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De emoties rondom 
‘Who’s Afraid of Red, 
Yellow and Blue III?’

Jorie Tijs

Kunstbloed

dat de kleuren zuiver expressief moesten 
worden gebruikt, in plaats van didactisch en 
rationeel. Met zijn werk wilde hij een heftige 
emotionele en fysieke reactie oproepen bij de 
toeschouwer. En dat is bij ‘Who is Afraid…’ 
zeker gelukt, hoewel dat niet alleen aan de 
zeggingskracht van het schilderij zelf heeft 
gelegen.

Het schilderij werd in 1969 aangekocht door 
directeur Edy de Wilde van het Stedelijk 
Museum die de Amerikaanse kunst in 
Nederland introduceerde. Het is een immens 
groot doek van 245 bij 543 centimeter (in 
totaal meer dan dertien vierkante meter) dat 
grotendeels bestaat uit een bovenmenselijk 
rood vlak dat aan de zijkanten geflankeerd 
wordt door een smalle blauwe en gele strook. 
Het intense, verzengende rood dat een 
associatie oproept met de kleur van bloed en 
lichamelijkheid is zeer indringend aanwezig. 
En zeker als je er dichtbij staat is het alsof je 
in een rode vuurzee beland bent, er is geen 
ontsnappen aan. 

Barnett Newman (1905-1970) is een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de 
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‘Een monsterlijk schilderij’, ‘een overweldi-
gende mystieke ervaring’ ,‘een karikatuur 
van het oorspronkelijke werk’ en ‘voor altijd 
vernietigd’. Dat kunst emotie oproept is 
bekend maar de mate waarin dit gebeurt bij 
het schilderij ‘Who’s Afraid of Red, Yellow 
and Blue III’ van de Amerikaanse kunstenaar 
Barnett Newman uit 1967, en de beruchte 
restauratie ervan eind jaren tachtig, is uit-
zonderlijk te noemen. 

Dit voorjaar kwam het schilderij opnieuw in 
de belangstelling omdat het in het kader van 
het ‘De Stijl-jaar’ door het Stedelijk Museum 
Amsterdam in bruikleen werd gegeven voor 
de tentoonstelling ‘De Kleuren van de Stijl’ 
in Kunsthal KAdE in Amersfoort. De tentoon-
stelling richtte zich op het kleurgebruik van 
De Stijl en hoe kunstenaars na de Tweede 
Wereldoorlog onderzoek bleven doen naar 
de kracht van kleur. ‘Who is Afraid of Red, 
Yellow and Blue III’ kan gezien worden als 
Newmans reactie op het koele evenwicht van 
de kleuren rood, geel en blauw in de strenge, 
geometrische composities van Mondriaan. 
Newman wilde de primaire kleuren juist 
bevrijden van het juk van De Stijl. Hij vond 
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‘colorfield painting’, een stroming binnen 
het Amerikaanse abstract-expressionisme. 
De schilder en beeldhouwer uit New York 
werkte aanvankelijk in een surrealistische 
stijl. In de jaren veertig ontwikkelde zijn 
werk zich tot zorgvuldig afgewogen kleur-
vlakken, waarbij symmetrie en diagonalen 
werden vermeden. Het gebruik van wat hij 
‘zips’ noemde, verticale lijnen die het kleur-
vlak doorsneden, vormde uiteindelijk zijn 
karakteristieke stijl. Net als andere colorfield 
painters, zoals Mark Rothko, streefde hij naar 
een metafysische kunst. Zijn doel was om de 
verhouding van de mens tot het hogere weer 
te geven en een ervaring teweeg te brengen 
die de mens bewust maakt van zijn plek in 
het universum. Om deze sublieme ervaring 
te kunnen bereiken gaf hij zelfs kijkinstructies 
bij tentoonstellingen om de schilderijen vooral 
van dichtbij te bekijken. Het ging hem om 
het gevoel waarbij de toeschouwer als het 
ware opgezogen wordt door het werk, slechts 
omgeven door kleuren en waarbij de fysieke 
grenzen worden losgelaten. 

Barnett Newman schilderde ‘Who’s Afraid of 
Red, Yellow and Blue III’ drie jaar voor zijn 
overlijden in 1970. Het schilderij is de derde 
uit een vierdelige serie die tussen 1966 en 
1970 ontstond, en allemaal bestaan ze uit 
vlakken in de kleuren rood, geel en blauw. 
En hoewel hij al veel langer bezig was om de 
kleur binnen de ruimte van een schilderij te 
verzelfstandigen lukte het hem om in deze 
schilderijen tot een synthese te komen. Zijn 
schilderijen waren geen venster meer op een 
andere, denkbeeldige wereld maar werden 
een wereld op zichzelf door het immense 
formaat en intense kleuren. Een wereld 
waarin je kon verdwijnen door het te naderen 
en er, al kijkend, in op te gaan. Deze vorm 
van abstractie, de bovenmenselijke formaten 
en Newmans opvattingen waren in die 
tijd compleet nieuw in Europa. Newman 
wilde met zijn werk afrekenen met de West-
Europese kunst die hij als achterhaald en 
sentimenteel beschouwde. De titel ‘Who is 
afraid of Red, Yellow and Blue’ slaat dan ook 
op het absolute geloof in een zuivere, nieuwe, 
abstracte Amerikaanse schilderkunst die zich 
bevrijd heeft van het verleden. ‘Who’s Afraid 

of Red, Yellow and Blue III’ wordt gezien als 
een hoogtepunt in zijn oeuvre en dat het 
Stedelijk verguld was met de aanwinst blijkt 
wel uit het feit jarenlang op een prominente 
plek in de erezaal hing.

Groot was dan ook de schok dat het schilderij 
in 1986 door een verwarde man werd bewerkt 
met een stanleymes. De dader (een onbekende 
realistisch schilder) verklaarde zich bedreigd 
te voelen door het felrode vlak en wilde uit 
naam van het realisme protesteren tegen de 
dominantie van de abstracte kunst die hij als 
‘een plaag’ ervoer. De museumdirecteur op dat 
moment, Wim Beeren, besteedde de restauratie 
op aanraden van de weduwe van Newman 
uit aan de Amerikaan Daniel Goldreyer. Na 
een langdurige en kostbare restauratie van 
rond de één miljoen gulden, werd het schilderij 
vier jaar later, in 1991, voor het eerst weer 
op zaal getoond aan publiek. Dit leidde al 
snel tot grote commotie. De restauratie zou 
niet vakkundig zijn uitgevoerd. Critici wezen 
op de verminderde transparantie van de 
kleurvlakken en beschuldigden Goldreyer het 
grote rode vlak te hebben overgeverfd met 
een verfroller. Daarnaast zou de kleur en het 
soort verf die de restaurator had aangebracht 
afwijken van het origineel en zou het schilderij 
daarmee ‘voor altijd vernietigd zijn’. Weer 
anderen deskundigen vonden dat de restauratie 
wel op professionele en vakkundige wijze was 
uitgevoerd. 

Goldreyer laat op zijn beurt van zich horen 
door maar liefs 250 miljoen gulden te eisen 
van de gemeente Amsterdam en 40 miljoen 
gulden van de directeur Wim Beeren voor het 
aantasten van zijn reputatie. Volgens hem 
heeft hij de restauratie naar afspraak uit-
gevoerd volgens de werkwijze van Newman 
zelf; met gebruik van miljoenen losse stipjes 
waarmee hij zijn schilderijen opbouwde. 
Na een juridische soap van vijf jaar tussen 
gehaaide Amerikaanse advocaten van 
Goldreyer aan de ene kant en de gemeente 
Amsterdam en het museum aan de andere 
kant wordt de zaak in 1997 voor circa 75 
duizend gulden geschikt in het voordeel van 
Goldreyer omdat de gemeente vreest deze zaak 
niet te kunnen winnen. De partijen komen 

overeen dat de gemeente en het Stedelijk 
zich niet meer kritisch zullen uitlaten over de 
restauratie. Daarna gaat de storm liggen en 
wordt het schilderij (op een tijdelijke tentoon-
stelling na) opgeborgen in depot. 

In 2009 krijgt wat bekend staat als de 
‘Goldreyer-affaire’ weer een nieuw staartje. 
De kunsthistoricus en journalist Jhim Lamoree 
weet via juridische weg toegang te krijgen tot 
het onderzoeksrapport van het Gerechtelijk 
Laboratorium van het ministerie van Justitie 
dat al meer dan twintig jaar is opgeborgen 
in een kluis. Uit het rapport komt naar voren 
dat de nieuwe laag ‘qua pigmentsamenstelling 
en qua bindmiddel’ inderdaad verschilt van 
de verf die Newman gebruikte. Verder heeft 
Goldreyer over de rode verf twee nieuwe 
vernislagen aangebracht en is een deel van 
de smalle gele strook met een andere verf-
soort overgeschilderd. 

En wat levert deze wetenschap ons nu op? Is 
nu definitief bewezen dat het schilderij voor 
altijd is beschadigd en zou het daarom maar 
opgeborgen moeten blijven? Is de diepte in 
het rode vlak en daarmee het karakter eruit 
verdwenen? Is het een levenloos schilderij 
geworden of blijft de kracht en intensiteit van 
het werk voelbaar? Het Stedelijk Museum (dat 
het werk sinds 2013 weer voor langere tijd 
tentoonstelt) is van mening dat het schilderij 
in zijn huidige staat nog zeer de moeite waard 
is om te tonen en dat het werk van groot 
belang blijft binnen de ontwikkeling van de 
(Amerikaanse) schilderkunst. Conservator 
Bart Rutten zei hier verder in een interview 
over dat het publiek zelf maar moet bepalen 
of het fantastisch is of verschrikkelijk is. 
Hij sluit zich hiermee eigenlijk aan bij wat 
Barnett Newman al langer vond: “I prefer the 
paintings to speak for themselves”.
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