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Vooraf

I.
Zeven jaar geleden, net voor ik werd gevraagd om directeur te
worden van het Nationaal Glasmuseum, publiceerde ik met
Tiziana Nespoli Het Gedroomde Museum. Het Gedroomde Museum
was een pamflet voor culturele vernieuwing: een betoog dat
gericht was op het heroveren van de oude plek van musea in het
centrum van het culturele en wetenschappelijke debat. Nogal wat
mensen reageerden geïrriteerd. Het was alsof we de vuile was van
kunst, wetenschap en musea buiten hingen. En misschien deden
we dat ook wel een beetje. Immers, we probeerden de rol van
musea te analyseren als bevestigers van zekerheden die objectief
en statisch lijken. Maar, zo schreven wij, ‘zowel in de kunst als in
de wetenschap zijn die zekerheden in beweging. Zij zijn afhankelijk van de omgeving, van de tijd en de heersende waarden. Zij
zijn een interpretatie, afhankelijk van een context. Musea wekken
de indruk dat zij de objectieve werkelijkheid tonen, maar presenteren niet meer of minder dan een subjectieve, cultureel bepaalde
mini-werkelijkheid.’ Het Gedroomde Museum was een experiment
om te zoeken naar een nieuwe relevantie voor musea.
In de jaren daarna had ik mijn handen vol aan het zoeken naar
een nieuwe relevantie voor het Nationaal Glasmuseum. Met de
neergang van de glasfabriek was ook het museum in een diepe
crisis terechtgekomen. Wie vandaag naar het nieuwe Glasmuseum
kijkt zal zeker elementen terugzien uit ons pamflet uit 2004, maar
ook is er veel gerealiseerd wat we toen nog niet hadden bedacht.
Het denken over relevantie is niet opgehouden. Voortdurend is
nagedacht over de manieren waarop we het museum weer op zin-
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< Bart Hess,
Echo , 2011
‘Ultrasoon geluid
dringt het lichaam
binnen en maakt het
transparant.
In de animatie Echo
is gespeeld met
bewegingen die worden
vastgelegd, digitaal
vertraagd en herhaald.
Deze echo’s zorgen voor
een silhouet dat stroomt
en zich transformeert
naar de bewegingen
van het lichaam.’

volle wijze konden verbinden met concrete vragen en behoeften
in de samenleving. Het museum als spin in het eigen transparante
web. Gedurende die zeven jaren ben ik doorgegaan met mijn
ideeën op papier te zetten. In diverse bladen verschenen artikelen
en op internet heb ik twee jaar lang een weblog bijgehouden.
Het belangrijkste inzicht kwam geleidelijk: het feit dat de relevantievraagstukken, die Tiziana en ik in de kunsten en de wetenschappen zagen, eigenlijk in de gehele maatschappij spelen. Ze
gelden voor alle maatschappelijke en culturele instituties zoals de
politieke partijen, de rechterlijke macht, de banken, de media en
noem maar op. De museale crisis is een veel bredere, maatschappelijke transitie gebleken. Het is de veranderende cultuur zelf die
rukt aan de deuren en ramen van onze instituties. Al die instituties proberen zich te verzetten tegen die veranderingen door een
beroep te doen op hun eigen kwaliteiten en hun eigen waarden.
Maar die waarden en die kwaliteiten worden niet meer erkend en
zelfs niet meer herkend door de mensen voor wie de instituties
werken.
En nu, in het voorjaar van 2011, vlak voor ik vertrek als directeur
van het compleet vernieuwde Nationaal Glasmuseum, heb ik
geprobeerd de vragen en inzichten die mij in de afgelopen jaren
hebben beziggehouden in een min of meer logisch verband bijeen te brengen: vijf essays over kwaliteit in een diffuse wereld.
Diverse stukken tekst verschenen eerder op mijn weblog op de
site van het Glasmuseum, soms in een iets andere vorm. In deze
publicatie probeer ik mijn ideeën weer te geven zoals die zich de
afgelopen jaren ontwikkelden. Dat is een proces geweest dat ik
in vrolijke gesprekken met Tiziana Nespoli heb doorgemaakt. De
inhoud van dit boek geeft dus ook veel van haar gedachten weer.
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II.
Toen het Nationaal Glasmuseum in januari 2008 fuseerde met de
Glasblazerij Leerdam ging een al jaren bestaande wens in vervulling. Eindelijk beschikten we over een plek waar we kunstenaars
en ontwerpers konden uitnodigen om geheel vrij te experimenteren met heet glas. Eindelijk konden we de traditie, waar het
Leerdamse glas ooit zo beroemd door is geworden, letterlijk
nieuw leven inblazen. Maar al snel kwam ook de vraag in hoeverre wij die creativiteit een richting wilden geven. Duidelijk was
dat we deze kunstenaars en ontwerpers niet wilden vragen om
het zoveelste servies of schaal of vaas te ontwerpen. Ons experimentele programma diende uitdagender te worden. En zo formuleerden we het simpele thema: Op het lijf geblazen. Door deze
onmogelijke opdracht – vloeibaar glas is zo’n 1200° Celsius –
werden ze geprikkeld om na te denken over de toepasbaarheid
van glas op het menselijk lichaam. Sinds het voorjaar van 2008
hebben tientallen ontwerpers, kunstenaars, studenten, mode- en
sieraadontwerpers in de glasblazerij gewerkt aan nieuw werk naar
aanleiding van dit thema. Omdat het oude museum vanwege
verregaande wrakkigheid in het najaar van 2007 was gesloten,
maakten we in de zomer van 2008 een tentoonstelling in Fort
Asperen met de eerste resultaten. In 2009 en 2010 verlegden we
de nadruk naar thema’s als schoonheid, ijdelheid en vergankelijkheid, ofwel het oeroude thema van de Vanitas. Op het Lijf geblazen, dat begon als een eenduidig onderzoeksproject, kreeg steeds
meer lagen van betekenis. Gaandeweg ontstond een verbazingwekkende collectie van objecten die ons vertelt over onze individualiteit, over wie wij zijn en wat wij willen. Een selectie van de
ontwerpen is vanaf de zomer van 2010 getoond in het heropende
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museum onder de titel: I’ll be Blown.
Maar hoe individueel zijn wij eigenlijk? Na tientallen jaren van
individualisering blijft er steeds minder over van onze illusie
uniek te zijn, bijzonder te zijn, anders te zijn. Zeker, we conformeren ons nauwelijks aan de kring waaruit we zijn voortgekomen, maar daarvoor in de plaats zijn kringen gekomen waarin we
zijn opgenomen. De cultuur is gefragmenteerd in steeds kleinere
subculturen. En toch, we blijven in de groep. Individualiteit is
niet meer dan een prettige illusie, een luchtspiegeling, een fata
morgana... Maar als individualiteit een illusie is, moeten we ons
daar dan bij neerleggen?
Wie zouden we kunnen zijn? Hoe kunnen we onszelf anders
zien? Dat zijn de vragen die vanaf het najaar van 2010 gesteld zijn
in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Kunstenaars en
ontwerpers hebben altijd naar nieuwe types gezocht. Types, voorbij het individu. In de glasblazerij is een zoektocht gedaan naar
De Transparante Mens. Niets is zeker, alles vloeit. We vervormen,
we transformeren, we herinterpreteren en we herzien onszelf. De
Transparante Mens gaat over iedereen die ooit iets van zichzelf
weerspiegeld heeft gezien.
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III.
Het uitzonderlijke van glas is dat het van zichzelf niets is. Een
hete vloeistof, ongevormd, maar vol van eigenschappen. Het zijn
die eigenschappen – transparantie, spiegeling, het breken van
licht, vloeiende lijnen, scherpe randen en kwetsbaarheid – die
glas mogelijkheden geven. Om verhalen te vertellen, bijvoorbeeld
in speelfilms. Als in een Hollywoodfilm een glas breekt dan kun
je er zeker van zijn dat iemand een groot verlies gaat lijden en als
de reflecties verblindend worden dan kun je er donder op
zeggen dat de hoofdpersoon langzaam maar zeker zijn verstand
verliest. Glas heeft vertellende kracht. Verhalen geven vorm aan
betekenis en betekenis is de houvast in ons bestaan. Het zijn de
verhalen die ons tot mens maken. Sommige verhalen roepen ons
op het goede te doen, ze beschrijven onze hoop, onze idealen. Al
die mensen die zich in de voorbije eeuw met glas bezighielden
probeerden hun idealen en ambities in die geblazen bel te
vangen.
Wie glas bestudeert houdt zich dus eigenlijk bezig met mensen.
Met mensen die glas ontwierpen, bliezen, die opdrachten gaven,
risico’s namen, die glazen kochten, gebruikten of verzamelden. Zij
streefden en streven nog altijd het goede na, zowel in vorm, als in
functie, als in moraal. Glas is van zichzelf een lege bel die telkens
gevuld wordt met andere verhalen. Glas, een gesmolten mengsel
van kalk, zand en soda dat gedoemd is om vloeistof te blijven.
Onbeweeglijk en breekbaar.
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Die Gläserne Frau
Er bestaat niets dan de atomen en de lege ruimte,
al het andere is mening
− Democritus

Der Betender Knabe

Met licht gebogen armen richt Die Gläserne Frau zich naar de
hemel. Het vergeelde celluloseacetaat laat ons dwars door haar
heen kijken. Haar beenderen, aderen, darmen, hart en zelfs
haar baarmoeder zijn helder gekleurd en tot in detail te zien.
Die Gläserne Frau werd ruim 75 jaar geleden gemaakt door het
Deutsche Hygiene-Museum als een museaal educatief object,
op verzoek van Amerikanen. In 1936 maakte ze de reis naar de
Verenigde Staten waar ze bleef tot 1988. Tegenwoordig is ze weer
te zien in haar geboorteplaats Dresden. De pose met de geheven
armen is ontleend aan Der Betender Knabe, een Grieks beeld in
de collectie van de Staatliche Museen zu Berlin. Deze biddende
jongeling is een beeld uit de klassieke periode van de Griekse
cultuur. Een hoogtepunt van wat Johann Joachim Winckelmann,
de uitvinder van de moderne kunstgeschiedschrijving, omschreef
als ‘edle Einfalt und stille Grösse’. Door Winckelmann werd de
Klassieke Oudheid nog meer dan voorheen de dwingende vorm
en de maat der dingen. Hij toonde ons dat in Griekenland het
absolute culturele hoogtepunt was bereikt. Op die Olympus dienden kunstenaars zich te inspireren. De biddende jongeling is een
prachtig voorbeeld van alles waar de Klassieke Oudheid voor
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stond. Een atletisch lichaam dat iets door de rechterheup zakt;
rustend op het linker standbeen, gecombineerd met een dramatisch en toch ingetogen gebaar. De christelijke iconografie is
doordrenkt van dit smekende gebaar. Jawel, smekend, want wat is
bidden anders dan smeken om gunsten van hogere machten?
Die Gläserne Frau in Dresden verenigt twee schijnbaar tegengestelde posities in onze cultuur. Aan de ene kant het streven om
door de wetenschap en door ons verstand tot een beter begrip
van onszelf en van de wereld te komen; om het onverklaarde te
verklaren; om overal dwars doorheen te kijken; om onszelf en de
wereld te snappen; om de wereld transparant te maken. Dit beeld
toont ons dat ideaal van transparantie in de meest elementaire
vorm. Aan de andere kant verbeeldt Die Gläserne Frau de menselijke onmacht. De geheven armen wijzen op iets dat groter is
dan wijzelf, het is een teken van machteloosheid, van overgave.
Zoals de hond op zijn rug gaat liggen met zijn pootjes omhoog,
de kwetsbare buik en keel onderdanig tonend. Meestal vergeten
wij mensen dat wij als die honden zijn, overgelaten aan krachten
die ons te boven gaan. We houden ons vast aan onze behoefte
om te meten, te weten, te ordenen en te modelleren in woorden,
beelden en al dan niet mystieke formules. We klampen ons vast
aan de door onszelf bedachte zinvolle perspectieven.
Diepgang

Het zinvol perspectief dat religie ons ooit wist te bieden is vervaagd en versplinterd. De leegte werd gevuld door de filosofie, de
economie, de wetenschap, de politiek en ook de kunst. Gebleven
is de gedachte dat echt inzicht jarenlang studeren vergt. Zoals
monniken hun leven aan gebed en schrift moesten wijden om
nader tot het hogere te komen, zo denken wij de realiteit uiteindelijk te kunnen doorgronden als we maar hard genoeg ons
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Simone van Bakel, z.t., 2011
‘Geïnspireerd door de
verborgen wereld van de
microscopie zoomt Simone
van Bakel steeds verder in
op het menselijke lichaam.
De keramische objecten
zijn versmolten in het
gezandstraalde glas en
dragen een huidskleur. De
glasparels zetten de klok
even stil en bedekken een
tijdloze huid in een tactiele
transparantie.’

Der Betender Knabe

Die Gläserne Frau
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best doen. De betekenis onthult zich slechts aan de zorgvuldige
beschouwer, zo was de heersende gedachte in de afgelopen
eeuwen. Voor begrip moet je werken. Diepgang – wat een ander
woord is voor transparantie – bereik je alleen door ieder detail te
bestuderen en steeds meer lagen af te pellen. Daarom zetten we
ons zo af tegen de oppervlakkigheid, wij willen transparantie, wij
willen diepgang, wij willen doorzien. Want pas als wij de dingen
doorzien zullen we de noodzakelijkheid begrijpen. Dan zullen
we weten of de hele wereld immanent is of dat er ook een transcendente werkelijkheid bestaat. Want er zijn mensen die achter
de wetmatigheden een hoger doel veronderstellen – denk alleen
maar aan de creationisten of de aanhangers van intelligent design
– en er zijn mensen die denken dat voor alles een logische verklaring bestaat, dat alles aan dezelfde natuurwetten gehoorzaamt
en dat het een kwestie van tijd is voor we die wetten hebben
ontdekt.
De ultieme graal

Er was eens een wetenschapper die dacht dat de grootste ontdekkingen al waren gedaan, we hoefden nog maar een paar invuloefeningen te doen en wij zouden alles begrijpen. We waren er
bijna. De puzzel was vrijwel gelegd. Maar de wereld bleek ingewikkelder dan hij honderdvijftig jaar geleden dacht. De realiteit
is nog altijd complexer dan we ons voor kunnen stellen. Telkens
wanneer je denkt dat je het helder ziet, doemen de tegenstrijdigheden op en blijkt het gevonden model toch niet zo vast en niet
zo zeker. Zo gek is dat niet, want modelleren is interpreteren en
abstraheren. Daar komen vooronderstellingen en hypotheses bij
te pas. Wij mensen denken in categorieën. Voor ons is een boom
een boom. Maar de natuur doet dat niet, is dom en blind, kan
geen boom bedenken. Waarom zou de natuur zich dan aan onze
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modellen houden? Je kiest je eigen abstracties want zonder die
abstracties, zonder die reducties is de wereld te complex en te
ambivalent.
De hoop dat er ooit een universeel model gevonden wordt, voor
de omschrijving van onze waarnemingen en ervaringen, blijft aanlokkelijk. Immers, hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet, maar uiteindelijk blijkt geen van je modellen bestand tegen de complexiteit.
Wetenschappers blijven zoeken, kunstenaars doen het, net als
economen en politici. Het is de heilige graal van alle tijden: een
model dat de werkelijkheid perfect beschrijft en transparant
maakt – een model als een perpetuum mobile dat eeuwig op
eigen kracht blijft draaien. De ultieme transparantie is een mooie
gedachte.
Het einde van de geschiedenis

Het is de hoop op die transparantie en de hoop op een betere
wereld die de gedachte voedt dat er vooruitgang mogelijk is.
Stelde het christendom de hoop nog op het hiernamaals – in de
hemel zou het wel goed komen – de wetenschap en de techniek
versterkten de gedachte dat de hemel misschien toch in dit leven
te bereiken zou zijn. Hegel dacht zelfs dat de menselijke geest
zich dialectisch ontvouwde naar een onontkoombaar doel en dat
uiteindelijk de geschiedenis voltooid zou zijn. Op die gedachte
bouwde Marx voort met zijn model van het socialisme met de
onvermijdelijke revoluties en eerlijk delen voor iedereen. Helaas
liep het anders. En nog maar twintig jaar geleden verkondigde
Francis Fukuyama de stelling dat het einde van de Koude Oorlog
het einde van de ideologische evolutie van de mensheid markeerde en dat de westerse liberale democratie de ultieme vorm
van regeren was. Tijd om onze waarden te exporteren naar landen als Irak en Afghanistan. We hadden het universele model
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gevonden, de geschiedenis was ten einde. Maar zie in wat voor
chaos we, twintig jaar later, zijn beland. Niets is er over van het
euforische gevoel van het begin van de jaren negentig. Het einde
der geschiedenis is een hersenschim gebleken. Ook economisch
zitten we in een enorme dip en het autocratische China is uitgegroeid tot de tweede economie van de wereld.
Het romantisch ideaal

Zo blijkt altijd alles weer anders dan we ons voorstelden. De rationele mens probeert verklaringen te zoeken waar de religie in
gebreke blijft. Maar omdat ook de rede niet overal het antwoord
op vindt, leidt de onverzadigbare behoefte aan verklaringen en
zingeving al snel na het begin van de 18e eeuwse Verlichting tot
de opkomst van de romantiek. In de romantiek gaat het om het
gevoel en om het niet-verstandelijke begrijpen. Prachtig is dat in
beeld gebracht door Caspar David Friedrich met zijn overweldigende landschappen die bekeken worden door een of enkele personen, op de rug gezien en liefst met een Wanderstock in handen.
De grootse en meeslepende natuur tegenover de zoekende mens.
In die vroege 19e eeuw ontstaat het ideaal van de kunstenaar als
ziener, de persoon die contact heeft met hogere waarheden en
diepere inzichten waar andere mensen van verstoken blijven. De
kunst wordt een manier om greep te krijgen op de wereld, zoals
ook de religie, de wetenschap en filosofie dat zijn. Een manier
om ons lot in eigen hand te nemen, om ons minder kwetsbaar
tegenover de elementen te voelen. Rüdiger Safranski beschrijft de
romantiek als een voortzetting van de religie met esthetische middelen. Kunst en geloof gaan hand in hand. Waar bewijzen ons in
de steek laten, steekt altijd het geloof de kop weer op. Geloof in
een god, geloof in een betere wereld, geloof in ons eigen kunnen.
Waar is dat sterker te zien dan in Leerdam, aan het begin van de
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20e eeuw, waar de spirituele fabrieksdirecteur Petrus Marinus
Cochius de plaatselijke glasfabriek meermaals aan de rand van
het faillisement brengt door zijn experimenten met gelijkgestemde kunstenaars en architecten zoals Berlage, De Bazel en
Frank Lloyd Wright? Cochius voelt zich thuis bij praktisch iedere
spirituele groepering. Hij is theosoof; vrijmetselaar; priester van
de Vrij-Katholieke Kerk; penningmeester van de Orde van de
Ster in het Oosten, de organisatie rond Krishnamurti; lid van de
Praktisch-Idealisten Associatie en van de Rotary. Op werkdagen is
hij fabrieksdirecteur en in het weekeinde gaat hij in soutane de
goegemeente voor. Het zakelijke en het geestelijke leven zijn bij
Cochius onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cochius, Berlage,
De Bazel en anderen streven naar een nieuwe vormgeving die
meer ‘waarheid’ in zich draagt dan de goedkope imitatieproducten uit de fabriek die ambachtelijke technieken proberen na te
bootsen. Daarbij zoeken zij inspiratie in de natuur en bij geometrische verhoudingen, want is het niet de wiskunde die zo wonderwel in staat is om de wereld accuraat te beschrijven?
Mathematische principes moeten van zichzelf dus wel goed zijn.
Die innerlijke werkelijkheid der dingen kan niet anders dan een
positieve werking hebben op het publiek. Verkoopcatalogi in de
jaren twintig dragen mooie titels als Het Schoone Wint of Neemt het
Schoone. Kunst, marketing en geloof in een betere wereld gaan
hier samen, want wie dit glaswerk koopt komt toch wat dichter
bij het schone, het goede en het ware.
Cochius staat met zijn geloof in de maakbaarheid van de wereld
zeker niet alleen. Denk bijvoorbeeld aan de modernistische architecten onder aanvoering van Le Corbusier met hun optimisme
dat een rationele aanpak het goede zal brengen. Die idealen leiden tot enorme theoretische verhandelingen maar ook tot woonmachines. Ideeën waarop niet alleen De Bijlmer wordt gebouwd
maar ook de eindeloze betonflats in de oostbloklanden. Ondanks
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het overduidelijk tekortschieten van de kunst in haar streven
om de wereld te verbeteren blijft de kunst geloven in de eigen
betekenis. Ook al zoekt de kunst de ruimte in de loop van de 20e
eeuw meer en meer in het ongevaarlijke reservaat van de eigen
autonomie.
Aan het begin van de eeuw bloeit de maatschappelijke illusie
nog volop. Denk aan de Italiaanse dichter Marinetti met zijn
Futuristisch Manifest: ‘Wij willen de liefde voor het gevaar bezingen, de vertrouwdheid met energie en roekeloosheid. Moed, vermetelheid en rebellie zullen essentiële elementen van onze poëzie
zijn.’ De futuristen zijn van mening dat oorlog de enige hygiëne
van de wereld is. Daarin zijn zij ongekend rechtlijnig, want rechtlijnigheid is een bepalend kenmerk van de moderne tijd.
No straight lines

Berend Strik,
No Straight Lines, 2011

mens te vinden? Plekken waar wat uit komt, of waar we wat in
stoppen. We zweten, we bloeden, we poepen, we snotteren en
snuiven. Nergens is de mens zinlozer, onbegrijpelijker of tragischer. Nergens is een rechte lijn te vinden. De enige rechte lijn
is de denkbeeldige as van de symmetrie. Maar was het niet de
Griekse kunst die ons leerde dat een beeld door de heup moest
zakken? Het marmeren beeld kwam pas tot leven nadat de rechte
lijn doorbroken was. Zie daar de kracht van Der Betender Knabe.
Die Gläserne Frau uit Dresden staat stokstijf, de symmetrie zou
verstoord raken en daarmee de illusie van de rechte lijn, de illusie van transparantie en van begrip. Wij mensen kronkelen in het
licht van de chaos, de zinloosheid. We kronkelen als onze darmen, als onze hersenen, als het snot in onze neus. Berend Strik
laat ons door de kont van zijn transparante mens naar de wereld
kijken. Alleen, zijn mens is niet meer transparant.

De moderne tijd beloofde ons te verlossen van het noodlot; van
het tragische van ons bestaan. De moderne tijd beloofde ons
de rechte lijn, beloofde ons orde te scheppen. De moderne tijd
stelde ons zekerheden in het vooruitzicht. De zekerheden van
de wetenschap en de logica, de zekerheden van de rechte lijn.
Immers, de rechte lijn is functioneel en rationeel. De rechte lijn
ruimt op, snijdt af en wijst de weg. De rechte lijn verbeeldt onze
hang naar zekerheid. De rechte lijn is de laatste van onze idealen,
de laatste van onze illusies. Immanuel Kant zei meer dan tweehonderd jaar geleden: ‘Van hout zo krom als dat waarvan de mens is
gesneden kan niets worden getimmerd dat helemaal recht is.’ Wij
mensen kennen geen rechte lijnen, noch in ons lijf noch in onze
logica. Dat was het startpunt van Berend Strik voor zijn transparante mens. Strik maakte een vlezige neus, een harige oksel, een
rommelig kutje onder een ronde buik en een opengetrokken
aars tussen twee bolle billen. Zijn er tragischer plekken aan de
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When the chips
are down
You see, their morals, their code, it’s a bad joke.
Dropped at the first sign of trouble.
They’re only as good as the world allows them to be.
I’ll show you.
When the chips are down, these... these civilized people,
they’ll eat each other.
See, I’m not a monster. I’m just ahead of the curve.
− The Joker in The Dark Knight, 2008

Het spiegelpaleis

< Berend Strik,
No Straight Lines, 2011

Zo’n tweehonderd jaar heeft het geduurd, het tijdperk waarin
Verlichting en romantiek als een Yin en Yang van onze westerse
cultuur innig met elkaar verstrengeld waren. De tijd waarin de
strenge rede een complement had in het geloof dat er krachten
waren die ons mensen te boven gingen. Krachten die we niet
konden beredeneren maar wel konden invoelen. Het dyonisische
zoals Nietzsche het noemde, tegenover de rationaliteit van het
appolinische. Zonder inspanning was geen diepgang mogelijk,
zonder studie en contemplatie geen transparantie. De romantische
mens geloofde in het hogere, het diepere, datgene waar je moeite
voor moest doen. Maar dat geloof is geërodeerd... We beleven nu
het einde van de oude romantiek, de overgang van enkelvoudige
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waarheden en van onomstreden kwaliteiten naar een wereld
waarin kwaliteit persoons-, tijd- en contextgebonden is. Kwaliteit
was dat wat aan de normen voldeed, maar als de normen niet
meer universeel zijn dan kan ook de kwaliteit dat niet meer zijn.
Nog maar een paar jaar geleden hoorde ik de directeur van een
van de grootste Vlaamse musea verkondigen dat Rubens objectief
belangrijker was en altijd zou blijven dan bijvoorbeeld Madonna.
Lady Gaga kenden we nog niet. Hij geloofde in een objectieve
kwaliteit, zoals de kunstenaars aan het begin van de 20e eeuw
die in de mathematische kwaliteiten van schelpen en kristallen
universele schoonheden meenden waar te nemen. Of de architecten van de renaissance, die in centraalbouw een weerspiegeling van een hoger soort zagen, van rust, orde en regelmaat. In
de barok leerden architecten dat weerspiegeling mooi was maar
dat het toch effectiever was om de blik via het hoogaltaar naar
God de Vader daarboven te leiden. De barokke kerkbouw werkte
beter om de kudde te hoeden. In weerwil van het streven van de
roomse kerk, die helemaal geen belang zag in mondige en geletterde schaapjes, is onze kennis in volgende eeuwen geëxplodeerd.
Wetenschap, filosofie, politiek, economie en kunsten hebben ons
telkens andere perspectieven op de wereld geboden. Telkens
nieuwe beelden, nieuwe fantasma’s, nieuwe inzichten die ons de
illusie van transparantie en doorzicht gaven. Inmiddels lijkt het
alsof we in een spiegelpaleis zijn beland, een spiegelpaleis waarin
ons enkelvoudige bestaan tot in het oneindige gereflecteerd
wordt. We beginnen ons voorzichtig te realiseren dat een model
alleen nog werkbaar is in een specifieke context. Maar sommige
modellen of hersenschimmen zijn zo sterk, en gaan al zo lang
mee, dat velen zich niet kunnen voorstellen dat het modellen
zijn, constructies die ooit verzonnen zijn omdat ze handig waren
en van pas kwamen. Betekenis is tijdelijk en heeft zijn universele
kracht verloren. Vroeger was het beter.
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Klaagzang

‘Vroeger was het beter, vroeger konden we ergens in geloven. Toen wisten
we nog dat we moesten bidden om in de hemel te komen, voorbij het
aardse tranendal. Vroeger was er de belofte dat je het verder kon schoppen dan je ouders. Vroeger geloofden we in een betere wereld. Vroeger
was er hoop op meer, op hoger. Vroeger was er de eerste stofzuiger; de
eerste in de familie die naar de universiteit mocht. Vroeger was je de eerste in de straat die een tweedehands Eend kocht en later een Volkswagen.
Nu is het geloof weg, je ouders hebben alles bereikt, waar kun je je nog
mee onderscheiden, waarom zou je je stoel nog uitkomen? Vroeger was er
de uitdaging om je zieleheil veilig te stellen, nu weet je dat dat een illusie
was. Nu weet je dat geld het leven niet gelukkiger maakt, hoogstens
gemakkelijker. Nu weet je dat er geen zin, geen plan is. Nu weet je dat er
na de dood niets is, ook geen hemel om je best voor te doen. We hebben
het centrum van het universum verloren, we zijn niet meer de door een
Heilige Geest ingeblazen Godsgeschenken, we zijn toeval, een speling van
natuurkrachten. Een schimmel die weggeblazen wordt bij het minste of
geringste. Nu weet je dat je niet veel verder komen zult en dat er vooral
bedreigingen zijn. Nu weet je dat Turken en Polen achter jouw baantje
aanzitten. Nu weet je dat die Marokkanen het waarschijnlijk verder zullen
schoppen dan jijzelf. Er is niets meer. Niets meer om voor te leven, niets
meer om voor te strijden, niets meer om je stoel voor uit te komen. Alle
illusies zijn gedoofd, het is voorbij, über und aus. Milieu is boring want
ook dat wordt alleen maar slechter. Minder stoken, minder consumeren,
flikker toch op. Nostalgisch hangen we aan normen en waarden van illusies
uit het verleden, van identiteit en toen de belofte nog bestond. Wij, wij zijn
decadent en ongelovig geworden. Alleen die moslims hebben nog wat om
voor te leven. Zij kennen geen twijfel. Mijn God, mijn God, waarom hebt
gij mij verlaten!’
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Zuiver op de graat

Hoe heerlijk is het geen twijfel te kennen of tenminste de twijfel
te kunnen negeren. Daarvoor moet je wel een professional zijn.
Ieder model kent zijn eigen professionals. Dat zijn niet per se de
mensen die de modellen hebben bedacht of uitgevonden, maar
de mensen die de regels in de gaten houden. In de religie zijn het
de priesters, in het bedrijfsleven de adviseurs en de CEO’s, in de
kunsten zijn het de conservatoren, directeuren en de meeste kunstenaars. Professionals zijn modelvolgers, zij houden de normen en
de waarden in de gaten. ‘Spelen we het spel wel zoals het hoort?’
De professionals vertellen ons wat goed en fout is, zij houden de
hoofdlijnen van het model, de premisses in de gaten. Het zijn
de deskundigen die het model verfijnen, soms een klein beetje
bijstellen, stiekem wel eens valsspelen (maar dat nooit toegeven
natuurlijk). In ieder vakgebied staan er deskundigen op die het
model zuiver op de graat houden; het bevriezen. Dat geldt niet
alleen voor de professionals van de kerk, de kunsten of de wetenschap, maar ook voor deskundigen die je bijvoorbeeld vertellen
hoe je Twitter of Facebook dient te gebruiken. Zelfs zoiets profaans als sociale media kent dus zijn eigen professionals, want
waar volgelingen zijn staan al snel deskundigen op.
Maar hoe sterk een voorstelling om greep te krijgen op de wereld,
een professie, ook is, uiteindelijk verliest ieder model zijn waarde
want de werkelijkheid is grillig en complex en dom en blind. In
plaats van ons te helpen gaan de normen ons belemmeren. Er
wordt wat gemorreld, wat veranderd door enkele vooruitstrevenden maar uiteindelijk verliest het model zijn functie of doelgerichtheid. Dat hoeft niet met grote schokken gepaard te gaan, ze verliezen hun beschrijvende kracht, hun beeldende kracht, en daarmee hun relevantie. De kwaliteit wordt niet meer herkend, men
zegt niet dat het slecht is maar ‘het is saai...’ Dat wat we enkele
decennia geleden nog belangrijk vonden, wordt nu weerlegd
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door nieuwe modellen. En dat betekent dat al die professionals in
die vastgelegde instituties hun positie verliezen, tenzij ze de flexibiliteit hebben de nieuwe waarden te herkennen.
De waarden van Job Cohen, van ‘solidariteit’, ‘de zwakkeren steunen’ en ‘de boel bij elkaar houden’ daar heeft Wilders helemaal
niets meer mee en dat zegt hij ook. Hij komt simpelweg op voor
het eigenbelang van de meerderheid. De zorgelijke rimpels van
wat wij beschaving noemden worden afgelegd. Waarom zijn de
mensen boos? Omdat er niet goed voor hen wordt gezorgd?
Omdat ze bang zijn voor wat de elite hen toebedeelt? Omdat ook
zekerheid een illusie bleek en omdat ze bang zijn teruggedreven
te worden naar het minimum van hun bestaan? Omdat er op hen
neergekeken wordt? Is het een cultuurstrijd? Jouw waarden zijn
de mijne niet, ik kom op voor het eigenbelang. Is dat waar het
populisme van het eigenbelang ons brengt? En wat is daar mis
mee? Want de wereld is toch zonder blijvende waarde? Er is doel
noch reden; goed noch kwaad; nut noch zin. En zo zijn we op de
puinhopen van de rede terechtgekomen. We kunnen langzamerhand niet anders concluderen. Niets staat vast, de wereld is dom
en blind en redeloos en doelloos. Maar wat rest ons dan? Als je
dat geconstateerd hebt: ‘de wereld is dom, blind en doelloos...’
Hoe kun je dan nog door? Wat is dan het perspectief? Waar brengt
ons het nihilisme?
Do I really look like a guy with a plan? You know what I am?
I’m a dog chasing cars. I wouldn’t know what to do with one if
I caught it. You know, I just... do things. The mob has plans, the
cops have plans, Gordon’s got plans. You know, they’re schemers.
Schemers trying to control their little worlds. I’m not a schemer.
I try to show the schemers how pathetic their attempts to control
things really are.
− The Joker in The Dark Knight, 2008

30

31

Naomi Filmer,
Suspended Body Scapes
(schetsen), 2011
‘Bellen zijn geblazen op
anonieme en abstracte
lichaamsdelen. De vlezige
tonen van het glas
reageren op de kleuren
van het lichaam. Over
de volumineuze bellen
is een huid van leer
getrokken die herinnert
aan handschoenen, zadels
en tuigen. Gevormd op
de anatomie hangen ze
sensueel verveeld.’

Katharsis

Nihilisme is onleefbaar, daarom zoeken we, ieder voor zich, naar
nieuwe idealen. Afgelopen januari publiceerden Michiel Schwarz
en Joost Elffers hun Manifest voor het Sustainisme. Een manifest in
dezelfde soort gloedvolle bewoordingen als honderd jaar geleden
die van Marinetti: ‘Er is een nieuwe tijd aangebroken. We zien
een nieuwe fase in de cultuur, vergelijkbaar met het modernisme
van de vorige eeuw. We geven een naam aan het nieuwe tijdperk:
het sustainisme. Op het modernisme en het postmodernisme
volgt het sustainisme. Nu oude modellen aan het einde van hun
levensloop zijn gekomen, biedt het ons een nieuw toekomstperspectief.’ Wat het sustainisme precies inhoudt doet er niet toe, de
naam zegt het wel een beetje. Belangrijker is het taalgebruik. De
auteurs sluiten aan, al dan niet ironisch, bij een lange traditie van
manifesten die een eeuw geleden nog grote invloed uitoefenden.
Maar of dat nu nog werkt? Zijn we onze naïviteit niet al te veel
verloren? We zijn niet vergeten waar de manifesten van Marx,
Mao, Marinetti en Mondriaan toe hebben geleid. De dagen van de
idealistische geschriften lijken geteld.
Maar hoe kunnen we verder als ieder hooggestemd ideaal bij
voorbaat in de kast der hallucinaties wordt bijgezet? Het mag zo
zijn dat de wereld doelloos is maar daar kunnen we het niet bij
laten. We zijn hier nu eenmaal en tenzij je zegt dat je je voor de
trein gooit kun je er net zo goed het beste van maken, wat je daar
ook onder verstaat. Filosofisch is er geen enkele zin, maar dat wil
niet zeggen dat we daar naar moeten leven. ‘Gij zult niet doden’
is nog altijd een prettig beginsel en zo zijn er meer afspraken die
zo gek niet zijn. Daarom is de conserverende kracht van professionals op alle mogelijke gebieden best handig.
En daarbij, als de wereld dom, blind en doelloos is en als goed
en kwaad niet bestaan dan kun je ook niks fout doen. Pas als we
alle illusies hebben laten varen zijn we vrij. Als niets universeel
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en niets voor eeuwig is en als alles doelloos is dan mag je je ook
als die eendagsvlinder mee laten voeren door het spel. Ruim voor
Huizinga beschreef Schiller de waarde van het spel voor onze
cultuur. Zoals taal abstractie is, zo is spel het experiment van onze
cultuur. Spel en taal zijn beiden hulpmiddelen om de wereld te
doorzien. Spel helpt ons bij het maken van cultuur. Taal is het
voertuig, de constructie. Spel is de brandstof, de energie, de vonk.
Want in het spel wordt gespeeld met abstracties, het spel leidt tot
onverwachte inzichten. Spel is experimenteren met het onvoorspelbare en het onvoorstelbare. Als je die gedachte doortrekt
kun je je ook als museum, of theater, of politieke partij, mee laten
voeren met de schimmen van de dag. Want als het zinnig wordt
bevonden dan is het dat, hoe onzinnig ook.
Lang leve de nieuwe vorm

Iedere cultuur heeft zijn eigen kwaliteiten. Maar kwaliteiten verliezen hun waarde omdat ze geen betekenis meer hebben in de
nieuwe tijd. Vasthouden aan oude kwaliteiten is onverantwoorde
nostalgie, verlangen naar een tijd die voorbij is, vasthouden aan
normen en waarden van het verleden.
Altijd staan er nieuwe generaties op die lak hebben aan de oude
regels en die nieuwe regels bedenken. Door het nieuwe spel
te spelen kom je tot nieuwe inzichten en nieuwe beelden. Het
oude spel is dood, lang leve de nieuwe kwaliteiten. Lang leve de
nieuwe vorm.
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De wereld is
mijn voorstelling

A. De werkelijkheid als droom.

T. Misschien is dat wat Boeddhisten onze Boeddha-natuur noemen
en anderen Christus... Ieder mens is verzonnen in ieder mens’
eigen geest... Ik ben God want ik droom.
A. Geen oersoep maar droomsoep.

T. De werkelijkheid als droomsoep. Ik ben dus ik droom.
A. Denken is gevaarlijk omdat je wakker kunt worden.

Het leven is alleen te rechtvaardigen als een esthetisch verschijnsel
− Friedrich Nietzsche

T. Ik droom dus ik ben en met mij de werkelijkheid... Als ik stop
met dromen ben ik nihilist en met het beëindigen van mijn droom
stopt de werkelijkheid.
A. Een droom is beeldend. Beslissende momenten zijn
daarmee meesterwerken van onze verbeelding.

		Droomsoep

T. Dan snap ik eindelijk waarom geest en materie één zijn...
wat Einstein ooit schreef... alles is een gedachtengolf.

A. Eigenlijk moeten we eens een ander woord voor werkelijkheid bedenken.

A. ... een gedachtengolf is een droom.

T. Voor veel filosofen bestaat er geeneens een werkelijkheid, is alles
al bedacht, maar een nieuw woord? Gaan wij bedenken...

T. En als je wakker wordt ben je dood. Geschiedenis is
de beschrijving van de droomgolf.

A. Is de werkelijkheid de beleving van onze ordeningsprincipes?
Of is het gewoon soep?

A. Juist die moeten we dus herschrijven.

T. Ik geloof niet dat er werkelijke ordening bestaat, alleen door ons
bedachte wetten.

T. E=SMS2 > zou die dan toch kloppen?
A. Je droomt het alleen.

A. Wat is dan het verschil tussen een wet en een ordeningsprincipe?

T. Wetten zijn onvermijdelijkheden die wij toedichten aan het
karakter van de soep. De wetten die wij denken waar te nemen,
monden uit in ordening, in modellen die delen ervan ‘beschrijven’.
Ordening op zich is de term die wij toebedelen aan een bepaald
afsprakenstelsel en bestaat wat dat betreft niet als soep. Van wetten
denken wij dat zij wel bestaan in de soep.
A. Als je twijfelt aan het concept werkelijkheid dan worden wetten
ordeningsprincipes. Dan valt volgens mij het verschil weg.

T. Als je gaat twijfelen aan de werkelijkheid, is alles bedacht,
ook de soep zelf. Wat ik mij als kind wel afvroeg.
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Overvloed

In zijn bijdrage aan de bundel Cultuur en Media in 2015 verbaast
Bas Heijne zich erover dat bijna geen van de hoogopgeleide
studenten die hij treft in het Brechthuis in Berlijn nog weet wie
Bertold Brecht is. ‘Brecht als cultureel referentiepunt bestond
voor hen niet. [...] Grote namen raken binnen een generatie in
de vergetelheid, halfvergeten kunstenaars worden herontdekt
en schuiven van de marge naar het centrum van de canon. [...]
Wat vroeger dynamisch was, ziet er nu hopeloos versplinterd
uit. Wijdverbreid is het gevoel dat het de burgers van de heden-
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< < Gerrit+Natasja,
Gimme some skin, 2011
‘Kleding bedekt ons
lichaam en weerspiegelt
onze identiteit. De naakte,
glazen lichaamsdelen van
Gerrit + Natasja zijn van
binnen aangekleed. De
identiteit komt van binnen.’

daagse samenleving aan gemeenschappelijke referentiepunten
ontbreekt. Daardoor wordt het steeds moeilijker een gemeenschappelijke taal te vinden, zodat vervolgens het hele idee van
een samenleving op losse schroeven komt te staan.’ Hoeveel
individualiteit, hoeveel versplinterde kennis kan een samenleving
verdragen?
Kennis is immers niet iets wat je bezit maar waarover je kunt
beschikken. Zoals ooit de boekdrukkunst onze capaciteiten om
kennis te accumuleren heeft laten exploderen, zo biedt nu het
internet een enorme stuwkracht aan verzamelen en toegankelijk
maken van kennis. Moesten onze ouders nog vrijwel alles uit hun
hoofd leren, onze vaardigheid is goed zoeken. Alles wat een mens
zou willen weten staat onder knopbereik. Een enkele computer
verslaat een mens gemakkelijk qua kennis. Een computer woont
in de kennis. Wij moeten aanbellen.
Overigens is in de afgelopen eeuw niet alleen kennis over ons
uitgestort, maar ook allerhande producten en diensten. Terwijl
de Drentse Bartje vroeger met de klabatse kreeg omdat hij niet
voor bruine bonen wilde bidden, een keuze was er niet – er was
één God en één gerecht – zijn we tegenwoordig de hele dag
bezig met kiezen. Waaraan besteden we onze aandacht en waaraan besteden we onze euro’s? De overvloed is zo groot dat de
oplagen van kranten onder druk staan, dat televisieprogramma’s
moeten concurreren om steeds minder kijkers omdat die ook
op internet hun mogelijkheden hebben. Naar de oudejaarsconferences van Wim Kan werd door meer dan de helft van de
Nederlanders gekeken. Youp van ‘t Hek en al die anderen moeten
het met een fractie daarvan doen. Het aantal musea is geëxplodeerd, net als het aantal tentoonstellingen dat je er kunt zien. Jaar
na jaar neemt de concurrentie toe. De overvloed maakt dat we telkens weer moeten kiezen. Gaan we naar de middagvoorstelling in
de schouwburg of naar die tentoonstelling in het Rijksmuseum,
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of toch maar naar de PC Hooft? Kies ik voor links of rechts of
toch nog één keertje confessioneel? Wat zal ik kiezen?
Gelukkig kunnen we alles veel efficiënter doen dan veertig jaar
geleden. We zijn geen tijd meer kwijt aan de afwas en internet
biedt ons de meest actuele informatie. De routeplanner op onze
smartphone leidt ons overal vlug naar toe. Maar de tijdnood neemt
niet af. Telkens weer staat het water ons aan de lippen. We moeten
kiezen want we willen niets missen. Daarom moeten we ons specialiseren en efficiënter worden. Pardon? Specialiseren om niets
te hoeven missen? En kiezen we echt zelf? Of wordt er voor ons
gekozen? Door de televisie, door winkels, door musea, door onze
vrienden? Psychologen hebben met experimenten onder studenten
aangetoond dat een teveel aan keuzes leidt tot totale apathie en
besluiteloosheid, terwijl gedrevenheid en doelmatigheid bevorderd
werden door dwang en beperking. Laten we ons niet eigenlijk continu en ritueel verleiden, waarbij de vrije keuze een illusie is?
		Rituelen

‘Op een dobberend luchtbed lig ik te denken over rituelen. Loom steek
ik mijn hand in het water als de betonnen rand nadert. Wat is een ritueel? Is een ritueel iets waarmee je probeert vat te krijgen op een situatie? Is een ritueel een bezwering? Is een kerkdienst een ritueel? Een
vergadering? Het gezamenlijk eten ‘s avonds? Is de kracht van herhaling de zin van het ritueel? De voorspelbaarheid? Kun je aan de hand
van rituelen onderliggende normen achterhalen? Maakt het ritueel ons
wereldbeeld transparant? Ik kijk in het water en zie mezelf vervormen.
Geeft een ritueel een goed gevoel? Wanneer geeft iets een goed gevoel?
Als je het snapt? Als je het beheerst? Is een ritueel prettig vanwege
de herkenning? Prettig is datgene wat controle geeft. Geborgenheid en
controle zijn natuurlijke behoeften en drijfveren. Is leven net zoiets als
wiskunde? Werkt het pas als je de grondstellingen aan wilt nemen?
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Zijn rituelen dan dwangmatig gedrag? De kortste afstand tussen twee
punten is een rechte lijn. Rituelen en axioma’s bezweren de twijfel.
Leven is bezweren en net als de spinnende kat rollen wij ons op.’

Taal

Leven is bezweren en goede modellen zijn verleidelijk maar ook
verradelijk. We gaan er in geloven, we kunnen de wereld niet
meer anders zien. We gaan de werkelijkheid afmeten aan het
model en als de waarnemingen niet meer passen op het model
dan proberen we de waarnemingen te negeren of zo te interpreteren dat het model weer klopt. We rollen ons op. Het proces waardoor de waarneming of het product en het verwachtingspatroon
op elkaar worden afgestemd noemen we marketing. Dat geldt niet
alleen voor producten maar ook voor wereldbeelden. Beelden
spelen daarin een belangrijke rol, maar ook woorden, want woorden zijn de abstracties waaraan we de betekenissen hangen in
ons hoofd. Men zegt dat één beeld meer vertelt dan duizend
woorden. Vergis je echter niet in de kracht van het woord. Met
één welgemikt woord bereik je miljoenen mensen. Het is het
woord dat de betekenis in onze hoofden vormt. Woorden sturen ons denken. Dat weten de reclamemakers van Melk de witte
motor en dat weten de propagandisten van politieke partijen. Het
populairste woord dat dat mechanisme beschrijft is framing. De
grote kampioen van framing is nieuw-rechts. Denk aan het taalgebruik van George W. Bush en Donald Rumsfeld met zijn known
and unknown unknowns. Een aantal jaren geleden kregen zij de
zeldzame gelegenheid om gewapenderhand hun idealen over de
wereld te verspreiden. Preemptive strike is zo’n gevleugeld begrip.
Aanvallen voor je aangevallen wordt, want daardoor kun je erger
voorkomen. Of toch niet? War on terror is ook een effectief begrip
want het legitimeert de vreselijkste vernederingen. Amerikanen
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zijn de meesters van het beeldende woord, op alle gebieden.
Tax relief geeft de indruk dat je die enorme druk wegneemt die
op ieders schouders drukt. Dat de keerzijde is dat de wegen niet
meer onderhouden worden, hoor je niet in die twee woorden.
Na Bush komt Obama, niet rechts maar links en toch kan hij er
ook wat van. Yes we can is eigenlijk niets meer dan een opruiende
kreet die mensen een goed gevoel geeft, de hoop op een beter
leven. In Nederland bakken politici er beduidend minder van.
Bij de laatste landelijke verkiezingen verklaarde het CDA dat
Nederland op ons kan rekenen en de PvdA zei dat iedereen meetelt.
Officiële campagneslogans. Nee, in Nederland is het Wilders
die de politieke betekenissen framed door middel van de taal.
Betekenis bestaat in ons hoofd en is altijd tijdelijk. Betekenis is
een ritueel dat ons houvast geeft in de blinde en domme werkelijkheid. Betekenis is de interpretatie van onze waarnemingen.
Niet alleen de taal is het voertuig van de betekenis – woorden,
zinnen, poëzie – maar ook de verbeelding door reclamemakers,
door kunstenaars en fotografen.
Doelmatige verbeelding

Er was een tijd dat de verbeelding grotendeels voorbehouden
was aan kunstenaars. Die tijd is meer dan tweehonderd jaar geleden beëindigd door de komst van nieuwe druktechnieken en de
fotografie. Kunstenaars eisten daarom de ruimte op om datgene
te verbeelden wat de ander zo scherp niet ziet. De romantici met
hun ontvankelijkheid voor de natuur en gevoeligheid voor het
hogere, bepalen gedurende twee eeuwen het idee van de geniale
kunstenaar. De 19e eeuw is de tijd waarin het gevoel een hoofdrol
in onze cultuur opeist. Kunstenaars leggen niet alleen de waarneming zo zakelijk mogelijk vast maar zij gaan die ook interpreteren
en ze proberen tot nieuwe betekenissen en een nieuwe werke-
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lijkheid te komen. Sinds de vroege 19e eeuw spelen kunstenaars
een grote rol bij de verbeelding van vrijwel alle revolutionaire
wereldbeelden. Van het socialisme tot het kapitalisme en van de
romantiek tot het modernisme. Kunst is een meer of minder aarzelend zoeken naar nieuwe betekenissen. Een idee, een vorm, een
vraag, een krabbel. De kunst dient ons te verrassen, de wereld te
laten zien op een wijze zoals we die niet eerder zagen. Beelden
die ons voor even dwars door de objectieve waarnemingen heen
laten kijken maar kort daarna ook schimmen blijken, want in een
oververhitte tijd is betekenis vluchtiger dan ooit.
Het is het gevoel waarop de kunst zich in de afgelopen tweehonderd jaar heeft kunnen ontwikkelen. De meesters van de gevoelsmatige uitdrukking zijn de dichters en de beeldend kunstenaars.
Tegenover het objectiverende ideaal van de wetenschap stellen
zij het subjectiverende ideaal van de verbeelding. Objectiviteit
is de feiten op een rijtje zetten. De feiten die we zo vaak aanzien
voor de werkelijkheid zelf. Objectiviteit probeert geen standpunt
in te nemen, alleen koel te beschrijven. Subjectiviteit daarentegen
is waarderen, is kiezen. Subjectiviteit realiseert zich dat het ene
waardevoller is dan het andere. Waardevol in een bepaalde context voor een bepaald persoon en een bepaald doel.
Waardevol

Wat de één saai vindt kan voor de ander verrassend waardevol
zijn. Neem mijn zoon, hij vindt musea saai. Alle musea? Hij zegt
van wel, maar dat is niet waar. Twee jaar geleden waren we in
Istanboel en daar bezochten we het Archeologisch Museum. Van
buiten een tempel en van binnen een aaneenschakeling van grijze
en beige tentoonstellingszalen met daarin een onafzienbaar aantal vitrines, grotendeels gevuld met aardewerken potten, al dan
niet aan diggelen. Miljoenen grijsbruine scherven. Übersaai zou
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ik zeggen, maar niet voor mijn zoon. Hij liep van de ene naar de
andere vitrine, maakte foto’s met zijn mobieltje en raakte regelmatig achterop bij de rest van het gezin. Toen we weggingen
straalde hij nog. Dit was allerminst een saai museum. Een paar
weken eerder had hij immers zijn eerste les in pottenbakken
gehad. Gegrepen door de techniek en gegrepen door de vele
vormen was hij gefascineerd door klei. Voor hem was dit museum
een schatkamer.
Saai is het boek dat je niet weet te boeien, saai is de tentoonstelling met spullen die je niets te zeggen hebben. Saai is een ander
woord voor betekenisloos en dat is precies het probleem waar
culturele instellingen als musea mee worstelen. Vaak geven we
de bezoeker de schuld. Die moet beter zijn best doen, want het
verhaal is ‘toch werkelijk belangrijk’. Of we verpakken het in een
belevenis. ‘Als we er een attractie van maken vinden ze het misschien wél leuk, en wie weet, misschien blijft er wat hangen.’ Maar
een belevenis is symptoombestrijding, het lost de kwaal niet op.
De werkelijke kwaal is dat de betekenissen die het museum probeert over te brengen vaak slecht aansluiten op de leefwereld
en de interesses van nieuwe generaties. Musea worden beheerd
door mensen die hun best doen hun kijk op de spullen over te
brengen. Mijn zoon was gefascineerd door de potten en de scherven. Maar de fascinaties van de archeologen in dat museum in
Istanboel zijn ongetwijfeld heel anders van aard dan die van mijn
zoon die opeens een groot aantal voorbeelden zag om zelf mee
aan de slag te gaan. Hij is geïnspireerd geraakt.
Kiezen en suggereren

Vroeger hoefden we niet geïnspireerd te raken, vroeger wisten
we dat er voor ons werd gekozen, door de priester, de dominee
en de dokter. Wat zij kozen was goed, we hadden niets te kiezen.
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Saai was een luxe die niet bestond. Met huid en haar waren wij
overgeleverd aan degenen die boven ons stonden. Je deed wat
je werd opgedragen. Slechts de groep waarbinnen we geboren
waren had voor ons betekenis en was richtinggevend. Voor de
gereformeerden was het de Statenbijbel en voor de katholieken de Paus. Maar de enkele autoriteit is vervangen door vele
autoriteiten. De oude, betekenisgevende instituties kalven af.
Het gevolg hiervan is dat zaken die vroeger belangrijk waren,
omdat Meneer Pastoor het zei, tegenwoordig minder belangrijk
lijken. Tegenwoordig stellen wij onze persoonlijkheid samen. Dat
wat mijn vrienden mij suggereren via MSN, Hyves, Facebook of
Twitter heeft nu betekenis voor mij. Wij allen laten voortdurend
weten of iets goed, aardig of leuk is. Ik kies wat mij wordt gesuggereerd. De rest is saai, want wat ons niets te vertellen heeft, heeft
geen betekenis. We zijn de curator van ons eigen en van andermans leven geworden. Want het is de curator die kiest en dus verdient de curator respect. Respecteren ging vroeger omhoog, het
was hiërarchisch, tegenwoordig is respect horizontaal. Hoefden
we vroeger alleen het gezag en de kerk te respecteren, nu moeten we al die minipersoonlijkheidjes respecteren. Leven is kiezen
en ik heb gekozen dus ik verdien respect. Maar ook verdien ik
respect omdat ik heb gesuggereerd, ik heb het een ander makkelijker gemaakt te kiezen. Ik ben een autoriteit, een professional.
Respect is een universeel mensenrecht geworden. Ik suggereer,
dus ik ben. Vele suggesties en vele voorstellingen strijden naast
elkaar om de schaarse aandacht van de voortdurend communicerende en met tegenstrijdige informatie overvoerde wereldburger.
Schopenhauer schreef: de wereld is mijn voorstelling. Dat geldt
nu nog meer dan vroeger. We laten ons allen fascineren door
onze eigen voorstellingen, onze eigen keuzes.
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De mooiste bel

Thuis in mijn boekenkast ligt een bel van glas. Hij is niet helemaal rond en nogal klodderig van onderen, maar als romanticus
weet ik dat schoonheid in de onvolkomenheid schuilt. Het is de
mooiste bel, want ik heb hem zelf geblazen. Mijn bel is fascinerend, voor mij tenminste. Toen ik die gloeiende druppel aan de
pijp had hangen meende ik toch echt dat ik er leven in blies. ‘Is
dat echt waar?’ zal je vragen... Nee, natuurlijk niet. Maar die bel
fascineert mij en fascinerend is het tegenovergestelde van saai.
Fascinatie zit in ons hoofd. Gefascineerd raken we als we kennis
hebben of een doel. Daarom herkent de glasverzamelaar tussen
duizenden het stuk dat hij nog niet heeft, hij ziet direct de gaafheid of het gebrek. De ambachtsman ziet de trucs, de vaardigheid
of het onbenul van de maker. Hij voelt de hitte, het gewicht, en
hij hoort het kapot vallen op de stenen vloer. De kunstkenner
herkent het handschrift van de ontwerper, ziet wanneer het
gemaakt moet zijn en kan het plaatsen in een traditie. De alcoholist
weet dat het omslachtig is en kiest voor de fles.
Zonder praktisch doel of kennis blijft een glazen bel zonder betekenis. Glaasjes en vaasjes spreken niet voor zichzelf, net zomin als
schilderijen. Welk verhaal zou het vaasje zelf vertellen, als het dat
kon? Wat is zijn eigen verhaal? Of het verhaal van de glasblazer?
Of van de vrouw die het ding ooit uit haar handen liet vallen? De
restaurator die het in elkaar lijmde en de ontbrekende delen erbij
bedacht? De wetenschapper die het vergeleek met andere stukken glas? Objecten zijn niet beperkt tot één kwaliteit of tot één
verhaal, er zijn er vele. Kwaliteit is zo divers als er mensen zijn.
Iedereen waardeert zijn eigen kwaliteit. Waarom zouden we ons
in musea dan beperken tot de fascinatie van de zelfverklaard deskundige? In iedere tijd gaat het erom doelgericht de juiste kwaliteiten te kiezen. De kwaliteiten waar mensen wat mee kunnen,
waar ze gefascineerd door raken.
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Visie

De grote filosofen van de 19e eeuw vertellen ons dat zin en absolute waarden niet bestaan. Er zijn slechts doelen. Succesvol zijn
zij die hun doelen weten te bereiken, dat zijn mensen met een
visie. Een visie is altijd subjectief. Doelen die je vertaalt in daden
verschillen in hun effectiviteit, de een is doelgerichter dan de
andere en daarmee waardevoller. Het gaat erom effectieve en
subjectieve keuzes te maken waardoor je je doel bereikt. Kwaliteit
in een postmoderne tijd is vooral doelmatigheid. En omdat de
doelen zich telkens aan blijven passen aan de nieuwe modellen, de nieuwe transparanties, de nieuwe inzichten, verandert
ook voortdurend ons begrip van kwaliteit. Daarom volstaat het
niet om te roepen dat Bertold Brecht belangrijk is of de Slag bij
Nieuwpoort. Bertold Brecht is vooral saai als je fascinaties zich
op andere doelen richten. Want als je het doel niet deelt, deel je
ook de waarden niet en als je de waarden niet deelt zal Bertold
Brecht je nooit kunnen boeien. Precies zoals Wilders bij de start
van het nieuwe kabinet vertelde dat hem die mooie woorden
over mooie waarden, die Rutte en Verhagen vroom uitspraken,
niet interesseerden: ‘Daar heb ik niet zoveel mee.’ Wilders kan
leven met die oude waarden zolang zijn doel niet in gevaar wordt
gebracht en zolang zijn partners maar doen wat hij wil.
Zou dat het zijn? Hebben de meeste mensen geen visie omdat
ze niet in staat zijn doelen te stellen voorbij de oude normen en
waarden? Voorbij het oude goed en kwaad? De visionair is de
curator die doelgericht kan kiezen. Het is de curator die ons de
weg wijst. Zo beschouwd is Wilders een van de postmoderne
curatoren van deze tijd. Hij ziet nieuwe doelen, hij framed ons
denken, hij suggereert. Wat je er ook van denkt, Wilders heeft
nieuwe werkelijkheden aangeboord. Wilders is een curator die
is losgebroken uit de grenzen van het oude vakgebied. Hij heeft
misschien de oplossingen niet paraat, maar hij overziet wel het
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speelveld. Een speelveld dat ooit een linkerkant had en een rechterkant, waarin de doelen weliswaar verschilden maar waarin de
waarden van gelijkheid, en ontplooiing, en noem maar op, werden gedeeld. Dat speelveld is veranderd en hij heeft het gezien.
De samenleving staat niet stil en de oude curatoren van links en
rechts hebben de kansen niet gezien.
De politiek is exemplarisch voor wat plaatsheeft in alle instituties.
De waarneming van de werkelijkheid verandert en dat vereist
nieuwe kwaliteiten en nieuwe visies. Daarvoor zijn nieuwe curatoren nodig. Niet de saaie curatoren die opgesloten zitten in hun
vakgebied en alleen maar oog hebben voor hun eigen weetjes,
feitjes en normen en waarden. Nee, curatoren die oog hebben
voor wat er in de samenleving leeft, die nieuwe doelen weten te
vinden en kwaliteiten waar nu behoefte aan is. De toekomst is aan
de curator, de curator die invloedrijk weet te zijn. De curator die
net als je vrienden op Facebook verrassende video’s of sites weet
te vinden, verrassende betekenissen weet bloot te leggen. Zoals
je op Twitter The Most Influential Tweeps hebt, zo hebben we ook
op andere gebieden behoefte aan invloedrijke mensen, mensen
met een visie. De curatoren van ons leven zijn de invloedrijke
bloggers, de mensen die je volgt op internet, de nieuwe politici,
de computer van Apple die je andere muziek suggereert op basis
van je eerdere aankopen en de beoordelingen op Amazon.com
die een boek de hemel inprijzen of juist bagger noemen. Mensen,
instellingen en machines die ons de weg wijzen, die nieuwe kwaliteiten herkennen. In een versplinterde tijd is er behoefte aan
mensen die betekenisvol voor ons kiezen.
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In maart 2011 gaf Naomi
Filmer een workshop
glas voor studenten van
ArtEZ Fashion Masters,
MA Fashion Design.
Van vijf deelnemers is
werk opgenomen in
de tentoonstelling Het
Transparante Lichaam in
de tuin van het Nationaal
Glasmuseum.

Yona van Mansfeld,
A wrinkle down the spine, 2011

Nick Rosenboom,
Vast, 2011

Jonathan-Christopher
Hofwegen, Chained, 2011

‘De plooien in het glas vallen
als een soepele lap stof van
de schouder en langs de rug.
Maar schijn bedriegt want
het geplooide object dwingt
schouders en rug in de
perfecte houding.’

‘Een vogel, gevangen in
prikkeldraad, verliest bruut
zijn vrijheid of zijn leven.
Het wrede prikkeldraad en
de vrije vogel zijn uitersten,
met elkaar verstrikt.’

‘Zoals vrouwen zijn
mannen gebonden aan de
normen van hun gender.
Verwachtingen en rollen
die ze in moeten vullen in
hun leven. Als een last die
het lichaam beperkt.’
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Naomi Nagelkerken,
The Glorious Wounds, 2011

Alexandra Frida,
Blinded Illusion, 2011

‘Vervormde lichaamsdelen,
zorgvuldig met elkaar
verbonden. Lagen van
emoties, kwetsbaar en
dubbelzinnig.’

‘Geblazen op het
vrouwelijk lichaam en met
leren banden ingesnoerd
accentueert het glazen
object haar ronde vormen.
Een object, met de
organische vorm van een
afgestorven blad, dat op
het lijf gebonden wordt.’

In maart 2011 gaf Simone
van Bakel een workshop
glas voor studenten
1, 2 en 3e Bachelor
Keramiek en Glas aan
de Hogeschool voor
Wetenschap en Kunst,
Sint-Lucas in Gent.
Van vier deelnemers
is werk opgenomen in
de tentoonstelling Het
Transparante Lichaam in
de tuin van het Nationaal
Glasmuseum.

Ellen Wynant,
Periculum (schets), 2011

Luckas Thoelen,
Hirudinea, 2011

‘Lijken werden gestolen
om ze te versnijden om
zo het lichaam beter te
begrijpen. Gruwelwerk van
Vesalius in confrontatie
met onbegrip en
onwetendheid. Periculum
toont het spanningsveld
tussen tragiek en
transparantie.’

‘Als bloedzuigers laven
we ons aan onze ouders.
Eenmaal volgepompt
draaien we hen de rug
vaak toe. We breken uit
zoals een vlinder uit zijn
cocon, die vliegt van
bloem tot bloem, een
wereld vol ervaringen
tegemoet.’

Camille Baeyens,
Zweetklieren, 2011

Jeroen Heerwegh,
Overload (schets), 2011

‘Zweten wijzelf of zijn
het onze klieren? Camille
Baeyens heeft zweetklieren
uitvergroot tot
zelfstandige, transparante
en geurloze lichamen.’

‘Het zijn de snelheid
en de overvloed die
ons geleidelijk laten
versmelten.’
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Vertel me,
verleid me...
Treed terug uit de normaliteit, creëer je eigen waanzin.
Leef je leven als kunst op de grens van het toelaatbare
− Michel Foucault

		De waan van een zonnige dag

‘Het was mooi weer en als het mooi weer is mogen oude auto’s de weg
weer op. We reden van Leerdam terug naar Den Haag, tegen de zon
in. En daar haalden we zo’n blinkende Mercedes in, met veel glas en
chroom; een stijlvolle, grijze oldtimer met hoge ramen; een gestroomlijnde kast met vleugeltjes en daarboven een licht gebogen vitrine
waarin een bestuurder zat van, inderdaad, middelbare leeftijd. Zo’n
reclameman, of creatief, zoals dat heet. We passeerden een rollend
cliché, maar wat voor een cliché. Een toonbeeld van tijdloze kwaliteit.
Tijdloos, tot ik mij herinnerde dat dit wel heel veel leek op de auto waar
vroeger de lokale boeren in rondreden – ik spreek over Twente. En dan
heb ik het niet over de moderne, hippe boeren uit het programma Boer
zoekt vrouw maar over echte boeren met authentiek gerimpelde koppen, pet op het hoofd, welgesteld stinkend naar varkensstront en de
resten van een sigaar in een bruine mondhoek met een ongetrimde,
grijze stoppelbaard. Een oude Mercedes op een bultige zandweg, dertig
jaar geleden. Mijn God, wat vonden wij die auto’s lelijk, het bewijs van
achterlijkheid. Maar ook, mijn hemel, wat is die auto nu weer mooi.’
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Overvloed

We hebben er lang genoeg omheen gedraaid. De voorbereidende
bewegingen zijn voorbij. Laten we maar eens proberen een antwoord
te geven op de vraag wat goed en wat mooi is in een tijd waarin
we het steeds minder met elkaar eens lijken te zijn. Dit boekje zou
gaan over kwaliteit; over goed en slecht, over mooi en lelijk, over
inhoud en cliché. Dus nogmaals de vraag: wat is mooi? Mooi is een
afspraak, zoals lelijk dat ook is. Mooi is datgene wat we goed vinden.
We kunnen alleen datgene goed vinden wat we kunnen begrijpen,
wat we kennen. Iets wat we niet begrijpen kan dus nooit goed zijn.
Kwaliteit ontstaat tussen onze oren. Kwaliteit is een taal die je moet
leren spreken, maar het is ook een taal die razendsnel verandert.
Een taal die steeds sneller uitdijt en fragmenteert in vele dialecten. De betekenissen worden begrepen door steeds kleinere
groepen mensen. The Long Tail of Meaning, ofwel de staart van de
betekenissen, wordt steeds langer. Vooraan worden de betekenisikonen – zoals Christus, Madonna en McDonald’s – nog door
velen gedeeld; meer naar achteren vind je de kwaliteiten van
Björk en Borsato en helemaal aan het einde de soms bizarre voorkeuren van enkelingen. De groei van de lange staart der betekenissen is een ontwikkeling die volstrekt in tegenspraak is met de
gedachte dat de wereld aan eenheidsworst, of liever gezegd eenheidssmaak, ten onder gaat. Mooi en lelijk, goed en slecht, hoog
en laag worden steeds vaker binnenstebuiten gekeerd, net zo lang
tot alle betekenis is versplinterd. Universele kwaliteit is dood en
begraven. Alles wat ons rest is tijdelijk, steeds tijdelijker.
De complexe opdracht voor al onze instituties – politiek, media
en musea voorop – is betekenisvol en doelgericht te suggereren.
Te suggeren uit de enorme overvloed aan tijdelijke kwaliteiten en
voorbijgaande fascinaties. Wat willen de mensen horen, wat moeten ze ze zeggen en wat willen we weten? Welke mening, welk
boek en welke film?
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< < Titia Ex, Spine, 2011
‘Het is de s-vorm van
onze wervelkolom die de
schokken van het lopen en
rennen absorbeert en die
daardoor onze kwetsbare
hersenen beschermt.
Is het altijd de fysieke
werkelijkheid die ons
lichaam kneedt tot wie
wij zijn?’

Avatar

Met het gezin zijn we naar Avatar geweest en we kregen wat we
verwachtten. Oké, het is een wat simpel verhaaltje, modieus opgebouwd langs de dubbele helix van fantasy en sciencefiction. Het
DNA van vele voorgaande, prijswinnende films is goed herkenbaar.
Mocht je de afgelopen decennia geen tijd hebben gehad om
naar de bioscoop te gaan dan kun je met Avatar in één keer je
culturele inhaalslag maken. Vele grote speelfilms zijn erin terug
te zien, van Rambo tot Dancing with Wolves, van Harry Potter tot
The Birds en van The Lion King tot The Matrix. Verhaal- en stijlcitaten uit Hollywood vermengd met media-events zoals 9-11
(een enorm hoge, instortende boom die symbool staat voor een
samenleving); het vechten tegen de inlanders die op eigen grond
altijd een voordeel genieten en zelfs de smadelijke aftocht van
de Amerikanen uit Vietnam, bijna vier decennia geleden. Avatar
is een epos over onze westerse cultuur waarbij de inhalige slechteriken het, na veel schade te hebben aangericht, uiteindelijk
verliezen van de good guys, simpelweg omdat die het contact met
Mother Nature niet verloren hebben.
Is het een goede film? Ja geweldig, want we kregen wat we verwachtten, hetgeen een basisvoorwaarde is voor goede marketing.
Is het een slechte film? Ja ook. Als je een goede film tenminste
definieert als een verhaal dat weet te verrassen, dat onverwachte
gezichtspunten oplevert. Avatar is een achtbaan van clichés. Een
attractie waarbij de snelle montage en de overweldigende visuele
trucs je de tijd niet geven om na te denken over dat wat aan je
ogen voorbijtrekt. Een soort übersprookje. De bad guys, onder
aanvoering van een onverschrokken kolonel met gigantische littekens over zijn tot stoppels geschoren hoofdhuid, bezigen de taal
van Bush en Rumsfeld. Tot en met de preemptive strike op de met
pijl-en-boog bewapende indigenous people van de planeet Pandora.
Als cultuur de vastgelegde vormen en gebruiken van een samen-

54

leving zijn, dan kunnen we ten minste twee conclusies trekken uit
de film Avatar. Ten eerste leven we in een wereldwijde cultuur en
ten tweede is deze film een onverbiddelijk hoogtepunt van onze
cultuur. Een Hollander snapt immers moeiteloos wat deze op een
Amerikaans publiek gerichte film wil zeggen.
Oriëntalisme

Net zo goed snapt een westerling de Chinese beeldende kunst
die de laatste jaren steeds grotere successen boekt. Immers, niet
alleen op economisch gebied zijn de Chinezen succesvol maar
ook op artistiek gebied vliegen ze ons links en rechts voorbij.
De prijzen voor hun vakkundig geschilderde doeken rijzen de
pan uit. Reden dus om afgelopen jaar af te reizen naar Enschede
alwaar in het Rijksmuseum Twenthe een mooi overzicht van het
Chinese artistieke mirakel te aanschouwen was. Red Storm was
een selectie uit een indrukwekkende collectie, die in de afgelopen jaren bijeen is gebracht door een particuliere verzamelaar.
Vrijwel alles fonkelnieuw. In een enkele zaal hing nog de geur
van de dik aangebrachte verf. Welk museum kan zich dergelijke
prijzige doeken veroorloven? Net als bij Avatar kreeg de bezoeker in Enschede precies wat hij mag verwachten, alleen waren de
rijen er wat dunner dan voor de bioscoop. En ook hier hadden
we te maken met cultuur, want de ‘vastgelegde vormen’ vlogen je
om de oren. Stijlcitaten van Anselm Kiefer tot Jeff Koons en van
David Hockney tot Andy Warhol. Een beetje Neue Wilden, een
scheutje Manga en een snufje chinoiserie gaven deze tentoonstelling precies dat mengsel van lokale en globale invloeden dat nu
zo in trek is. Er is zelfs een term voor: Glocal.
Is het goede kunst? Zeker, want de Chinezen hebben de artistieke producten van het westen gezien, begrepen, toegepast en
zelfs verbeterd. Ze schilderen virtuozer en aantrekkelijker dan
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de meeste van hun westerse collega’s. Ze leggen schaamteloos of
onbedoeld de werking van de wereldwijde kunstmarkt bloot. Is
het slechte kunst? Misschien, want de tentoonstelling bood vooral
de bevestiging van wat we al wisten; een overdaad aan clichés en
stijlcitaten onder een warm dekentje van oriëntaalse invloeden.
Maar ach, wie kan nog zeggen wat goed is en wat slecht? Net als
Avatar is de Chinese kunst effectief en doelgericht, ook dat is
kwaliteit. Het getuigt van visie.
Shakespeare

Wie een finaal antwoord verwacht op de vraag wat kwaliteit is
in een diffuse wereld zal teleurgesteld worden. Gewoon omdat
het finale antwoord niet bestaat. Beauty is in the eye of the beholder
schreef Margaret Wolfe Hungerford in 1872. En Shakespeare was
het driehonderd jaar eerder met haar eens:
Good Lord Boyet, my beauty, though but mean,
Needs not the painted flourish of your praise:
Beauty is bought by judgement of the eye,
Not utter’d by base sale of chapmen’s tongues
− uit Love’s Labour’s Lost

De oude filosofen zagen geen onderscheid tussen het Goede, het
Ware en het Schone. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet
alleen schoonheid in the eye of the beholder is maar ook quality.
Wie internet napluist op quality is in the eye of the beholder vindt
hiervan meer dan 67.000 vermeldingen. We weten het dus wel,
of we kunnen het wel weten, maar wat betekent het inzicht dat
betekenissen individueel en beweeglijk zijn? Wat betekent dit
voor instituties zoals politieke partijen, kerken, theaters en musea?
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Hoe gaan we er naar programmeren? Wiens kwaliteiten willen we
tonen of vertolken? Moeten we doen wat het publiek van ons verwacht? Gaat het vooral om meer stemmers, kijkers, bezoekers of
leden? Als er één sector is die de dilemma’s van het grillige individu heeft leren kennen, dan is het wel de politiek. Het ene jaar
kiezen we met z’n allen voor Fortuijn, het volgende jaar voor Bos,
dan Balkenende en dan weer Wilders. Wie brengt ons volgend
jaar?
Zoet is het populisme dat de argumenten kiest en het publiek
behaagt. Daarom hebben Amerikanen experiences uitgevonden.
Een experience maakt een ervaring meeslepend, neemt je mee
in een fascinatie. Experiences hebben ons geleerd dat het een
plezier moet zijn om naar een museum te gaan. Cultuur als hapklare brokken. Weliswaar wordt veelal dezelfde kennis opgedist
als vroeger, maar nu veel beter gepopulariseerd en op smaak
gebracht voor het grote publiek. Cultuur voor op je hurken.
De verpakking is vernieuwd, de teksten versimpeld, maar de
inhoud is niet wezenlijk veranderd. De betekenis glijdt naar binnen. Cultuur is marketing. En inderdaad, de zalen stromen vol
met bezoekers die deze once in a lifetime opportunity niet willen
missen.
Of moeten we, tegen de verdrukking in, kiezen voor onze eigen
kwaliteiten, voor datgene waarvan we dachten dat het de essentie
was? Moeten we de vraagstukken ‘serieus’ benaderen, scherp aan
de orde stellen, zijn er misschien waarden in het geding die de
horden onvoldoende zien? Moeten we verder gaan? Of terug in
de tijd? Hoe kunnen instituties die langer mee moeten dan de
waan van de dag overleven?
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Verleid me...

Sinds de Grieken zijn we op zoek geweest naar het Goede,
het Ware en het Schone. Dat ideaal van zoeken naar waarheid
bereikte zijn hoogtepunt in de eerste helft van de 20e eeuw. De
wereld was kenbaar en maakbaar. We vochten voor onze idealen
met schitterende, maar ook met desastreuze gevolgen. Na het
modernisme kwam het postmodernisme dat de nadruk verlegde
van een objectief kenbare werkelijkheid naar subjectieve en fluïde
betekenissen waarmee wij de wereld proberen te begrijpen, al
is het maar tijdelijk. De verwarring die daarvan het gevolg is, is
versterkt door de onmiddellijke beschikbaarheid van een ongekende hoeveelheid beelden, kennis en andere indrukken. Het
internet bezorgt eenieder zonder enige vertraging de argumenten
en de feiten voor iedere meer of minder krankzinnige gedachte
of opvatting. De gevolgen zijn groot voor alle instituties. Kijk
naar de journalistiek. Daar draaide het ooit om serieuze en objectieve berichtgeving. Je moest je bronnen checken en je diende
het nieuws zo neutraal mogelijk te brengen. Maar nieuws werd
entertainment, je bekijkt het nieuws dat jou bevalt. Zoals je de
cabaretier kiest die jou bevalt. Nieuws is overvloedig geworden.
In de Verenigde Staten kijken conservatieven naar Fox News en
democraten naar MSNBC. CNN, dat objectiviteit nastreeft, raakt
hopeloos uit de tijd en verliest steeds meer marktaandeel. Het
gaat er niet meer om dát je nieuws hebt maar hoe je het presenteert. Steeds minder willen we betalen voor de objectieve feiten.
Kijk naar internetsites van kranten waar het nieuws direct en
gratis voor iedereen toegankelijk is. Alleen voor de krant zelf met
zijn opiniestukken en achtergronden probeert men nog geld te
vragen. Media richten zich niet meer op het algemene maar op
het specifieke, niet op het objectieve maar op het subjectieve. Het
enige dat telt is de keuze die je voor je lezers en je kijkers maakt.
Als consument kies je voor een krant want je weet dat die kiest
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wat jij belangrijk vindt. Jouw krant brengt jou de kwaliteiten die
jij wenst. Kwaliteit is dus ook voorspelbaarheid.
Het is de krant die voor mij kiest uit de stortvloed van het nieuws.
De krant als een van de curatoren van mijn leven. Zoals ik kies
voor mijn krant, kies ik de partij waarop ik stem, de kerk waar ik
naar toe ga, de tentoonstelling die ik wil zien. Allemaal ‘kwaliteitskeuzes’ waarmee ik mijn leven samenstel, maar waar ik mij ook
door laat leiden en waar ik mijn betekenissen aan toets. Ik stel
mijn leven samen zoals ik op Twitter besluit wie ik wil volgen.
We volgen hen die ons zaken melden die wij waardevol vinden,
of gewoon leuk, hetgeen precies hetzelfde is. Twitter toont ons
de mechanismen van het moderne leven, de mechanismen van
kiezen, van suggereren en vooral van volgen. Daarom zijn zo veel
mensen zo hartstochtelijk gekant tegen Twitter en Facebook en
zo meer. Ze zien alleen de mededelingen die hen voorkomen als
triviaal, ze weten niet hoe en wie te volgen. Het zijn de ongeletterden van onze tijd, de nieuwe analfabeten die denken dat ze in
die enorme overvloed zelf hun weg moeten blijven zoeken. Maar
leven in de 21e eeuw is kiezen, suggereren en associëren. Daar
worden de nieuwe betekenissen of de nieuwe kwaliteiten gevormd.
Visionair is de curator die het meest doelgericht suggereert.
Vertel me, verleid me, suggereer me, want als het me niet bevalt
kies ik een andere kwaliteit.
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5.

61

Strompelend
zoeken
Want het oordeel maakt ons machteloos
− Marlon Brando in Apocalypse Now

Profijtelijke verbindingen

Met de auto moest ik naar de andere kant van het land. Een mooi
moment om podcasts te beluisteren die al veel te lang stonden
te wachten. Mijn favoriet is de Harvard Business Idea Cast. Elke
week een prettig gesprek over de laatste managementtrends
– Thank you Paul, great to be here. Meer en minder boeiende
gesprekken waarvan ik hoop dat sommige ideeën zich ergens
in een rustige plooi van mijn hersenen zullen nestelen om later,
op een goed moment, volledig onverwacht, weer uitgespuugd te
worden.
Ik herinner mij een Idea Cast waarin werd betoogd dat veel managers zo druk zijn om de juiste beslissingen te nemen dat ze er
nauwelijks toe komen überhaupt nog beslissingen te nemen. Een
pleidooi dus voor het nemen van veel beslissingen. Immers, je kunt
altijd weer besluiten dat het morgen toch anders moet. Of die aflevering waarin werd betoogd dat de beste verkopers masochisten
zijn. Waarom? Omdat de beste verkopers de meeste pogingen doen
en daarom veel vaker het deksel op de neus krijgen. Maar uiteindelijk verkopen ze natuurlijk ook het meest. Masochisten dus met wie
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je hun mislukkingen zou moeten vieren, want de kwantiteit aan
pogingen geeft hen een kwalitatieve meerwaarde.
Goed, ik zat dus een reeks afleveringen te beluisteren van elk een
kwartier tot twintig minuten en ik was ruim een uur bezig toen
me iets opviel dat ik wel wist maar dat nog nooit zo diep was
doorgedrongen. Iedere spreker in die acht of negen podcasts die
ik afspeelde had eigenlijk dezelfde boodschap. Allemaal probeerden ze de luisteraars te vertellen dat de wereld snel aan het veranderen is en dat de manieren waarop bedrijven de komende jaren
geleid moeten worden heel anders is dan in het verleden. Zo was
er één spreker die al jaren nogal sceptisch was over de voorspelde
invloed van de netwerksamenleving en trouwens ook over samenwerking in het algemeen. Pas door een recent onderzoek naar
samenwerkingen bij grote bedrijven had hij ingezien dat het niet
om vaste relaties gaat maar om de gelegenheidssamenwerkingen, omdat die je in staat stellen om flexibel en
succesvol in te spelen op nieuwe en onverwachte kansen. Met
een rijk netwerk kun je telkens andere, profijtelijke verbindingen
aangaan. Een andere spreekster vertelde over de Generation Y,
die veel minder dan de Babyboomers en de Generation X uit zou
zijn op leidinggevende posities in het bedrijfsleven. Toch zijn ze
hoogst betrokken bij hun werk en willen ze graag scoren, maar
ook zijn ze snel verveeld. Het meest opmerkelijke vond deze
babyboomster dat de nieuwe generatie veel meer dan eerdere
cohorten – ook zo’n mooi woord – bereid is om ideeën met anderen te delen, zelfs zonder dat daar direct voordeel bij te behalen
is. Delen is vanzelfsprekend als je zelf ook gebruik kunt maken
van andermans ideeën. Ik moet ook denken aan die spreker die
de innovatiestrategie van Google had bestudeerd en tot de conclusie was gekomen dat bij Google alles erop gericht is om in een
zo hoog mogelijk tempo nieuwe ideeën te genereren, ideeën uit
te proberen en aan te passen of af te blazen als ze niet succesvol
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< < Eibert Draisma,
Black Mirror, 2011

Eibert Draisma,
DNA-collier, 2011
‘We worden wie we
zijn door de erfelijke
eigenschappen die als
een onvervreemdbare
string DNA rond onze nek
hangen; door wat we leren
en meemaken en door de
reflectie op onszelf.’

blijken. Het bedrijfsbeleid binnen Google is gericht op een soort
gecontroleerde chaos. Als een Google-manager precies weet wat
er gaande is, dan gebeurt er niet voldoende, zo denken ze daar.
In het hedendaagse management gaat het over continue, niet aflatende vernieuwing; over inspelen op nieuwe ontwikkelingen; over
mean and lean en over luisteren naar wat je klanten willen.
Barbaren

Het is een cliché, maar als je hierover na gaat denken dan realiseer je je wat voor een ongelooflijke revolutie zich dezer jaren
voltrekt. De invloed van al die veranderingen reikt dan ook veel
verder dan alleen de informatie die je via de computer uitwisselt.
We veranderen naar een samenleving waarin het toegang hebben
tot netwerken en de toegang tot kennis belangrijker is geworden
dan het in je hoofd opslaan van al die kennis. Kennis is een
commodity geworden, een grondstof waar we allemaal onbeperkt
toegang toe hebben maar waar we ons steeds minder mee kunnen onderscheiden. Kennis alleen betekent niet veel, het gaat
erom wat je met die kennis doet. Welke doelstelling je ermee wilt
nastreven. Het gaat niet meer om de objectiverende diepgang,
die het gevolg is van eindeloos studeren. De snelheid waarmee
wij kunnen combineren, verbanden leggen, contacten aangaan en
verbreken, dát wordt de onderscheidende kwaliteit. ‘Maar dat is
barbaars’ zal je misschien zeggen.
Iedere tijd kent zijn barbaren, mensen die zich net iets sneller
weten aan te passen aan nieuwe eisen en nieuwe mogelijkheden.
In zijn boek De barbaren heeft Alessandro Baricco dat op een
prachtige manier uitgelegd.
Het mogen dan barbaren zijn maar net zomin als het stromende
water van een rivier die buiten haar oevers treedt goed of slecht
is, kunnen we dat van mensen zeggen. Het zijn mensen die zich
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anders concentreren dan eerdere generaties; ze concentreren zich
op de overvloed en op zoeken in plaats van ordenen. De barbaren
kiezen, volgen, associëren, schakelen en verbinden. Ze jagen hun
eigen identiteit, hun eigen individualiteit na. Barbaren zijn snel
en ze zwemmen aan de oppervlakte.
Wat tien jaar geleden nog waardevol was en dus relevant, kan die
waarde nu kwijt zijn. Onze culturele modellen, ofwel de brillen
waarmee wij de werkelijkheid bekijken en die al twee eeuwen
meegingen, raken snel uit focus. Oude transparanties worden
troebel. En zo ontvalt maatschappelijke instituties, op terreinen
als politiek, recht, cultuur en media, de oude relevantie. Want het
zijn de vastgelegde waarden die het minst kunnen manoeuvreren.
Legitimering

De hele legitimering van overheidsbemoeienis met de kunsten is
sinds Victor de Stuers gestoeld op de idee dat kunst en cultuur het
intrinsiek waard zijn om gesteund te worden. Het bezit de kwaliteit
die we als samenleving nodig hebben. En die kwaliteit komt ons
allen toe. De grootste voorvechter hiervan was de socialist
Emanuel Boekman (1889-1940). Kunst droeg bij aan de kwaliteit
van leven en aan de zedelijke opvoeding van ons volk. Vooral
direct na de oorlog zag men het cultuurbeleid als een mogelijkheid om een dam op te werpen tegen de massacultuur. Een dam
tegen de morele en culturele ontworteling. Kunst was goed.
Dat moest gesteund. Inmiddels wordt er alweer tientallen jaren
getwijfeld en gemorreld aan die heldere legitimering. Kijk naar
de kabinetten van de laatste dertig jaar. Als het CDA met de
VVD regeert dan moeten de instellingen zich richten op ‘topkunst’ en als de PvdA aan de macht komt wordt de nadruk weer
gelegd op de heilzame effecten voor de samenleving: Cultuur
als confrontatie onder Rick van der Ploeg is nog maar twaalf jaar
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oud. En confrontatie hebben we gekregen sinds het begin van
de nieuwe eeuw. Al is het van een volstrekt andere soort dan
Van der Ploeg voor ogen stond. Op dit moment regeert er zelfs
een kabinet met een gedoogpartner die kunst en cultuur framed
als een linkse hobby; die een symfonieorkest bestempelt als een
tromboneclubje.
De maatschappij en dus de overheid is steeds minder bereid te
betalen voor vernieuwingen die de horden niet begrijpen. ‘Wij
hoeven niet te betalen voor hun hobbies, het is tijd dat ze hun
eigen broek gaan ophouden.’ Voor de goede waarnemer waren
de symptomen natuurlijk al veel langer zichtbaar. Eerst was de
gewone burger al niet bereid de kostprijs van cultuur te betalen.
Daar is hij eigenlijk nooit toe bereid geweest en nu haken ook de
overheden af. Mensen verheffen, daar geloven we niet meer in.
Waarom moeten overheden dan nog bijdragen aan de kunsten?
Hoe hoog is de topkunst als de betekenis niet begrepen wordt;
de toppen niet gezien? Kunst is problematisch geworden want
kunst is hiërarchisch, de samenleving in zekere zin steeds minder.
De culturele sector heeft dus last van dezelfde problemen als
waar politieke partijen al langer mee worstelen. Het zijn de oude
waarden en oude woorden die door een steeds kleiner deel van
de samenleving worden gedeeld. Of is dat gezichtsbedrog en is
het alleen dat de zwijgende meerderheid zich begint te roeren?
Hoe dan ook, culturele instellingen schrikken zich rot en iedereen begint na te denken over de eigen kwaliteiten en de eigen
bestaansreden. De argumenten verschillen maar we blijven ons
vooral baseren op immateriële, niet te meten doelen. Doelen die
de ‘ongevoelige’ genadeloos en zonder scrupules van tafel veegt.
‘Uw kwaliteiten zijn de onze niet’ of opnieuw ‘daar heb ik niet
zoveel mee’. Alleen het erfgoed wordt ontzien want daarmee
funderen we onze nationale identiteit. Hoe was het ook alweer?
Visionair is de leider die doelgericht kan kiezen.
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De sector roept inmiddels moord en brand. Een beetje roepen
kan geen kwaad, al is het maar om de snelheid waarmee de
veranderingen nu worden doorgevoerd iets af te zwakken. Maar
laten we niet vergeten dat geen instelling het zich kan veroorloven om niet maatschappelijk gesteund te worden. Als de kunsten
geen mogelijkheid zien kwaliteiten te creëren waar behoefte aan
is, dan gaan we schreeuwend ten onder. Dan hebben we pech
gehad.
De overheid trekt zich terug en de eerste reactie van musea en
theaters is zoeken naar andere suikeroompjes, zoals sponsors of
rijke particulieren. Dat lijkt slim en handig maar vooral de kleine
instellingen hebben het daarmee moeilijk. Grote sponsorbedragen gaan naar de grote instellingen want die vertegenwoordigen
de grote en erkende waarden. Zaken dus waar sponsors zich geen
buil aan kunnen vallen, want geld geef je niet zomaar. Meer nog
dan de overheid die het modernistisch ideaal van de avantgarde
lippendienst bewees en die de waarde van vernieuwing zei te
omhelzen, mijden sponsors het experiment. Want experimenten
zijn riskant, ze kunnen mislukken. Al hetgeen waarvan het resultaat niet bij voorbaat vaststaat en alles waar een risico aan kleeft
heeft het moeilijk. Datgene waar de cultuur het meest behoefte
aan heeft, daarvoor is het minste geld. Het is tijd om ons te richten op de oorzaken in plaats van de symptomen.
		De tijd

Stel je de tijd voor als een ruimte met drie dimensies. Het verleden is
niet meer dan een lijn. Hoe verder je terug kijkt hoe onscherper die lijn
wordt. Het heden is een plat vlak en heeft dus één dimensie meer. Een
speelveld waar mensen leven, met al hun gedachten en illusies. Het
heden is gedetailleerder en breder dan het verleden. De toekomst gaat
de hoogte in, vult de ruimte en is veelvormiger dan het heden want de
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toekomst biedt alles wat mogelijk is. De toekomst is de derde dimensie.
Een klein deel van de mogelijkheden slaat neer op het vlak
van het heden. Zoals een koude ruit beslagen raakt door
onze adem. De tijd rolt het heden op, steeds dunner, steeds
vager, steeds verder. Een lijn, een punt en niets...
Maar de ruimte, die blijft zich vullen met telkens nieuwe mogelijkheden.

Musea bieden mensen houvast, bevestigen ze in hun zekerheden.
Dat verwachten mensen nu eenmaal van hun bewaarplaatsen.
Musea vormen een geheugen, zo wordt gezegd. Maar wat is een
geheugen zonder brein? Een brein dat zich oriënteert in het
vlakke veld van het heden en altijd met het oog op de mogelijkheden boven ons. Het is daarom een misverstand te denken dat
musea vooral over het verleden gaan. Een misverstand dat ook
museumwerkers vaak niet herkennen. Nee, een museum gaat over
het heden en liever over de toekomst. Een ambitieus museum
beperkt zich niet tot het steeds minder begrepen bezinksel van
het verleden. Een museum verdiept de ruimte en zoekt de veelheid van mogelijkheden. Dat strompelend zoeken vereist een
onbevangenheid die oude, eerbiedwaardige instituten niet meer
hebben. Want er gaat te veel geld in om, de critici kijken je op de
vingers, je mag je niet vergissen. Waag het niet te zoeken op plekken waar men niets verwacht. Willem Sandberg was een opmerkelijk museumdirecteur omdat hij durfde te zoeken en durfde te
vinden in onverwachte hoeken. Nu is zijn Stedelijk Museum te
belangrijk om nog argeloos een andere kant uit te kunnen kijken.
De kans niet te vinden is te groot. Frans Haks deed het met zijn
Groninger Museum. Ook hij bracht nieuwe beelden. Vormen die
niet allemaal gelijk begrepen werden.
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Het heden schuift langzaam of snel, al naar gelang de beschouwer. In
een nieuw heden heb je nieuwe ankerpunten nodig, andere verledens
en andere mogelijkheden. Verbruikte beelden en woorden verliezen
hun kracht en uiteindelijk betekenis. Het gaat er in het museum dus
om nieuwe beelden en nieuwe betekenis te tonen en zonodig te maken.
Huizinga zei dat iedere generatie zijn eigen geschiedenis herschrijft.
Neem Frans Hals die in de 19e eeuw de meerdere was van Johannes
Vermeer, nu is dat andersom. In de ordening van Vermeer herkennen wij
meer dan in de streken van Frans Hals. Vermeer is een ander houvast.
Vasthouden aan oude houvasten decimeert de betekenis voor nu en later.

Waardecreatie

In de cultuur hebben we het graag over kwaliteit en in het
bedrijfsleven spreken ze over waardecreatie. Min of meer bedoelen we hetzelfde, maar de gekozen terminologie verraadt een
wereld van verschil. Voor de meesten in de culturele sector is
kwaliteit nog altijd een relatief statisch gegeven. Waarde creëren
is veel dynamischer. Een goed bedrijf creëert waarde die het kan
verkopen. Wie dat bepaalt? De markt natuurlijk. Het is de markt
die waardeert en uiteindelijk bepaalt of het product kwaliteiten
biedt waarvoor klanten willen betalen. ‘Moet alles dan commercieel worden?’ hoor ik de oude curatoren roepen. ‘Moeten we
alles met geld afrekenen? Er zijn toch ook andere waarden?’
Tijd om terug te gaan naar de eerder genoemde podcasts. Recent
was er eentje die dieper inging op businessmodellen. De spreekster, Rita McGrath van de Columbia Business School, noemt
drie redenen waarom het denken over de waardes die bedrijven
creëren en hoe ze die aan de man brengen, steeds belangrijker
wordt. Ten eerste noemt ze de toenemende snelheid van alles in
onze samenleving. Daarnaast wijst ze er op dat mensen hun geld
maar één keer kunnen besteden en dat de keuzemogelijkheden
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zo groot zijn geworden dat de concurrentie zich niet meer alleen
afspeelt tussen gelijksoortige producten maar zelfs tussen op het
oog compleet verschillende bedrijfstakken. ‘Omdat ik vanochtend
een nieuwe tas heb gekocht heb ik vanmiddag geen geld om
naar het museum te gaan.’ De derde reden die McGrath noemt als
oorzaak van de toegenomen belangstelling voor businessmodellen is de komst van modellen die een hele industrie op zijn kop
zetten: disruptive models. Ze noemt het voorbeeld van een bedrijf
dat teddyberen is gaan verkopen die mensen zelf in elkaar kunnen zetten en die daar maar liefst 60 dollar voor betalen. Een
doorslaand succes. Ik kan het niet laten om hier de vergelijking te
trekken met het kerstbalblazen in het Glasmuseum waar kinderen
hun eigen ballen blazen en waar de ouders niet alleen betalen
voor hun zoon of dochter maar ook om daar zelf naar te kunnen kijken. Aangestoken door het glasvirus slaan ze vervolgens
hun slag in de glaswinkel van de blazerij en voldaan eten ze een
appeltaartje in het museumrestaurant. De kinderen hebben een
educatieve ervaring die ze hun leven niet vergeten, de ouders en
grootouders vinden het een heerlijke dag en voor het museum is
het een aardig verdienmodel.
Zoals het goede wetenschappers en consultants betaamt deelt
Rita McGrath alles in tweeën of in drieën. Zo onderscheidt ze
drie stadia waaruit blijkt wanneer een businessmodel aan kracht
verliest. In veel instituties, zowel politiek als maatschappelijk als
cultureel, zitten we al ruim in de derde en meest alarmerende
fase. En als McGrath dan ook nog drie redenen noemt waarom
het bewijs dat een businessmodel in de problemen zit door
betrokkenen wordt genegeerd of ontkend, dan is de herkenbaarheid voor allerhande instituties compleet. Als eerste noemt ze
het probleem dat het bewijs recht ingaat tegen de algemeen aanvaarde aannames. It flies in the face of the assumptions of the current
model, people are not working to undermine their own power basis.
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Daarnaast wijst ze op het feit dat de bewijzen vaak geleverd worden door mensen die er niet over gaan, ze werken op een ander
gebied of het zijn mensen die ver afstaan van de beslissingsmakers.
En tot slot noemt ze als oorzaak dat de nieuwe ideeën bedreigend zijn voor het huidige verdienmodel. Een model waarvan
men denkt dat het zo succesvol is dat het nog lange tijd mee kan
gaan.
Het gaat er dus om tijdig over te stappen van het ene businessmodel naar het andere. Maar hoe doe je dat, het nieuwe naar binnen brengen terwijl het oude moet blijven functioneren? Helaas
zijn de aanbevelingen van McGrath hier wat minder uitgesproken, er is geen magische formule en iedere overgangsperiode
is moeilijk. McGrath noemt wel twee centrale opdrachten. Ten
eerste de vraag waar je je klant voor laat betalen, wat is het dat
je echt verkoopt? What will people pay for, what can be sustainable?
En ten tweede wat is het web van activiteiten die je echt moet
ondernemen? De activiteiten that show up as key matrix that drive
performance.
Instituties worstelen met de relevantie van hun diensten en producten. Bibliotheken gaan onzekere tijden tegemoet omdat papieren boeken sneller uitsterven dan de laatste Aziatische tijgers.
Wat zal de functie zijn van archieven als ook de laatste snipper is
gedigitaliseerd en direct toegankelijk gemaakt door een of andere
opvolger van Google? Iedere instelling moet zichzelf opnieuw
uitvinden, steeds sneller en steeds vaker. Iedereen is voortdurend bezig nieuwe kansen te zoeken en kwaliteiten te creëren;
kwaliteiten waar behoefte aan is. Bedrijven zoeken een nieuw
businessmodel. Denk aan de luxe kristalfabrieken die het moeilijk
hebben omdat dat mooie spul niet in de afwasmachine kan. De
begeerlijke schalen, vazen en serviezen van onze ouders verliezen
hun glans voor nieuwe generaties. Wat zijn de glinsteringen waar
we nu gek op zijn? Of liever nog, de komende jaren?
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Verzinnen

‘Ik wil fictie! Soms kan de behoefte aan fictie net zo nijpend zijn
als die aan eten en drinken. Het is geen eerste levensbehoefte, maar
het lijkt wel zo. Je gaat niet dood zonder kunst, maar het lijkt wel
zo. Als de nood hoog is maakt het niet uit waardoor die gelenigd
wordt. Bitter kruid of grande bouffe, paardejam of Joep Meloen,
alles is goed als het hier en nu maar even hun bek houden; als
daar, toen, straks, de boel even mogen overnemen. Vervoer mij.
Pirelli of Picasso, Walasse Ting of Titiaan, armzalige alliteratie
of dactylische hexameter; soap of Stendhal, roddel of Shakespeare,
vervul mijn behoefte, lenig mijn nood.’
− Bianca Stigter in NRC Handelsblad, 15 mei 2009

Bianca Stigter schrijft over die uitzonderlijke, menselijke behoefte
om dingen te verzinnen. En in die dingen, laten we ze voor het
gemak verhalen noemen, gaat het niet om hoe de wereld is, of hoe
de werkelijkheid echt in elkaar zit, maar om hoe het misschien ook
zou kunnen zijn. Spelen met vormen, spelen met de werkelijkheid,
spelen met mogelijkheden. Die schijnbaar zinloze behoefte om dingen te verzinnen heeft ons gebracht waar we nu zijn, goed en slecht.
Onze cultuur is de opeenstapeling van ijdele verzinsels waarmee we
telkens opnieuw onze wereld uitvonden en vorm en betekenis hebben gegeven. Wij mensen zijn gevormd door onze eigen creativiteit.
Maar dit is niet alles. Veel verzinsels zijn niet echt verzonnen maar
gevonden. Mensen herkenden een mogelijkheid waar ze meer
mee konden. We stellen ons voor dat het wiel per ongeluk is uitgevonden doordat iemand uitgleed over een rollend stammetje. Die
ongezochte kwaliteiten bleken soms zo waardevol dat men er naar
op zoek ging. In de loop van de tijd professionaliseerden we onze
zoektochten en noemden ze kunst en wetenschap. Maar met die
professionalisering verloren we vaak de speelsheid, de mogelijk-
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heid om ons te laten verleiden tot dat waar we eigenlijk niet naar
op zoek waren. Het was die speelsheid die Andries Copier tot een
van de allergrootsten van de Nederlandse glaskunst maakte. Toen
fabrieksdirecteur Petrus Marinus Cochius aan het begin van de
20e eeuw kunstenaars vroeg om nieuwe ontwerpen voor de industriële productie van glas te maken, bedong Copier voor zichzelf de
mogelijkheid om samen met meesterblazers bij het vuur te mogen
staan en op zoek te gaan naar vormen, verhalen en betekenissen
die hij zelf nog niet had bedacht. Copier bracht de speelsheid
terug, de mogelijkheid je te laten verrassen. Cochius met zijn spirituele vrienden heeft de moderniteit bij de glasfabriek naar binnen gehaald maar Copier heeft er een succes van gemaakt, zowel
artistiek als economisch. Als één ding duidelijk is geworden dan
is het dat Andries Copier uiteindelijk de fabriek overeind heeft
gehouden. Hij vond een nieuw businessmodel uit. Hij creëerde de
waarde waar Cochius naar streefde.
Het oordeel

Ooit hield iemand mij een glas voor en vroeg waarom het niet
goed was. Ik had geen idee en dat viel de vragensteller erg van
mij tegen. Het was toch duidelijk, de breedte van de voet stond
niet in verhouding tot die van de kelk. De geometrische verhoudingen klopten niet en als die niet kloppen dan kan het glas
onmogelijk goed zijn. Vanuit de oude kwaliteiten en het oude
model geredeneerd had hij gelijk, maar de tijden zijn veranderd.
De glazen met de juiste verhoudingen zijn geschiedenis, ze doen
het prima in het depot. De tijd schrijdt voort en we moeten op
zoek naar nieuwe betekenissen, nieuwe glazen en nieuwe transparanties. Dat glas met dat veel te brede voetje staat symbool
voor al die vastgelegde waarden die hun relevantie hebben verloren. Verloren omdat mensen die het moesten zien het niet zagen.
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Want nogmaals: ‘it flies in the face of the assumptions of the current
model and people are not working to undermine their own power basis’.
Als je de oude aannames blijft geloven dan sluit je nieuwe wegen
af. Geloven betekent oordelen en vastgeroeste oordelen beperken
je in je vrijheid om te kiezen. Wees zeker van niets.
De werkelijk visionaire vernieuwers zijn altijd in staat geweest
om tegen de aannames, tegen oude oordelen in te gaan, om hun
machtsbasis te herzien. Of zo’n visionair nu Willem Sandberg
heet die in de jaren vijftig zijn Stedelijk Museum tot het belangrijkste hedendaagse kunstmuseum ter wereld heeft gemaakt; een
man die het bestond om het hele gebouw wit te schilderen en die
kunstenaars durfde te tonen die zeiden: ‘Ik rommel maar wat aan.’
Of dat hij Steve Jobs heet en eigenhandig de hele computerindustrie verandert; een man die bij zijn laatste keynote het succes
van zijn onderneming verklaarde met de woorden: ‘It’s in Apple’s
DNA that technology alone is not enough. That it’s technology married
with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result
that makes our heart sing.’
Natuurlijk, Jobs framed ons denken, maar hij heeft wel een zeer
krachtig businessmodel ontwikkeld, zoals Willem Sandberg dat
ooit deed voor het Stedelijk Museum en Andries Copier voor de
glasfabriek. Alle drie waren of zijn het doelgerichte vernieuwers;
de curatoren van hun tijd; de mensen die voortdurend experimenteren; die het publiek niet vragen wat ze moeten doen maar die
de mensen mogelijkheden tonen die niemand zich had gedacht.
Die ons suggereren. En dat is de contradictie: we denken dat we
ons moeten richten naar de wensen van de markt maar de mensen
weten niet wat ze willen tot het ze wordt getoond. Wie de aannames en oordelen van het verleden los kan laten is vrij om nieuwe
kwaliteiten te bedenken. Het gaat om het doel. Als je een doel hebt
kun je niet vrij genoeg zijn, maar als vrijheid je doel is gaat het mis.
De wereld is ambivalent en dat is wat haar zo mooi maakt.
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Naschrift

I.
Kunst is er om ons denken en de feiten opnieuw te ordenen, volgens nieuwe regels. Kunst is het zoeken naar nieuwe kwaliteiten,
naar de tegenstrijdigheid, het openbreken van de modellen waarmee we gewend zijn naar de werkelijkheid te kijken.
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II.
Erasmus zei het al: Homo bulla est, de mens is een luchtbel.
Geblazen door de Grote Bellenblazer zijn wij hier slechts tijdelijk
en al ons aardse streven is ijdelheid. Hoop konden we hoogstens
hebben op het hiernamaals. En daar konden we het mee doen,
tot ver in de 20e eeuw.
Bijna zo breekbaar als de mens is een glazen bel. Een beetje zand
met kalk en soda verhit tot een stroperige massa. Hoe dunner uitgeblazen hoe mooier, maar ook hoe breekbaarder. Homo bulla est.
Zoals water is glas een vloeistof die zich vormt naar het vat
waarin het opgeslagen is. In een druppel krimpt het samen tot
een bolletje; aan een pijp laat het zich blazen tot een bel en
vormen tot een glas. Eenmaal afgekoeld is het bestand tegen de
eeuwigheid maar niet tegen een kleine tik. Middeleeuwse alchemisten deden jammerlijke pogingen om lood in goud te veranderen. Niet goud maar de omzetting van zand, kalk en soda in glas
was de belangrijkste alchemistische vondst, duizenden jaren eerder gedaan door de Phoeniciërs. Een bel die je kon vormen, die
afgekoeld haar vorm behield, waar je uit kon drinken, je in kon
spiegelen, kostbare parfums in kon bewaren of waar je je aan kon
snijden. Glas was een raadsel en is dat altijd gebleven. Het is het
raadsel dat ons gaande houdt...
Hendrick Goltzius,
Homo bulla (gravure),
1594
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III.
Als mensen over inhoud spreken, waar hebben ze het dan over?
Herkauwde verhalen op basis van de interpretaties van beperkte
sets van zogenaamde feiten? Het ritueel van de illusie van kennis?
Of gaat cultuur over mogelijkheden, over een uitdijende bel
lucht, over ideeën, over gedachten, over mensen, over hier en nu?
Je moet uitkijken met feiten. Te veel feiten kunnen een aantrekkelijke verklaring in de weg zitten. Feiten en weetjes zijn als
sirenen die afleiden van het denken. Want feiten zijn al dood.
Kijk naar de wormen die zich tegoed doen aan die feiten. Het
is de rottingsgeur die uit het geheel van de feiten opstijgt die
beloftevoller is. Een historicus heeft een creatieve neus. Een mooi
verhaal, een ontzettende gedachte. Cultuur maken is fabuleren,
verhalen waarmee we onszelf wijs kunnen maken dat de afgrond
ooit zal wijken of tenminste begrijpelijk en zinnig is. Laten we
verhalen vertellen, nieuwe verhalen bedenken, nieuwe puzzels
leggen. Gedachtesprongetjes maken. Hoe zat het ook alweer met
het dansen op de rand van de vulkaan? Dat is kwaliteit.

> Arnout Visser,
Anabole brains, 2011
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