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Na de revolutie komt de kitsch

Harmen Zijp

Moeten we het nog een keer hebben over de kunst? Over

de kunst in Amersfoort? Echt?

Nog een keer over de schrik van Versiering en Vermaak?

Over de aankleding bij een food truck festival? Over het

Dat geen powerpoint of TED-talk kan beginnen zonder

citaat van de natuurkundige met het warrige haar wiens
echte werk hun makers niet doorgronden.

Dat een stad die ooit theaterproducties beleefde waarin

entertainment bij een business event?

werelden werden geschapen en weer ten onder gingen en

gens meer zaken: emancipatie, participatie, duurzaamheid.

epische verhaal dat zij daarin meebeleefden nog slechts in

Over dit alles als sluitpost op de begroting? Zoals overi-

Goed voor een nieuwjaarstoespraak. Fijn voor de foto in het
jaarverslag. Warm gevoel.

Misschien wel. Het is de tijd van goede voornemens.
Het is begrijpelijk dat grote ideeën veelal tijdgebonden

zijn en op den duur hun urgentie verliezen of worden opgevolgd door grotere ideeën.

Veel jongeren zullen al niet meer begrijpen welke beteke-

nis van het woord stom wordt gebruikt in stomme film.

Stoommachines die het begin van een enorme welvaarts-

sprong betekenden zijn inmiddels fossielen zoals ooit
verbrandingsmotoren dat zullen zijn.

Het is tot daar aan toe dat veel grote ideeën na hun houd-

baarheidsdatum niet simpelweg van hun voetstuk donderen en verpulveren maar in een commercieel hiernamaals
belanden waar zij eeuwigdurend blijven voortbestaan als
weeë kitsch.

gespetter en geknal de stad onveilig maken, die aanleiding

geven tot irritatie, bewondering, opwinding en hoongelach.
Ook dat is iets voor deze tijd van het jaar.

die hun publiek nog dagen nee weken liet nazinderen in het
staat is om dat publiek zich op weg naar de markt nog een
kwartiertje op te laten houden door clowntjes en acrobaten.

Dat de victory boogie woogie in een daad van shitty

marketing als vrolijk gekleurde balkjes schots en scheef op
etalageruiten is geplakt. Het genie van Mondriaan blijkt
eens te meer uit zijn vertrek uit Amersfoort al in zijn 8e
levensjaar!

Het is echter een droevig schandaal wanneer de onge-

leide projectielen van onze tijd niet gelijktijdig worden
beschimpt en opgehemeld, zoals hen toekomt, maar

worden genegeerd, of voorzichtig bij de hand genomen en
geholpen om hun revolutie maar over te slaan en zo snel
mogelijk te verworden tot kitsch.

Dus weg met de revolverende fondsen voor de kunst,

weg met de marketingcursussen en social mediatrainingen
voor kunstenaars. En leve de artistieke voetzoekers die met

Durf te investeren in
professionele kunstenaars

Isaäk Hofland

Wil je een cultureel pro-

Denk bijvoorbeeld aan kennisdeling en ondersteuning via

ject laten subsidiëren door

bestaande professionele organisaties. Muzikanten kunnen

aankloppen bij het BACK.

van een nieuw album. Beeldende kunstenaars krijgen hulp

de gemeente, dan moet je

bij FLUOR aankloppen voor ondersteuning bij het maken

Dit is een door de gemeente

van Kade en theatermakers van theater De Lieve Vrouw en/

samengestelde commis-

of Flint. Jonge amateur kunstenaars kunnen bij Per Expres-

sie die oordeelt over de

sie terecht, zodat ook de aanwas van nieuw talent gestimu-

haalbaarheid en het aantal

leerd wordt.

benodigde centjes voor je

Deze organisaties hebben tenslotte kennis over het

initiatief.

werkveld, kennis van de stad en kunnen naast het bieden

Waarom laten we deze

van financiële steun, de makers ook ondersteunen bij

adviserende functie niet

praktische zaken zoals werkruimte, promotie, productie

invullen door de bestaande

etc. Daarnaast kunnen zij ook een podium bieden waar de

culturele instellingen?

kunstenaar zijn werk kan laten zien.

Zo krijgen de culturele

Bijkomstig voordeel zal zijn dat de totale projectkosten

instellingen ook een producerende functie voor lokaal

(of van mij part nationaal of

lager uitvallen omdat er gebruik gemaakt kan worden van

Stille Fanfare stijgt naar grote hoogte

internationaal) talent. Ik ken vanuit mijn achtergrond veel
acteurs en theatermakers die binnen de stadsmuren hun

Vanuit de gemeente is er nog geen durf om te investeren

in professionele kunstenaars. De connecties tussen instel-

liefde en talent voor theater ontwikkeld hebben, maar na

lingen en kunstenaars zijn er, maar het geld en ondersteu-

zien om zich in Amersfoort verder te ontwikkelen. Zonde,

makers en andere kunstenaars moeten gewoon eten en

het afronden van een theateropleiding geen mogelijkheden
want er komt veel talent uit de keistad.

bestaande faciliteiten van deze instellingen. In individu-

ele gevallen wordt er al op deze manier gewerkt, maar de
instellingen krijgen hier, nu nog, geen extra budget voor.
De culturele instellingen zijn de cultuurmakelaars van

ning tussen deze partijen ontbreken. Want ja, ook theater-

de stad, daar hoeft geen nieuwe ambtelijke functie voor

huur betalen. Ik denk dat er andere mogelijkheden liggen in

nodig heeft.

het gehele culturele veld, zonder navelstaarderig te worden.

gecreëerd te worden. Samenwerken en lef is wat de stad

Eric Brinckmann

Analytik des Schönen
Kant en de ontledingsleer van het schone

lezing bij de opening van de Expositie Project Kant van

kunstenaars van de LKV De Ploegh op 13 oktober 2017:

Kant van meerdere kanten
over de vrijheid van de esthetische ruimte
Twee specifiek Amersfoortse Kantervaringen heb ik. Ik

reed een keer de stad in en zag tot mijn verbazing een grote
poster aan een lantaarnpaal geklemd met de titel Kant in
Amersfoort, unieke expositie. Buitengewoon verrast was

ik, leuk! filosofie midden in Amersfoort. Wel vroeg ik mij af

hoe zoiets er uit zou zien, zo’n expositie: een turbulent leven

deel van zijn Kritiek van het oordeelsvermogen, de Kritik

ten geworden, want zowel de markt als de techniek hebben

er zijn veel leukere dingen om te lezen, maar het biedt een

ture debat zien we de klassieke tegenstelling nog pregnant

der Urteilskraft, uit 1790. Dat zegt u vast niet zoveel, want
verrassend perspectief, ook voor vandaag de dag, of mis-

schien wel juist voor nu, anders zou ik u er niet mee lastig

vallen. Om daar bij uit te komen, moet ik eerst in de breedte
vertellen over zijn werk om op een verantwoorde wijze zijn
esthetiek te kunnen belichten. Dat vraagt wat wijsgerige
aandacht, dus zet u schrap.

Immanuel Kant leefde van 1724 tot 1804, leefde zijn hele

heeft de filosoof Immanuel Kant niet gehad, althans niet

leven in Königsberg, voormalig Oost-Pruisen, het huidige

maken, maar toch, misschien wel van zijn ethiek of over zijn

onder Litouwen. Kant was de Thomas van Aquino van zijn

zodanig dat je daar met animaties iets spannends van kunt
esthetiek, wie weet. Leuk en attent van de Amersfoortse

cultuurpodia om terecht eens aandacht aan deze wijsgeer

te geven. In die zin zeker uniek, dus. Amersfoort als Koningsbergen aan de Zuiderzee of zo, er is altijd wel iets op te

Kaliningrad in dat kleine stukje Rusland aan de Oostzee
tijd. Hij overbrugde net als deze scholasticus uit de 13e

eeuw, een grote theoretische tegenstelling. In de 18e eeuw

gingen namelijk twee filosofische stromingen vechtend met
elkaar over straat, de empiristen -alle kennis komt uit erva-

verzinnen. Even verder zag ik ‘m nog een keer hangen, zo’n

ring voort, we zijn een onbeschreven blad, het denken volgt-

technieken te zien, ook in actie, zowel klos- als naaldkant.

rede, de ervaring is aanvullend.

poster, nu had ik even de tijd om de ondertitel te lezen: alle

Een tweede ervaring was heel bijzonder, uniek, voor mij

versus de rationalisten, alle kennis komt door en vanuit de

Die tweestrijd, die ons nu wat wonderlijk aandoet,

althans. De hond aan het uitlaten, liep ik door Birkhoven

moeten we plaatsen in de turbulentie van de tweede helft

Plots, zo’n moment dat iedereen wel eens heeft, begreep ik

publiek en veranderden in hoog tempo de maatschap-

over een smal zandpaadje tussen een opslag van kersen.

in een fractie van een seconde de hele filosofie van Kant. Dat
is nogal wat in zo’n kort tijdsbestek. Vooral omdat volgens
Kant ruimte en tijd bij ons als mens horen en eigenschap-

van de 18e eeuw: reeksen noviteiten verschenen aan het
pelijke biotoop: stoommachines, lucht- en gasbalonnen,

nieuwe generaties meetinstrumenten en kijkers, innovatieve wegenbouw, industriele chemie, analytische meet-

kenmerken van beide wereldbeelden. In het nature/nur-

terug, zijn dingen aangeboren of zijn ze aangeleerd, maar

is een naklank van wat ooit filosofisch onoverbrugbaar was.
Wij zeggen nu met onze politieke polderscholing al snel,

empirisme of rationalisme?; het is vast van allebei wat,
en dat is precies wat Kant ook zei, maar als geen ander

kon onderbouwen. Hij werkte dat in drie grootse kritie-

ken, ofwel drie analyses, uit: van de zuivere rede, van de

praktische rede en, ik noemde hem al eerder, die van het
oordeelsvermogen: De Kritik der reinen Vernunft, over

het denken en kennen, met als centrale vraag: Wat kan ik

weten?, de Kritik der praktischen Vernunft over het willen,
met als centrale vraag Wat kan ik doen? en de Kritik der

Urteilskraft over het voelen (van behagen of onbehagen),

met als centrale vraag Wat mag ik hopen? De zuivere rede
is het bovenzinnelijke in ons ofwel het intelligibele, dat

is de noumenale wereld, die van de geest. De praktische

rede betreft het zintuiglijke, het sensibele, de fenomenale

wereld, die van de dingen. Let wel, twee werelden van ratio

en empirie die in onszelf vervat liggen en niet zonder elkaar
kunnen. Dus geen klassiek dualisme meer, met een werkelijke wereld buiten onszelf. Het oordeelsvermogen maakt
de relatie tussen beide werelden in ons, mogelijk. Zoals

Aquino vijfhonderd jaar eerder de denkbeelden van Plato
en Aristoteles in één denksysteem onderbracht, zo deed
Kant dat met het empirisme en het rationalisme.

pen zijn van onze rede, dus tot het denken zelf behoren, was

kunde, bliksemafleiders -symbool van de onderwerping

niet, daar had ik de tijd niet voor en achteraf kon ik het

systematisering van kennis via de encyclopedisten en in

de werkelijkheid van die dagen ondersteboven en bin-

en kennisdistributie: les- en leesmateriaal kwam goedkoop

Copernicaanse wending’. Waar kwam dat kortgezegd op

het extra bijzonder. Dat dacht ik op dat moment natuurlijk

eerlijk gezegd ook niet reproduceren. Als ik dat nu toch zou
proberen, lijkt het vast op het resultaat van zo’n gedachte
in een droom waarvan iedereen achterover valt, ‘s nachts

wereldveranderend, maar in de ochtend bij het opstaan …

subliem! zou cabaretier Theo Maassen zeggen, althans van
zijn droomgedachte, maar doorgaans: wat minder wereldschokkend. Over dat sublieme overigens, komen we straks
nog te spreken.

De gemiste kans voor Amersfoort om iets met Kant te

doen en mijn volledige begrip van zijn filosofie, zal ik vandaag in een half uur proberen bijeen te brengen. En dan

vooral proberen in te zoomen op de betekenis van Kant voor
de kunst. Dit keer niet de onvolprezen klos- en naaldkunst,

maar de minder ambachtelijke volprezen beeldende kunst.
Even naar het begin, waarom is Kant belangrijk, en wel

zodanig om ‘m vandaag aan de hedendaagse kunst van

Ploeghkunstenaars te koppelen? Wel, vanwege zijn Analytik
des Schönen, de Ontledingsleer van het schone, het eerste

van de natuur- maar ook nieuwe maatschappijmodellen,
het verlengde daarvan musea en onderwijsvernieuwing
beschikbaar voor tal van doelgroepen. En in het midden
ervan, gevolg en generator: de Franse Revolutie.

Een keuze voor één van beide richtingen bepaalde in deze

woelige opbouw van nieuwe samenlevingen, verschillen in
sociale migratie, beloning, bestraffing of typen onderwijs.

Of meer of minder vrije markt. De hedendaagse Angelsaksi-

sche opvattingen over de vrije markteconomie, het absolute
geloof in de corrigerende werking van concurrentie, is nog
steeds een gevolg van een grote invloed van de empirische
traditie in het Verenigd Koninkrijk en de VS. In de gezond-

heidszorg zien we ze allebei terug in een merkwaardige, en
naar mijn smaak ongunstige broederschap. Het empirisme
zien we terug in het marktdenken van de zorg, dat mijns

inziens weinig met een markt van loven en bieden te maken
heeft- en het rationalisme in de opsplitsing van het lichaam
in aparte faculteiten: voor ieder orgaan of set organen of

functies een aparte specialist. Maar het zijn elkaars accen-

Kant deed echter meer dan dat, hij draaide tegelijkertijd

nenstebuiten. Hij noemde dat, bescheiden als hij was, ‘een
neer? Zoals ik al zei bij mijn moment van inzicht tijdens het
honduitlaten: ruimte en tijd zijn volgens hem eigenschappen van ons, en niet van de wereld, maar bijvoorbeeld ook
causaliteit is dat: oorzaak en gevolg. Het zijn manieren
waarop wij, mensen, de wereld aanschouwen. Tot dat

moment was de algemene vooronderstelling dat wij ons
met het denken kunnen richten op de wereld en door

onderzoek haar wetmatigheden steeds beter leren kennen
en zo gaandeweg achter de waarheid kunnen komen:

waarom is dit alles zo, zoals het is, waarom is het er über-

haupt? Kant ontkende deze wijze van waarheidsvinding ten
stelligste en bewees dat op een bijna wiskundige wijze.

Wat we zien en ervaren voegt zich naar wat wij zijn. De

werkelijkheid voegt zich naar wat we kunnen waarnemen.
De werkelijkheid die we ervaren is dus onze werkelijkheid,
vervolg >>> pagina 4

Sorry hoor

John Konijn

Radio Inconsequentas

Ron Jagers

Onopvallend nestelt zich in Amersfoort een nieuw radio-

station: Radio Inconsequentas op 235 LM. 235 LM? Jawel, op
235 locale modulatie.

Eigenlijk is het radiostation geen radiostation. Het zendt

namelijk helemaal niet uit. Radio Inconsequentas fabriekt
podcasts. De mensen van Radio Inconsequentas zwermen
er op uit, interviewen Amersfoortse kunstenaars, muzi-

kanten, theatermakers en meer van dit type inwoners en

bezoekers van de stad. Op volstrekt willekeurige momenten
rijgen zij die interviews en gesprekken aan elkaar tot één

grote podcast. Die wordt online gezet op de website. Daar

vallen ook alle brokstukken te beluisteren. Op de facebook-

pagina van de club gaat het er geavanceerder aan toe. Daar

kun je niet alleen berichten beluisteren, er valt zo nu en dan
ook wat te zien.

Radio Inconsequentas komt naar de uitvoerende kunste-

naars en verschaft hun een podium om te vertellen waar zij
mee bezig zijn. En u, luisteraar, u kunt het op ieder willekeurig moment terughoren.

www.radio-inconseqentas.nl

beeld: Ron Jagers

We handelen echter vaak en in veel gevallen helemaal

niet naar deze wet, anders dan dat we moeten leven in

ruimte en tijd, oorzaak en gevolg. En nu komt er weer zo’n
vreemde omdraaiing van Kant: daarom is het je houden

aan deze menselijkheid, deze praxis, de feitelijke kern van
de menselijke vrijheid. Je kunt er namelijk voor kiezen,

het staat je vrij er naar te handelen. Want die vrijheid is

niet onderhevig aan een causaliteit, een noodzaak, maar
die veroorzaakt dat zelf, eigenlijk uit het niets en daarna

ontwerpt het zichzelf, als het ware. Dan handel je als wat

de mens ìs, vrij, principieel vrij om zichzelf te zijn als doel in
zichzelf. Dat was overigens ook zijn overkoepelende vraag

van de drie kritieken: Wat is de mens? Een wezen principieel vrij om zichzelf te zijn als doel in zichzelf.

Kant is dus modernist en moralist. Een modernist, want

wij accepteren geen bovennatuurlijke oorzaken meer, en
dat is de kern van de Verlichting en dus van onze demo-

cratie: wij bepalen onderling zelf wel wat de waarheid is
binnen onze menselijke grenzen, daar hebben wij geen

door God gepromote koningen of priesters voor nodig: durf
je verstand te gebruiken zonder leiding van een ander. Wat
buiten onze waarneming ligt daar mag je thuis in geloven
en belijden. En een moralist is hij: je bent vrij als je goed
doet.

Aquino maakte met zijn denksysteem de weg vrij voor

de kunst en de wetenschap. Kants werk bereidde de wereld
voor op de moderne, op de individu gebaseerde democra-

tische rechtsstaat. Zijn denken is echter ook het absolute
postulaat van het humanisme geworden, dat heeft hem

geradicaliseerd: buiten ons is er niets, en als iemand zegt
dat er wel iets is, dan speculeert hij, spreekt hij nonsens

of is hij aan het kwakzalven. Maar dat is dus niet wat Kant
zei, wel dat het Ding an sich niet te kennen is, maar er is

tegelijkertijd iets dat aan de dingen voorafgaat, het constitueert, het voedt, het stimuleert, aanzet tot creëren. Dit is

wat wel een indirect of apagogisch bewijs wordt genoemd,
een bewijs van de onmogelijkheid van het tegendeel. En
beperkt door wat we kunnen waarnemen. Wat er meer

creëren. Klinkt heel abstract, maar we zien het al gebeuren

is omdat de dingen er nu eenmaal zijn en er niet niet-

waar we denken met zogenaamd objectieve wetenschap te

is dan dat, wat velen vermoeden, maar er kennelijk ook

zijn, daar kunnen we met geen enkele zekerheid iets over

zeggen. Als we dat doen dan speculeren we en meestal, zo

toont Kant aan in de traditie van Aristoteles met een minutieus logisch systeem van oordeelsvormen met daaraan

gerelateerde reeksen categorieën, meestal zegt hij, speculeren we maar wat raak.

Voor ons modernen en post-modernen, Kant is de

grondlegger van het modernisme, is deze zienswijze niet

zo schokkend als voor de mensen van toen, wij zijn gewend

aan het principe ‘it’s in the eye of the beholder’, de verschillen in waarneming van de wereld tussen de mensen zelf

is al groot, het is maar hoe je het bekijkt, er zijn meerdere
waarheden. Dus de fysische waarneming zal ook wel

beperkt zijn, zien kippen niet meer kleuren dan wij? Maar

au fond geloven we nog steeds in het kunnen vinden van de
waarheid, ons denken gaat toch voorbij het oog? Maar wij

bedriegen onszelf als we denken dat we nu met ultrasoni-

sche- en nanoapparatuur, nucleaire technieken, astronomische kijkers, radiotelescopen, organische programmering
en quantumcomputers Kant ver voorbij zijn en veel meer
van die achterliggende werkelijkheid ontdekken. Ha! zou

Kant zeggen, jullie weten misschien inmiddels meer, veel

meer zelfs, maar het is nog steeds oppervlakte, dus zoals de
dingen zich aan ons voordoen en zich naar onze waarne-

ming schikken. Ook al rekken we die waarneming op met

hulpmiddelen. We kunnen als onderdeel van de werkelijk-

heid nooit de omvattende werkelijkheid zelf begrijpen; zeg
maar het Von Münchhausen syndroom, dat van die haren
en het moeras. Kant krijgt nog steeds bijval, want in de

theoretische natuurkunde is het een serieuze optie, dat

onze waarneming op een of andere mysterieuze manier

betrokken is bij de resultaten ervan. Een van de stellingen

is dat het universum geen materie, maar informatie is, dat

het universum in de ogen van de waarnemers klopt, omdat

de waarnemers op een of andere manier het universum zelf

in prozaïsche en verklaarbare voorbeelden op micro-schaal,
maken te hebben, maar zelf de waarneming beinvloeden:

muizen blijken bijvoorbeeld anders te reageren op manne-

lijke dan op vrouwelijke onderzoekers.

Kant noemde dat wat achter de dingen ligt, dat wat we

niet kunnen waarnemen, en zich niet en nooit naar onze

waarneming zal plooien, het Ding an sich, het ding-op-zich.
God dus ook. Kunnen we niet kennen, dus ook niet bewijzen, hij haalde ‘erkende’ Godsbewijzen met een ijzeren

logica onderuit, maar, stelde Kant, God is niettemin een

nuttige en waardevolle hypothese. Bovendien: God ontkennen heeft overigens ook geen zin, we weten het gewoon
niet.

God als een hypothese vervat in geloof. Geloof dat echter

voortvloeit uit iets wat we wel kunnen achterhalen in

onszelf, net als ruimte en tijd, oorzaak en gevolg, namelijk
zedelijkheid. Aan iedere ervaring gaat volgens Kant ook

de zedelijke wet vooraf, namelijk dat je in principe altijd
moet handelen volgens een regel waarvan je zou willen

dat het een algemeen geldende wet zou zijn. En om nou
niet direct in een zwart kalifaat te eindigen, voegde hij

er is er één plek waar we het dichtst aan het Ding an sich
raken, erin geraken, waar we kunnen ontdekken wat dat
nou eigenlijk is. Die plek ligt namelijk in onszelf. Wij zijn
natuurlijk zelf ook natuur, dus ook een Ding an sich. Als

wij onszelf waarnemen, creëren we een voorstelling van

onszelf, Selbstzetsung heet dat in goed Amersfoorts, maar
anders dan met de andere dingen in de wereld is er nog

iets extra’s aan de hand. We ervaren ook in onszelf spontaniteit en vrijheid. Aan een heleboel dingen zitten we vast
en moeten we doen, maar er is hoe dan ook een vrijheid
tot kiezen. Vrijheid is het geheim van de wereld dat zich

althans in ons openbaart. Kant zou het zelf niet de achterkant van het verschijnsel mens noemen, of kennis van het

‘ding op zichzelf’, dat kan nu eenmaal niet, maar hij schuurt
er apagogisch tegen aan. Wat minder stringente volgers

van Kant zouden zeggen het Ding an sich, dat zijn wijzelf

in onze vrijheid. Nou hebben we gezien dat die vrijheid bij

Kant nogal moralistisch is, ethisch, maar er is nog een ander
domein waar we die vrijheid in essentie kunnen ervaren:

de esthetiek. Dan wordt het wat spannender, namelijk de

in onszelf besloten productieve verbeeldingskracht (imaginatie) en dan specifiek in relatie tot de kunst. Ik heb al een

aanzienlijk deel van mijn half uur verbruikt, we komen hier
dan eindelijk uit bij de kunstbeleving.

Kant maakt het gelijk weer concreet. Het esthetische

daaraan onmiddellijk toe dat dat inhoudt, dat je een mens

speelt zich af in de manier waarop wij over de wereld

een middel voor iets anders. Alle mensen zijn een doel op

verstandelijke te maken zou hebben. Geen gezweef. Maar,

altijd als een doel op zichzelf moet behandelen en niet als

zichzelf en dat geldt ook voor jezelf. Dat weet je maar al te
goed -je wil zelf ook niet iemand anders ‘middel’ zijn- ook

al handel je er niet naar. Kort gezegd ‘wat u niet wilt dat u

geschiedt, doe dat dan ook een ander niet’. Zie hier de principes van de Franse Revolutie gefundeerd (niet de quillo-

tine-praktijk van Robespierre dus, want die hield zich maar

aan de helft van deze wet). Ziehier de basis van het juridisch
onderbouwde individualisme met alle bijbehorende rechten en plichten en, heel belangrijk voor ons tijdsgewricht,

de theoretische basis voor de Internationale Verklaring van
de Rechten van de Mens.

oordelen en niet in een vaag gevoel dat niets met het

niet alle oordelen zijn natuurlijk esthetische oordelen,

daarom maakt hij een verschil tussen een schoonheids-

oordeel en een logisch oordeel. Bij een esthetisch oordeel

staat namelijk het gevoel centraal en niet het bestaan van

het object. Het een is naar binnen en het ander naar buiten
gericht. Wat gebeurt er nu precies? Een kunstvoorwerp
(of een literaire tekst, of een dansbeweging, of muziek)

treft de zintuigen en mobiliseert de verbeelding die die

vervolg >>> pagina 12

portfolio: Ollie Arnoldussen
Afgestudeerd aan de HKU, richting illustratie.
Na haar afstuderen deed Ollie enig ontwerpwerk. Zij is

steeds verder van illustratie af geraakt. Op dit moment
doet zij beroepsmatig niets met illustratie. Ollie heeft

deelgenomen aan Blauwdruk 2017. Blauwdruk betekende

voor haar een stimulans om door te gaan met tekenen. Wij

plaatsen haar werk graag nog een keer om het een ruimere
verspreiding te geven dan alleen de bezoekers aan Blauwdruk

In haar tekeningen brengt zij contrasten aan en speelt

zij met afsnijdingen die een beeld een bepaalde spanning
meegeven.

portfolio: Rik ten Cate
Rik ten Cate studeerde

in 1980 aan de Academie

voor Beeldende Kunsten in

Amersfoort, en later aan de

HKU. Hij werkt sindsdien als
beeldhouwer in Amersfoort

en heeft als zwaartepunt de
vrije beeldhouwkunst.

Rik maakt veruit de meeste

beelden in brons, naast ook
hout, steen en glas. Sinds

het begin van het werken

zijn de thema ‘vleugels’ en
‘engelen’ centrale onder-

werpen. Daarnaast hebben
een tijdlang bollen hem

gefascineerd; ook dieren,
het menselijk lichaam en

het portret verschijnen ook
regelmatig. De kleinere
beelden giet Rik zelf.

Meer werk is te zien op
www.riktencate.nl

portfolio: Pieter Paul Pothoven
The practice of Pieter Paul Pothoven (1981, NL) comprises

installation, sculpture and photography, and also includes
different forms of writing. An interest in material cultures
pervades all projects and connects them in both theoreti-

cal and visceral ways. Throughout his work, he searches for

alternative ways of engaging with the past through the study
of historical artifacts, sites and resources in order to mediate

new relationships with the past, often based on the potential
use-value of these objects in the present. He received his

BFA at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (NL) and
his MFA at Parsons The New School of Design, New York.
He was a resident at, amongst others, Catrum Peregrini,

Amsterdam (NL), Instituto Sacatar, Itaparica (BR), Fine Arts

Work Center, Provincetown (US) and the Van Eyck, Institute,

Maastricht (NL). He lives and works in Amsterdam. His work

has been shown in various solo and group exhibitions. Recent
exhibitions include: You Talkin’ to me?’, Barbara Seiler, Zürich
(CH); ‘Territorial Drift’, Garage, Rotterdam (NL); ‘Listen to the
Stones, think like a mountain’, Tatjana Pieters, Ghent (BE);
‘Lapis Lazuli from Serr-i-Sang’, PuntWG, Amsterdam (NL);
‘11:59’, Hudson D. Walker gallery, Provincetown (US); ‘The
Intelligence of Things’, The Kitchen, New York (US).
pieterpaulpothoven.com
all images courtesy of Dürst Britt & Mayhew (The Hague, NL)

portfolio: Frank Meppelink
De vertrouwde identiteit

van de dingen en lichamen
is vervuild en incompleet.
Middels mijn kunstproductie streef ik ernaar

geïsoleerde subjectiviteit te
overbruggen en vereeuwigen. Om deze onmogelijk-

heid te benaderen moeten
de kunstwerken snijdend

genoeg zijn om de besloten
associaties achter de alge-

mene vertegenwoordigin-

gen los te villen. De werken
zijn schetsen van het

conflict van het bezwan-

gerd zijn met andermans
interpreterend en oorde-

lend proces. Ze schreeuwen
zowel om interactie als

ontkoppeling. Ze representeren tegenstrijdigheid.

Diana Wildschut

What would Mondriaan do?
Anderhalf jaar geleden

gaat geven. We bleven tegen, we wilden werk maken dat

andere kunstenaars uitge-

kelingen in de maatschappij, bij de ontwikkeling van de

werd ik met verschillende
nodigd om deel te nemen
aan een gesprek met de
afdeling cultuur van de

kunstenaar zelf, maar niet perse bij de Stijl.

Nu zitten we middenin het Stijljaar, kunstsubsi-

gemeente Amersfoort. Ze

dies werden toch uitgekeerd voor Stijlgerelateerde kunst.

kunstenaars, er werden te

ken met rechthoeken in primaire kleuren, bankjes, plaatjes

wilden meer contact met
weinig subsidies aange-

vraagd en ze hadden wat

vragen. Bijvoorbeeld: hoe
zouden de aanwezige

kunstenaars het vinden als
er tijdens het Stijljaar aanvragen ingediend kunnen

Waar kijken we nu tegenaan? Bloemperkjes en bloembakvan rollen tape op de vloer, meer tape op winkelruiten...
Ik generaliseer, er is heus meer te zien dan dat, maar de

truttigheid in het straatbeeld overschaduwt alles. Mondriaan zou zich blauw en geel ergeren, hij zou zich in zijn graf
omdraaien van zoveel decoratief geweld.

Stel je even Mondriaan voor: op zoek naar de

worden om iets te doen

essentie, wars van versiering, in opstand tegen zijn

jaar Stijl’? Daar zagen we

grachten van Amersfoort, vastgeketend aan de bank van de

met het thema ‘Honder

niets in. Maar er zijn toch
vast kunstenaars die zich
laten inspireren door de

Stijl? Ja vast wel, maar dat
doen ze dan ook wel bij

99 jaar stijl, en het is heus

voorgangers, stel je hem voor in een rondvaartboot in de

met stijlstickers versierde boot want anders springt hij van

ellende overboord, Mondriaan die moet aanzien wat er van
zijn gedachtengoed over is, wat wij ervan hebben onthouden en begrepen.

Of stel je even Mondriaan voor in zijn eigen tijd:

niet zo dat kunstenaars de

stel je voor dat hij zich om financiele redenen gedwongen

door het Stijljaar een grote

jaar eerder te vieren of te kopieren. Wat zou hij hebben

Stijl nog niet kennen en
openbaring meemaken

die hun verdere werkzame
leven een andere wending

Sander van Horn

paste bij wat ons op dat moment bezig hield, bij de ontwik-

zou zien om het werk van zijn voorgangers van honderd

gemaakt? Plantenbakken het gouden krullen? Zouden we
dan nu ooit van Piet Mondriaan hebben gehoord?

Cultuur is.

Ik was gisteravond op een evenement in onze stad. Of

liever gezegd: in een dorp dat bij onze gemeente is gevoegd.
Dat is een heel belangrijk gegeven, maar doet nu even niet
ter zake. Ik was te gast op een muziekfestijn dat gister-

avond haar vijfde editie beleefde. Er waren gratis toegang,

negen lokale bandjes, goede hamburgers en heel veel gezelligheid. Elke band had veel eigen publiek opgetrommeld

en zowel op als voor het podium waren vele muzikanten
en muziekliefhebbers te vinden. De organisatoren - die

dit festival al vijf keer achtereen op poten hebben gezet

zonder pretenties, sponsoring of subsidie - spreken van ‘een
bandjesfeest’, maar ik durf het gerust een muziekfestival te
noemen.

Een bezoeker - een lokale culturele smaakmaker en ook

lid van dit forum - vroeg mij waar ik sta in de discussie

Dat is logisch: de omstandigheden zijn op elke plek anders.

Baal je van het kader? Dat is niet de schuld de politiek. Dat is
niemands schuld. Wij zijn met zijn allen het kader.

Politiek heeft een zeer kleine rol in het vormen van cul-

over onze gemeentelijke cultuurvisie. Ik hield mij, zo werd

tuur, is mijn opinie. Mijn visie is dat als een overheid zich

antwoordde dat ik de discussie niet zo heel erg goed begrijp

ontstaat. De interessantste culturele ontwikkelingen ont-

mij duidelijk gemaakt, erg stil in het debat. Dat klopt. Ik

- en als ik iets niet begrijp bemoei ik mij er liever niet mee.
Maar door de vraag ben ik dus toch betrokken.

Ik vertelde dat ik cultuur zie als iets dat niet maakbaar

is. En zeker niet stuurbaar. En al helemaal niet vanuit een

stadhuis. Cultuur is er. Overal. Het ontstaat op straat, in een
steeg, op een zolder of een kelder - nooit op een bureau van

een wethouder. Cultuur is wat wij, de burgers, maken. Onze

ergens mee gaat bemoeien, er juist een averechts effect

staan altijd vanuit de goot, nooit vanuit een overheid. Ja, in
Noord-Korea misschien. Maar verder nergens. Ik zou zelfs

verder willen gaan: de meest spraakmakende stromingen
ontstonden juist als tegenreactie op de gevestigde orde.

In tijden van financiële crisis, in tijden van cholera, oorlog
of politieke onrust - altijd was er ergens wel een vonkje

dat een verandering zou inzetten. Ik geloof niet dat John
Lennon, Rembrandt van Rijn of Piet Mondriaan op Face-

Er is een groot aantal culturele smaakmakers in deze

stad. En een groot aantal van hen heb ik erg hoog zitten. En
dat weten ze. Het zijn ondernemers, kunstenaars, beleidsmakers, aanjagers en mogelijkmakers. Ze maken Amers-

foort tot een stad waar je heerlijk kunt wonen, een goede
boterham kunt verdienen én kunt genieten van mooie

kunst, fijne festivals en prachtige initiatieven. Jammer

genoeg is een deel van die smaakmakers niet meer hoofd-

zakelijk bezig met het creëren van mooie dingen maar zijn
ze vooral druk met het bediscussiëren van de lokale poli-

tieke agenda. De discussies worden veelal gevoerd in een

sfeer van cynisme, teleurstelling, wantrouwen en boosheid.
In plaats van zich te richten op het canvas, maken ze zich

boos over het kader. Of preciezer: over een klein stukje van

het kader. Wat onwaarschijnlijk zonde van de energie, vind
ik dat. Zet die emoties om in iets moois, denk ik dan.

demografische samenstelling, onze stad, onze infrastruc-

book, bij de dorpspomp of in de taveerne ging zitten mop-

al die zaken vormen een kader waarbinnen ideeën, initia-

misgelopen subsidie of een niet functionerende cultuur-

beeldhouwers, theatermakers, schilders, muzikanten,

‘m wat mij betreft de schoen.

mopperen op fora. Die zijn veel te druk met het mooier

tuur, onze tekorten, onze politieke keuzes en onze talenten tieven en stromingen kunnen ontstaan. Binnen dat kader is
een leeg stuk canvas waarop alles kan. In een stad als Rot-

terdam zal dat canvas er anders uitzien dan in Doetinchem.

peren over het sluiten van een creatieve broedplaats, een

wethouder. Men ging gewoon aan de slag. En daar wringt

Naast de praters en mopperaars is er een groot aantal

dichters en andere creatieve ondernemers die ik niet hoor
maken van de stad.

Kees van Pagee

‘Slim fit’ en ‘extra large’
Politiek en kunst

Mythe

Het beeld over kunst en kunstenaars lijkt in een erbar-

melijke staat te verkeren. Ook in het voorstel van Ron Jagers
om het subsidiestelsel af te schaffen speelt dat imagopro-

bleem een rol: ‘het huidige subsidiestelsel houdt de mythe
in stand dat de kunstenaar een handophouder is. Het versterkt het beeld dat de kunstenaar weinig voorstelt, want

hij kan niet eens zijn broek ophouden. Schaf dat stelsel af en
kunstenaar, ga aan de slag om te laten zien wat de werkelijke betekenis is van kunst’.

‘Uit een ‘desastreus’ rapport van de SER over kunstenaars

bleek vorig jaar al dat de kunstenaar zelf de grootste subsidieverstrekker is en het meeste in z’n kunst investeert.’
Gijs Scholten van Aschat

Maar waarom je conformeren aan ongefundeerde waar-

deoordelen over kunst en kunstenaars? Waarom niet de

oorsprong van die mythe zelf aanpakken? En waarom ligt

de ‘bewijslast’ steeds bij de kunstenaars? Hoort het niet ook
bij de verantwoordelijkheid van bestuurders de betekenis

van kunst op waarde te schatten én er naar te handelen? En
wat kan een kunstenaar meer laten zien dan zijn kunst?
Is de kunstenaar en zijn kunst alleen legitiem bij een

bepaalde economische status?

Markt

Het geloof van de politiek in de helende regulerende

werking van het marktmechanisme zorgt voor een bena-

Installatie Sally Pittman: Almost not there

dering die van kunstenaars vooral ondernemers wil maken

heid ‘de rijkdom van de werkelijkheid’, zoals Ron Jagers het

Ik stel alvast twee projecten voor om daaraan te werken.

ren in een markt van vraag en aanbod. In deze benadering

politici de andere kant uit kijken zien we uiteindelijk alleen

1 - Kunstenaars en politici adopteren elkaar.

die om het bestaansrecht van hun kunst moeten concurreligt wat mij betreft de blinde vlek of eerder een zwart gat

waarin alles wat zich niet op basis van economische waarden kan legitimeren geen bestaansrecht heeft en uitein-

delijk gedoemd is te verdwijnen. Met deze Pontius Pilatus

houding verschuift ook de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid van de politiek en het reduceert uiteindelijk de
hele samenleving tot een verzameling markten waarin

we ons voortdurend als ‘ondernemers’ moeten profileren,
positioneren en manifesteren. Hoezo Stress?

Niet dat het ondernemerschap op zich slecht is. Integen-

deel, maar bij het ondernemerschap horen eigenschappen

en competenties die niet vanzelfsprekend zijn. Het is altijd
goed je horizon te verbreden, weerstanden te overwinnen
en nieuwe dingen te leren. Door het volgen van de door
de gemeente en ‘Kunst in Amersfoort’ georganiseerde

workshops en cursussen hebben veel kunstenaar daar hun

voordeel mee gedaan. Anderen kunnen er gewoon niet mee
uit de voeten. Dan wordt het al gauw een ‘Slim fit’ die je

niet over je kuiten krijgt. Kan je nog kunstenaar zijn als je
geen goede ondernemer bent? En …, als we een overleden

kunstenaar één vraag mochten stellen zou dat dan zijn: ‘Hé
Vincent, wat was nou jou verdienmodel’?

‘In de culturele wereld zijn mensen zo gepassioneerd dat

ze bereid zijn voor bijna niets te werken. Dat is nergens zo
extreem. Daardoor werkt de markt van vraag en aanbod

niet goed. En moeten werkgevers, werknemers en overheden
samen maatregelen treffen.”

Mariëtte Hamer voorzitter van de SER

omschrijft, ten volle te ervaren. Maar als we samen met
schaarste en schaamte.

‘We hebben ons best gedaan de War zo goed mogelijk in de

markt te positioneren’’
D66 Amersfoort

Ook wethouder Bertien Houwing vraagt zich af: ‘Ruimte

geven’: hoe doe je dat?’ Achter de horizon van waarde-

Alle wethouders en raadsleden worden een jaar lang

gekoppeld aan een kunstenaar of kunstenaarsgroep. Ze
volgen workshops en cursussen van deze kunstenaar.

Bezoeken de exposities en/of voorstellingen en participeren in inhoudelijke discussies.

Het raadslid maakt ter afsluiting een kunstwerk en

schrijft daarbij een toelichting.

Het werk van alle raadsleden wordt geëxposeerd en

oordelen ligt waarschijnlijk een zee aan ruimte. Herman

samen met de toelichting gepubliceerd in een boek.

visie zicht te hebben op die ruimte en wijst ons met zijn

pen de workshops en cursussen van de partij.

meer beleidsplannen en of het verdedigen van ingenomen

en participeren in inhoudelijke discussies.

Drummer, voorzitter van kunst in Amersfoort, lijkt in zijn
vragen in die richting. Moeten we oplossingen zoeken in
standpunten of economische belangen?

‘Waar we naar toe moeten is een stelsel, waarbij respect

voor de kunstenaar de basis is....’
Ron Jagers

De grootste verantwoordelijkheid die wij als mensen

Op hun beurt volgende kunstenaars of kunstenaarsgroeBezoeken vergaderingen en bijeenkomsten van die partij
De kunstenaar schrijft een beleidsvoorstel met een toe-

lichting die wordt gepubliceerd in een boek.

(Dit project zou zich overigens goed kunnen lenen voor

een documentaire of film).

2 - Werkgroep Verbetering Openbaar Bestuur.

Een groep mensen bestaand uit wetenschappers, onder-

hebben is misschien wel de verantwoordelijkheid om

nemers en kunstenaars ontwerpen een organisatorische

te handelen. En dat begint met belangstelling, aandacht

disciplines weten waar aan gewerkt wordt en kunnen par-

betekenis te zien en te geven aan wat we zien én daar naar
en openheid. Dat is voor veel raadsleden gezien de drukke
agenda’s én hun desinteresse en vooroordelen over kunst

en kunstenaars al meteen een knelpunt. Als dat vrijblijvend
blijft zal daar vermoedelijk niet veel in veranderen. Dat

zal wellicht net zo goed gelden voor kunstenaars met hun
desinteresse en vooroordelen over politici en politiek.

structuur op het gemeentehuis waarin alle afdelingen en

ticiperen bij het aanpakken en oplossen van vraagstukken.
Zo creëer je de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de afdeling
financiën zelf met het voorstel komt kunst en cultuur in

de stad te steunen door over kunstwerkplaatsen geen OZB
belasting meer te heffen.

We zouden een grote sprong vooruit kunnen maken als,

Rijkdom

Prikkels

zoals Ron Jagers al aangaf, onze wethouders en raadsleden

Hamer geeft aan dat die markt niet werkt omdat mensen

dering van slechts een paar woorden in de taal van politici

ningen en premières en het belang van kunst en kunsten-

De voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Mariëtte

passie hebben en gemotiveerd zijn door andere dingen

dan geld. En dat is eigenlijk goed nieuws omdat het laat

Verandering begint vaak met hele kleine stapjes. Veran-

biedt soms al een heel ander perspectief.

De grote uitdaging in de komende periode is om - nu

zien wat de werkelijke betekenis van kunst is. Kunst geeft

de verkiezingen aanstaande zijn - het politieke klimaat de

gevoeld, gedacht en beleefd wordt. Een ‘extra large’ die

de eerste plaats investeren in verbetering van de samen-

onvoorwaardelijk bestaansrecht aan alles wat gezien,

geen enkele overheid past. Kunst geeft ons de mogelijk-

juiste prikkels te bieden voor vernieuwing. We moeten in
werking binnen het bestuurlijke veld.

net als in München ‘graag geziene gasten worden bij opemakers niet langer ter discussie staat’.

Dan kunnen we gaan werken aan broeken die niet alleen

passen, maar ook lekker zitten of het nu een ‘slim fit’ is of
een ‘extra large’.

Wat in de gemeentelijke
“Cultuurvisie 2018-2030”
had moeten staan

Robin Tan

was mede-oprichter en financieel hoofd van poppodium
De Kelder (1989-1997),

medewerker van het festival Etcetera/La Strada (19941995) en

gemeenteraadslid (1995-2006)

4. De rol van de overheid is kaderstellend en richtingge-

vend en daarbinnen faciliterend.

5. De kunstenaar (ik bedoel hiermee zowel docenten,

artiesten als producenten mee) die meent het alleen af te

kunnen, of althans zonder ondersteuning van de overheid,

hoeft van die overheid niets te verwachten. Diezelfde over-

heid moet voor zulke kunstenaars wel de deur openhouden,
mocht de kunstenaar van mening veranderen. De kunstenaar die wel een beroep op de overheid doet, moet ervoor

zorgen zelf de regie in handen te houden door duidelijk te
maken wat hij wil en waar, door wie, wanneer en hoe. “It

takes two to tango” en de kunstenaar moet de dans leiden.
6. Geforceerde betrekking van culturele minderheden (in

de breedste zin van het begrip) is een illusie en tot misluk-

ken gedoemd, behalve wanneer het gaat om cultuureducatie.

7. Een zekere “onthokking” moet plaatsvinden door veel

aandacht te besteden aan multidisciplinaire voorstellingen
en evenementen. Je zou kunnen denken aan een nieuwe,
‘uitgevonden traditie’ analoog aan bijvoorbeeld het

Oerolfestival, maar dan toegesneden op de Amersfoortse

maat en de Amersfoortse karakteristieken. Ook geldt: winst
Afscheid van de natte fotografie in belastingblauwe box; een project van Theo Naessens en Ron Jagers

Het is een illusie om te denken dat je bij de ontvouwing

tiek ook zou moeten zijn. Bestuur en politiek enerzijds en

krijgt. De verschillen tussen de artistieke disciplines, tussen

kunnen niet zonder elkaar. Het is daarbij naar mijn mening

van een cultuurvisie alle kunstminnende handen op elkaar
de doelgroepen die een kunstenaar wenst te bereiken,

tussen de karakters van de kunstenaars zelf, zijn daarvoor
te groot. Een overheid, in ons geval de gemeente

Amersfoort, kan geen visie afleveren als er daarin geen

keuzes worden gemaakt. De “Cultuurvisie 2018-2030”, die
onlangs door onze gemeenteraad is vastgesteld, bevat

weliswaar een lovenswaardige opsomming van de kwesties waar het bij een cultuurbeleid om draait, maar mist

een duidelijk perspectief vanwaaruit een cultuurbeleid in

Amersfoort kan worden vormgegeven. Welbeschouwd is er
dus geen sprake van een visie.

Dat zou wel zo moeten zijn, te meer daar Amersfoort

ten opzichte van vergelijkbare gemeenten een achterstand
heeft in te halen waar het de besteedbare budgetten voor
de kunsten betreft en ook een duidelijk cultureel profiel

binnen de Nederlandse ‘salad bowl’ van steden, gewesten

en artistieke disciplines ontbeert. Hoewel mijn bemoeienis-

sen met het gemeentelijk cultuurbeleid en mijn activiteiten
in ‘het veld’ zelf door het voortschrijden van de jaren wat
sleets is geraakt, heb ik me de afgelopen maanden vanaf

kunstdocenten, -presentatoren en –producenten anderzijds
wenselijk dat de laatsten de regie in handen houden door

mensen die bij de sector betrokken zijn het dan maar op
eigen houtje proberen voor elkaar te krijgen.

Het is echter geen goede opstelling, want de kunsten

spelen zich niet af op een geïsoleerd eiland, maar zijn

integraal en noodzakelijk onderdeel van de samenleving,

iets wat het stadsbestuur en de daarbinnen bedreven poli-

benadering van de werkelijkheid en daarmee een kennissy-

hoort de kunstzinnige benadering naast de andere (weten-

mogelijk te maken (d.w.z. faciliteren), maar ook om aan te
geven binnen welke kaders dat mogelijk moet zijn (d.w.z.
kaderstellend en richtinggevend).

Ik had zelf in mijn recente, afstandelijke bemoeienis-

sen een aanzet gegeven voor een cultuurvisie voor onze

stad. Daaruit geef ik hier, door ‘voortschrijdend inzicht’ in
aangepaste vorm, de negen stellingen die wat mij betreft

kaderstellend en richtinggevend zouden moeten zijn bij het
faciliteren van wat er aan kunsten in Amersfoort leeft (toch
nog een beetje ambtelijk jargon van mij ...).

1. Kunst is een integraal onderdeel van onze samenleving

en geen overbodig hebbedingetje dat je wel kunt weggeven
of weggooien.

2. Amersfoort kan en moet zich niet willen spiegelen

Amersfoort beschikken. Cultuurbeleid moet op Amers-

om ook maar één reactie te plaatsen. Geen wonder dat veel

8. De kunstzinnige benadering is ook een afzonderlijke

bestuur en politiek dus, hebben niet alleen de taak dit alles

het wil, waar men het wil en hoe men het wil. De eersten,

opvallende vond ik daarin, dat er slecht naar elkaar geluisvanuit de raad vrijwel niemand de moeite heeft genomen

tuur.

steem op zichzelf. Wil een stad als Amersfoort anticiperen

aan de grote cultuurcentra van de Randstad, noch aan de

terd wordt en langs elkaar heen wordt gesproken, terwijl

zoals het meestal wordt uitgelegd) naast gevestigde cul-

duidelijk te kunnen maken wat met wil, voor wie men

een afstandje toch een beetje bemoeid met de discussies
die vooral in de sociale media plaatsvonden. Het meest

betaalt verlies en aankomend talent (niet per se jong talent,

provinciesteden die over een groter verzorgingsgebied dan
foortse maat (Amersfoort is onderdeel van de Randstad en
dat betekent ook dat er meer concurrentie van nabijgelegen plaatsen is).

3. De (ook door de gemeente) geconstateerde tekortko-

mingen van Amersfoort als centrum van kunst en cultuur

kunnen deels worden weggenomen door meer verband te
leggen met de ‘gestolde’ cultuur van de historische bin-

nenstad, de architectuur en structuur van de buitenwijken
en het omliggende, gevarieerde landschap (dat geheel een
cultuurlandschap is).

op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, dan

schappelijke, alledaagse, ideologische) er onlosmakelijk bij:

“using the best knowledge available from all perspectives”.
Hierbij hoort ook dat al die perspectieven naast elkaar

bestaan of in elkaar overlopen. Op functioneel niveau kan

gesproken worden van een drie-eenheid kunst, wetenschap
en onderwijs, met gebruikmaking van elkaars ‘hardware’,
d.w.z. de accomodaties.

9. Kunsteducatie, ten slotte, moet een integraal onder-

deel van het lespakket vanaf de basisscholen zijn en

bijdragen aan burgerschapsvorming. Dit moet bij voorkeur

uitnodigend gebeuren en niet dwingend in de zin dat jonge
mensen in de richting van een heersende kunstopvatting
worden geduwd.

Nog een opmerking ter afsluiting: het is zot om een

prestigieus, nieuw cultuurcentrum (of het nu een museum
is of niet) op te richten als daarvoor geen voldoende lokaal
draagvlak voor bestaat, een draagvlak dat zich kenmerkt

door voeding van dat centrum. Laten we eerst eens proberen om in Amersfoort actieve kunstenaars aan de stad te

binden door vrije expositie- en expressieruimtes te creëren,

ook overdrachtelijk in de bestaande, culturele ‘basisvoorzie-

ningen’. Het is ook kortzichtig om je te richten op “voor elk
wat wils” en de nadruk op “breedtekunst” (= mainstream)
te leggen. Als Amersfoort bekendheid zou verwerven

binnen een (inter)nationale subcultuur die van heinde en
verre voldoende belangstelling genereert waar er lokaal

een ‘rendabele’ belangstelling ontbreekt (daarvoor is het
een subcultuur), dan is het ook goed.

in, geen bloed, geen uitspattingen, excessen, geen euforie,

beeld: Hannah Blom

geen ondergaan van bossen, meren, bergen, kou, drank,

intense liefde en vriendschap. Het lichaam van Kant stond

zogezegd buiten het leven, daardoor kon hij in zijn denken

die grens eenvoudig niet over. Kant had de menukaart van
het menselijke kennen minutieus bestudeerd, maar was

zelf niet aan koken, proeven en eten toegekomen. Hij had

zijn lichaam, zijn eigen levende Ding an sich niet als grandi-

oos geavanceerd waarnemingsorgaan gebruikt, niet buiten,
in de wereld, in de strijd gegooid. Wij zijn als denkend

lichaam onderdeel van die natuur zegt Goethe met nadruk,
het is buiten en binnen in ons, dus laat die natuur er vooral
doorheen stromen, en laat het de creatieve verbeelding de
indrukken verwerkt en het verstand erbij haalt om met zijn
concepten het tot een geheel te maken. Maar anders dan

bij een logisch oordeel gericht op een object, wordt van een

kunstvoorwerp geen specifieke kennis beoogd. Het gaat om
algemene kennis in het vrije spel van onze kennisvermo-

gens dat een gevoel van plezier, vreugde of, dat herkennen

we bij kritische kunst maar al te goed, onbehagen met zich
meebrengt. We worden ons op dat moment bewust van

deze gemoedstoestand, en nu komt het belangrijke, maar
zonder betrokkenheid op het object. Het is met andere

woorden een contemplatieve aangelegenheid, we hebben
bij het aanschouwen geen praktisch doel voor ogen, (past
het rood wel bij mijn blauwe bank, is dat een leuk cadeau
voor de buren?) en we hoeven er geen kennis mee te ver-

werven (vind ik er historische informatie in terug voor mijn
onderzoek of kan ik het als plaatje voor mijn presentatie
gebruiken?). Je moet als toeschouwer eigenlijk volstrekt
onverschillig staan ten opzicht van het bestaan van het

object. Dat betekent niet dat je de kunstenaar niet mag

kennen of aardig vinden, of het van te voren niet leuk mag
vinden om naar een expositie toe te gaan (…), of niet iets

zou mogen kopen als het je aanstaat, want over dat laatste,
of iets je aanstaat, hebben we het nu juist. Deze interesse
in het object tast je esthetische vrijheid niet aan, daarom

spreekt Kant bij een schoonheidsoordeel over een belangeloos of vrij welbehagen of welbevallen.

Een esthetisch oordeel gaat dus niet over kennis en is

niet object gericht, heeft geen objectieve doelmatigheid.
Maar omdat het wel met het verstand te maken heeft, is
er sprake van doelmatigheid zonder doel. Het gaat er bij

een schoonheidsoordeel dus vooral niet om waaraan het

ding moet beantwoorden of waartoe het moet dienen. Zie
hier de theoretische basis van het l’art pour l’art principe.

Voor beleidsmakers een crime, voor bestuurders een scherp
steentje in hun schoen, want alles moet immers aan iets
beantwoorden, in te passen zijn en ergens toe dienen.

Bedrijven met kunstverzamelingen hebben het weer iets

makkelijker, die zien het vaak als investering. De BKR vinden
we nu, decennia later in het empirische universum van

de markt, een historische abberatie, maar vloeide destijds
linea recta voort uit Kants esthetica.

En nu de kunstenaar zelf, die zit in hetzelfde spel van

verbeelding en verstand als de kunstbeschouwer, schept

ook met de verbeeldingskracht de alledaagse natuur om (de
noodzakelijkheden waarin we vervat zijn), wat dus vrijheid
betekent, aspect van onze principiële vrijheid ìs om dat

te kunnen, maar is pas scheppend op het moment dat de

Colofon

kunst die hieruit voortkomt, die hier tot uitdrukking komt,

is verbonden met een begrip. Een voorbeeld: de beeldhouwkunst van Eduardo Chillida en zijn gebruik van het begrip
leegte als oningevulde ruimte, het gat, het wit rondom

de tekens of de tussenruimte in het object, denk aan die
geweldige boogconstructies die elkaar net niet raken.

Dat ‘tussen’ brengt het object tot volle betekenis. Zonder

dat het iets voorschrijft of wil beschrijven. Dat beeldende

principe dat Chillida hier vindt en extrapoleert, brengt de

rede tot méér denken, dan dat het begrip uit zichzelf ooit te
denken zou geven. Dit verstaat Kant onder het genie van de

kunst, citaat (hebben we hem zelf nog even aan het woord):
Dus bestaat het genie eigenlijk in de gelukkige verhouding
(die geen wetenschap kan leren en die we ons nooit door

vlijt kunnen verwerven) om bij een gegeven begrip Ideeën

te vinden waardoor de opgeroepen gemoedstoestand aan
anderen meegedeeld kan worden. (par. 49 KdU) Dit zal

een leidend idee blijven, zelfs als de beeldende kunst het

schoonheidsideaal op de schroothoop heeft gezet of op het
moment dat conceptuele kunst de norm wordt: de kracht
van kunst komt voort uit het idee dat de kunstenaar zijn

vrijheid gebruikt om iets te maken wat daarvoor nog nooit
op die wijze door anderen is gemaakt. Maar ook bij Kant
gaat het niet alleen om het schone.

Er is naast het schone, het gevoel van behagen, nog

een andere esthetische categorie die met het gevoel van

onbehagen samenhangt, namelijk het sublieme. Ook het

sublieme is belangenloos, begripsloos, universeel, noodzakelijk en doelmatig zonder doel. Het gaat hier om het ont-

zagwekkende, het overweldigende. Dat kan de onmetelijke
grootte van het heelal zijn, of noties als ‘eeuwigheid’ maar

er is ook de dynamische variant zoals watervallen, orkanen,
vulkanen, kolossale bergen, reuzebomen, diepe ravijnen,

woeste rivieren. Hier kan het verstand (als instrument van
de rede) niet bij, raakt in verwarring, in vrees. Creatieve

verbeelding kan niet anders dan aansluiting zoeken bij de
rede in het algemeen, het bovenzinnelijke, maar dat leidt

niet tot een harmonie waaraan we houvast hebben. Onbehaaglijkheid als resultaat dus, omdat we over de grenzen
van onze geest dreigen te gaan. Maar aangezien de rede

volgens Kant altijd over de sublieme ervaring triomfeert,

komt door die ervaring het bewustzijn op dat we uiteinde-

lijk zonder vrees over deze verschijnselen kunnen oordelen.
Dit sublieme moeten we hier ook genoemd hebben, omdat
in kunst een sterke traditie ontstaat om ook sublieme
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Een absoluut beginpunt of voorwaarde (apriorisch oor-

deel of categorie) is de rede voor de ervaring beslist niet,

het is er het menselijke aspect van. Het volgt, kijkt, speelt,
analyseert, je kunt er zelfs mee kijken tot in de bron, naar

waar het ontspringt, direct naar het Ding an sich dus, niks
geen scheiding. Als je goed en intens naar de dingen kijkt,
ze volgt in hun proces van verschijning, groeien, bloeien

en vervallen dan dring je volgens Goethe gaandeweg door
in het wezen ervan en dan komt vanzelf te voorschijn wat

erin leeft en werkt, wat een plant eigenlijk is, een dier, een
berg. Het is niet makkelijk om dat te benoemen, al hele-

maal niet met wis- of natuurkunde, die beschrijven slechts
één kant ervan, de pure bouwstenen, niet het levende zelf.
Een kunstenaar is in staat dat levende aspect ervan uit te
drukken in taal of beeld of beweging of klank. Een soort

op hoger plan gebrachte scheppingsdaad van de natuur

zelf, via de creatieve vrijheid van de kunstenaar. De natuur

wordt zich via de mens, die het denkende deel ervan is, van
zichzelf bewust. Zijn vriend Schiller, ook met groot respect

voor Kant overigens, verbond aan deze kunstopvatting van
Goethe het begrip Spieltrieb, de drijfveer van het spel, die
van binnen noch van buiten een dwang kent, maar alleen

spelend werkt. Zintuigen en ratio komen in het spel tot wisselwerking en tot een hoger plan. Vanwege die afwezigheid
van dwang -als je móet is het immers geen spel meer- is de

mens pas dan compleet en vrij als hij speelt, als hij spelend
als totaal organisme functioneert. Deze ware mens is de

kunstenaar die de noodzakelijkheid van de materie in een
eigen vorm opheft, een subliem spel speelt dus. In deze

vrijheid leeft hij in de volle werkelijkheid volgens Schiller,

dus ook in de wereld die je volgens Kant niet kunt kennen.

De vrijheid is dus niet het Ding an sich, maar dat eigene van
de mens waardoor de rede vrij is om een grens te trekken
of manieren te vinden om er in door te dringen. Kunst is

een mogelijkheid. Het kunstwerk, zo is sinds Goethe en de

Romantiek een nog steeds gangbare opvatting, openbaart

in zijn vorm dan ook aspecten van die waarheid. Denk aan
Piet Mondriaan die in de geest van Goethe met zijn uitgewerkte kleurvlakken op zoek is naar ideale verhoudingen
waarin het Ding an sich, in zijn woorden de geestelijke

wereld, zicht toont, openbaart. In die zin ook de bijna religieuze emotionaliteit in het werk van Mark Rothko.

Een reeks filosofen, die ik u nu en vooral in deze slotzin-

alleen behaaglijke ervaringen bij het zien en ondergaan van

benoemd. Kortom, Kant is nooit ver weg. Het grappige is

kunst.

Hier kunnen we het bij laten, kunst is kunst om de kunst,

klaar. Ware het niet dat dat verdomde Ding an sich veel

tijdgenoten en filosofen na hem, behoorlijk dwarszat. Kants
oproep om erin te berusten, het onkenbare te accepteren,

beschrijven. Met die vrijheid van Kant in het hart van het

delijkheid ligt bij de redactie.

toepasbaars van maken, maar liefst niet in eerste instantie.

nen zal besparen, hebben op hun eigen manier commen-

heid van de kunstenaars die hij zo helder had weten te

StaalkaartKUNSTENkrant. De inhoudelijke verantwoor-

ende logische denken kunnen er altijd wel iets hapklaars of

aspecten van de wereld te tonen, de toeschouwer te ontre-

gelen met een vorm van verheffing als doel. We hebben niet

spoorde op geen enkele manier met de creatieve vrij-

De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de

ruimte geven, aanjagen. De rede en het daaruit voortvloei-

esthetische kon men wel leven, dat was een mooie vondst

en zo werd het ook herkend, maar toch was er die radicale
beperkende grens. Een grens die door velen niet zo werd
beleefd, ervaren. Tijdgenoot Goethe bijvoorbeeld, had

weliswaar bewondering en groot respect voor de Oude uit
Königsbergen, maar werd kriegel van het saaie precisieuurwerk dat Kant had gebouwd. Daar zat geen lichaam

taar gegeven op het Ding an sich, dan wel het concreet

dat het Kantiaanse denken een soort maatschappelijke

printplaat voor vrijheid en democratie is geworden, maar
dat zijn esthetische begrip door de filosofie is opgerekt,

transparant, permeabel is geworden en tot mogelijkheid is
gemaakt om in de totale beweging van de wereld te stap-

pen. En wel die beweging, die buiten de politieke structuur
ligt, buiten de techniek ligt, een beweging die buiten onze
zelfgemaakte wereld bestaat. Ofwel, uitnodigt om in en

met de kunst uit de technische dwangmatigheid te stappen
waarin we verstrikt zijn geraakt en dat vervolgens al spe-

lend te spiegelen of te becommentariëren. Wat dat oplevert
gaan we niet invullen, kunnen we niet, heeft Kant ons met
nadruk geleerd, want dan wordt het weer instrumenteel,

is het geen esthetische ervaring. Maar dat het nodig is om
de wereld in een andere beweging te houden dan die we
onszelf voorschrijven, is evident.

