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Stellingen n
Behorendd bij het proefschrift
'De'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886). tekenmeester in Brabant
doorr W.M.J.I. van Giersbergen
1.. Op basis van de gepubliceerde brieven van Vincent van Gogh. waarin hij met enige regelmaat klaagt over zijn
gebrekk aan tekentechnische vaardigheid, kan men de conclusie trekken dat het een verarming voor de Nederlandse
letterkundee zou zijn geweest als Van Gogh meer had opgestoken van de tekenlessen van Constant Huijsmans.
2.. De kwalificatie van Constant Huijsmans als Belg, die 1 lerbert van Rheeden hem in Om de Vorm. Een eeuw teken-,
handenarbeid-,, en kunstnijverheidsonderwijs in Nederland (Amsterdam 1989, p. 20) toekende, doet afbreuk aan de
kwaliteitt van de negentiende-eeuwse tekendocent in Nederland.
3.. Het gegeven dat Constant Huijsmans in de dissertatie van Mienke Simon Thomas (De leer van het ornament.
Versierenn volgens voorschrift - 1850 1930, Amsterdam 1996) slechts één maal genoemd wordt, geeft aan dat
Huijsmans'' beschouwing over het ornament nog altijd niet op de juiste waarde wordt geschat.
4.. Een gedwongen keuze voor een andere loopbaan, waarvoor Constant Huijsmans kwam te staan, kan leiden tot
ontwikkelingg van onvermoede talenten.
5.. Dat het ideaal van de negentiende-eeuwse nijverheidsbevorderaars - via aanschouwing en onderwijs de smaakopvoedingg zodanig beïnvloeden dat als vanzelfbij de hele bevolking een gevoel voor schoonheid en kunst zou
ontstaann - niet haalbaar is, bewijst het tv- programma 'Tussen kunst & kitsch'.
6.. De opheffing van het NMi Museum IJkwezen in 2002 en de verkwanseling van de objecten leren ons dat er sinds
Victorr de Stuers weinig veranderd is en dat de Nederlandse overheid blijk geeft haar taak van hoedster van ons
cultureell en historisch erfgoed niet serieus te nemen.
7.. De geïllustreerde reisgidsen zoals die vanaf 1820 verschenen, hebben in grote mate de beeldvorming van een
'monument'' bepaald en dientengevolge bijgedragen aan de instandhouding ervan.
8.. Oorlogen, rampen, de tijdgeest en andere plagen leveren een positieve bijdrage aan de selectieve bewaring van ons
cultureell erfgoed.
9.. Het gegeven dat Jan Blokker in zijn artikel 'Hup, Holland, hup' (De Volkskrant. 4 juli 2002) Holland synoniem stelt
aann Nederland geeft aan dat hij denkt als een echte Randstedeling.
10.. Voordat de wetenschappelijke beheersing van de bibliografie een feit was. haalde Constant Huijsmans, die internationaall uitstekend op de hoogte was van de literatuur op zijn vakgebied, knappe kunststukken uit.
11.. Het manipuleren van beeldmateriaal, zoals door de huidige technologie mogelijk is geworden, zou Huijsmans. als
voorstanderr van het 'zuivere' voorbeeld, enorm hebben aangesproken.
12.. Dat het Brabantse dialect lijkt te verdwijnen, heeft meer te maken met de schaamte van de Brabander voor zijn
dialectt dan de invloed van de moderne tijd. Het gegeven dat de hogere stand in Brabant, in tegenstelling tot die in
Limburg,, zich het dialect nooit eigen maakte, onderschrijft deze stelling evenals het feit dat een kind dat dialect
sprak,, gemaand werd tot 'netjes' spreken.
13.. Een tv-programma als 'Oplichting' kan alleen bestaan dank zij de hebzucht van de mens.
14.. Het kinderbiechten zoals dat tot halverwege jaren '60 plaatsvond, had een averechtse uitwerking op brave kinderen.
Hett zette juist aan tot liegen.

