 
noen:J.de rut D:J.idden jaren zestig in 
zijn Opstand van de homo ludens een 
D:J.isvatting. Ook hij zette zich 
daar af tegen kunst als handels
waar en, bij stijgende inflatie, als 
speculatieobject. Maar hij zocht 
de oorsprong van die burgerlijke 
houding tegenover cultuur jwst 
bij de middeleeuwse handwer
kersstand. Nieuwenhuys zag, als 
goede expressionist, het eenmaal 
bevrijde proletariaat aan voor 
potentiele kunstenaars. Het lijkt 
er son:J.s op of anderson:J. Roland 
Holst de kring van naaste kunst
broeders op de steigers aan een 
kunstwerk idealiseerde als een 
proletariaat van eigen gading. 

SAM ROZEMOND 

Voorzitter van des &P-redactieraad 


