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DE EXPE RIME NTE LE

CROEP

De actrviteit, iiie de Experimentele Croep in
het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, heeft haar
positie veei duiclciijker gemaaxt. Zijn r,vij gesrart
met een nog rnin oi ineer vaag grondbeginsel en
een, grotendeels negatieve, critiek op de rvesterse
cultuur (manifest van de groep in Refiex l), de
resultaten van onze experimenten en de ervaring,
opgedaan in het contact met andere vooruitstre-
vende groepen, stellen ons thans in staat onze
situatie en ons doel met positiever oog te bezien.

Een beiangrijk keerpunt in de ontwikkeling
der groep is geweest de Conf erence Internationale
pour I'Art d'Avant-garde te Parijs (November 1948)
ge organiseerd door de Franse Surrealistes Revolu-
tionnaires. Op deze conferentie kwam een onover-
brugbare tegensteiling met de surrealisten aan het
licht, waardoor de samenwerking met hen als
groep door ons werd be€indigd. Direct in aanslr-ri-
ting hierop werd door ons, tezamen met de Belgis-
che en Deense groepen, een nreur,v internatronaal
contact ge',,estigd, dat zijn vorm kreeg in het door
ons opgerrchte avant-garde tijdschritt Cobra.

Het genoerncie conflict met de surrealisten
was voor al ontstaan uit onze principi6le aflvijzing
van het idealisme als basis van de klassiek-
lvesterse cultuur, en w,erd verder gevoed door het
verschil in opv'atting r,vat betreit het'rolk ais crea-
tteve polentie in rle ontwrkkeling naar een r,vaarlijk
.soci.rle ctiItr-rur.
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Zoals i\1arx om deze reden reeds de f ilosof ie
voor henr als 'burgerlijk' bestempelde, zo hebben
indertild de surrealisten begrepen, en zo begrijpen
ook wij, dat de kunst evenmin gevrijwaard is geble-
ven voor de invloed van het idealisme De iritdruk-
kingsvorm die in de westerse klassenmaatschappii
in zlvang is gekomen, een vorm die op de imitatie
en op de observatie van de natuur berust, is hier-
voor kenmerkend. Hel dualisme van vorm en
inhoud openbaart zich in het naturalisme in een
tragische botsing van scheppende f antasie en ge'i
miteerde werkelijkheid, van het actief gecreeerde
en het passiei ondergane, van objectiviteit en
su b jectiviteit.

Maar ook buiten het naturalisme heeft het
dualistisch denken een stempei gedrukt op de
artrstieke ontwikkeling. Spraken wij reeds over het
quasi-automatisme van de surrealistische schilder-
kunst, zelfs de zogenaamde ncn-iiguratieve kunst
is er een typische uitdrukking van, en ook dit
irrzicht van de Exoerimentele Croep heeft I-ret con-
f lict met het Centre de Documentation de l'Art
d'Avant-garde verscherpt. Van het begin ai aan
heef t de Experimentele C roep zich scherp gekant
tegen ieciere objectief geiormuieerde aesthetische
wet, die een tegensteiling r-noest scheppen tussen
onze uitdrLrkkrngsbehoefte en de be'yredigrng daar-
van, tussen de inhoud en de vorm van de kunst.
Deze kunstmatige verzoening tussen de elementen
van een in tragische spanning verkerend leven is

van even weinig belang als een kunstmatig in,tand
gehouden klassevrede, die echter de spanning lus-
sen de Ievensbelangen nog geenszins opheft.

Wat wel van belang is, is. dat de bevrijde
mens die geen behoefte meer heeft aan onbereik-
bare idealen, noch aan een onbruikbaar miCdel om
zijn werkelijkherd op een onvolmaakte wijze te
imiteren, zijn werkelijke belroeften gaat kennen en
bevredigen. Tot de levensbehoeften van de mens,
als creatief lvezen bij uitstek, behoort de vrilheid
zich te kunnen uiten, en zichzeif en zijn samenle-
vine daardoor in hun samenhang te kunnen omvat-
ten. Daarvoor is een uitingsvorm nodig die tegelil-
kertild eenvoudig, algemeen en vrij is. Zulk een
uitingsvorm, zulk een volkskunst kan alleen gebo-
ren rvorden uit de natuurlijke begaarcjheden van de
mens, uit zijn r.ratuurlijk vermogen om beelden en
vormen tot stand te brensen. Om dit vermogen te
doen ontwaken is de strijd nodig tegen ieder for-
rnalisme, tegen iedere aesthetiek.



\,Vij zijn nog verrrc van het bestaan van een
cultuur r,r,aarin het gehele volk een actieve rol
speelt, en het ligt niet alleen in het vermogen van
de kunstt:naars onr claarin verandering te brengen.
Maar aan de noodzaak tot een bevrilding uit de
chaos is niet te ontkor-nen, de levensdrang die
voedsel heeft geroken is niet meer te stuiten, en
zoals op iecler gebied voltrekt zich thans ook op
artistiek terrein een doorbraak naar een brevredi-
gende vorm die in overeenstemming is met de
behoeften van het werkende, het producerende,
het scheppende volk.

Dat een kunst die werkelijk op actieve wijze
door het voik wordt voortgebracht echter geen
utopie is, wordt wel bewezen door de enorme crea-
tieve potentie van het kincl, waaraan men steeds
meer aandacht b,egint te besteden. En dat de uit_
drukkingslvijze der kinderen parallellen verioont
met de volkskunst zoals die hier"en daar rudimen_
tair nog bestaat en onze individualistische cultLrrrr
heeft overleefd, is een bewijs te meer voor het
natuurlijke en met de menselijke behoeiten stro-
kende karakter van een vrije en fantastische
sc heppingswi;ze

Wanneer- wij ons daarnaar richten, kan ons ult_
gangspunt momenteel geen ander zijn dan de
natuur, omdat het materialisme voor ons niet
aileen een filosofie, maar een levensivijze is.

De opvatting van de ,materie, als inferreur aan
de 'geest' heef t in de ideaiistische wereldbeschou_
wing geleid tot een 'veredeiing, van die materie, tot
een schijnbare opheffing er van. Het ontstaan van
een schilderkunst die alles trachtte te suggereren,
behalve wat zij was: product van verf, do&, hout,
is mede hierdoor te verklaren.

Een materiaiistische kunst zou daarentegen
betekenen, een kunst die de rnaterie aanvaardt in
haar dialectiek tot de geest, en die de vormende
werking van de materie op de geest de vrije teugel
laat. Het reaiisme is echter een typische uiting,r311
het idealisme dat cJe materie terr-rgdringt tot een
zuiVer huipmiddei zonder eigen leven, tot een
noodzakelijk kwaad, en lvanneer tegen het burgerlijk
realisme ai een reactie ontstond in de vorm van
impressionisme, colorrsme, enz., dan rnoeten lvij
waststellen dat het juist deze reactie is die zowei
abstracten als sirrreaiisten hebben algezworen, en
d;rardoor hun ergc.n ontr,vrkkeiine op.:en doocl
sooor 3ebr;rc,ht.
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Zo hebben wij geleidelijk onze samenwerking
met deze abstracten en surrealisten moeten af bre-
ken. De experimentele kunstenaars van alle Ianden
hebben zich thans rondom ons orgaan Cobra ges-
chaard nadat het Hollandse Reflex, de Deense
Host, en de voormalige Belgische Sur16alisme
Rev o I u ti <t ri na ire ciaa ri n wercien opgenomen.

En zij allen zijn van de vaste wil bezield hun
krachten te wijden aan de opheffing van de hui-
dige haast epidemische impotentie in het culturele
leven, en aan de verdere ontwikkeling van een
nieuwe cultuur in een nieuwe maatschappij.
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