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Manifest voor een nieuw elitarisme #rektoverso

Omdat ik vond dat het de hoogste tijd was dat iemand nog 
eens een #manifest schreef, lanceer ik bij dezen met de 
glimlach #HetNieuweElitarisme. 
Lezen kan in rekto:verso nummer 76, niet toevallig 
mijn geboortejaar. 
– Thx to #uppercut – De Morgen

Met deze woorden introduceerde Gaea Schoeters 

haar manifest in België. Het werd eerst gepubliceerd 

in rekto:verso, een tijdschrift en website voor cultuur 

en kunstkritiek in België. Het online kunstblad Mister 

Motley publiceerde het manifest in Nederland. 

Het manifest gooit de kont tegen de krib. Het keert zich 

tegen de gevestigde opvattingen bij beleidsmakers en 

(kunst)managers om de kunst te laten focussen op toe-

gankelijkheid. Een steen in een vijver. 

Al met al oor de staalkaartKUNSTENkrant aanleiding om 

het manifest voor te leggen aan de Amersfoortse kunste-

naars. Wat vinden zij, de lokale politici en beleidsmakers 

hiervan. Gaan zij erin mee, of hebben zij een weerwoord? 

De krant heeft een groot aantal mensen uitgenodigd om 

te reageren. De oogst is in deze krant opgenomen.  En 

daarmee is de krant een stevige bijdrage voor de discussie 

en het gesprek dat gepland staat op 5 november 2018. Gaea 

zal dan de denksnack verzorgen.

Onze tijd is ziek. De tijdsgeest heeft van woorden als intel-
lectueel, elitair en kunst scheldwoorden gemaakt. In naam 
van de toegankelijkheid kortwieken we de kunst. Maar wie 
zich tegen de kunst keert, doet dat nooit in het belang van 
het publiek. Wie zich tegen de kunst keert, probeert te voor-
komen dat zijn volk zich ontwikkelt.

LITERATUUR IS KUNST — De schrijver is een kunstenaar. 
Geen entertainer. Wie dat vergeten is: schrijf 100x, zonder 
copy-paste te gebruiken: DE SCHRIJVER IS EEN KUNSTENAAR. 
Verlaat vervolgens uw kantoor, ga lunchen in uw favoriete 
koffiebar, vervoeg uw FB-fans in hun virtuele wereld en keer 
niet meer terug. KUNST DIE EEN PUBLIEK ZOEKT, IS GEEN 
KUNST — Kunst moet over de wereld spreken, niet tegen 
de wereld. Kunst spreekt tegen morgen over vandaag. Wat 
zich enkel richt tot het publiek van nu, is geen kunst, maar 
commercie. KUNST, GEMAAKT VOOR EEN GROOT PUBLIEK, 
IS GESUIKERDE FASTFOOD. Toegankelijke kunst maakt ons 
verslaafd aan junkfood die ons denken doodt, tot we niets 
anders meer lusten. KUNST WEERSPIEGELT DE COMPLEXITEIT 
VAN DE WERELD — Kunst kan niet eenvoudig zijn omdat 
eenvoudige antwoorden niet bestaan. KUNST DIE ZICH IN 
ÉÉN OOGOPSLAG LAAT LEZEN, IS GEEN KUNST, MAAR ANTI-
KUNST, BEDOELD OM ONS DENKEN UIT TE HOLLEN. Kunst 
die zich naar de massa buigt, onderdrukt de massa en lacht 
ze uit. Toegankelijke kunst voedt dogmatisme, ideologi-
sche radicalisering en populisme. COMPLEXE KUNST LEERT 
ONS OM TE GAAN MET WAT WE NIET BEGRIJPEN. Ze schuwt 
geen tegenspraak, tegenstellingen of inconsequenties. De 
wereld is niet consequent. Het leven is niet eenduidig. De 
frustratietolerantie die kunst ons aankweekt, is het enige 
medicijn tegen het populisme. Literatuur wapent ons tegen 
ideologische leugens. KUNST KAN DE WERELD REDDEN. 
COMPLEXITEIT KAN ENKEL BEGREPEN WORDEN DOOR EEN 
ELITE — De grootste gemene deler is altijd een lager getal 
dan het hoogste in de reeks. DEMOCRATISEREN IS NIVEL-
LEREN. Kunst tast de grenzen af. De grenzen liggen nooit in 
het middelpunt van de cirkel. MIDDELMATIGHEID IS NOOIT 
KUNST. Elitair betekent: van het hoogste niveau. Waarom 
genoegen nemen met minder?

Democratie betekent niet dat uw onwetendheid even 
waardevol is als mijn kennis (weet u wie dat zei?). Zonder 
elite is het volk een stuurloze, amorfe massa, een reusach-
tige kwal die uitdijt zonder richting en zonder impact. Niet 
omdat de elite boven het volk staat en het volk aanstuurt, 
maar omdat ze een baken is. Een punt aan de horizon. Iets 
om naar te streven en naar te verlangen. Daarom, precies 
daarom, is het tijd voor een nieuw elitarisme. Een grote 
beweging die ons allen optilt. Want de elite, dat zijn wij. U 
en ik. En alle anderen.

NIET ALLE HERMETISCHE KUNST IS HERMETISCH

IEDEREEN KAN DEEL UITMAKEN VAN DE ELITE — Moeilijke 
kunst bestaat niet. Er bestaat alleen een publiek dat de taal 
van de kunst niet spreekt, en niet de moeite wil nemen ze 
te leren. KUNST VRAAGT INSPANNING. De verantwoordelijk-
heid tot begrijpen ligt bij het publiek, niet bij de kunste-
naar. Als we evenveel tijd zouden investeren in het ontwik-
kelen van onze hersenen als in het stroomlijnen van ons 
lichaam, zou de cultuur bloeien als nooit tevoren.

De elite is de wil. De drang van de mens zichzelf te over-
stijgen. En een beter mens te worden. Als iedereen naar iets 

beters streeft, maken we vooruitgang. Samen. Tot we, in de 
ideale wereld, kunnen zeggen: de elite, dat is het volk.

KUNST MOET INTERTEKSTUEEL ZIJN — Kunst die refereert 
aan de canon is niet hermetisch, maar een sleutel. Een deur 
die nieuwe deuren opent. Een boek dat doodloopt in zich-
zelf is een doodlopende straat. De toekomst ontstaat altijd 
uit de geschiedenis. LITERATUUR DIE ZICH NIET VERHOUDT 
TOT DE CANON IS GEEN KUNST. Bezing het verleden. Haat 
het. Reken ermee af. Schrijf het kapot. Vind het opnieuw 
uit. Herstel het in ere. Dialogeer ermee. Vervorm het. Verfijn 
het. Verbrand het. Ontken het. Maar ken het. WIE KUNST 
WIL MAKEN HEEFT DE PLICHT ZICH TE ONTWIKKELEN. Wie 
dat niet gelooft, moet geen boek ‘doen’, maar in de politiek 
gaan. Die beschaving is al dood.

WAT HERMETISCH IS, HEEFT HET RECHT DAT TE ZIJN

KUNST MOET NIET BEGREPEN WORDEN — Elitaire kunst 
is een vorm van fundamenteel onderzoek. Fundamenteel 
onderzoek streeft geen toepassing na, maar kennis omwille 
van de kennis. Ook kunst heeft recht op fundamenteel 
onderzoek, op kunst om de kunst. Literatuur is funda-
menteel onderzoek naar de grenzen van het zegbare. De 
elementaire deeltjes van de taal. Leesvoer is toegepaste 
kunst. Leesvoer verhoudt zich tot literatuur zoals de micro-
golfoven tot de wetten van Maxwell. Kunst bestaat niet bij 
de gratie van de toeschouwer. Kunst bestaat autonoom. 
KUNST HEEFT HET RECHT TE FALEN. Uit de as van gefaalde 
experimenten verrijzen nieuwe stromingen. Zonder mis-
lukte kunst is er geen vooruitgang. AVANT-GARDE IS NOOIT 
PUBLIEKSVRIENDELIJK — Onze tijd is dol op wat gedurfd 
lijkt, maar het niet is: Brave excentriciteit. Begrijpelijk intel-
lectualisme. Vorm zonder inhoud. MAINSTREAM EDGINESS 
IS DE DOOD VAN DE AVANT-GARDE. Het maakt wat rebels 
is salonfähig nog voor het tegendraads was. Avant-garde 
kunst die goed onthaald wordt, is artistiek dood. Beha-
gen is onvrij zijn. ELITAIRE KUNST MOET VERNIEUWING OF 
PERFECTIE NASTREVEN  — Creatie is een vorm van procre-
atie. Wat zich voortplant, ontwikkelt zich. KUNST TILT ONS 
UIT BOVEN ONS MENSELIJK TEKORT. HET IS EEN SPIEGEL DIE 
VERHEFT. Kunst kan niet bevestigen. Herkenbaarheid is 
herhaling. Herhaling is stilstand. Stilstand is dood. Kunst 
moet radicaal zijn, want wat niet radicaal is, is middelmatig 
en middelmatigheid is nooit kunst. Radicaliteit vergt moed. 
Inspanning. Waanzin. KUNST TOONT ONS HET VISIOEN DAT 
DE MEESTE GELOVIGEN NOOIT ZIEN — De moderne kunste-
naar is een makelaar in waanzin, die ons meeneemt voorbij 
de grenzen van onze eigen verbeelding en ons een blik gunt 
in de duizelingwekkende diepte van verlangens die we zelf 
nooit zouden aandurven (weet u wie dat zei?). Wie zich 
zover buiten het normale waagt, reist veelal alleen. DE KUN-
STENAAR IS EEN LONE WOLF. Wie applaus wil, heeft geen 
echte roeping. Wie geen roeping heeft, is geen kunstenaar. 
WAT VERKOOPT, IS VERDACHT —De literatuur is de meeste 
kwetsbare van alle kunsten, omdat zij geen maakloon kent. 
Eén koper volstaat niet. De schrijver is rechtstreeks afhan-
kelijk van het lezersbereik van zijn boek. Dit model dwingt 
de auteur het midden op te zoeken, net zoals politici kiezers 
zoeken. GEEN KUNST ZO VERMARKT ALS DE LITERATUUR. 
Geen kunstvorm zo bedreigd als de literatuur. De schrijver 
is een kunstenaar. Geen entertainer. Wie dat vergeten is: 
schrijf 100x, zonder copy-paste te gebruiken: DE SCHRIJVER 
IS EEN KUNSTENAAR.

MANIFEST voor een NIEUW ELITARISME



“Onze tijd is ziek”. Zijn de eerste woorden van Gaea  

Schoeters. Spreekt hier een patiënt of een dokter? Zij 

schrijft. Dus is zij KUNSTENAAR. En wij, het VOLK, zijn 

samen met haar de ELITE. Tenminste…… in de ideale wereld.

Hegel en Marx samen in het knekelhuis. Met 
hun mobieltjes proberen zij Plato te vertalen 
in het Esperanto.

Het was een waarlijk feest om dit manifest te lezen. Met 
of zonder kapitalen, het bulderde maar door. Hier sprak 
een dame die klaarwakker was. Ik werd daar erg vrolijk van. 
Wat een positiviteit! Alleen het woordje ‘Amen’ ontbrak er 
nog aan. Wie kon het hier mee oneens zijn? Ik liet haar tekst 
bezinken, maar het zonk niet. Ik proefde een ijdel soort 
idealisme of was het romantiek? Bij herlezing ontdekte 
ik dat het manifest zich niet leende voor ‘close reading’. 
Gewoon omdat er geen structuur en betoog was. Het bleek 
een collage te zijn van pertinente stellingen, zoals het een 
manifest betaamt.

Ik turfde bijkans veertig stellingen betreffende KUNST. 
Deze uitspraken zijn uiterst imperatief van aard. In mijn 
gedachten zie ik Gaea heftig zwaaien met haar uitgestoken 
wijsvinger. KUNST moet dit en KUNST moet dat… KUNST 
is KUNST, alleen als dit en dat..… KUNST is nooit KUNST, 
wanneer dat en dit……. etcetera….. KUNST blijkt bij Gaea 
aan veel voorwaarden te moeten voldoen. Nergens lees ik 
wat kunst momenteel feitelijk is. Nee, integendeel, ik lees 
uitsluitend wat KUNST ZOU MOETEN ZIJN. Haar meest mys-
terieuze stelling luidt:

KUNST TOONT ONS HET VISIOEN DAT DE 
MEESTE GELOVIGEN NOOIT ZIEN.

Heb ik hier van doen met een consecratie? Een wonder? 
Jazeker! Want stel dat ik al haar geboden, verboden en 
directieven slik als zoete koek, waarin kom ik dan terecht? 
Dan beland ik zonder meer pardoes in de levenssfeer van 
SCHULD en ZONDE. Een onzalige stemming met bijbeho-
rende boetedoeningen en de permanente dreiging van een 
zondvloed. Haar ‘zieke tijd’ is ook mede veroorzaakt door 
mijn erfzonde. En samen met haar zijn wij schuldige slacht-
offers. En we zullen lijden. Maar God zij dank bestaan er 
nog HEILIGEN die wonderen hebben verricht, en ook MARTE-
LAREN die voet bij stuk hielden. En deze ware gelovigen 
zullen ons tot voorbeeld dienen. Ik vrees dat de laatstge-
noemden volgens Gaea nu, anno 2018, de KUNSTENAARS 
zijn. Als ik haar goed begrijp.

Nietzsche en Heidegger die samen op Face-
book de problematiek behandelen van de 
sudoku.

Zou je dit manifest voorleggen aan Leonardo da Vinci of 
aan Rembrandt van Rijn dan zouden zij er totaal maar dan 
ook totaal niets van begrepen hebben. Zelfs Paul Cézanne 
zou zijn schouders hebben opgehaald. Waarmee ik wil 
zeggen dat de huidige notie van kunst en kunstenaars een 
vrij recente uitvinding is. Ergens in de buurt van Johann 
Wolfgang von Goethe is de romantisering van de kunste-
naar begonnen. En met de bravoure van Pablo Picasso is de 
kunstenaar tot een heilig genie verheven. Halleluja.

Maar het kan allemaal nog erger. Volgens de cultuursoci-
oloog professor Pascal Gielen moet KUNST het publiek een 

klap in het gezicht geven. Zijn stelling is niet alleen dom en 
aanmatigend, nee, zij is ronduit pervers. (En steeds maar 
weer dat woordje ‘moet’, zucht.) Maar het kan allemaal nog 
erger. Want deze Pascal beweert ook stellig dat moderne 
kunst zonder een theorie onmogelijk is. Ik vraag mij af of hij 
werkelijk begrijpt wat het begrip theorie inhoud, laat staan 
kunst. Ik vrees dat hier het begrip ‘visie’ wordt weg geschof-
feld. (En laten we ook ‘visie’ vooral niet verwarren met ‘visi-
oen’.) Zou een kunstenaar gebruik maken van een kant en 
klare ‘theorie’ dan kan men spreken van toegepaste kunst. 
Dus kunstnijverheid. Op dat moment is kunst industrie. En 
iedere kunstenaar een would-be. En als ik in de wereld om 
mij heen kijk dan zie ik ook een geweldige kunst-industrie, 
met bijbehorende markt. Dus zit België nu opgescheept 
met de deftige joligheid van een Luc Tuymans. En verdacht 
of niet zijn toko draait als een tierelier. So far so good.

Nu staan de uitspraken van Pascal niet in het manifest 
van Gaea, maar ze liggen wel in het verlengde daar van. 
Zeker als Gaea zomaar het volgende beweert:

 “KUNST VRAAGT INSPANNING. De verant-
woordelijkheid tot begrijpen ligt bij het 
publiek”.

Ook dat vind ik aanmatigend en pleit niet echt voor de 
kunstenaar. Voor mij is dat een wereld upside-down. Een 
publiek mag zich verbazen en verwonderen, maar een 
gezonde kunstenaar beseft heel goed dat hij geen wonde-
ren verricht. Hij die kunst niet begrijpt denk dat het iets 
heel substantieels is, terwijl een kunstenaar die begrijp 
wat hij doet zich terdege realiseert dat het op de keper 
beschouwt niets is. Hij maakt magische illusies. (In het 
gunstigste geval). Het gaat helemaal niet om begrijpen, het 
gaat of een publiek zich weet te relativeren, zich te verhou-
den met het kunstwerk. Zonder daarbij een filosofie cursus 
vooraf gevolgd te moeten hebben. En als nu blijkt dat “de 
tijd ziek” is dan krijgt men zieke kunst van zieke kunste-
naars voor een ziek publiek. Mooier kan het toch niet? So far 
so good.

Kees de Graaff Boer Zoekt Kunst

En via skype onderhandelen Freud en Ein-
stein hun patentrechten op viagra.

Maar goed, terug naar onze consecratie. Indertijd consta-
teerde Friedrich Nietzche dat wij met zijn allen GOD hebben 
vermoord. Dat ervaarde hij als een groot drama, met de 
grootste en verschrikkelijkste consequenties. Gaea, zou het 
niet kunnen zijn dat wij met zijn allen de KUNST hebben 
vermoord? En wat zouden de consequenties daarvan zijn? 
En hoe is het dan zover gekomen?

In het begin van de vorige eeuw deed de “moderne 
kunst” zijn intrede. Een waanzinnig mooi avontuur. En het 
explodeerde alle kanten uit. Zinnig of niet. En nu in 2018 
zijn de meest semi-intellectuele installaties kunst. Is een 
gefilmde expeditie naar de armste mensen in Africa ook 
kunst. Kunstkritiek is nu ook tot kunst verheven. Erger nog: 
In het Stedelijk Museum toont men nu poppenkast [foto’s] 
van een activist, omdat activisme nu ook kunst blijkt te 
zijn. Alles is nu kunst zolang het maar begeleid wordt door 
kunstmatig geproduceerde tekstuele begrijpelijkheid. Lang 
Leve de bijsluiter. 

Zelf ben ik [fotograaf], en als ik dan zie dat, zelfs na Andy 
Warhol, Gerhard Richter, Marlene Dumas, Luc Tuymans en 
consorten [foto’s] beginnen na te schilderen, overigens op 
zeer verdienstelijke wijze, dan weet ik dat de implosie is 
begonnen. Onze gereguleerde en geïnstitutionaliseerde 
kunst gaat volledig instorten. Moderne kunst zal volledig 
leeg en zinloos worden.

Gaea schrijft: “Geen kunstvorm zo bedreigd als litera-
tuur”. Wetende dat jij schrijver bent klinkt dit pathetisch 
voor mij, sneu, bijna zielig. Hoe kan ik je troosten? Want ik 
vrees dat je volkomen gelijk heb. Sla de kranten open, bekijk 
een tijdschrift, of concentreer je op het beeldscherm. Alles 
is BEELD. Weliswaar van zeer technische aard, maar daar-
door niet minder BEELD. En altijd bungelen daar teksten 
aan. Vroeger verklaarde de beelden de teksten, nu moeten 
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het met de wetenschap, wat is daar de mening over? ‘Dat 
wetenschap ook maar een mening is’. Ook grote flauwekul 
natuurlijk! Een mening is een persoonlijk standpunt, dat 
heeft niets, maar dan ook niets met wetenschap te maken. 
Wetenschap is een onderzoek, een zoektocht naar het 
verifiëren van een hypothese. Er wordt gezocht naar een 
antwoord op een vraag. Dat is heel wat anders dan een 
mening. Je kunt alleen maar zeggen dat wetenschap ook 
maar een mening is als je eigenlijk niet weet wat weten-
schappen zijn, wat een wetenschapper is en hoe weten-
schap tot stand komt. Ik schrok ervan, hoe ver kunnen we 
zinken in onze democratie? Waar komt dat vandaan? Hoe 
zijn we zo beland dat een inhoudelijke discussie over, en 
verschillende hypothesen over een wetenschappelijk onder-
werp afgedaan wordt als maar een mening? Hoe komt het 
dat wetenschappers niet meer serieus genomen worden?

Ik schaar kunstenaars onder wetenschappers. Het is in 
het nivellerende Nederland dat kunst niet onderwezen 
wordt aan de universiteit maar aan het HBO, In Duits-
land wordt je kunstenaar aan een universiteit, en terecht! 
Diepgang in de kunst krijg je alleen als de kunstenaar 
zelf enige diepgang kent. Daarvoor dient de kunstenaar 
geschoold te zijn in de kunstgeschiedenis, hij moet weten 
op welke voorgeschiedenis zijn beroep stoelt. Net als in de 
wetenschap bouwt de kunstenaar door en voort op wat 
er al bekend en onderzocht is. De kennis tot dan toe is de 
voedingsbodem en bron van waaruit de nieuwe inzichten 
komen. Van de zotte dat je hier in Nederland met VMBO 
kunstenaar kunt worden!!! Moet je wel eerst even ergens 
een MBO diploma halen, maar daarna ligt de kunstwereld 
voor je open. Of je wordt docent... de lamme leidt de blinde. 
Zó wordt het nooit wat. Het is raar als een kind op de lagere 

Erna Huppelschoten Gezocht naar een antwoord  
op een vraag

Hè, hè, eindelijk keren we de (sociaal-)democratische 
kunst de rug toe. Eindelijk mag het weer, goed zijn in kunst 
maken. Zó goed dat de meesten het niet snappen. Dat je 
er wel voor gestudeerd moet hebben om te kunnen volgen 
waar het over gaat.

“Zij die meer weten, meer kunnen, meer ambitie hebben 
zijn elitair, een woord dat synoniem is geworden voor ‘ver-
werpelijk’, wat veel zegt over de klassenstrijd in Nederland. 
Feit is dat het Nederlandse lompenproletariaat midden-
klasse is geworden, een sociaaldemocratisch ideaal. Als 
dank daarvoor hebben grote delen van die middenklasse 
nog maar twee afgoden: rancune en de eigen portemon-
nee.

Dat is het ware echec van de sociaaldemocratie.” schrijft 
Arnon Grunberg in de Volkskrant van 13

augustus 2016.
Is dit niet een héél korte samenvatting van het Manifest 

voor een nieuw Elitarisme, van Gaea Schoeters? Ik ben 
niet een groot fan van Grunberg, hij heeft iets sneu’s, dit 
mama’s kindje. Maar hij is wel scherp en niet bang om te 
zeggen wat hij denkt. Misschien moet ik wat meer van hem 
lezen, want bovenstaande uitspraak triggert me. Opmer-
kingen over kunst van niet kunstenaars.

Waarom roept buurman Jan dat mijn kleine nichtje het 
ook kan, terwijl dat kleine nichtje van niets weet. Het is de 
kift, dat hij het niet snapt, maar wel een mening wil geven. 
Bang dat een kunstenaar met een beetje kliederen zomaar, 
en op kosten van de samenleving zijn leven doorkomt. Waar 
komt dat vandaan? Waarom wordt de moderne kunst naar 
beneden gehaald door een publiek wat het niet kan volgen? 
Ik probeer een vergelijkbare situatie te vinden. Hoe zit 

school zijn leerkracht kan verbeteren bij de les Nederlandse 
taal. Een nieuw elitarisme, waarom zou dat wenselijk zijn? 
Nou daarom dus.

Kunst is maar en mening, wetenschap is maar een 
mening, je arts heeft maar een mening. Je moet altijd op 
zoek naar de second opinion. Wat is er aan de hand? Hoe 
kan je met taal de boel zo verdraaien dat iedereen gelijk 
denkt te hebben en het toch niet krijgt? Op deze manier 
is ook het begrip ‘mening’ aan inflatie onderhevig. Het is 
maar een mening... dan ben je uitgepraat, met die uit-
spraak ben je niet eens geïnteresseerd om naar die mening 
te luisteren: de rancune van de middenklasse uit de column 
van Grunberg.

Stel, je bent niet geïnteresseerd in moeilijke kunst, je 
weet er niet zoveel van, ziet af een toe een schilderij of een 
beeldje op TV. Je komt wel eens wat tegen in een etalage 
van een galerie of zo. Is je mening over kunst dan rele-
vant? Stel je studeert design op een academie en je haalt 
je inspiratie van pinterest en je kennis van wikipedia, is de 
kans dan groot dat je een toonaangevend en gerespecteerd 
ontwerper wordt? Ik denk van niet. Het is niet vanzelfspre-
kend dat zonder veel inspanning je ergens goed in wordt. 
Zonder veel kennis over je vakgebied neem je dat vakgebied 
niet echt serieus. Je moet er toch niet aan denken dat je 
gezondheid afhankelijk is van een arts die zijn kennis heeft 
gesprokkeld in wikipedia, dat hij zijn kennis niet scherpt 
aan dat van zijn collega’s over de hele wereld.

Ik heb kunsteducatie gegeven aan kinderen van 4 tot 12 
jaar. Dat heb ik heel serieus, heel elitair gedaan. Ik liet ze 
volwassen kunst zien, kunst uit de kunstgeschiedenis en 
volkenkunde , moderne kunst en design . Maar nooit een 
voorbeeld van hoe het zou kunnen worden om na te maken. 
Want ik wilde ze boven zichzelf uit tillen, ze een perspectief 
bieden, ze een ontwikkeling laten doormaken. Niet beves-
tigen in wat ze al konden. Ik gaf ze serieuze opdrachten, 
een open vraag, zoals je je ook als kunstenaar zou kunnen 
stellen. Een opdracht waar ze zelf over na moesten denken, 
een beeld vormen en dat vorm geven. Daar gaat het om, je 
moet erover na willen denken, er moeite voor doen, er meer 
over willen weten, “wie kunst wil maken heeft de plicht 
zich te ontwikkelen” en dat begint al heel jong.

“Wat verkoopt is verdacht” schrijft Schoeters. Wat een 
onzin! Hele musea zijn gevuld met schenkingen van ver-
zamelaars, mensen die hun geld geïnvesteerd hebben om 
bepaalde kunst veilig te stellen. Zij hebben voorkomen dat 
een schilderij werd overschilderd. Zonder inkomsten is het 
lastig kunst maken. Misschien kun je schrijven zonder geld, 
een tweede hands pc voldoet wel om te schrijven. Maar een 
beeldend kunstenaar heeft toch iets nodig om zijn kunst 
te kunnen maken. Een atelier, een schuurtje desnoods. 
Maar ook materiaal en gereedschap. En geloof me dat 
laatste is niet goedkoop, zeker niet als je er dagelijks mee 



Uitnodiging tot doe-democratie 
Linda van Tuyl
Raadslid GroenLinks 

Het Manifest voor een nieuw elitarisme van Gea Schoeters 

prikkelt. Zij maakt zich hard voor het waarderen van de 

KUNST in de volste breedte van het woord. In kapitalen 

toont zij klip en klaar haar visie. WIE KUNST WIL MAKEN 

HEEFT DE PLICHT ZICH TE ONTWIKKELEN…IEDEREEN KAN 

DEEL UITMAKEN VAN DE ELITE … KUNST VRAAGT INSPAN-

NING. Schoeters zegt waar het op staat. ‘In naam van de 

toegankelijkheid kortwieken we de kunst. Maar wie zich 

tegen de kunst keert, doet dat nooit in het belang van het 

publiek. Wie zich tegen de kunst keert, probeert te voor-

komen dat zijn volk zich ontwikkelt.’

Ik houd van mensen die zeggen wat er gezegd moet 
worden. Mensen met visie en passie die vol respect de 
ander willen begrijpen. Die in verbinding werken aan ont-
wikkeling. Elitair is van het hoogste niveau. Waarom genoe-
gen nemen met minder? Elite is iets om naar te verlangen 
en naar te streven. Een baken aan onze horizon. Daarom, 
precies daarom, is het tijd voor een nieuw elitarisme. Een 
grote beweging die ons allen optilt. Want de elite, dat zijn 
wij. Jij en ik. En alle anderen.

Het is tijd voor nieuw elitarisme. Een beweging waarvan 
wij deel uitmaken. Dat is actief meewerken. Niet achter-
overleunen of wegkijken of wollige verhalen – dat is handen 
uit de mouwen. Schoeters pleit voor mensen die bereid zijn 
om zich te verdiepen in de taal van de kunst. Die willen 
leren kunst te zien, voelen, ruiken, te beleven. Zij zegt ‘Wij 
zijn verantwoordelijk om ons in te spannen om kunst te 
begrijpen. Want moeilijke kunst bestaat niet’. Zweet op 
het voorhoofd, krakende hersens, inspanning doen. Je te 
ontwikkelen.

In het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau, waarschuwt het SCP het kabinet voor de 
toenemende verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Ben 
je autochtoon, hoogopgeleid, dan heb je een goede baan 
en is jouw kwaliteit van leven verbeterd. Dat is fijn. Je staat 
aan de goede kant van de streep en beseft dat vaak amper. 
Je leeft immers met je soortgenoten in je eigen bubbel met 
eigen vooronderstellingen, gebruiken en ambities. Dat is 
niet fout, dat is niet goed, dat is gewoon zo.

Onze samenleving kent ontelbaar veel stelsels van 
afspraken, regels en wetmatigheden. Het begrijpen hiervan 
is ingewikkeld en voor veel mensen haast onmogelijk. 
Sommige mensen zetten hun tanden erin om in en met 
deze situaties te werken. Anderen zetten zich aan de zijlijn 
- ‘buitenspel’. We hebben in onze wereld ontelbaar veel 
speelvelden gemaakt, elk met eigen ‘geprofessionaliseerde’ 
wetmatigheden. Het goede nieuws is dat de onrust op de

speelvelden toeneemt. Het borrelt, kraakt, schuurt. Juist 
op snijpunten waar bubbels en netwerken samenkomen 
kan de verandering ontstaan. Hier zien optimisten een 
lonkend perspectief met ontelbare kansen en mogelijkhe-

den. Een groei naar een netwerksamenleving die inzet op 
verbinding en samenwerking. Pessimisten zien een escale-
rende tweedeling, met ongrijpbare krachten en concentra-
ties van macht. Pragmatici zien vooral oude wijn in nieuwe 
zakken. Waar gaat het heen? Waar staan we nu?

In de doe-democratie zijn twee uitgangspunten funda-
menteel. Het vermogen om op een inclusieve manier te 
denken en te handelen en de democratische dialoog. Cruci-
aal voor een gedeelde dialoog is onze omgang met verschil 
en anders zijn. Het vieren van de diversiteit is essentieel. 
Daar is zeker werk aan de winkel. Mensen reduceren 
mensen te vaak tot één enkel element van de identiteit: het 
probleemgezin, de oudere, de Marokkaan, de homo. Vanuit 
je eigen bubbel is makkelijker praten. Het geeft houvast. 
Sommigen problematiseren, anderen bagatelliseren de 
verschillen. Ook in de dagelijkse routine en organisatie 
van beleidsmakers, fondsen, gemeentelijke en welzijns- en 
zorgorganisaties ligt het doelgroepdenken nu eenmaal 
diep verankerd. Want ‘eigen doelgroep eerst’.

In de doe-democratie worden bruggen gebouwd met 
vlees en bloed, met ambities en passie. Zakelijke vraagstuk-
ken zijn geen feitelijke kwesties maar juist energievelden 
van zorg, interesse, verontwaardiging. Energievelden die 
gesprekken over parkeerbeleid, de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning of de bouw van wind-
molens sterk bepalen. Mensen bouwen de brug terwijl ze 
erover lopen. Inclusief denken en handelen en de (democra-
tische) dialoog vormen de lijm die aparte werkelijkheden 
met elkaar kan verbinden tot een sociale, eerlijke, duur-
zame samenleving.

In de doe-democratie bekijken we onze persoonlijke situ-
atie genuanceerd en met wijsheid, zonder langs de zijlijn te 
gaan staan of met verbaal geweld ons eigen standpunt te 
roeptoeteren. We stappen bewust uit onze eigen bubbel en 
vergroten ons netwerk. We erkennen en herkennen de rijk-
dom van diversiteit. Wij nemen geen genoegen met minder 
en werken samen aan een betere wereld. Een sterke samen-
leving vormt zich rond plekken van dialoog en gedeelde 
kennisopbouw, waargemaakt door de gemeenschappelijke 
inspanningen van een bonte verzameling van mensen en 
netwerken rond gedeelde energievelden.

In mijn doe-democratie is kunst noodzakelijk. Kunst prik-
kelt. Kunst irriteert. Kunst kust. Kunst zet aan het denken. 
Kunst geeft perspectief op nieuwe werelden. Kunst zet 
aan om elkaar te vinden. Want zoals Schoeters het zegt ‘de 
moderne kunstenaar is een makelaar in waanzin,

die ons meeneemt voorbij de grenzen van onze eigen 
verbeelding en ons een blik gunt in de duizelingwekkende 
diepte van verlangens die we zelf nooit zouden aandurven’.

de teksten de beelden verklaren. Erger nog: Momenteel 
vervangen de beelden de teksten. Krampachtig proberen 
de mensen van het woord het nieuwe beeld context te ver-
schaffen. Tekst en beeld vloeien nu geruisloos samen in het 
nieuwe technische beeld van onze schermen. En daardoor 
verliezen alle bestaande kunst opvattingen hun geldigheid. 
Mijn idee.

De schilderijen van Luc Tuymans zijn machtig mooi, maar 
zolang ik zijn liturgie er niet bij LEES snap ik er geen jota 
van. Zijn werken moeten onderstut worden door armzalige 
titels en, jawel, theorieën. Zeker bij Luc Tuymans wordt 
zijn pretext verkocht als zijnde de context. So much voor 
de huidige moderne kunst. Lang Leve de literaire bijsluiter. 
En zodoende schuifelen de gelovigen devoot en verdwaasd 
door de museumzalen, gevuld met artistieke onbegrij-
pelijkheid. Op zoek naar het mysterieuze visioen dat de 

kunstenaar getroffen zou moeten hebben. In de bookshop 
wordt dan nog een kaarsje opgestoken. En de bevrijding 
vindt uiteindelijk plaats in het museum restaurant. Appel-
taart. Maar goed, eeuwenlang werd de heilige mis in het 
latijn voorgedragen, daar snapte de leek ook geen snars 
van. Dus niks aan de hand. So far so good.

Zonder hun nintendo’s spelen Flusser en Slo-
terdijk knikkertje onder de toren van Pisa.

Niks verkeerd met jouw manifest Gaea. Ik ben het er 
totaal mee oneens. Ik ben het er volledig mee eens. Het 
maakt werkelijk niet uit. Wat ik nooit zal vergeten is de 
concrete fysieke ervaring die ik had bij de allereerste lezing. 
De energie die jij overbracht maakte mij vrolijk en pepte mij 
op. Die ervaring kan niemand mij weer afnemen. Ook ik zelf 
niet. Het heeft mij waarlijk geïnspireerd.

Schilders schilderen, Fotografen fotograferen, bakkers 
bakken en loodgieters gieten lood, schrijvers schrijven en 

musici musiceren En als er dan een onverlaat is die zonodig 
beslist uitsluitend KUNSTENAAR wil zijn, nou dan mag hij 
lekker kunst bakken, succes ermee. Zou ik zeggen. Ik ken 
trouwens een paar zeer zeldzame vogels die dat ook nog 
eens uitstekend doen. Ach waar brabbel ik over…….

Eric Wiebes is nu minister van Boer Zoekt Vrouw. Zijn 
staats secretaris Jesse Klaver beheert de portefeuilles on-
line gamen, festivals en kuntsvisioenen.

Ondanks, of misschien wel dankzij dit alles, leef ik met 
een paar onverbiddelijke waarheden:

Een mens zonder geloof is geen mens
Een samenleving zonder kunst is geen 
samenleving.

Gaea, mijn dank
groet
Kees.

vervolg van pagina 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Werk in ontwikkeling,
 waarvan niemand nog weet
 hoe het er uiteindelijk komt

 uit te zien.



Kees van Pagee Gecompliceerde eenvoud
Een reactie op het Manifest voor een nieuw elitarisme van Gaea Schoeters

De verdienste van dit manifest is dat het aandacht vraagt 

voor de inhoudelijke kwaliteit van kunst. Het streeft 

ernaar de kwaliteit van kunst en ‘het volk’ op een hoger 

niveau te tillen maar lanceert tegelijkertijd een aanval 

op de integriteit van kunst en de vrijheid van mensen.

Eenvoudig gecompliceerd
De bewering in dit manifest dat ‘kunst niet eenvoudig 

kan zijn, omdat eenvoudige antwoorden niet bestaan’ 
bewijst gelijk zijn ongelijk omdat het zelf eenvoudig is. Het 
laat bovendien niet alleen een autoritaire elitaire houding 
zien maar ontkent dus eenvoudigweg de mogelijkheid van 
het bestaan van eenvoudige antwoorden. Dat maakt dit 
manifest al meteen tot een dictaat van gecompliceerdheid 
dat iedere belangstelling voor kunst al in de kiem smoort.

Beleving en relativiteit
Het schitterende van kunst is nu juist dat het voorbij gaat 

aan denken. Die beleving laat je ervaren dat de wereld en 
jouw wereld groter en dieper is. Voor een moment over-
schrijdt het de oordelen en definiëringen van je denken en 
verbindt het je met die grotere wereld. In die zin is kunst 
juist eenvoud. Iets dat je niet moet begrijpen maar vooral 
moet ervaren. Juist die ervaring laat ons omgaan met 
dingen die we niet begrijpen, niet het begrip van complexi-
teit. 

Daar heb je ook geen ‘gecompliceerde’ kunst voor nodig. 
Complexiteit is bovendien een relatief begrip. Wat voor de 
één gecompliceerd is voor een ander heel eenvoudig. Dit 
manifest ontkent die ervaring en die relativiteit.

Samenspel
Kunst is een samenspel van de kunstenaar, het kunstwerk 

en de toeschouwer/toehoorder/lezer.  De kunstenaar kan 
een bedoeling hebben met zijn kunst en de toeschouwer 
kan bepaalde verwachtingen hebben. Die bedoelingen en 
verwachtingen hebben invloed op dat samenspel maar 
kunnen dat samenspel controleren noch beheersen.

Elke poging dat wel te doen of om die bedoelingen of ver-
wachtingen te beteugelen is een aanslag op de integriteit 
van de kunstenaar, de kunst, en de vrijheid van mensen.

Kunst als instrument beschouwen om een ideale wereld 
te bewerkstelligen, is een misvatting die alleen maar voor 
teleurstellingen kan zorgen en kunst en mensen juist in de 
weg staat.

Alternatieven
In plaats van het bestaande vooroordeel te bevestigen, 

dat kunst van en voor een intellectuele elite is, zou je beter 

kunnen laten zien dat er helemaal geen elite nodig is. Voor 
kunst hebben we vooral nieuwsgierigheid, openheid en 
aandacht nodig. Kunst is van en voor iedereen. 

Je zou mensen zoveel mogelijk in aanraking moeten laten 
komen met kunst in alle vormen en maten om dat samen-
spel van kunst en het resultaat daarvan aan het kunstwerk 
en de mens zelf over te laten.

In plaats van het zoeken naar een nieuwe conditionering 
van kunst en ‘het volk’ ter vervanging van de conditione-
ring van het marktmechanisme en de commercie, zou je 
ook de anarchie van kunst en vrijheid van mensen kunnen 
accepteren en daar op kunnen vertrouwen.

Je zou ook de verschillen kunnen waarderen en iedereen 
de keuze kunnen gunnen voor zijn eigen speelveld met zijn 

eigen helden, op zijn eigen niveau, met of zonder ambitie, 
met of zonder kansen op promotie of degradatie.

Je zou ook mensen kunnen helpen, ze uitnodigen en uit-
dagen verder te kijken en verder te komen zonder voorop-
gezette oordelen of doelen.

Je zou ook ‘de bakens’ in anderen én jezelf kunnen vinden 
of daar naar opzoek gaan.

Je zou ook kunnen beseffen dat de ideale wereld de 
wereld zou kunnen zijn waar het menselijk bestaan niet 
voortdurend miskend wordt door de oordelen van een 
manier van denken.

En je zou ook de ideale samenleving als een prachtige 
kwal kunnen zien, die uitdijend aan alle kanten zonder 
impact moeiteloos meedanst in de stroom.

 release, repeat...

Sally Pittman



Aanleiding tot een coming out
De oproep van Gaea tot een nieuw elitarisme raakt een 

snaar. Gaat dit nieuwe elitarisme iets positiefs brengen? 

Het geeft te denken en, ik kan er niet omheen, geeft mij 

aanleiding tot een coming out. Want ook ik behoor tot de 

elite. Ik ben hoog opgeleid en behoor op een ondemocra-

tische manier, want al bij geboorte, tot de bevoorrechte 

klasse. Hoog opgeleide ouders, klassieke muziek, overla-

den boekenkasten, museumbezoek, studie, intellectuele 

gesprekken bij de afwas en tijdens ontvangsten en feestjes 

thuis, geen geldzorgen, al leefden we sober, en .. er hing 

kunst aan de wand. Alles was vanzelfsprekend onderdeel 

van mijn opvoeding; het vermeende gespreide bed, zoals 

vaak verondersteld. Wel merkte ik al tijdens mijn jeugd 

dat ‘mijn’ groep in steeds kwader daglicht kwam te staan. 

De jaren zestig en zeventig luidden het einde van de elite 
in. Althans, het moest allemaal democratischer. Iedereen 
had recht op bevoorrecht zijn en elites werden not done. Ik 
leerde me al op jonge leeftijd vooral nét onder het maaiveld 
te bewegen. In het Groningen van mijn jeugd had je des te 
meer te vrezen. Je was een ‘snakker‘ (opschepper) als je liet 
merken iets meer te weten dan een ander. Dat liet je dus 
wel uit je hoofd. Ik kan me ook herinneren dat iemand mij 
ooit indringend vroeg: ‘Jouw vader is toch heel voornaam?’ 
Ik vond dat een merkwaardige vraag. ‘Ja, want jullie wonen 
in een heel voornaam huis.’ Voornaam kon je ons huis in 
zekere zin noemen. Het was groot. De voorzijde keek uit op 
een gracht. De achterkant daarentegen kwam letterlijk uit 
in de rosse buurt van de stad. Mijn ouders hadden het voor 
een prikje gekocht. Voornaam? Eerder een soort januskop. 

Het denken over wat elite is en waarom die suspect zou 
zijn, hield me al op jonge leeftijd bezig. Het is een lastige, zo 

niet onwerkbare titel. Wat is het eigenlijk? Van de betrekke-
lijkheid ervan was ik me al snel bewust. ‘Elite’ houdt in mijn 
genealogisch lijn al snel op. Ik ben het product van twee 
totaal verschillende stromen. Mijn vader kwam uit een een-
voudig gezin. Zijn vader had, tot zijn zeer vroegtijdige dood 
door een gebrekkige medische diagnose, een papierhandel 
in zakken en kaarten met opdruk. In de familie studeerde 
niemand. Toen bleek dat mijn vader ‘goed kon leren’, was 
dat aanvankelijk geen reden om hem te laten studeren. Dat 
zou maar tot onduidelijke en uitgestelde banen leiden. Nee, 
liever zo snel mogelijk naar ‘kantoor’ en verdienen, zo vond 
ook zijn moeder, een eenvoudig meisje van het Groninger 
platteland. Het liep anders. Mijn vader begon een studie 
psychologie, wat hij overigens zonder boeken deed, want 
geen geld, en sloeg zich met bluf door de tentamens heen. 
Ook ging hij naar het conservatorium om piano te stu-
deren, in Den Haag, waar hij vanuit Groningen wekelijks 
op de fiets naar toe ging. Uiteindelijk werd hij hoogleraar 
psychologie in Groningen, met een groot bewustzijn van 
zijn toevallige lotsbestemming en zelfs beschaamdheid 
over zijn eigen capaciteiten. Mijn moeders kant zou je de 
werkelijke chique tak kunnen noemen. Althans van haar 
móeders kant: bij geboorte was daar sprake van een zekere 
welstand. Mijn moeders váder daarentegen groeide op 
een boerderij, op het ‘hoge land’ van Groningen. Hij kreeg, 
vanuit een minderwaardigheidsgevoel over zijn afkomst, 
een onbedwingbare drang om hogerop te komen. Ook hij 
ging studeren en werd groot in het bankwezen en in de 
Rotterdamse havens, las filosofische boeken en reisde over 
de hele wereld. Mijn moeder kreeg een piano en zij mocht 
studeren. Uitzonderlijk voor die tijd, al met al toch dus vrij 
atypisch en een duidelijke transfuge de classe, zoals de 
Fransen het zo poëtisch noemen. Sociaal opstijgen vanuit 
eenvoudige roots. Tja, wie is hier elite?

Sinds de democratisering eind jaren zestig en in de jaren 
zeventig ligt ‘de elite’ onder venijnig vuur. Tegenwoordig 
neemt de haat tegen ‘de elites’ zelfs virulente vormen 
aan, zeker in het domein van de social media. De elite is 
de vijand die niet naar het gewone volk wil luisteren. Ze 
heeft de macht, dealt onderling, zet zichzelf en elkaar in het 
zadel en zorgt zo onderling voor de beste posities. De elite 
deugt niet, is manipulatief, voert een geheime agenda en 
stelt zichzelf boven de rest. De elite is, kortom, verantwoor-
delijk voor talloze kwalijke praktijken in de wereld. En zo 
lijkt het ook, als je er van de buitenkant tegenaan kijkt en 

wilt kijken. Kwalijke praktijken zijn er. Volop en alom. Ze 
zijn inherent aan menselijk handelen en staan altijd onder 
invloed van een heersende tijdgeest. 

De crux zit hem daar ook niet, maar juist in het begrip 
‘elite’. Want mét de democratisering zijn die gewraakte 
elites steeds minder wat ze ooit waren. Gaf afkomst uit 
een beperkt aantal families gedurende eeuwen een zekere 
garantie op hoge posities in bedrijven, commissies en op 
regeringsmacht, scheidslijnen bestaan er in dat opzicht 
nauwelijks meer. Ook mijn familie is een illustratie daar-
van. 

Zou ‘nieuw elitarisme’ werken om de positie van de 
kunst en de kunstenaar werkelijk te veranderen? Naar 
mijn mening niet. Elite is een onduidbaar frame, waar 
je op kunt schelden en dat je van alles kunt toedichten, 
als een geheime, diffuse machine die bestuurt, wikt en 
weegt, omdat we niet altijd weten wie er wanneer aan het 
stuur zit en wie de snelheid bepaalt. Maar werkelijk, de 
elite bestaat niet en niet meer, het begrip is uitgehold en 
wordt misbruikt voor groepen die – soms vermeend - aan 
de touwtjes trekken. Ja, er zijn ‘inner circles’, waar van 
alles geregeld wordt en waar niet iedereen toe behoort. 
Inner circles functioneren waar mensen iets van elkaar 
nodig hebben. Ze bestaan op elk niveau. Met elites heeft 
dat weinig te maken.  In elites zullen we de oplossing niet 
vinden. Elites werden de afgelopen decennia fluïde, divers 
en inclusief, met nieuwkomers, met ‘transfuges’ en zij zijn 
daarmee geen elites meer. En juist daarom kan de elite 
noch oorzaak, noch oplossing zijn voor wat dan ook. 

Maar..  is het niet bij de elite, waar kan de kunstenaar dan 
te rade gaan? Welke weg bewandel je, als individuele kun-
stenaar, in de kakafonie van deze tijd? Kijkend naar ons tijd-
gewricht – in de westerse contreien gekenmerkt door een 
hoge mate van welvaart en weinig conflict – lijkt iedereen 
hier vooral zijn eigen introspectieve weg te moeten bewan-
delen. Wie ben ik als kunstenaar? Wat wil ik en waarom? 
Was vroeger een kommervol bestaan met weinig erkenning 
de dagelijkse praktijk van veel kunstenaars, nu bedienen 
musea de massa’s en bepalen onder meer ‘de markt’; de 
commercialisering, de block busters en social media lot 
en bestaansrecht van de individuele kunstenaar. Recent 
koos Banksy voor een spraakmakende actie, die alle media 
bereikte. De interpretatie ervan is inzet van verschil van 
inzicht en felle discussie. Had hij een commerciële agenda? 
Of was het een authentiek protest? Weten we het nog?

Joanna van der Werff



portfolio: Loes van Roozendaal
Loes van Roozendaal 

(1996) is geboren en geto-
gen in Amersfoort. In 2017 
studeerde ze af als grafisch 
vormgever, maar het echte 
grafische werk heeft haar 
hart niet gestolen. Het 
inspireerde haar wel tot 
beelden waarin emoties 
en een duidelijk lijnenspel 
te zien zijn. Geïnspireerd 
door mensen om haar 
heen. Mensen op plekken 
waar Loes zelf graag komt. 
Normandië en steden als 
New York, Parijs en Barce-
lona zijn grote inspiratie-
bronnen voor haar werk 
geweest. 

 
Na een half jaar deel 

te hebben genomen aan 
de Artschool in Barcelona 
gooit Loes het roer defini-
tief om in de richting van 
de vrije kunst. Met haar 
camera binnen handbereik 
geeft ze vorm aan wat ze 
ziet.

Haar nieuwe werk is 
een grote serie van mixed 
media werken. De serie 
bestaat uit een reeks foto’s 
die op groot formaat door 
de bewerking geabstra-
heerd zijn. Fotografie met 
een onverwachte dyna-
miek.

www.loesvanroozendaal.
com



Etty Hillesum, bewerkt portret 

uit de serie; 

‘101 vrouwen versierd’, 

2015 -2018

portfolio: Marijke Schurink

www.marijkeschurink.com

Sieraadportret Curaçao, Aquarel Theo van Delft-Janz. 

bewerkt met half edelstenen en collage, 2010

Arbusto, fotoloop, 2018

Ceci n’est pas un bijou, Portret van Rogier van de Weijden met waterdruppels collier, 1997

Lichtjuwelen, Kunstvaarroute Amersfoort, 2015

Spiegelingen, borduurde print 

in petri schaaltje, 2015



portfolio: Margriet Pronk
“Schilderen betekent voor mij op weg gaan. Een onderne-
ming die vaak schuurt en kraakt. Hoe confronterend soms 
ook - schilderen maakt me een gelukkiger en completer 
mens. Als ik schilder, valt alles buiten die setting weg; ook 
het besef van tijd en ruimte. Ik ben onderweg, het is een 
ontdekkingstocht, geen idee wat ik tegen ga komen.”

“Ik kijk graag naar mensen. Ik ben geïnteresseerd in hoe ze 
bewegen, kijken. Dat zie je terug in mijn werk. Ik gebruik voor 
mijn werk meestal foto’s die ik vind op internet, kranten en 
tijdschriften. Beelden die me aanspreken. Meestal is er wel 
iets van (zwarte) humor, absurds of surrealistisch in te ont-
dekken. Vaak weet ik ook niet waarom ik voor een bepaald 
beeld kies. Door er iets aan toe te voegen, ontstaat een 
nieuw beeld. Er ontstaat een nieuw verhaal, voor mij, voor de 
toeschouwer ook.”

www. margrietpronk.nl



portfolio: Freya Rose
Freya Rose

Twee jaar geleden studeer-
de ik af aan de Hogeschool 
van de Kunsten Utrecht. 
Met mijn afstudeerproject 
Hiraeth maakte ik beeld bij 
het thema thuisloosheid. 
Ik heb geprobeerd door 
middel van collage het 
gevoel van ontworteldheid 
te laten zien. Nu twee jaar 
later waren deze werken 
nog steeds erg belangrijk 
voor mijn ontwikkeling als 
illustrator. Niet alleen de 
techniek brengt me veel 
maar ook ‘thuis voelen’ 
blijft een rode draad in mijn 
werk. Ondertussen woon ik 
in het historische centrum 
van Amersfoort en is dat 
voor nu echt thuis. Ook in 
de stad is genoeg te zien en 
ontdekken. Zo ben ik nu be-
zig met een project waarbij 
ik samen met een fotograaf 
verborgen tuinen in de stad 
in beeld breng.
www.freyaroseillustrations.
com
@freyarosedesign op insta-
gram. 



Hannah Ebbinge

Frans Ottink

Durf te kiezen

De zon draait nog maar even 
om de aarde

Was ik maar een kunstenaar. Ik zou een penseel pakken, 
het doek beschilderen en stoppen wanneer ik klaar ben. 
Of wacht! Toch niet. Want volgens Gaea Schoeters wacht 
mij als kunstenaar een leven vol ontberingen en bedreigin-
gen. Liever dan een kunstenaar wil ik iemand zijn die het 
kunstenaarsleven een zetje in de rug geeft. Niet zoals Gaea 
betoogt in haar manifest (kunst kan de wereld redden – ja, 
misschien), maar op een manier die praktisch is en waar-
van ik het gevoel heb dat ik op mijn manier kan bijdragen. 
Bijvoorbeeld door een tentoonstelling te bezoeken of kunst 
te kopen. Of door te werken bij een toffe organisatie die een 
rijk cultureel leven mogelijk maakt. 
 
Ik maak die keuze en ook een gemeente kan een vuist 
maken voor cultuur. Door (podium)kunstenaars op weg te 
helpen. Door ruimte toegankelijk te maken of plekken te 
ondersteunen waar men mag experimenteren. En vooral: 
door zich uit te spreken in woord en gedrag.  
 
Makkelijker gezegd dan gedaan want voor deze besluitvaar-
digheid is moed, verbeelding en daadkracht nodig. Twijfel 
en gepolder liggen op de loer. Ik vind dat een stad met 
groeiambitie én die ook nog eens innovatief wil zijn, toch 
moet durven kiezen. Zo’n stad zegt bijvoorbeeld ‘ja’ tegen 
een kunstenaar die het experiment durft aan te gaan en 
zegt ‘nee’ tegen de kunstenaar die ervaren, maar minder 
avontuurlijk is.  
 
Er zijn genoeg redenen voor beleidsmakers om niet te 
kiezen: multi-interpreteerbare beleidsprogramma’s, te 
weinig geld voor te veel partijen etc, begrijpelijk. Ook dis-
cussies over de waarde van cultuur kunnen het keuzemo-
ment eerder lamslaan dan verder brengen. Of kunstenaars 
maken de keuze lastig door te zeggen dat kunst toch niet 
begrepen hoeft te worden. 

Maar al die argumenten om niet te kiezen zorgen ervoor 
dat de kunsten stil blijven staan. Zo gebeurt het dat een 
kunstgezelschap of –locatie een beetje budget krijgt, maar 
niet voldoende om iets gewaagds uit te proberen. Gebrek 
aan erkenning maakt kunstenaars minder slagvaardig en 
vernieuwend, terwijl deze eigenschappen de kunsten juist 
zo waardevol maken.  
Laten we er met elkaar dus voor zorgen dat de boel in bewe-
ging blijft. Daarvoor moeten we beseffen dat kiezen voor 
de beste optie niet bestaat, behoefte-analyses en cijfers ten 

spijt. Soms moeten we – en beleidsmakers ook -  varen op 
een gut-feeling. Zodat er wél iets gebeurt.  

Dit betoog is een verzoek aan de mogelijk-makers en de 
zetjes-in-de-rug-gevers om JA te zeggen. JA zeggen tegen 
de uitdaging om een keuze te maken. En JA tegen de kun-
stenaars en aanverwanten die van wanten weten. Pas dan 
ontstaan er initiatieven waar de hele stad van kan genieten 
- in het bijzonder de kunstenaar zelf - en waar generaties na 
ons de vruchten van kunnen plukken. 

Intellectueel, elitair en kunst, zouden heden ten dage, 
vanwege de tijdgeest, scheldwoorden zijn geworden. 

De tijdgeest houdt dan gelukkig al wel eeuwenlang aan. 
De intellectuele ‘bovenlaag’ van de samenleving heeft nooit 
op veel waardering kunnen rekenen. Ze sloten zich op in 
kastelen, kloosters en kerken. Ze groeven grachten om hun 
paleizen en sperden prikkeldraad om hun tuin. Met geweld 
hielden ze de knoet eronder. Elitair als ze waren bescherm-
den ze elkaar, of als het zo uitkwam, moorden ze ook elkaar 
uit. Wetenschappers, denkers, humanisten, astrologen, 
architecten, beeldhouwers, schilders, ze behoorden, en 
behoren, allemaal tot een elitaire bovenlaag waartegen het 
fijn ageren was en is. Naar boven trappen is altijd lekker, 
naar beneden ook, zo nu en dan.

Dus als de heersende opvattingen nog niet toe zijn aan 
een aarde die om de zon draait,  dan draait de zon nog 
maar even om de aarde.

Is in een ideale wereld de elite het volk? Onzin. Een volk 
kent altijd een elitaire bovenlaag die in denken, doen en 
verbeelden vooruit loopt op de grote groep. Gelukkig maar. 
Intellectueel, elitair en kunst kunnen blijvend gebruikt 
worden als scheldwoorden. Net als klootjesvolk, populist of 
azijnpisser. En er zal weer een ‘manifest’ worden geschre-
ven. Een manifest door en voor intellectuelen, kunstenaars 
en andere elitaire personen. Heerlijk!

Descent into Limbo/Afdaling in het ongewisse (Anish Kapoor) 1998, collectie De Pont Museum, foto Peter Cox



Meer vragen dan 
antwoorden

Simone Kennedy
Fractievoorzitter 
ChristenUnie Amersfoort 

Dit is geen tekst waar je als lokaal politicus snel op kan reageren. Het gaat niet over het lokale kunstklimaat en staat 

bol van filosofische wijsheden. Ik zou me wellicht moeten beperken tot de kern, die ik zo zou willen formuleren: kunst 

moet elitair zijn en het volk uitdagen en verheffen. Maar de uitspraken die ik als politicus het meest prikkelend vind 

gaan over het verschil aan tussen entertainment en kunst: ‘wat verkoopt, is verdacht’, ‘kunst, gemaakt voor een groot 

publiek, is gesuikerde fastfood’, ‘kunst die een publiek zoekt is geen kunst’, ‘wat zich enkel richt tot het publiek van nu, 

is geen kunst maar commercie’. Want als politicus probeer ik het uitgangspunt te hanteren dat entertainment of com-

mercie geen subsidie nodig heeft, maar echte kunst wel. 

Sieta 
Koet-Minis
Raadslid Amersfoort2014

Quote

De toeschouwer moet het recht hebben zelf de verant-
woordelijkheid te krijgen over zijn eigen toeschouwen, 
zonder dat de kunstenaar hem bij de hand neemt en kunst 
betuttelend wordt. De kunstenaar moet op zijn beurt 
de moed hebben te ontmoeten, te werken vanuit eigen 
artistieke sturing en zijn toeschouwer daarbij vooral niet te 
schuwen.

Unquote

Toch loop je dan vaak tegen dilemma’s aan. Wanneer sub-
sidieer je een festival wel en wanneer niet? Waarom krijgt 
het filmhuis van de Lieve Vrouwe Theater wel subsidie en 
Pathé niet? Moet kunst op een marktplein of een rotonde 
uitdagen en provoceren? Of bijdragen aan de uitstraling 
en esthetiek van de omgeving? Zelf waardeer ik het meest 
kunst die past in zijn omgeving, die de context meeneemt 
en daar commentaar op levert. Zoals de verdwaalde stier 
op de rotonde bij Kamp, die voorheen uit de weilanden 
kwam, maar in het moderne Amersfoort in de bebouwde 
omgeving verzeild is geraakt. Ik vond de vorige stier in uit-
voering net iets kunstzinniger, maar die bleek helaas niet 
hufterproof. Jammer dat kunstenaars daar ook rekening 
mee moeten houden. Minder geslaagd vind ik de Rode 
Poorten, Dansende Marieke en De Slak in Vathorst. Deze 
kunstwerken lijken meer herkenningsbakens of decoratie 
te zijn dan kunst die mij iets wil vertellen. Maar als de 
gemeente subsidie geeft voor de realisatie van kunstwer-
ken die provoceren of uitdagen, in plaats van bijdragen aan 
de uitstraling van de omgeving, worden burgers soms boos 
dat wij hun geld daaraan besteden. Grote kunst uit het 
verleden werd ook niet geproduceerd met geld van de over-
heid, maar door giften van mecenassen, dus door welva-
rende mensen die de waarde van kunst erkenden en wilden 
stimuleren. Kortom, kunnen de burgers van Amersfoort 
die houden van kunst niet zelf het OLV Theater draaiende 
houden en zelf fondsen werven voor kunstwerken in de 
publieke ruimte, zoals de Stichting Open Oog al doet in 
Amersfoort? Maar wat doe je dan als de gemeenteraad die 
voorstellen torpedeert, zoals bij De Bron op De Hof? En hoe 
stimuleer je kunst- en cultuur in een westerse wereld waar 
mensen geen tijd of zin meer hebben om zich te verdiepen 
in kunst, om zich ervoor in te spannen? Moet je dit accepte-
ren of juist extra veel moeite doen om inwoners de ogen te 
openen voor de waarde van kunst? Het spijt me, ik kom met 
meer vragen dan antwoorden. Dat had je misschien niet 
verwacht van een politicus, maar ik heb geen antwoorden 
paraat en luister graag naar de inbreng van anderen in dit 
debat.

wilt kunnen werken. En zo komen we bij een minder elitair 
ogend stuk van het kunstenaarschap, de rauwe werkelijk-
heid van het maakproces. Zo ineens lijkt een kunstenaar op 
een ambachtsman, een gewone doener, een man of vrouw 
met vieze handen die vele uren stopt in een kunstwerk. 
Deze kunstenaar, de beeldhouwer, de keramist, de bouwer 
stond altijd in lager aanzien dan de schilder, de filosoof en 
de wetenschapper. Vieze handen is niet elitair. Maar het 
product weer wel, en véél te duur! Althans, voor de ran-
cuneuze middenklasse. Om geld te verdienen met kunst, 
vinden wij het heel prettig om de elitaire design van gearri-
veerde ontwerpers uit te voeren. Mooie dingen maken voor 

lees verder van pagina 4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kaalstaart 2018, elitair bètakunstfestival, waar kunst en wetenschap samensmelten in oude afbraakpanden, „MENS WAAROM”

een elitair publiek, het beste uit jezelf halen en je blijven 
ontwikkelen. Bikkelhard werken voor een matig inkomen, 
tsja, we blijven maar kunstenaars. Elitair is ook geen garan-

tie voor een goed gevulde portemonnee. Gelukkig hebben 
we nog het recht om te falen, vrij naar Schoeters.



Diana Wildschut Vergeet dat gedoe over  
de elite

Er is zoiets als een artistiek  
paradigma
Een beschouwing naar aanleiding van 
het manifest ¨Naar een nieuw elita-
rismë  van Gaea Schoeters

Eens, toen ik nog gemeenteraadslid was, noemde ik de 
bijdrage van een collega in een debat ¨abominabel .̈ Vanaf 
de publieke tribune werd mij toegesnauwd: ¨Spreek je 
moerstaal!¨

Ik werd erdoor overrompeld, maar het liefst had ik een 
tirade willen afvuren naar die schreeuwlelijk over het 
gevaar van zo´n mentaal gedegenereerde uitroep. Want de 
betekenis van een woord niet kennen is niet erg, maar dat 
niet willen kennen getuigt van minachting voor de vrijheid, 
voor de democratie en uiteindelijk de rechtsstaat.

Het is om dezelfde reden dat ik mijn hart vasthoud als het 
ervan gaat komen dat rechters hun vonnissen in zoge-
naamde ¨gewone mensentaal¨ gaan uitspreken en – erger 
nog – gaan opschrijven. Het is namelijk niet voor niets dat 
juridische teksten zijn gelardeerd met woorden die je wel 
als jargon kunt afdoen, maar bestaan omdat zij nauwkeu-
rig zijn gedefinieerd om misverstanden uit te sluiten. Soms 
is het ook een gewoon woord zoals ¨moord ,̈ maar als daar 
de brede en vage betekenis uit de volksmond aan gehecht 
zou worden, dan zou het aantal moorden overal in de 
wereld behoorlijk toenemen. Laten we daarom ¨doodslag ,̈ 
¨dood door schuld¨ en alle juridische nuances die daar 
nog tussen liggen, vooral koesteren en niet doen alsof die 
termen alleen maar bestaan om anderen buiten de juridi-
sche wereld te sluiten.

Ik zou een boek kunnen schrijven met de titel ¨De abo-
minabelen ,̈ dat dan in het Engels vertaald mag worden 
als ¨The Deplorables̈  en in het Frans als ¨Les Misérables̈ ; 

het is aan de lezer om de dubbele betekenis van zo´n titel 
te doorzien: in het geval van Victor Hugo ś versie van ¨Les 
Misérables̈ : politierechercheur Javert is mogelijk nog 
abominabeler, deplorabeler, miserabeler dan de vervolgde 
hoofdpersoon Valjean.

Het woord ¨volksmenner¨ hoor je tegenwoordig nauwe-
lijks meer. Het is vervangen door ¨populist ,̈ dat naar mijn 
mening toch iets verder van onze ¨moerstaal¨ afstaat. Je 
had ook de socialistische volksmenners, die misschien wel 
met de meest oprechte bedoelingen het volk wilden ¨ver-
heffen ,̈ wat er eigenlijk op neerkomt dat je zo hard op de 
poorten van de paleizen en villa ś van de elite bonst dat je 
er zelf toe gaat behoren. Dat was niet het populisme van de 
zesjescultuur, maar eerder het anarchisme van de excellen-
tie, mocht zoiets kunnen bestaan.

Als kunst in een soort ¨verheffend populisme¨ een 
groot publiek begeren kan, dan heb ik daar geen bezwaar 
tegen. Ik heb er ook geen bezwaar tegen als een artistiek 
oeuvre slechts weinigen kan bekoren. Ik heb wel bezwaar 
tegen ¨l árt pour l árt ,̈ de kunst om de kunst, als daarmee 
bedoeld wordt dat de schepping van een kunstenaar los kan 
staan van enige vorm van communicatie. Ik zie zo´n opvat-
ting op z´n minst als naïef en met een hogere dunk van het 
menselijk vermogen als hypocriet. It takes two to tango.

Er is zoiets als een artistiek paradigma, een gefundeerd 
perspectief vanwaaruit je de wereld kunt beschouwen. Het 
is niet het enige paradigma en ook niet per se het beste, het 
is een paradigma onder paradigma ś, met zijn eigen onder-
zoeksmogelijkheden en -opdrachten om onze kennis van 
de werkelijkheid te verrijken, misschien wel in het streven 
naar (nièt het bereiken van) een eclectisch paradigma van 
boerenwijsheid, wetenschap, journalistiek en kunst.

Tot het artistieke paradigma behoort ook het onderzoek 
naar de alternatieven van ¨Zo hoort het .̈ Mocht een kun-
stenaar zo´n alternatief te berde brengen, dan is het niet 
de bedoeling dat direct te omarmen alsof elke vorm van 
tegendraadsheid tot het artistieke ¨Zo-hoort-het-domein¨ 
behoort. Zo´n alternatief kan en mag je niet afdoen met een 
poging tot repressieve tolerantie, door de koddigheid van – 
zeg – jeugdige scheppingsdrang te benadrukken ten koste 
van de misschien wel wat gemankeerde, maar authentieke 
ernst van verzet tegen sociale en culturele conventies, 
taboes en andere dwangbuizen.

Zonder discours is omarming van Sturm und Drang (of 
dat nu jong of oud is) net zo dodelijk als de vervolging 
ervan. Ik vrees dat een en ander voortspruit uit de huidige 
plaag van het nutbaarheidsdenken (een tweede golf van 
utilitarisme, waarvan we zouden kunnen weten dat het 
onnodige slachtoffers maakt), waarbij het nut nu en wel 
direct moet worden aangetoond en waarbinnen geen 
plaats is voor wat de Vlamingen ¨de humaniorä  noemen 
(de geesteswetenschappen, taal- en letterkunde), die ook 
daar aan erosie onderhevig zijn, wat blijkt uit het gegeven 
dat het schooltype dat daar ¨humaniorä  heette (vrij ver-
taald: het gymnasium), tegenwoordig ¨algemeen secundair 
onderwijs̈  wordt genoemd, dat men dan heel omineus 
afkort als ¨aso .̈

Gaea Schoeters heeft grotendeels gelijk, al vraag ik me 
af of het niet toch teveel preken voor eigen parochie is. Wil 
je nieuw elitarisme een kans geven, dan moet dat ook over 
draagvlak beschikken en zonder geweld gezag afdwingen. 
Dat betekent toch dat je de abominabelen, deplorabelen en 
miserabelen een beetje zult moeten paaien.

ROBIN TAN

Fijn om weer eens een manifest te lezen, dacht ik. Van 

iemand die weet wat ze wil en dat luid en duidelijk weet 

uit te leggen op een manier waar je niet omheen kunt. 

Dacht ik. Keiharde argumenten, duidelijke taal en een 

snoeiharde boodschap.

En het begon goed, zeg nou zelf. “wie zich tegen de kunst 

keert, doet dat nooit in het belang van het publiek. Wie 

zich tegen de kunst keert, probeert te voorkomen dat 

zijn volk zich ontwikkelt.” Kun je niet omheen toch. Veel-

belovend.

Maar daarna liep ik zo ongelooflijk vast in een brei van 
korte statements dat ik er niet doorheen kwam. 

Ik bedacht een antwoord, een lijst van zinnen waarin de 
schrijfster zichzelf tegensprak, maar dat zou te lang worden 
voor deze krant. Een analyse dan van de gebruikte drog-
redenen? Mijn favoriete hobby, maar in dit geval een hels 
karwij.

Als dit manifest ook een statement is tegen populisme, 
wat ik er wel in lees, dan heeft de schrijfster zich wel erg 
laten inspireren door populistische technieken: een hoop 
losse dingen roepen, zonder enig bewijs, argument of bron-
vermelding.

Er zit niets anders op dan het stuk doorworstelen en 
erachter zien te komen wat de schrijfster in vredesnaam 
van ons wil, wat niet in die eerste zinnen kon worden gevat.

Het lijkt erop neer te komen dat kunst belangrijk is voor 
de ontwikkeling van je samenleving. Wat mij betreft is dat 
het belangrijkste nut van kunst,  om ons kritisch en wakker 
te houden en voor te bereiden op alle mogelijke toekom-
sten, en af te laten rekenen met verledens waar we ons voor 
schamen of zouden moeten schamen.

Dat zie ik inderdaad niet snel gebeuren met oppervlak-
kige kunst, die tot doel heeft om te vermaken of te versie-
ren. Toch word je als kunstenaar vaak uitgenodigd om je 
werk neer te zetten ter opleuking van een bijeenkomst of 
festival, terwijl de grote mensen over echte dingen praten. 
En die kans moet je grijpen. Die brengt je in contact met 
een veel onwaarschijnlijker publiek dan gebruikelijk.

Kunst maken voor alleen de elite vind ik te makkelijk. Het 
is preken voor eigen parochie. De elite weet het wel, of zou 
het kunnen weten. Zou het moeten weten. Mijn bewonde-
ring heb je als je de argeloze voorbijganger in je boodschap 
weet te trekken. En dat moet kunnen want hij is niet dom, 
heeft alleen andere dingen aan zijn hoofd. 

Weet je hem te bereiken met je complexe inzichten, met 
je spiegel en je canon, dan ben je goed bezig. Dan ga je de 
confrontatie aan en de diepte in.

Iedereen kan zichzelf overstijgen. Elk vanaf haar eigen 
beginpunt. En daar wil ik met mijn kunst aan bijdragen. En 
de elite kan lekker blijven bubbelen.



Elitair was een vulgair woord
Uitgangspunten: kernwaarden
In de afgelopen jaren zijn vele bijeenkomsten met 
betrokkenen georganiseerd over de uitgangspunten en 
waarden die ten grondslag moeten liggen aan de Fair 
Practice Code. Geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven 
in ons omringende landen en in andere sectoren, werd 
onderzocht wat de noodzaak is van een eerlijke praktijk en 
op welke (voor)waarden deze moet worden gegrondvest. Dit 
vooronderzoek heeft geleid tot vijf gedeelde waarden, die de 
grondslag vormen voor de gedragscode en die een referentie 
zijn voor reflectie en evaluatie.  

Solidariteit: 
De noodzaak wordt erkend van een gemeenschappelijk 
belang en afhankelijkheid, zowel binnen de keten van cre-
atie, productie en distributie binnen de sector zelf als binnen 
de samenleving als geheel. Dit betekent dat 
het vanzelfsprekend is om de belangen van anderen te 
verdedigen of verder te helpen, collectieve (auteursrecht)
afspraken na te streven en het belang van collectieve 
verantwoordelijkheid te erkennen.  

Transparantie:
Een voorwaarde voor vertrouwen en inzicht in elkaars 
belangen en mogelijkheden, is een zekere mate van openheid 
in beleid en bedrijfsvoering. Een transparante markt - die 
voor een deel wordt gefinancierd door maatschappelijke 
opdrachtgevers als fondsen en overheden – bevordert ver-
trouwen, eigenaarschap en biedt strategische en praktische 
kansen voor samenwerking.

Duurzaamheid:
Om het hoge niveau en het potentieel van de culturele en 
creatieve sector te behouden en te verhogen is het noodza-
kelijk dat ontmoediging van creatieve professionals wordt 
tegengegaan. Dit kan door middel van toekomstgericht 
beleid dat inzet op realistische beloning en arbeidsvoor-
waarden, groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal en 
een streven naar erkenning van de immateriële waarde van 
kunstenaars en creatieven voor de duurzame en creatieve 
kennissamenleving die we willen zijn.   

Diversiteit:
De culturele en creatieve sector wil en moet meer ruimte 
en kansen bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere 
afspiegeling van de bevolking (van de diversiteit die de 
bevolkingssamenstelling representeert), op alle organisatie-
gebieden en niveaus in de organisatie. Het gaat hierbij niet 
alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over 
seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden.

Vertrouwen:
Anders dan in veel andere sectoren in de samenleving is het 
in cultuur en in de creatieve sector – net als bijvoorbeeld in 
de wetenschap – moeilijk om inspanning, talent en arbeid 
direct te relateren aan kwaliteit en aan kwantitatieve 
‘output’ met een meetbaar rendement. In plaats van afreke-
nen op output is vertrouwen in outcome, toewijding, 
kwaliteit en intentie een noodzakelijke waarde en voor-
waarde voor succes.

Fair Practice Code
Versie 1.0

Hoe collectief plassen tegen de wind in de creatieve sector verder gaat helpen

Enkele jaren geleden ontstond een initiatief ‘top down’, een geluid dat klonk uit de culturele sector en werd opgevangen 
door hen die het lef hadden om hun ideeën te vertalen naar een steeds concreter wordend product. Deze stap in de sector 
heeft anno 2018 veel stof doen opwaaien. Fondsen, (hoge)scholen en gevestigde organisaties uit de culturele sector hebben 
het rimpeleffect van dit toekomstgerichte document erkend, en geïmplementeerd in hun missies en visies. De Fair Practice 
Code is geboren. 

Iedere student kunstgeschiedenis krijgt te maken met discussies, dan wel tijdens een college of tijdens een verhit gesprek 
in de kroeg, over de vraag ‘wat is kunst’, en ‘wat maakt een kunstenaar een kunstenaar’? In haar Manifest voor een nieuw 
elitarisme beschrijft Gaea Schoeters de kwestie van de maker in de culturele sector, de rebel die durft te creëren, reflecteren 
en uitdagen wanneer de wereld haar ogen lijkt te sluiten. Deze maker heeft een zekere zin voor provocatie, wat niet een 
hedendaags fenomeen is. Denk aan Caravaggio die het waagde vieze voeten te schilderen op een schilderij waar de katho-
lieke kerk de opdracht voor had gegeven, of Malevich die zijn genie wilde onderstrepen door zijn beroemde zwarte vierkant 
te antidateren. Het plassen tegen de wind in is een tijdloos fenomeen in de beeldende kunst, en dit is niet de tijd ermee te 
stoppen. 

 Het woord ‘elitair’ klinkt met grote regelmaat in Schoeters’ manifest, een woord dat tot voor kort wellicht als 
vulgair zou kunnen worden opgevat. Vulgair omdat het de scheiding van groepen op basis van een andere achtergrond, een 
andere toegang tot kansen, impliceert. Niet langer! Elitair betekent in de beeldende kunst avant-gardistisch, het voorlopen 
op de rest, soms ietwat prematuur voor het grote volk. Maar de avant-gardisten die wij jaren, soms decennia, later erkennen 
met lovende woorden gevuld met aveu voor voorlopendheid (dit woord verzin ik nu, inderdaad, accepteer het maar) hebben 
moeten vechten voor hun positie. Hun duel tegen de wereld werd vaak alleen gestreden, niet wetende dat anderen zich 
sterk maakten voor hetzelfde doel. Niet langer!

 De Fair Practice Code kan worden gezien als een toekomstwens, een leidraad, een document dat voor een beter 
klimaat gaat zorgen voor makers van de creatieve industrie. Hier vallen alle makers onder, van beeldend kunstenaars tot 
muzikanten, cabaretiers en acteurs, technici, curatoren, zangers en god forbid de schrijvers waar Schoeters voor pleit. Top 
down werd besloten dat het zo niet langer kon, en van bottom up komt de input waar écht behoefte aan is. Vijf kernwoor-
den staan centraal: duurzaamheid, vertrouwen, transparantie, diversiteit en solidariteit. Allen zijn dit abstracte woorden 
– voor nu – die alle mogelijke ladingen en lagen van de makers uit de creatieve industrie zal aanspreken. De lone wolf heeft 
zijn tijd gehad, de tijd is aangebroken dat het collectief gaat spreken voor de geschiedenis waar wij van hebben geleerd, en 
de toekomst waaraan we allemaal moeten werken. Lang was elitair een vulgair woord, in 2018 omarmen we het als geuzen-
naam en tonen de wereld dat wij niet dreigen, maar het gesprek openen. Dat wij niet prikken om het prikken, maar uitda-
gen om het brein een nieuwe blik op de wereld te laten werpen. De weg om een cultureel klimaat vorm te geven waarin een 
CAO is, een leidraad voor eerlijk betalen, voor inclusiviteit en voor het vertrouwen in de kunde van je naaste is aangebroken. 
Maar het kan niet alleen, de moderne kunstenaar ‘die makelaar is’ moet beginnen met bouwen met alle andere spelers. Het 
collectief is de toekomst van de makers. De literatuur vormt geen bedreiging, deze opent een gesprek.

Lees meer over de Fair Practice Code op www.fairpracticecode.nl of deel je ideeën erover door een e-mail te sturen naar 
adinda@kunsten92.nl.

Adinda van Wely



Ich bin ein Amersfoorter,  
soort van

John Konijn

Met plezier las ik het ‘manifest’ van Gaea Schoeters, eigen-

lijk een opeenvolging van oneliners waar ik het maar 

moeilijk mee oneens kan zijn. Heel compact beschrijft ze 

een groot aantal zorgelijke tendensen en misvattingen 

die ik ook constateer. Een daarvan is; Wie zich tegen de 

kunst keert, probeert te voorkomen dat zijn volk zich 

ontwikkelt. Kunst verruimt onze geest op allerlei gebie-

den, en dan nog wel zonder een ander te schaden. Kunst 

heeft een therapeutische werking. Kunst geeft verdieping 

aan het bestaan. Dit zijn echter geen begrippen waar 

een gemiddelde politici tegenwoordig warm voor loopt. 

Het gaat om harde cijfers en deze manier van denken 

rijmt niet met alles waar kunst voor staat. Dat maakt 

het moeilijk, vaag, raar en, volgens een enkeling, zelfs 

zeer onwenselijk. Kunst is voor veel mensen verworden 

tot decoratie. En decoratie wordt middelmatigheid. Aan 

middelmatigheid kun je nooit echt ergeren, het verkoopt 

makkelijker, het zet niet aan tot denken. Ideaal om de 

‘elitaire’ kunst zo effectief mogelijk de kop in te drukken. 

Natuurlijk sluimert het hier en daar naar de oppervlakte 

maar zo lang het maar niet veel aandacht krijgt is dat 

nog makkelijk te billijken. 

   Ik heb voor deze krant al eens geschreven dat middel-
maat wordt verheven en gestimuleerd. 

We zien dezelfde gezichten bij de talkshows (zelden 
een kunstenaar!). Een Gerard Joling is beroemd maar een 
levende Nederlandse kunstenaar zal het gros van de bevol-
king niet kunnen noemen. Vooral op muzikaal gebied is 
het bedroevend wat we voorgeschoteld krijgen terwijl het 
talent zich op iedere hoek schuilhoudt. ‘Toegankelijke kunst 
maakt ons verslaafd aan junkfood die ons denken doodt, 
tot we niets anders meer lusten’. En junkfood is wat ons 
wordt geserveerd, is het niet in de supermarkt dan is het 
wel in de media. 

Toch zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij haar 
stuk. Want haar manifest zou je ook kunnen beschouwen 
als een romantisch onhaalbaar ideaal in een tijdgeest die 
haaks hierop staat.

•  Het aanbod is gigantisch. Er is zoveel te zien, zoveel 
om ons in onder te dompelen. De informatie volgt zich 
bijna dramatisch snel op. Niet alleen in de kunst. Er is te 

veel. Ik ben een liefhebber 
maar ook ik sla gigantisch 
veel over terwijl een hoop 
musea toch echt wel heel 
interessante tentoonstel-
lingen maakt. Ondoenlijk 
om ze allemaal te zien. 
Om ‘de kunsten’ bij te 
houden is een onmogelijke 

taak. Vroeger was dit overzichtelijker. Vroeger was er meer 
rust in de hoofdjes, óók op het moment men in aanraking 
kwam met kunst. Een stap buiten de galerie en je hebt al 
weer 3 facebook berichten en 4 apps binnen. De hoeveel-
heid informatie en impulsen die wij te verwerken krijgen is 
honderden malen zo groot als 30 jaar geleden. We kunnen 
die schuld bij de mensen zelf leggen maar volgens mij is 
het slechts een logische en onafwendbare ontwikkeling 
geweest waar het einde nog niet in zicht is.  

• Iedereen maakt tegenwoordig kunst. Het is niet meer 
voorbehouden aan een select groepje zieners, gekken of 
mensen die aan de zijkant van de samenleving staan. Ener-
zijds mooi dat kunst maken aan een grote groep gegeven is 
maar dat het nivelleert is een logisch gevolg. 

• Vroeger was een dwarse kunstenaar – en dwarse kunst 
- nog een bezienswaardigheid. Tegenwoordig kun je zo gek 
doen als je wil, geen hond die er veel aandacht aan besteed. 
Nee, een hoop ‘gewone’ mensen bij elkaar stoppen in een 
kamp met 100 camera’s is wat we op de tv te zien krijgen. 
Veel kunst is te statisch voor deze tijden. Vandaar dat films 
ook nog breed gedragen worden. 

• Hoewel de welvaart enorm is kun je stellen dat het 
leven duur is geworden. Wonen en zorg slokken enorm veel 
geld op. Meedoen aan de samenleving is aanpassen en 
een stevig minimum bij elkaar harken om überhaupt mee 
te kunnen doen. Kunstenaars, musea en galeries worden 
gedwongen zich aan te passen en veel meer tijd te steken 
om zich te profileren. Een website lijkt in beginsel geweldig, 
totdat iedereen het heeft en het er bij hoort. (Aanpassen 
geldt niet alleen voor de kunstenaar. Heel de samenleving 
is er op gericht om mensen in hokjes te delen, gericht 
medicinaal te behandelen en mee gaan in een moordend 
tempo zodat we allemaal brave gemiddelde burgers zijn.) 
Bovendien slokt het tijd op, zowel voor de kunstenaar als 
de persoon die kunst wil consumeren. En dan is ‘s avonds 
even de tv aanzetten een gemakkelijk alternatief. En hoewel 
ik dan veelal heftig en vol vuur bezig ben met kwasten; ik 
begrijp het heel goed. 

‘WAT VERKOOPT, IS VERDACHT ‘ Het lijkt me heerlijk om 
mij terug te trekken en me slechts bezig te houden met de 
grenzen van onze werkelijkheid, om me enkel te begeven op 
onbekend terrein, totaal onbekommerd wat het publiek er 
van vindt. Of het haalbaar is; geen idee. Laat ik er maar voor 
gaan..

Www.johnkonijn.nl

Vroeger was een dwarse kunstenaar
– en dwarse kunst – 

nog een bezienswaardigheid

unknown beach, 70 x 90 cm, 2018
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Geachte mevrouw Schoeters, beste Gaea,

In de kunstgeschiedenis is het publiceren van een Mani-
fest bij voorkeur, of per definitie, een vertrekpunt voor ver-
andering. Een manifest komt veelal voort uit een periode 
van onvrede over een bestaande situatie. Er is een sterke 
behoefte aan het verwoorden van een nieuw gedachten-
goed en de urgentie om hierover in debat te gaan is alom 
aanwezig. Zo’n momentum gaat in de kunstgeschiedenis 
vaak samen met een nieuwe stroming in de beeldende 
kunst. Uw manifest geeft aanleiding tot vragen. Ik hoop dat 
u mij permitteert deze aan u voor te leggen.

U stelt dat onze tijd ziek is, omdat verheven woorden als 
elitair en kunst tot scheldwoorden zijn gemaakt. U maakt 
‘toegankelijkheid’, momenteel een veel gebezigde term, 
zelf tot een verdoemd begrip.  Ik vraag u: is het niet voor de 
hand liggend en wenselijk dat in een tijd waarin inclusivi-
teit, waarin iedereen mee kan en mag doen, de norm is, dat 
ook uitingen van kunst worden meegenomen in diezelfde 
toegankelijkheid? Daar waar wij niemand meer willen 
uitsluiten, moeten we dan wel onszelf, de kunstenaars, uit-
sluiten, omdat wij ons rekenen tot een elitaire bevolkings-
groep? U beweert dat kunst die een publiek zoekt, geen 
kunst is. Is het andersom dan wel oké, als het publiek de 

Geen elite, wel de top!
Het Manifest voor een nieuw elitarisme is als lees- en 

studievoer buitengewoon aardig. Het nodigt uit tot lezen 
en nog eens lezen. Het is prikkelend geschreven. Het zet 
aan tot nadenken. Het is cynisch en scherp. Wat de schrijver 
onder andere wil bereiken is dat er meer dan gemiddeld 
wordt nagedacht over kunst. Ook over haar kunst, want zij 
is als journalist zelfbenoemd kunstenaar. 

De schrijfster/kunstenaar stelt, en dat is wel grappig, 
dat kunst die toegankelijk is, eigenlijk geen kunst zou 
zijn. Eigenlijk is dat vreemd. Wat kinderen maken, vinden 
we getuigen van originaliteit. Zelfs vaak kunstig. Wat de 
cliënten van bijvoorbeeld Amerpoort maken, gaat verder 
dan originaliteit. Het getuigt van een pure, ongekunstelde 
emotionele uiting, die velen daarom des te meer waarde-
ren. Van het werk van Van Gogh hangen posters aan de 
muren in talloze huiskamers. Van Corneille en Brood nog 
veel meer! 

De schrijfster geeft aan dat “elitair” betekent: van het 
hoogste niveau. Maar wat is het hoogste niveau en wie 
bepaalt dat niveau? Het hoogste niveau bereik je vaak door 

al heel jong te beginnen, heel veel te oefenen en over een 
ijzersterk doorzettingsvermogen te beschikken. Vergelijk 
de sportwereld, daar wordt gesproken over breedtesport 
en topsport. Alleen via de brede breedtesport kan je de top 
bereiken. In de wereld van de cultuur wordt daar nooit over 
gesproken. Natuurlijk verschillen sport en cultuur. Ieder-
een waant zich al snel Johan Cruyff, Sven Kramer of Tom 
Dumoulin. Een beginnend kunstenaar denkt zelden aan 
Rembrandt, Van Gogh of Damian Hirst. Sterker nog, kunste-
naars willen juist zich onderscheiden. Ze willen bewijzen 
het anders te doen. Daarmee lopen ze risico niet altijd 
begrepen te worden. Maar de schrijfster stelt dat kunst juist 
niet begrepen moet worden, dat kunst het recht heeft om 
te falen en avant-garde nooit publieksvriendelijk is. 

Om de top de bereiken, moet de basis goed zijn. In ons 
basis en middelbaar onderwijs moet aandacht voor cre-
ativiteit (kunst, muziek en vrije expressie) weer gewoon 
worden. Les in tekenen met aandacht voor de techniek, 
bezoeken aan musea en aandacht voor kunst in kunsthis-
torisch perspectief. Laat jongeren zich vrij ontwikkelen, 
geef ze de kans om te groeien, veroordeel niet hun werk, 

hun uitingen en de spanning die hun werk kan oproepen. 
Als deze basis gelegd kan worden, kunnen jonge mensen 
aangestoken worden door de vonk van kunstzinnigheid. 

De StadsGalerij en andere instituten kunnen jonge 
mensen een platform geven. Een heel klein aantal daarvan 
groeit door naar de top. Niet omdat de top elitair moet 
zijn. Dat zou een  veroordeling zijn van de velen die de top 
nooit zullen bereiken. Dat er onderscheid is, dat is logisch. 
Als mensen op jonge leeftijd een kunst- en kunsthistorisch 
besef ontwikkelen, begrijpen ze ook eerder dat er onder-
scheid mag zijn. Kunstonderwijs, net zoals sport, is helaas 
wegbezuinigd uit onze samenleving. Hier ligt een uitdaging 
voor bestuurders, ouders, kunstenaars en vele anderen 
om kunstonderwijs weer een brood-noodzakelijke kans 
te geven. Zeker als je de top wilt bereiken zonder dat het 
elitair wordt. 

De schrijfster is een kunstenaar, een kunstenaar, een kun-
stenaar, een …. Als kunst de kunst verstaat te verbinden, is 
de top nooit ver weg! 

Jan-Willem van Lieshout
voorzitter Stichting StadsGalerij

Henk Logman Brief aan Gaea Schoeters  
kunst zoekt? En wat vindt u van musea, galeries en kunst-
manifestaties…is daar in uw optiek geen kunst te vinden? U 
maakt kunst tot iets verhevens; u beweert dat kunst altijd 
vragen moet oproepen en dat als het dat niet doet het 
geen kunst is, maar ongesuikerde fastfood. Is dat niet een 
zeer hautaine, arrogante bewering? Dat wat voor de ene 
kunstkenner wel vragen oproept is voor de ander een open 
boek. U generaliseert en ik voel mij in mijn wiek geschoten 
wanneer u beweert dat, als ik een kunstwerk niet begrijp, ik 
niet tot de kaste der ingewijden van de kunst behoor en dat 
ik er in uw ogen ook geen moeite voor heb gedaan om het 
te begrijpen. Er bestaat ook nog zoiets als smaak, voorkeur, 
achtergrond en interesse. 

Uit uw manifest blijkt niet wat u met hermetische kunst 
bedoelt. Moet het gezien worden als iets onherroepelijks, 
iets vaststaands, moeten we het interpreteren als iets 
onwrikbaars, onaantastbaars? Of is hermetische kunst, 
kunst die in de boeken is vastgelegd en vastgeklonken 
aan een stroming in de kunstgeschiedenis? In dat geval 
is nieuwe kunst, dat wat we doen laten gelden als heden-
daags en actueel in uw optiek nooit kunst. En dan nog iets: 
de canon…wie bepaalt de canon en waarom moet de kunst 
zich altijd verhouden tot de canon en is het anders geen 
kunst? 

Ik wil u niet ontrieven, maar met uw schreeuwerige tekst, 
uw nogal ongefundeerde beweringen, doet u minstens  

 
even hard mee aan het door u zo verfoeide populisme. 

Ik ben het met u eens dat kunst een belangrijke rol zou 
moeten spelen in de samenleving. Kunst stelt ons vragen, 
kunst toont ons een andere kijk op de wereld. In die zin zou 
kunst gelijkgesteld moeten worden aan de wetenschap. 
Maar ik ben ook van mening dat kunst ook kunst kan zijn 
als het toegankelijk is. Die toegankelijkheid moet welis-
waar nooit een doel op zich zijn. Kunst mag wat mij betreft 
verkopen, maar het mag nooit een doel op zich zijn. Kunst 
mag verbinden, maar het is niet wenselijk als dat een doel 
op zich is. Kunst verwondert, kunst mag mensen verwarren, 
kunst mag het debat aanwakkeren. 

De kunstenaar is een kunstenaar omdat de kunstenaar 
in staat is om het anders te laten zien, maar de kunstenaar 
mag van mij ook entertainen. Het is allemaal niet zo rigide 
als dat u stelt…u plaatst kunst op een sokkel. Waarom? Mag 
kunst niet voor iedereen zijn, mag niet iedereen er iets van 
vinden, positief en negatief. Gaat het niet veel meer om een 
oprechte beleving van kunst, over authenticiteit?

U schrijft de kunst dood en geeft ons er geen alternatief 
voor terug!

Met vriendelijke groet

Valkuil

Maarten van der Laag


