
Einde In 1961 duikt in Ams te rdam een pamflet op met de t i te l 'Einde'. Hier-
in kondigt een aantal kunstenaars aan te stoppen met de produkt ie van 
kunstwerken. Het feit dat de moderne kunst door het establ ishment vol-
ledig is geaccepteerd is voor hen reden te constateren dat de kunst haar 
betekenis heeft verloren. Kunst is een produkt als alle andere: consu-
meerbaar, verhandelbaar, u i twisselbaar. 

Dit pamflet, hoe weinig serieus ook, markeert een belangri jk punt 
in de ontwikkel ing van de kunst. Het einde is immers ook een nulpunt, 
een star tpunt, een nieuw begin. Het voorl iggende nummer van O A S E 
moet gezien worden in di t perspectief: het einde als een tabula rasa dat 
geladen is met mogeli jkheden. 

Het einde waarvan in genoemd pamflet sprake is heeft betrekking op 
een bepaalde posi t ie die de kunstenaar zich in de maatschappi j had 
toebedeeld: die van de avant-garde. De avant-garde kunstenaar be-
schouwt zichzelf als de voorhoede van de maatschappel i jke ontwik-
keling, als het model van de moderne mens, die zichzelf volledig kan 
ontplooien, die vri jgevochten, ongebonden is. De oorsprong van di t 
zelfbeeld kunnen we si tueren in het ontstaan van de moderne 
maatschappi j . In het ideaal van de Ver l icht ing, een klassenloze 
maatschappi j waarin iedereen zich volledig zou kunnen ontplooien, ont-
stond ook het romant ische beeld van de kunstenaar die, vrij en onaf-
hankelijk, authentiek en oorspronkeli jk, als enige de werkel i jkheid zou 
kunnen ervaren. Met name Rousseau radical iseert di t beeld door te 
stellen, dat werkeli jke vrijheid s lechts mogeli jk is indien men afziet van 
elke vorm van educat ie en condi t ioner ing. De werkeli jk vrije mens is de 
wilde, de 'savant sauvage', die al zijn levenswijsheid opbouwt in de 
stri jd om het naakte bestaan, zonder reflectie, zonder cul turele ballast. 

De paradoxale s i tuat ie doet zich voor dat de kunstenaar zich alleen 
in zijn avant-garde posi t ie kon handhaven zolang hij behoorde tot en ge-
steund werd door een kleine elite van kunstenaars en kunst l iefhebbers. 
Hierbinnen kreeg hij de vrijheid zich over te geven aan het experiment 
en zich te verzetten tegen de burgerl i jke cul tuur. De opkomst van de 
massamedia en de massacul tuur en daarmee van de rol van het publiek 
zorgt voor een belangri jke ommekeer. In de eerste plaats verdwi jnt de 
bescherming van het t radi t ionele mecenaat en wordt deze vervangen 
door de kunstmarkt: het kunstwerk is verhandelbaar, object van specu-
latie. In de tweede plaats worden kunst en kunstenaar door de opkomst 
van mode en reclame door de media opgeslokt als producenten van 
nieuwe beelden, life-styles. Het beeld van de kunstenaar als een vrije, 
ongebonden mens wordt gebruikt om het publiek de vri jheid van 



E I N D E 
Sinds de bevrijding heef t Ons Volk zich weten op te 
werken tot een Welvaar tss taat , waar alleen de vrij-
heid tot armoede en ellende zijn bes taansrecht heef t 
verloren. Deze resul ta ten zijn tot s tand gekomen, 
zonder dat er van enige bloei op het terrein der kui-
t u u r sprake is geweest. Waar de Nederlandse kuns t 
is afgezakt tot een provinciaal peil, s t i jgt de waarde 
van de Gulden. Was het tot nog toe heiligschennis 
te twijfelen aan de slogan: „zonder ku i tuu r kan een 
volk niet leven", nu verklaren wij: 
Het Nederlandse Volk heeft voor zijn welzijn hele-
maal geen kunst nodig, ja: kunst kan gemist wor-
den als kiespijn! 
Uw werkster verdri jf t haa r verveling met moderne 
muziek, uw t anda r t s verzamelt moderne kunst , uw 
boekhouder amuseer t zich met de machines van 
Tinguelv: 
IT kunt met kunst uw status niet meer verbeteren! 
Een aan ta l vooraanstaande kuns tenaa r s neemt t ans 
het initiatief: 
1. Besluit het vervaardigen van kunstvoortbreng-

selen te staken; 
2. De likwidatie te bevorderen van alle instellingen, 

die zich nog aan de kunst verrijken. 
In Kopenhagen sloten wij zodoende de avantgarde-
galerie Kopeke en verbraken alle winstgevende be-
trekkingen. In eigen land wordt begonnen met de 
sluiting van de zgn. Galerie 207 (Willemsparkweg 
207) te Amsterdam. Voortaan zullen ondergeteken-
den zich doorlopend belasten met het opheffen van 
kuns tkr ingen en het sluiten van tentoonstellings-
ruimten, waaraan dan eindelijk een waardiger be-
s temming kan worden gegeven. 
Voor de Galerie 207 te A'dam: Cornelius Rogge 
Het voorlopig aktiecomité: 
Armando (Amsterdam), Bazon Broch (Itzehoe), 
Henderikse (Düsseldorf), Arthur Kopeke (Kopen-
hagen), Silvano Lora (Parijs), Piero Manzoni (Mi-
laan), Megert (Bern). Henk Peeters (Arnhem). 
Schoonhoven (Delft). 
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consumptie, van het kiezen van een steeds nieuwe life-style voor te spie-
gelen. In de derde plaats ontneemt de ontwikkel ing van de massa-
cul tuur de kunstenaar het monopol ie op het produceren van beteke-
nissen, van ident i tei ten. De kunst staat als producent van nieuwe beel-
den naast de beelden die in de dynamiek van de populaire cul tuur zelf 
ontwikkeld worden. 

De kunstenaar real iseert zich dat hij zijn avant-garde posi t ie heeft 
verloren. De kunstenaar is als producent van beelden opgenomen in de 
maatschappi j en is daarmee zijn vrijheid kwijt, hij is geen bui tenstaan-
der meer. Tegel i jkert i jd wordt de betekenis van de kunst gemarginal i -
seerd. De populaire cul tuur heeft geen boodschap aan de esthet ische 
categorieën waarmee de t radi t ionele kunst haar ontwikkel ing legi t i -
meert. Elke st i j l is voor haar u i twisselbaar voor elke andere. 

In de pop-art zien we een eerste poging de kunst een nieuwe betekenis 
te geven door haar aan te laten slui ten bij dezelfde massacul tuur die 
haar voortbestaan bedreigt. Hierin staat het begrip real i teit centraal. 
De kunstenaar moet zich in zijn werk bezighouden met de real i tei t van 
al ledag en zich afkeren van het es thet isch gespeel met vormpjes. In di t 
real i te i tsbegr ip ligt de koppeling met de archi tectuur. Hierbinnen zijn 
vooral de monumental iser ing van de arch i tectuur van de Moderne 
Beweging en de fixatie daarvan in een st i j l aanleiding te constateren dat 
ook de archi tect zijn avant-garde posi t ie heeft moeten opgeven en dat 
ook de archi tectuur is aangeland op een dood punt. In de arch i tectuur 
wordt het real i te i tsbegr ip op twee manieren geïnterpreteerd. In de 
eerste plaats als een real i teit van al ledag, van de straat, van het 
kleinschal ige buurt leven dat door de archi tecten van de Moderne Bewe-
ging geheel was genegeerd. Met name de Team-Ten-groep bouwt voort 
op deze interpretat ie. Een andere groep interpreteert de real i tei t heel 
anders, meer parallel aan de pop-art: zij neemt de ontwikkel ing van de 
populaire cu l tuur onder invloed van de media en de technolog ie als uit-
gangspunt. Juist de tendens tot het opblazen van t radi t ionele beteke-
nissen, de opheff ing van de plaats, de verbreiding van de informatie-
technologie en de dynamiek van de mode zijn de bronnen van inspirat ie. 
In het l icht van deze ontwikkel ingen beschouwt zij de t radi t ionele rol 
van de archi tect als irrelevant en marginaal. De reden dat de archi tec-
tuur betekenisloos is geworden, is opgenomen in de beeldenprodukt ie, 
in het spektakel, l igt in het fei t dat de arch i tectuur heeft verzuimd deze 
maatschappel i jke ontwikkel ingen op te nemen. Over deze tweede groep 
gaat di t nummer. Hoewel het hier gaat om een rijk geschakeerd 
gezelschap, dat zowel bestaat uit experimentele groepen (zoals Su-



perstudio en Arch igram) , uit kunstenaars (zoals Constant) als uit ste-
debouwers (zoals Yona Friedman), wil ik toch proberen in grote lijnen 
de denkbeelden van deze groep te schetsen. 

De verhouding die de ontwerpers innamen ten opzichte van de beel-
denprodukt ie laat zich het best typeren aan de hand van de begrippen 
hardware en sof tware. Daarbij is de hardware de st ructuur van een ge-
bouw, de drager, datgene wat de elementaire levensbehoeften vervult. 
De sof tware is datgene wat de hardware vult, laadt met betekenissen, 
met gebruik, met beelden, met consumpt iegoederen, met ident i tei ten. 
Genoemde groep archi tecten constateert dat de archi tect zijn grip op 
de sof tware heeft verloren. De c i rculat ie van de sof tware wordt gere-
guleerd door de mode, door de markt. Gevolg is dat er in de ontwerpen 
een grote nadruk ligt op de hardware: een neutrale, bijna beeldloze 
structuur waarin de sof tware ontbreekt. In de utopische scenario's die 
deze projecten vergezellen is dan ook sprake van een consumptievr i je 
maatschappij , een maatschappi j waarin materiële behoeften geen rol 
meer spelen. 

De ontwerpers beschouwen de maatschappel i jke ontwikkel ing als 
een tendens tot een steeds groter wordende object iv i te i t . Uiteindel i jk 
zal alle polit iek, alle macht, elke wil verdwijnen. De techniek neemt alles 
over, niet alleen in materiële, maar ook in regulerende zin. De opkomst 
van theorieën met betrekking tot het funct ioneren van maatschappel i j -
ke besl iss ingsprocessen, de cybernet ica, spiegelt een toekomstbeeld 
voor waarin de maatschappi j zich vrijwel automat isch zal reguleren. A l -
le behoeften zullen automat isch vervuld worden. Ook in materiële zin 
speelt de ontwikkel ing van de techniek een grote rol. De opkomst van 
de ruimtevaart leidt tot voorstel l ingen over de onbegrensde mogeli jk-
heden van de techniek, de bevri jding van de zwaartekracht, van de aar-
de, van het klimaat en uiteindel i jk tot de creatie van een volledig art i f i -
ciële wereld van het ruimteschip. 

De tendens tot object iver ing wordt gekenmerkt door een gel i jkt i j -
dige u i ts lu i t ing en ins lu i t ing van het subjectieve. Het subject, de wil van 
de ontwerper, van de kunstenaar mag niet meer aanwezig zijn. Op het 
moment dat een ontwerp zou kunnen worden gehecht aan een persoon 
zou de kunstenaar zich als subject boven andere subjecten plaatsen 
doordat hij het ontwerp zijn ident i te i t geeft, in bezit neemt. Hiertegen-
over staat het subject van de gebruiker. Aan diens vri jheid zijn eigen 
ident i te i t met de keuze van de sof tware vorm te geven mogen geen be-
perkingen worden opgelegd. De ordening van de hardware moet een op-
t imale keuzevrijheid garanderen. De vorm waarin de harmonie tussen 



object iv i tei t en neutral i te i t enerzijds en subject iv i te i t en wil lekeur an-
derzijds wordt gevonden, refereert ook weer aan de techno log ische ont-
wikkelingen, maar dan die in de biotechnologie en de chemie: steden 
strekken zich vormeloos en woekerend als organische of kr istalstruc-
turen uit over het aardoppervlak. 

De techniek beweegt zich in het domein van de hardware. Een toe-
neming van de invloed van de techniek zorgt voor een afname van de 
software, van de mogeli jkheid tot keuze en daarmee voor een vergrot ing 
van de invloed van de ontwerper. Er werd dan ook gepoogd de midde-
len van de techniek te laten doordr ingen in het domein van de sof twa-
re: die van het beeld, die van de ervaring. Theorieën van mensen als 
Reich over de ontwikkel ing van de psyche, en de verbreiding van 
geestverruimende middelen openden de mogeli jkheid ook de ervaring 
op art i f iciële wijze te sturen. Arch i tec tuur zou moeten bi jdragen aan 
deze geestverru iming. Onderzoek r icht te zich op het maken van ruim-
tes met een sterke en onontkoombare invloed op het gedrag. Hier is de 
vormeloosheid niet het gevolg van de ondergeschiktheid van het totaal 
aan een structurerend element, maar van een ondergeschiktheid aan de 
tact i l i tei t , aan het aanraken, het sensuele. 

Het meest opmerkel i jke van deze plannen is wel de bijzondere ver-
houding die zij innemen ten opzichte van het bestaande. Stelde Le Cor-
bus ie r inz i jn Plan Vois in nog voor een deel van Parijs te slopen, in deze 
plannen wordt het bestaande niet afgewezen; de nieuwe st ructuur 
wordt eroverheen gelegd, gesuperponeerd. In deze zin presenteren de 
plannen zich als post-histor isch. A l het bestaande wordt gezien als 
natuur, als een oorspronkel i jk en authentiek gegeven, als een archeo-
logische laag die, deel ui tmakend van de geschiedenis, niet verniet igd 
moet worden maar ervoor dient bezocht te worden, onderdeel uit te 
maken van de ervaring. De stad die erboven zweeft is de machine die 
de benedenstad conserveert en het verblijf erin mogeli jk maakt. De 
comfortabi l i te i t van de technologie gecombineerd met de sensat ie van 
de vrijheid: de ervaring van de reiziger. De oude wereld is de op-
slagplaats van de sof tware, niet meer bewoond, maar gereed voor de 
reiziger. In de persoon van de vrije, ongebonden reiziger die, bevrijd van 
materiële beslommeringen, denkend door de natuur dwaal t vinden 
wij de kunstenaar terug, de vrije, ongebonden mens: de wilde van 
Rousseau. Bart Goldhoorn 


