
Graag mag ik op deze plaats fulmineren tegen al te gretig procederende collega’s, onzinnige
procedures, dan wel tegen anderszins uit de hand gelopen meningsverschillen. Een bericht
uit Het Parool van afgelopen week vraagt echter om een tegengestelde reactie. Het is de
hoogste tijd voor een kort geding. Wat is er aan de hand?

In 1997 heeft een psychisch gestoorde man het schilderij Cathedra van Barnett Newman
met een stanleymes bewerkt. Het doek van 2,5 bij 5,5 meter was met vijf sneden van in
totaal 15 meter doorkliefd. Het geluk bij het ongeluk was dat het ‘nette sneden’ waren,
zodat restauratie mogelijk was. De hersteloperatie duurde vier jaar en is door het
Amsterdamse Stedelijk Museum zelf uitgevoerd; totale kosten: ƒ640.000. Binnenkort (8
december a.s.) wordt het gerestaureerde doek gepresenteerd en naar aanleiding daarvan
vindt ook een symposium in het Stedelijk plaats.

Extra navrant is dat de dader dezelfde psychopaat is die Who’s afraid of red, yellow and blue
III, eveneens van Barnett Newman, in 1986 met een mes beschadigd heeft. Eenmaal gear-
resteerd, heeft hij toen verklaard dat hij op deze manier blijk wil geven van zijn afkeer van
moderne kunst. Deze afkeer was ingegeven door lezing van Carel Willinks boekje De schil-
derkunst in een kritiek stadium uit 1953. Willink zet zich hierin af tegen de moderne, ab -
stracte schilderkunst. Van Bladeren, zo heet de gestoorde man, heeft naar aanleiding van
zijn actie uit 1986 acht maanden gevangengezeten, maar bleek in 1997 geenszins van zijn
drang tot het vernielen van moderne schilderijen genezen. De vraag dringt zich op of het
Stedelijk Museum zich niet tegen deze verwarde man kan beschermen. Het onthutsende
antwoord van het Stedelijk in Het Parool is ‘neen’. Als ‘openbare instelling’ zou het niet de
mogelijkheid hebben Van Bladeren de toegang te weigeren. 

Ik geloof daar niets van en zou de advocaat van het Stedelijk willen uitdagen zijn gelijk
bij de kortgedingrechter te bewijzen. Als het mogelijk is een stalker een straatverbod op te
leggen, een hooligan een stadionverbod en een handtastelijke psycho-analyticus een universi-
teitsverbod, dan moet het ook mogelijk zijn voor een schilderijenvernieler een museumver-
bod te krijgen en dit effectief af te dwingen. Voor het geval Van Bladeren zich zou beroe-
pen op zijn vrijheid van beweging, dan vind ik dat hij, voor wat betreft de musea voor
moderne kunst, zijn grondrecht verspeeld heeft. Wie tot twee keer toe een schilderij met
een stanleymes vernielt en volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, verdient het niet
nog langer te worden toegelaten. Het kijken naar moderne, abstracte schilderijen is overi-
gens toch niet aan hem besteed, dus wat is zijn belang? En het verspreiden van zijn portret
onder het personeel van het museum mag een inbreuk op zijn privacy zijn, maar ook wat
dit betreft kan Van Bladeren in alle redelijkheid mijns inziens geen beroep meer op
bescherming van zijn privacy doen.

Mocht de rechter een museumverbod niet aandurven, dan heb ik nog een tip voor het
Stedelijk. Zodra Van Bladeren zich weer aan de kassa meldt, een kaartje bestelt en zijn geld
op het draaischijfje heeft gelegd, kan het Stedelijk de levering van het kaartje, en daarmee
de toegang tot het museum, opschorten tot de volledige kosten van de restauratie zijn vol-
daan. n
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