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voorwoord 

 
Geconfronteerd met concrete kunstuitingen overkomt het 

mij vaker dat ik niets begrijp van de lyrische bewoordingen 

waarin anderen over kunst en kunstuitingen spreken. Van 

Mondriaan bijvoorbeeld begrijp ik niets, laat staan van de 

mensen die dat mooi vinden. Zo'n paar gekleurde lijntjes en 

vlakken! Een kind... 

 

… 

 

Kunst is emotie. Voor niemand anders dan de kunstenaar 

zelf ligt daar de grootste waarde van zijn kunstwerk. Als 

er dan vervolgens anderen zijn die 'geraakt' worden door die 

ziele kreet van de kunstenaar, in lovende of afkeurende 

bewoordingen, heeft de kunstenaar zijn doel bereikt: hij 

heeft vorm en uiting gegeven aan wat hem bezielde en dat 

gecommuniceerd met anderen. Wat die daar ook van vonden 

of vinden.  

 

… 

 

Sinds 1996 heb ik vaker een kunstexpositie mogen openen. 

Ik besteed daaraan steeds de nodige aandacht. Mijn 

teksten bouw ik op rond een door mij gekozen thema. En ik 

schreef er elke keer een ver-dichtje bij. De ver-dichtjes en 

‘kunstwerkjes’ uit de verschillende speeches zijn in dit 

boekwerkje bijeengebracht. Samen met enkele ‘kunst’ 

gerelateerde werkjes. 

 

Capelle aan den IJssel, 11 maart 2007. 

Peter Paul J. Doodkorte. 
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cultuurbarbaar 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

april 1996 

 

In één van Maarten Toonders boeken roept een heer van 

stand, Olie B. Bommel: "Heer Tijn! Wilt u eens komen kijken 

naar een kunstvoorwerp dat ik gekocht heb? Ik wil graag 

weten of het mooi is, als u begrijpt wat ik bedoel." 

 

Die aanhaling schoot mij door het hoofd toen ik in een 

uitnodiging van De Kunstlobby te Capelle aan den IJssel 

kreeg om de officiële opening van een tentoonstelling van 

moderne beeldende kunst te verrichten. 

 

Naar eigen maatstaven ben ik een cultuurbarbaar! De 

wereld van de kunst is mij volstrekt onbekend. En mogelijk 

daardoor onbemind. 

 

Toen ik eenmaal ja had gezegd, voelde ik mij geroepen om 

mij enigszins te oriënteren op de eigen kunstbeleving. Ik 

ontdekte dat er verschillende kunstwerken die bij mij thuis 

aan de muur hangen, of op verschillende plaatsen in huis 

staan.  

 

Het zelfbeeld dat ik op kunstgebied had veranderde 

daardoor. Schijnbaar was het toch niet zo droevig met mijn 

kunstbeleving gesteld als ik zelf wel vreesde.  

 

Ik werd en word toch veel vaker 'geraakt' door 

kunstuitingen dan ik zelf wilde (doen) geloven.  

 

Langzaam drong het besef door, dat het daar bij kunst ook 

om draait: de kunst resp. het kunstvoorwerp is eerst en 

vooral een verbeelding van een gevoel, een 

gemoedstoestand van de kunstenaar. 
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Je mag, nee, je moet kunst mooi vinden, of lelijk. Emotioneel, 

of koud. Grillig of fijntjes. Dat juist is de kracht van de taal 

van de kunst. Zij laat zich breed interpreteren, en altijd 

communiceren. 
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blootgeven 
overweging geschreven voor de kunstlobby, april 1996 

 

op het unieke moment dat 

- eigenschap van tijd - 

nooit weer zal komen 

voel jij de drang 

- emotie zo je wilt - 

tot het geven van uiting 

aan dát, wat jóu bezielt 

 

en je geeft jouw eigen vorm 

aan dát, wat jij 

- met woorden anders misschien - 

wilt zeggen 

 

tegen jezelf of 

- die het zien, horen of voelen wil - 

ieder ander 

 

ze zijn deel van jou 

- die uitingen - 

van jóuw persoon 

van jóuw geschiedenis 

 

zij vertellen 

- in stukjes en beetjes - 

over jou 

de mens die jíj bent 

 

jaren later zelfs 

als jij 

- door tijd en ervaring gevormd - 

soms wel eens denkt 

heb ík dat gemaakt 
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weet dan 

wat jij maakt 

ooit 

is blijvend 

een deel van je zelf 

jouw eigen ik 

ooit 

 

wat jij maakt is dat 

waarmee jij 

voor de ander 

jezelf 

soms even maar 

- al dan niet begrepen - 

blootgeeft 
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dat kunstje flik je geen tweede keer! 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

21 mei 1997 

 

Vreemd eigenlijk. Deze uitdrukking heeft in het algemeen 

een afwijzende, negatieve betekenis. Iemand voelt zich 

door een ander beetgenomen. En laat dat die ander ook 

weten. Met daarbij de boodschap dat hij - of zij, zo u wilt - 

dat geen tweede keer hoeft te proberen.  

 

Bij nadere beschouwing, geeft deze uitdrukking precies 

weer, waar het bij kunst om draait. Het product van de 

kunstenaar immers is een eenmalige, unieke prestatie. Een 

prestatie die, naar aard en oorsprong geen tweede keer 

hetzelfde kan zijn. Een kunststukje dat je géén tweede 

keer flikt! 

 

Zeker, een kunstwerk kopiëren. Dat kan. Maar herhalen? 

Nóóit. Enkel en alleen omdat een kunstwerk heel in het 

bijzonder een product is dat tijd, omstandigheid en emotie 

gebonden is. En juist dat zijn nu typisch eenmalige factoren. 

Factoren welke zich nimmer in gelijke samenstelling kunnen, 

dus zullen voordoen.  

 

… 

 

Ik duidde het eerder al, als wij in het dagelijks doen en 

laten het woord 'kunst' gebruiken, is dat vaker in 

negatieve dan in positieve zin. 'Dat kunstje flik je geen 

tweede keer'; 'Daar is geen kunst aan'; 'Kúnst zeg, dát kan 

ik ook!'.... 

 

Gegeven aard en karakter van kunst is dat negativisme 

meer dan vreemd. Immers, kunst is wat jíj maakt. Wat jij 

maakt, ben je zélf! En iets zélf maken, er je eigen ziel en 

zaligheid in leggen is eigenlijk: jezelf voor een stukje aan 
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anderen blootgeven. En daar is niets, maar dan ook 

hélemaal niets negatiefs aan. 

 

Veel eerder is sprake van een prestatie. En als je daarmee 

vervolgens iets voortbrengt dat, al is het maar bij één 

ander, appelleert aan diens eigen emotie, - of dit nu de 

smaak, de herkenning, de bezieling of de bedoeling is -, dan 

is sprake van een tópprestatie. En topprestaties 

verdienen, altijd, respect. 
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toch hoop je op het wonder... 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

10 oktober 1997 

 

'Toch hoop je op het wonder', moet mijn college, John 

Tammel, wethouder van onder meer kunst- en cultuurzaken 

in mijn gemeente, in de afgelopen jaren vaak gedacht 

hebben. Jarenlang beijverde hij zich voor de realisering van 

een eigen cultureel centrum in deze gemeente. Meerdere 

keren leek het hem te lukken. Maar telkens, - op het 

moment suprême - ging het mis. Maar hij versaagde niet. 

Bleef op dat wonder wachten. En zie, het wonder 

geschiedde... Op 6 oktober 1997 is het besluit genomen: op 

1 november 1997 wordt de eerste paal voor het Capelse 

cultureel centrum geslagen.  

 

… 

 

"Hier en nu moet het gebeuren. Als straks het licht 

aangaat is het voorbij, nooit meer terug te draaien, niet te 

herstellen, niet te herhalen. Het is als spelen met rook. 

 

Met vakmanschap en inspiratie lukt het om mensen te 

ontroeren, hen te laten schateren, te schokken, op ideeën 

te brengen. Maar steeds hoop je op het wonder dat de 

groep daar bovenuit tilt. Ik herinner me Oom Wanja van 

Tsjechov in 1957.  

 

We hadden ons zo intens verdiept in dat stuk dat het 

begon te leven. Er hing een elektrische lading in de zaal. 

Vonken sprongen over. Alsof het stuk van de grond 

loskwam. Alles ging vanzelf. Teksten, gebaren, 

lichaamstaal.  

 

De zaal werd bijna vloeibaar. En dan zeg je na afloop heel 

onderkoeld tegen elkaar: 'Hé, dat ging lekker vanavond. Fijn 

publiek ook, wat waren ze lief.' Meer durf je niet te zeggen. 
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Bang om die ervaring te ontkrachten. Want je hebt dat 

zeldzame wonder meegemaakt; kunst." 

Ellen Vogel 

 

… 

 

‘Toch hoop je op het wonder', die paar woordjes die ik 

misschien wel véél vaker las of bezigde zonder dat ze mij 

ooit opvielen, bleven mij nu steeds in het hoofd springen. Ze 

zetten mij aan tot het schrijven van een héél persoonlijke 

overweging. Even nog heb ik mij afgevraagd of ik het wel 

zou doen. Dat persoonlijke met u delen. En dan, dan bedacht 

ik mij dat kunstenaars niet anders doen dan dát: een stukje 

van zichzelf blootgeven. Dáárom deel ik het graag met u. 

Vindt ervan of doe er mee wat ú wilt. Maar weet, dat het 

een stuk van míj is. 

  

  

  



 

 

 

 

16 

toch hoop je op het wonder... 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 10 oktober 1997 

 

de kanker 

ziekte met de grote K 

heeft ze te pakken 

 

er is  

zeggen de artsen 

geen redden meer aan 

 

zeker 

ze zijn 

zoals dat heet 

op leeftijd al 

 

maar toch 

het zijn wél 

míjn pa en ma 

 

en nu 

nu zijn ze ziek 

dóódziek 

 

ik én zij 

wéten dat 

léven daarmee 

tot het onvermijdelijke 

- de dood - 

volgt 

 

en toch 

tóch wacht je op het wonder... 
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een kwestie van groter groeien 
passages uit speech bij opening expositie jan sikora, rotterdam, 

augustus 1997 

 

“Ik vind het meer een kwestie van groter groeien,” zei ik 

enkele dagen vóór het overlijden van mijn vader tegen één 

van mijn jongere broers. Ik was bij hem en zijn vriendin 'op 

de koffie', zoals dat heet. Een bliksembezoek, van niet meer 

dan een uurtje. Op een gegeven moment kwamen we te 

spreken over ouder worden en zo. Hij vond dat ik er, - met 

mijn veertig jaar -, goed uitzag. Lekker bruin en zo. 

Gevleid, - want een beetje ijdel ben ik wel -, vertelde ik dat 

ik mij ook prima voelde. En dat ik niets begreep van al die 

mensen die het ouder worden zo'n probleem vinden. Ikzelf, 

zo meldde ik, heb al sinds mijn vijfentwintigste of zo een 

min of meer tijdloos gevoel.  

 

“En,” zo liet ik hem ook weten, “ik weet niet of ik mijn haar 

wel blijf verven.” Dat deed ik namelijk. Want dat opkomende 

grijze, ach, het schijnt ook wel wat te hebben. Charme 

noemen ze dat. Nee, ik vind ouder worden meer een kwestie 

van 'groter groeien'! 

 

Toevallig of niet, maar toen ik enkele dagen later de 

kapper bezocht, in verband met de begrafenis van mijn 

vader, de volgende dag, besloot ik mijn haar niet meer te 

laten verven.  

 

Of dát besluit nu te maken had met dat gesprekje met 

mijn broer, óf dat ik, onbewust misschien, nu mijn vader 

overleden was, vond dat ik dát nu wel laten kon, weet ik 

niet. Maar, terwijl ik de zwartgeverfde lokken langzaam 

maar zeker plaats zag maken voor duidelijk grijs getinte 

dacht ik wel: ja, je bent gróter gegroeid, papa Peter Paul! 

En tegelijkertijd drong zich de vraag op: zou hij nu komen, 

de tweede jeugd? 
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Dat 'groter groeien' is mij als begrip bijgebleven uit een 

vroegere broodreclame. U weet wel, de tijd van King Corn en 

Tarvo, het fabrieksbrood. Nóg zie ik die televisiespotjes. 

Van dat kleine jochie, dat zijn vader vertelde dat hij bij 

Japie wonen ging. Om later terug te komen. En te vertellen 

dat hij groter was gegroeid. Dankzij King Corn natuurlijk. 

Wat maakte, toentertijd, die reclame een indruk op mij! 

Groter groeien leek toen het ultieme geluk! Als je groter 

bent immers kun en mag je méér! Je mag, als je buiten 

speelt, verder weg. En je droomt van zaken-eten, zoals 

papa dat doet. Of, als je alweer wat groter bent, van je 

eerste auto, of vrijpartij. 

 

De mens, klein eerst, verwondert zich over wat de oudere 

mens op enig moment het gewoonste van de wereld lijkt te 

vinden: het licht, de vogels, een takje. Over iedere stap, 

iedere ontdekking die hij doet verwondert hij zich. Steeds 

weer. Hij lééft, dan nog, tot het uiterste, tot het innigste. 

En hij onderzoekt alles, nieuwsgierig als dat hij is. 

Naarmate hij ouder wordt, de mens, vindt hij, wordt alles 

gewoner, vanzelfsprekender ook.  

 

Zó gewoon wordt het, dat het sleur wordt, bijna. En dan, op 

een dag, opeens, zo lijkt het wel, ontdekt hij: zó gewoon, zó 

normaal is het niet. Niets is vanzelfsprekend. Alles wat je 

doet of laat, meemaakt of ziet gebeuren, tekent je. Vormt 

je, draagt bij tot jouw groei als mens. Niets is zomaar. Je 

bent als een blad aan een boom: steeds mooier en in 

betekenis toenemend. Om ultiem, uiteindelijk weer voeding 

te zijn voor nieuw leven, nieuw inzicht. 

 

Je moet het leven leren kennen. Dat is een lange weg. Maar 

ontdek je het, dan ontdek je in jezelf een mens die, dankzij 

alles wat hij ervaart, steeds opnieuw, mooier wordt, en in 

betekenis toeneemt. Een mens dat zichzelf telkens 

uitdaagt tot het zoeken naar nieuwe wegen.  
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Met telkens weer nieuwe verwondering, als ben je in een 

nieuwe jeugd. En wéér lééf je, tot het uiterste, tot het 

innigste. O, je bent ouder misschien, maar vól 

levensvreugde: je bent rijper, je bent groter gegroeid! 
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groter groeien - (tweede jeugd) 
overweging voor jan sikora, museum katendrecht, rotterdam, 

1997 

 

vroeger dácht je 

als je groter groeien wil 

moet je bij japie wonen 

want dáár 

dáár hadden ze het 

king corn 

 

later wéét je 

king corn 

eigenlijk is het 

- heel gewoon - 

een beperkt product 

dat wel de maat 

maar niet de méns doet groeien 

 

immers 

je ontdekte 

- mét of zónder - 

groter wórdt je 

 

van kind wórdt je puber 

gróei je tot adolescent 

en heet je 

op enig moment 

volwassen 

 

en dan 

opééns ervaar je 

groter groeien is 

- vooral - 

zoeken naar het nieuwe 

verkennen en ontdekken 

- experimenteren ook  
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vallen en opstaan 

grenzen verleggen 

nieuwe wegen inslaan 

 

eenmaal zó ver 

ben je eraan toe 

je tweede jeugd 

 

jaap wil weer japie zijn 

ervaart 

- opnieuw - 

de drang 

naar het nieuwe, 

naar verkennen en ontdekken 

- naar experimenteren ook - 

naar vallen en opstaan 

naar grenzen verleggen 

naar nieuwe wegen 

 

groter groeien 

wéét je nu 

is geen kwestie van maat 

groter groeien 

dat is 

jezelf vormen 

steeds meer 

door je te verwonderen 

je af te vragen 

waarom 
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de ogen van je verbeelding… 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

29 mei 1999 

 

Waarschijnlijk kent u hem wel. De slagzin van 

Rijkswaterstaat: “Sta eens even stil bij het werk aan de 

weg!” 

 

Waar we stilstaan bij het werk aan de weg is er, vaak, 

vooral de irritatie over het oponthoud, de drukte. Niet of 

nauwelijks nemen we de geboden tijd om door al die drukte 

en dat gekrioel van mensen en machines heen te kijken. 

Jammer is dat. Zó genoegen te nemen met de werkelijkheid 

zoals die zich op her eerste gezicht aandient. Want er valt 

zoveel meer te beleven, als je oog hebt voor wat daar 

werkelijk wordt gerealiseerd. Eerst dan zie je hoeveel 

boeiender en rijker dat wat mensen maken is. Want ware 

kunstwerken zijn het; als je goed kijkt. Technische 

hoogstandjes, fabelachtige planningen en creatieve 

oplossingen worden op vakkundige wijze gecombineerd. Dat 

blijkt bij nader inzien, op het tweede gezicht. Dat blijkt, 

wanneer we de werkelijkheid bekijken door de ogen van onze 

verbeelding. 

 

De wereld om je heen kun je op zeer verschillende manieren 

bekijken. Je zienswijze kan nuchter zijn.  

 

Heel zakelijk verschijnt alles op je netvlies. Een boom is een 

boom, een huis een huis, een straat een straat. Maar 

behalve prozaïsch, kan je visie ook poëtisch zijn. Behalve 

over de kracht van de nuchterheid, beschik je ook over de 

kracht van de verbeelding. Om je verbeelding te laten 

spreken, hoef je geen dichter of kunstenaar te zijn. Of we 

zijn het allemaal! Onze verbeeldingskracht hoort bij het 

mens-zijn. Ze maakt deel uit van onze uitrusting. Maar we 

moeten dit vermogen wel regelmatig benutten. Anders 

verslapt het, slaapt het in. 
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… 
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wat ik mij verbeeld te zijn? 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 29 mei 1999 

 

een mens 

van vlees en bloed 

van goed en kwaad 

van doen en laten 

van kunnen en falen 

 

wat ik mij verbeeld te zijn 

 

een mens 

op het eerste gezicht 

- misschien- 

niet bijzonder 

lelijk misschien ook 

of onbegrepen 

maar als je kijkt 

écht kijkt 

met de ogen van je verbeelding 

dan zie je 

 

een mens 

 

een mens als jij 

als hij en zij 

uniek 

in wezen en zijn 

een mens 

tot verbeelding sprekend 

in doen en in laten 
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ik ben er mens voor 

verwonder je 

zoals ik mij verwonder 

over jou 

over hem en haar 

in voortdurende verbeelding 

 

dát 

dát verbeeld ik mij 

 

dat ik ben die ik ben 

om wíe ik ben 
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dag gerrit, dag kerel! 
overweging, geschreven voor gerrit krijt 

 

Tijdens de opening van de tentoonstelling voor de 

kunstlobby op 29 mei 1999 werd ook stil gestaan bij het 

afscheid dat de leden van DE KUNSTLOBBY moesten 

nemen van het zeer gewaardeerde lid Gerrit Krijt. Gerrit, 

70 jaar werd hij, had een groot aandeel in het werk van DE 

KUNSTLOBBY. Nooit op de voorgrond tredend, en altijd 

nadrukkelijk bezig. Hij onderhield onder meer de contacten 

met de kunstenaars in het Hotel Golden Tulip, hield de 

voorbesprekingen en was aanwezig bij het wisselen van de 

kunstwerken. 

 

Gerrit was zelf beeldend kunstenaar en musicus. Vele jaren 

was hij actief als klarinettist bij verschillende en grote 

professionele orkesten, waaronder het Rotterdams 

Filharmonisch Orkest. Na zijn pensionering heeft hij zich 

vol overgave geworpen op de schilderkunst. Hij schilderde 

op een abstract expressionistische wijze, kleurrijk en 

dynamisch. Enkele van zijn werken werden door het 

gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel aangekocht. 

 

 

  



 

 

 

 

29 
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dag gerrit, dag kerel! 
overweging, geschreven voor gerrit krijt 

 

midden in het leven stond je nog 

- eigenlijk - 

nog zoveel wilde je geven 

zoveel ideeën te verwezenlijken nog 

en plannen 

plannen te over 

 

en nu 

nu is het voorbij 

over 

 

nu rest nog het denken 

- de herinnering - 

aan vervlogen momenten 

en is er de pijn 

- voor wie bleven - 

van het gemis 

er is ook een gevoel van rust 

van weten 

 

weten 

dat je mag rusten 

in vrede 

in de overtuiging ook 

dat je mensen achterliet 

mensen die jouw naam 

- blijvend - 

dragen en noemen 

in herinnering 

aan wie je was 

of wilde zijn 
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dáárom 

nu het voorbij is 

overtuigd en welgemeend 

dag gerrit 

dag kerel 

het was goed 

goed dat jij er was 
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bedrog kan ons de ogen openen! 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 8 

april 2000  

 

“Passiespelen op zoek naar Jezus!” Een krantenkop. Zoals 

velen. Ze prikkelen. Wat wordt er bedoeld? Waar gaat het 

over? Bij lezing wordt de nieuwsgierigheid getart. Op het 

eerste gezicht, komt het beeld naar voren van een groep 

van mensen welke via het passiespel op zoek gaat naar de 

persoon van Jezus. Bij nadere beschouwing echter blijkt: er 

heeft zich nog geen geschikte kandidaat gemeld die de rol 

van Jezus in een op te voeren Passiespel kan vervullen!  

 

… 

 

De Franse schrijfster Nathalie Sarraute schreef eens: Men 

heeft de taal nog niet uitgevonden die in één keer kan 

zeggen wat men in een oogwenk waarneemt.” In het 

voorgaande gaat het daar om: wat we in een oogwenk 

‘snellen’ is niet wat de schrijver ons wil zeggen. Iets, dat 

zeker ook op gaat als het de kunst betreft. Niets is 

eigenlijk moeilijker eigen te maken dan de kunst waarnemen.  

 

… 

 

Kunst is bewerkte waarheid. Bedrog zo u wilt. Maar, het 

bedrog heeft ook zijn goede kanten: het kan ons de ogen 

openen! Herman Pieter Belcampo zei het eens zo: “De kunst 

begint pas waar de waarheid ophoudt.” 

 

Máár, waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Ze is 

als een geslepen diamant: heeft vele facetten. Waarheid 

kunnen we proeven, voelen en zien. Zoals we kunst proeven, 

voelen en zien! De kunstenaar heeft zijn waarheid gehoord, 

begrepen, geprezen en verwerkt en vervolgens tot iets van 

zichzelf gemaakt. Er zijn of haar eigen verbeelding aan 

gegeven. Zo ook moeten wij de de Franse schrijver Francois 
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Mauriac begrijpen als hij schrijft dat “de kunstenaar het 

met de waarheid niet nauw neemt, maar dat zijn kunst 

oprecht is.” Ik denk dat dáár ook de kracht ligt van de 

kunstenaar. Dat hij of zij zich vooral laat leiden door de 

waarheden die persoonlijk zijn ontdekt. Of, zoals de Duitse 

filosoof (Theodoor Wiesengrund) Adorno het zegt: “Kunst is 

magie, bevrijd van de leugen waarheid te zijn”. Persoonlijk 

voeg ik daaraan toe: “en de waarheid kan soms 

onwaarschijnlijk zijn!”  

 

“De waarachtige kunstenaar ontdekt, ook in het uiterlijk 

zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere (H. 

Marsman).” Kunst immers, is geen papje, geen snoepje 

waarvoor je alleen je bek open hoeft te doen. Het is vooral 

een kwestie van aandacht en geconcentreerde energie. Een 

ontdekkingstocht naar de ware bedoeling van de 

kunstenaar. Een waarheid, een bedoeling die wij, op het 

eerste gezicht, - en vaak ook bij nadere beschouwing -, niet 

direct zien, voelen of proeven. Juist daarom is echte kunst 

in staat ons zenuwachtig te maken. Wat bedoelt hij of zij? 

Wat beweegt hem of haar? 
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bedrog - opent de ogen! 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 8 april 2000 

 

als een voddenbaal 

vervuild en gerafeld 

halfvergaan ook 

zo betoonde het zich 

het hoopje vuil 

aan de rand van de weg gelegen 

die ochtend 

 

dat ze dat niet ruimen 

dacht ik nog 

en wendde mij af 

 

iets 

een beweging of geluid 

het deed mij omkijken 

 nogmaals 

 

het hoopje niets 

- de lappendeken - 

kwam tot leven 

 

waardeloze rommel 

- op het eerste gezicht - 

bedrog 

 

nader beschouwd 

- de waarheid - 

een mens 

 

diepblauwe ogen 

- verwachtingsvol en blijmoedig - 

de nieuwe dag beschouwend 

zonder enig verwijt 

aan iets of iemand 
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ik las ze 

en zag hem voor me 

in gedachten - 

die kop 

uit mijn ochtendkrant 

“passiespelen op zoek naar jezus” 

en wist 

gevonden 
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effe een leffie doen… 
passages uit openingsspeech galerie lef, capelle aan den ijssel, 21 

mei 2000  

 

“Effe een leffie doen!” Kent u die uitdrukking? Ik las hem, - 

toevallig -, in een boek over de oorsprong en verklaring van 

de Nederlandse taal. Onlangs. In een boekwinkel. Het type 

winkel waarin ik graag vertoef. De betekenis ervan: iets 

gewaagds doen. Iets doen, waar LEF voor nodig is! Lef, 

synoniem van en voor durf, dapper, moed!  

 

U vraagt zich misschien af, wat een politicus doet bij een 

gelegenheid als deze. En nog wel als gastspreker ook! Want, 

zoals de Oostenrijkse schrijver Peter Handke ooit schreef: 

“Wat veel politici niet in hun hoofd hebben, hebben ze veelal 

in hun strottenhoofd.” Of, om het met de Nederlandse 

letterkundige Jan Greshoff te zeggen: “Er zijn twee 

soorten politici: zij die hun taal gebruiken om hun gedachten 

te verbergen en zij die hun taal gebruiken om te verbergen 

dat zij geen gedachten hebben.” 

 

Het getuigt dus van LEF dat de organisator dit waagstuk 

met zo een potentieel leeghoofd begint. Waarbij ik mij 

haast - dankbaar voor de geboden gelegenheid tot 

rehabilitatie - op te merken dat de keuze voor een politicus 

als gastspreker bij een bijzondere gebeurtenis als deze ook 

weer niet zó vreemd is. Want er is meer overeenkomst 

tussen politiek en kunst dan u zich wellicht realiseert! 

Kunstenaars en politici kunnen alleen hun best doen: bijval 

kunnen zij, zomin als respons in de liefde, niet afdwingen. 

Ook politiek is vorm. Esthetiek à la de kunstenaar, het is 

de kunst van het ivoordraaien à la Bas de Gaay Fortman. 

Het theatrale, de exposure en de verpakking moeten de 

inhoud, het authentieke niet overschaduwen, maar deze 

elementen zijn voor het politieke succes wel onmisbaar 

geworden. En zijn niet juist de esthetiek, de betrokkenheid, 

het creatieve en theatrale, de exposure en de verpakking 
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de essenties die het handelen van de kunstenaar, en de 

resultante daarvan, bepalen! 

 

Het divergeren begint daar, waar de politiek tot 

compromissen komt. Het ideologische, het ideaal bijstelt tot 

op het niveau van de democratische haalbaarheid. Zich laat 

vertalen tot een afspiegeling van de maatschappij en 

maatschappelijke opvattingen. De kunstenaar echter, 

maakt niet de afspiegeling, het beeld van de wereld, maar 

is náár het beeld van de wereld!  

 

Of, zoals de Engelse dichter en schilder Gabriel Rossetti 

het eens schreef: “Conceptie, mijn jongen, fundamenteel 

hersenwerk, dat is nou precies waarin kunst zich 

onderscheidt.” 

 

Kunst is een manier om moed te verzamelen. Kunst is “Effe 

een leffie doen!” Waaghalzerij, lef, moed, durf. Dat is nodig 

ook, zeker als je als kunstenaar besluit om jóuw creaties, 

jouw waarheid, jouw herschepping van gevoelde 

verbeelding, met anderen te delen. Want alleen voor moed is 

geen weg onbegaanbaar! En kunst is een ultieme 

ontdekkingsreis. Of, om het met Simon Vestdijk te zeggen: 

“De onuitputtelijkheid van kunstwerken berust minder op 

hun ingewikkelde structuur – alle kunstwerken zijn even 

ingewikkeld, of even eenvoudig, al naar men het nemen wil – 

dan op de belofte, dat de ervaring van het ‘nooit zullen 

kennen’ steeds te hernieuwen zal zijn.” 

  

Politiek en kunst. Zoals een kunstenaar door zijn werk 

meerwaarde probeert te geven aan de werkelijkheid, zo 

probeert een politicus door politieke representatie een 

meerwaarde te geven aan belangenbehartiging en wel door 

deze te integreren in politieke besluitvorming. Esthetiek 

als metafoor. Politiek en kunst als creatieve daad. Politiek 

en kunst als vormen van esthetiek waarin vorm en inhoud 

samen komen. Politiek zowel als kunst staan voor 
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betrokkenheid en distantie tegelijkertijd. Betrokkenheid 

vormt het hart van het handelen van de kunstenaar zowel 

als van het democratische gedachtegoed. Betrokkenheid 

kan echter alleen goed en adequaat functioneren indien er 

ook een zekere vorm van distantie is.  

 

En, zoals ik eerder al zei: “Kunstenaars en politici kunnen 

alleen hun best doen: bijval kunnen zij, zomin als respons in 

de liefde, niet afdwingen.” Het verschil zit hem hierin: een 

politicus kan mislukken. Een kunstenaar niet; het is al een 

succes er een te zijn! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

39 
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lef! 
overweging geschreven voor galerie lef, 21 mei 2000 

 

huisgeven aan de durf 

- de dappere moed - 

te geven 

te tonen  

het zicht op de kunst 

het wonder van die en wie jij bent 

in hart – hoofd en hand 

dát is 

huisgeven aan verzamelde moed 

- de kracht van de herschapen verbeelding - 

gegroeid uit onuitputtelijke hartstocht 

in het zich hernieuwende weten 

nóóit te zullen kennen 

díe en wíe jij bent 

het blijft ontdekken 

 

huisgeven aan de dapperheid 

van scherp denken  

van schone beminning 

van het voelen en weten 

wie en wat jij bent 

dát 

dát is lef 
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tolken 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

14 oktober 2000 

 

Wie mens zegt, zegt taal, en zolang een taal levend is, zijn 

wij niet uitgestorven. Of, om het met Guido Gazelle te 

zeggen: “Waar geen taal leeft, is geen volk.” Taal is een 

wonderbaarlijk goed. De Vlaamse schrijver Herman Thiery 

Daisne (ook wel: Johan) vertolkte dat eens zo: “Iedere 

taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal 

zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en 

die muziek is universeel.” 

 

Taal kent veel verschijningsvormen. Ik zal u niet 

vermoeien met een uitputtend overzicht daarvan. Ik noem, 

als voorbeeld slechts, de spreektaal, de gebarentaal en de 

gespierde taal.  

 

We kennen ook vreemde talen. Zoals gekkigheid, cabaret, en 

de taal van ons gevoel, ons innerlijk. En, hoewel “de taal nog 

steeds het gebrekkigste en duurste middel is om gedachten 

uit te drukken” (William James, Amerikaans psycholoog en 

filosoof), in het algemeen spreken en verstaan wij onze 

(moeder) talen goed. Soms echter klinkt zij ons vreemd in 

de oren, is de taal van de ander voor ons niet te verstaan. 

Of liever: nóg niet te verstaan. Zouden wij ons in de taal 

van die ander, hoe dan ook vormgegeven, verdiepen, dan zou 

het begrip ervoor en de diepere betekenis ervan - de 

boodschap - soms bloembed mooi, ons duidelijker worden.  

 

Het is met vreemde woorden, alsof je een onscherpe foto 

bekijkt. De essentie ervan openbaart zich eerst als het 

beeld helder wordt, als het wordt ‘vertaald’.  

 

--- 
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Een tolk bewijst daar vaak onmisbare diensten. Door het 

werk van de vertaler, de tolk, krijgen wij oog voor de 

boodschap van de ander. Het werk van de tolk vormt dan 

steeds de blikvanger voor de oorspronkelijke bron ervan.  

 

Beeldende kunstenaars zijn hun eigen tolk. Het zijn 

vakmensen die, ieder op eigen en onnavolgbare wijze, de 

vertaling vinden voor en geven aan het eigen voelen en 

ervaren. Meer dan hun taaltolkende collega’s ligt hun 

vertaalkracht in het geven van vormende weergave aan 

dat wat met woorden voor hen vaak onzegbaar is. Een 

beeld, een tekening of schilderij, een aarden werk, het is 

vertaalwerk van unieke, want persoonsgebonden kwaliteit. 

 

Het werk van de tolk, het geven van een vertaling, is een 

poging om een oorspronkelijke boodschap, tot dan toe 

vreemd, onuitgesproken, onzegbaar, ongezien of 

onbegrepen, voor anderen verstaanbaar te maken, te 

openbaren. Het blijft echter een poging! Want, als de 

ontvanger van de boodschap zich door de aangeboden bron 

van oorsprong of de daarvan gegeven vertaling niet 

aangesproken weet of voelt, dan blijft hij of zij 

onbegrijpend. Kunstenaars echter blijken tolken van 

uitzonderlijke kwaliteit. Altijd weten zij hun publiek te 

raken. Is het niet met de juist door hen met hun 

vormgeving bedoelde emotie, dan is het wel met een appèl 

aan de eigen emoties en gevoelens van hun publiek. 

Variërend van ‘getroffen zijn door’ tot ‘irritatie over’ de 

ervaren uitvoering of voorstelling. Maar welk onthaal het 

werk van de tolk ook krijgt, hij of zij verdient te allen tijde 

waardering, omdat hij of zij op enige wijze heeft 

geprobeerd zich tot de ander te richten, zich verstaanbaar 

te maken. En alleen al dat gegeven maakt hen tot 

fantastische mensen.  
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Vertalen is verraden! Niet in de negatieve betekenis ervan 

- iemand er bij lappen - maar in de positieve zin: zich 

blootgeven! En, zoals de Franse toneelschrijver Armand 

Salacrou het ooit eens zei: “Wat er niet is, kun je niet 

verraden.” 
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dat je begrijpt wat ik bedoel 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 14 oktober 2000 

 

de woorden 

het geven van een naam 

aan mijn voelen 

het ervaren en weten 

ik vind ze niet                                                                                              

en toch 

het fluistert 

het bruist en borrelt 

het waait en stuift 

spookt stormachtig 

in mijn hoofd 

mijn hart – mijn ziel 

 

de boodschap 

wat ik zeggen wil 

het zoekt zijn weg 

 

voor mij spreken de handen 

beeldhouwend of boetserend 

grof lijnend of gedetailleerd 

in schets of schilderij 

 

mijn handen - mijn bodes 

aan wie het horen mag 

met de wens 

hartstochtelijk gemeend 

dat je begrijpt wat ik bedoel 
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opsporing verzocht! 
geschreven voor Rotterdams dagblad t.g.v. nationale 

gedichtendag, januari 2001 

 

een grijs-bruin-grauwe muis 

- in felgroen tentzeilen pak - 

winkelwagent haar hebben en houwen 

door het steedse dorp 

dat “schande” schampert 

zo een zwerfster 

- vandaag de dag - 

heeft toch geen pas 

 

opgeruimd moet ze 

“staat netjes” 

wordt gesproken 

 

het smeulend ongenoegen 

vlammend geholpen 

- door jeugdig vandalisme - 

ver-ast haar laatste goed 

als de maatschappij 

haar beton-gedekte buitenverblijf  

én vrijheid neemt 

 

opgeruimd moet ze 

“staat netjes” 

wordt gesproken 

en het plaatsje 

- háár plaatsje - 

is grijs-grauw leeg nu 

 

wat rest is het knagend vragen 

- luider groeiend - 
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hoe toch 

hoe toch is het haar vergaan 

waar toch 

waar toch is zij gebleven 

óns vrouwtje 

óns vrouwtje barendrecht 
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ten toon stellen 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

25 augustus 2001 

 

Ten toon stellen, het exposeren van uitingen. Dát is waar 

het bij de door DE KUNSTLOBBY verzorgde exposities om 

gaat. Of, en hoe, u en ik ons door die uitingen aangesproken 

voelen, geraakt zo u wilt, dat hangt weer af van de wijze 

waarop wij ons al dan niet openstellen voor de door de 

kunstenaar gekozen ‘taal’. De wijze waarop hij aan zijn 

uiting expressie geeft. Hoe exhibeert hij of zij zich. Het 

gekozen materiaal, het wel of niet gebruiken van kleuren, 

de vorm en het al dan niet ‘herkenbaar’ zijn ervan, spelen 

daarbij een rol. Het ‘elkaar willen verstaan’ is daarbij van 

wezenlijk belang.  

 

… 

 

Als politicus, beste mensen, voel ik mij vaker als een 

onbegrepen kunstenaar of kunstwerk. En dan, dan zet ik 

mij opnieuw aan het werk. In de wetenschap “alles is al 

eens gezegd; maar doordat niemand luistert, moet men 

altijd opnieuw beginnen” (André Gide, Frans schrijver, 

1869-1951; Le traité de Narcisse – 1891). Anders gezegd: 

“Er zijn geen erger doven dan die niet horen willen.” En dat, 

beste mensen, vraagt een wederzijds ‘op elkaar gericht 

zijn’. 

 

Jaren terug ging ik voor het eerst naar Spanje toe. Samen 

met mijn vrouw en kinderen. We bezochten Museros, een 

even onder Valencia, en buiten het toeristengebied gelegen 

dorpje. Een Nederlandse vriendin, getrouwd met een 

Spanjaard, had ons uitgenodigd. Wij arriveerden eerder dan 

onze vriendin met haar gezin. Maar spraken geen woord 

Spaans. En toch communiceerden wij met onze gastheer en 

gastvrouw. Met horten en stoten, máár: het lukte. Door de 

omstandigheden gedwongen móesten wij wel. Daardoor 
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verdiepten wij ons wederzijds geconcentreerd in wat zij ons 

en wij hen duidelijk wilden maken. En, wij begrepen en 

verstonden elkaar! Toen onze vriendin, Spaanssprekend, 

arriveerde, werd dat meteen anders. Bij alles wat gezegd 

werd of moest, gebruikten wij haar voor de vertaling. 

Makkelijk, en effectief. Zeker.  

 

Maar tegelijkertijd werd het contact met de Spanjaarden 

zelf oppervlakkiger en vluchtiger. Wij hoefden elkaar niet 

meer te begrijpen, als onze vriendin dat maar deed!  

 

Wat ik maar zeggen wil: “Iedere taal is schoon voor wie 

luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een 

volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. (J. 

– Herman Thierry - Daisne, 1912 – 1978, Vlaams schrijver; 

Met een inktvlek geboren - 1961). Willen wij de door de 

kunstenaar of kunstenares gebruikte ‘taal’ verstaan, dan 

moeten wij ons daarin verdiepen. Persoonlijk! “Concentratie 

in de verhouding tot anderen betekent in de eerste plaats 

dat men kan luisteren.” (Erich Fromm, Duits-Amerikaans 

cultuurfilosoof en psycholoog, 1900-1980; Liefhebben, een 

kunst, een kunde – 1962) Wij kunnen en mogen ons daarbij 

feitelijk niet verlaten op anderen. De uitleg is aan de 

bezoekers zelf. Die bepaald, of hij of zij zich wil laten 

aanspreken door het geëtaleerde. Of, zoals de Poolse 

schrijver Jerzy Lec het eens zei: “Ik zou veel dingen 

begrepen hebben, als men ze niet had uitgelegd.” 

 

De door de kunstenaar of kunstenares gekozen 

uitingsvorm, zijn of haar ‘taal’, is de inkleding van 

gedachten, gevoelens. Het is niet dé gedachte, hét gevoel, 

maar een van de vele. “Als er maar één enkele waarheid 

bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde 

thema kunnen schilderen.” (Pablo Ruiz y Picasso, Spaans 

schilder, tekenaar, graficus en beeldhouwer, 1881-1973). 

Waar het om gaat, is de existentie: het zijn, denken en 

voelen van de ander, die zijn of haar leef- en denkwereld 
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voor ons ontsluit, in woord, beeld of vorm. Als referentie 

voor de ontwikkeling en het onderhouden van ons eigen 

bestaan, ons eigen denken en voelen. Daar is moed voor 

nodig. Want, jezelf ten toon stellen, van je doen spreken, van 

jouw opvattingen, ervaringen, ambities en kwaliteiten blijk 

geven, dat is risicovol: wil de ander wel naar je luisteren, 

naar je kijken? Wil de ander jou wel ervaren? En dan, dan 

zijn we terug bij waar het om draait: de existentie: het 

zijn, denken en voelen van de kunstenaar: iedere moedige 

daad is je reden van bestaan manifesteren!  
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luister – wat anders verbogen blijft! 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 25 augustus 2001 

 

“hoor je me,” 

werd gevraagd 

en hij 

- verdwaasd - 

“wat zeg je” 

 

“hoor je me nu” 

herhaalde zich de vraag 

en hij 

- verstoort - 

“natuurlijk” 

 

“waarom dan 

waarom dan zeg je niets” 

 

“wees stil nu 

ik lúister 

probeer te zíen 

te doorgronden 

wat ik hoor 

wat je zégt 

ten toon stelt 

dus 

práát niet zoveel 

ik luister 

en open zó 

wat anders verborgen blijft” 
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de gekke kippenziekte – verkiezingskoorts 
geschreven voor Rotterdams dagblad t.g.v. nationale 

gedichtendag, 22 januari 2002 

 

’t was, -betrekkelijk, maar toch - stil 

- de achterliggende jaren - 

in ’t kippenhok 

 

slechts het broedse soort 

- af en toe - 

tokte het leggen van een ei 

 

het enkel kippetje dat kakelen blééf 

- geen schoner ei, dan het eigen ei - 

werd de veren geplukt 

 

járen was het rustig 

en nu 

het hele toom is van stok 

praat als een kip zonder kop 

ze hanen- en kippenpoten 

dwars doorheen capelle 

 

het dorp – de stad 

- dat spreekt voor zich - 

in rep en roer – in paniek 

de mensen zijn  

– plots en even maar – 

geen burgers meer 

maar kíezers 

met een stém 

 

vóór vrijheid en democratie 

hanekamt de één 

- eijndenloos - 

terwijl binnendijks 

- het ei wijzer dan de kip - 
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de partij van de arbeid 

windeierend victorie kraait 

 

het capels belang 

- de “zwienen”-stal - 

pronkend met vechthoender dijk’s veren - 

krulvedert van den akker 

en de barnevelder kleurslag  

- de staatkundig gereformeerde partij - 

kakelt op zeker 

gokken doe je niet 

beter een half ei, dan een lege dop 

 

van den wijngaard ondertussen 

- kriel van christen unie - 

kukelekukt het overtuigd 

‘sla het eitje in de pan 

dan komt er geen slecht kuiken van.’ 

 

onderwijl, in ’t groen, links 

- men legt niet alle eieren onder één kip - 

scharrelen de democraten 

- zesenzestig in getal - 

want weet je 

een blinde kip 

vindt ook wel eens wat 

 

en thuis, 

- in het keuzen kamp - 

tokkelt kloek het christendemocratisch appel 

kakelen 

kakelen is nog geen eieren leggen 

in de broedmachine, 

onder moeder ans d’r vleugels 

- twaalf eieren, dertien kuikens - 

piept het jong fortuin 

leefbaar capelle 
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het dorp – de stad 

- dat spreekt voor zich - 

in rep en roer – in paniek 

 

de mensen zijn  

– plots en even maar – 

geen burgers meer 

maar kíezers 

met een stém 

 

--- 

 

nederland is  

- kopt de krant - 

niet klaar voor de griep 

er kunnen 

- beweert men - 

véél slachtoffers vallen 

 

maar het rijkshoen 

de burger meester 

kortbekt het volk 

éven nog – éven nog 

en dán 

dán gaan ze weer op stok 
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blauw! 
geschreven voor Rotterdams dagblad t.g.v. nationale 

gedichtendag, 28 januari 2002 

 

‘k heb toezicht 

- camera’s - 

zwaarwichtigd hij 

 

zit mijn dasje recht 

mijn jasje goed 

 

--- 

 

nuchtere bestuurders 

schampert hij lensblikkend 

- de commissaris van politie- 

dronkemanspraat 

dát is het 

 

wát nou 

méér blauw op straat 

met bob 

- de bewust onbeschonken bestuurder - 

is dát een loze belofte 

 

wíj 

wíj gaan voor bert 

beschonken, en rijdt toch 

  

 

  

  

  



 

 

 

 

61 

  



 

 

 

 

62 

anders 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

25 mei 2002 

 

De kranten koppen het. En het spat ons van de beeldbuis 

tegemoet: “Het moet anders!” Met ons leven, met de 

politiek, de maatschappij. “Alles moet anders!”, papegaait 

Nederland anno 2002.  

 

Als je doorvraagt, inzoomt op het ‘andere’; mensen vraagt 

wát er dan anders moet, krijg je vaak dezelfde, niets - of is 

het een alles zeggende? - reactie: “Nou ja, je begrijpt het 

toch wel, gewoon, anders; anders dan anders.” 

 

Een interessante tegenspraak: het moet anders, 

verschillend - afwijkend dan anders, wat we gewoon zijn - 

hetzelfde!  

 

Anders dan velen u en mij willen doen geloven, meen ik dat 

de digitale wijze waarop thans het begrip ‘’anders” wordt 

geïnterpreteerd een onjuiste voorstelling van zaken is. Het 

is niet een roep om rigoureuze omwenteling; een vraag naar 

een breuk met het verleden. Het is evenzeer, en misschien 

wel nadrukkelijker - en ik voel mij in mijn opvatting 

gesteund door gelijkgestemde uitspraken van Paul Schnabel 

(directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau) - de 

vertaalde verhunkering naar het vertrouwde, het bekende. 

Een roep om herstel van het gevoel van geborgenheid, 

veiligheid, het eigene. Het geven van het juiste accent! 

 

Laat ik het eens anders zeggen: in het wasmiddelenschap 

van een supermarkt staan - al decennialang - pakken 

waspoeder die ons toeschreeuwen dat ze ‘vernieuwd’ zijn. 

En, ongetwijfeld is dat waar. Maar in essentie is er níets 

veranderd. Het was, is en blijft een wasmiddel. Een 

wasmiddel waarvan een zeker bestanddeel, een accent 
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gewijzigd is. En dát, dat maakt het wasmiddel ‘vernieuwd’, 

ánders dan anders.  

 

Toen OMO zijn wasmiddel écht en rigoureus veranderde en 

als ‘OMO-X-powder’, tóen flopte het. Want de Nederlander 

wil wel vernieuwen, wíl wel anders, maar dat ‘andere’ moet 

wel vertrouwd, bekend en herkenbaar zijn. 

 

Zo ook laat de heden ten dage veelgehoorde roep om meer 

‘veiligheid’ zich niet enkel of simpelweg verklaren door 

toegenomen agressie of wat daarmee annex is. Het is 

evenzeer een roep om herstel van het oude, het 

vertrouwde, het bekende: “Laat het weer zijn zoals 

anders!”  

 

Kunst is ‘anders’ en tegelijkertijd ook weer ‘gewoon’. Zij is 

onderscheidend, uiteenlopend, apart. Kunst is reactionair. 

Staat buiten de geest van de tijd. Want waarachtige 

kunst doet ons met haar unieke, onalledaagse accent het 

alledaagse, het gewone herscheppen.  Kunst wordt, zo 

bezien, enerzijds gemaakt om te verontrusten en is 

tegelijkertijd een manier om moed te verzamelen. Moed, 

nodig om te veranderen. Niet rigoureus, maar stapje voor 

stapje. Kunst is zo een middel tot anders, voller leven. 

Anders dan anders, en tegelijkertijd gewoon, want 

vertrouwd (geworden). 

 

… 

 

“Wanneer twee mensen hetzelfde doen ís het nog niet 

hetzelfde!” Het is meer ‘anders’ dan u op het eerste 

gezicht wel zou zeggen. Mag dat ook de essentie van de 

boodschap zijn: “Het fortuin van het andere, het ánders 

zijn, het ánders doen, ligt niet in het grote gebaar, maar in 

het juiste accent!”  
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anders! 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 25 mei 2002 

 

hoezo, anders 

 

nou ja 

- gewoon - 

ánders 

begrijp je 

anders dan anders 

 

het moet 

- anders gezegd - 

het moet anders 

 

hetzelfde dus 

maar dan anders  

 

nee, 

- hetzelfde -  

hetzelfde 

maar dan ánders 

 

het fortuin 

- van het ándere - 

zit in het accent 

níet in het grote gebaar 
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wat is leuker: politiek of kunst? 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

12 april 2003 

 

In de Belgische Denderstreek, betekent 'een kunst' een 

opzienbarende sprong, buiteling, kopstand, of een 

anderszins opmerkelijk fysisch (hoog)standje dat lenigheid, 

kracht, souplesse, uithoudingsvermogen, evenwicht en durf 

vereist. Wie één of meer van deze kunsten beheerste, werd 

niet kunstenaar maar artiest genoemd. Andere kinderen 

bewonderden hem of haar wèl, maar volwassenen namen de 

bokkensprongen van de artiest nooit ernstig. 

 

Naast de artiest werd van jongs af ook al de geboren 

politicus opgemerkt, en wel aan zijn overmatig gebabbel. Hij 

werd, zoals bijna alle politici in hun prilste jeugd, met het 

geijkte 'gij zijt me toch een advocaat' toegesproken. 

Meisjes bleven gewoon babbelgat of -kont heten. De kleine 

advocaat, soms al als 'een echte minister' of 'eerste 

minister' (h)erkend, wist op alles een antwoord te 

verzinnen dat ook nog in zijn persoonlijk voordeel uitdraaide. 

Met uitzondering van de kleine artiest, toonden de andere 

kinderen gegarandeerd groot ontzag voor hem. Vaak 

beneden ze hem en soms vreesden ze hem bijna evenzeer 

als zijn eigen ouders dat deden.  

 

Wat is leuker: politiek of kunst? Wie in de politiek wil om lol 

te hebben komt van een koude kermis thuis. Politiek is de 

wereld waarin doelen en streefcijfers worden toegekend. 

Acties zijn altijd intentioneel en woorden kennen zelden meer 

dan één betekenis. Kunst is leuker dan politiek en als 

politiek te vermakelijk wordt dan is dat geen goed teken. 

Wie verstrooiing opgeeft als reden om een expositie te 

bezoeken wordt zelden voor oppervlakkig versleten.  

 

Misschien is het deze tegenstelling die maakt dat politici 

het vaak bar moeilijk hebben met kunst. Want wat is nu 



 

 

 

 

67 

eigenlijk het doel van kunst? Is het goed voor de sociale 

infrastructuur? Heeft het de emancipatie van 

achtergestelde groepen tot doel? Vergroot kunst de 

leefbaarheid of betalen wij voor kunst om de economische 

positie van de stad te versterken? Met achter 

studeertafels verzonnen criteria wordt geduwd en 

getrokken aan de kunstenaar die vroeg of laat gek wordt 

van al dat gezever en gezeur. Voor je het weet ben je door 

een nieuwe wethouder plotsklaps tot ‘cultureel ondernemer’ 

gebombardeerd.  

 

Of ben je als allochtoon op een willekeurig moment in je 

bestaan gespot door de gemeentelijke interculturele 

cultuurconsulent.  

 

Wat is leuker: politiek of kunst? Nikita Chroesjtsjow 

(1894-1971; Russisch politicus) zei ooit eens: “Politici zijn 

mensen die beloven een brug te bouwen waar er zelfs geen 

rivier is.” Een beeldspraak waarin velen hun – vaak 

negatieve – opvatting over politici herkennen, zo vrees ik. 

En toch! Hij appelleerde – naar mijn mening terecht – ook 

aan een noodzakelijke kwaliteit van politici waaraan we 

vandaag de dag – helaas – een groot gebrek hebben: visie, 

de kunst van de verbeelding! Moderne politiek gaat er al 

gauw van uit dat alles in onze wereld afstandelijk uit te 

leggen valt. Op een welhaast mechanische, ééndimensionale, 

abstracte, zogenaamd logische oorzaak-gevolg manier. Zo 

zou alles opgeteld en uitgerekend kunnen worden, alles 

gecontroleerd en netjes geklasseerd. Het hedendaags 

politiek debat – vaak tenenknijpend amateur-theater – 

getuigt hiervan. Omdat het de kunst van de verbeelding 

mist! 

 

In parlement en raadszaal, “vroeger nog een dampende 

arena met een ‘wildebeestenlucht’’”(Hans van Mierlo 

(1931), Nederlands politicus, D66) heeft zich in de loop der 

jaren een poldervariant op het debat ontwikkeld. Men 
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onderhandelt eerst veelvuldig achter de schermen om 

vervolgens alsnog te ‘debatteren’. Het politiek debat als 

risicoloze confrontatie. De B.V. Nederland wordt geregeerd 

door passieloze makelaars van het compromis, die in het 

debat geen spel maar een bedreiging zien. Jammer, want 

een vitaal debat geeft rugdekking in plaats van risico voor 

de bestuurder. Daarom ook zeg ik tegen de politici: Geen 

gekonkel in achterkamertjes.  Laat uzelf meer zien in het 

publieke debat. Krijg plezier in het debat. Want wie het 

debat als spel ziet, kan makkelijker afstand nemen, 

waardoor humor, retoriek en verbeelding kans krijgen. Durf 

advocaat-van-de-duivel te spelen. Spreek de taal van de 

mensen! Durf verantwoording af te leggen en 

verantwoordelijkheid van burgers te eisen. Zó wordt de 

band tussen meningsvorming en besluitvorming versterkt. 

Het resultaat hiervan zal zijn: een politiek debat op het 

scherp van de snede, waarin met open vizier en oog voor de 

burger wordt gestreden. Het debat – zuurstof van de 

democratie – als kunststuk!   

 

En voor de criticasters: “Bezwaren tegen meer aandacht 

voor de vorm tellen niet, want wie de vorm beheerst is de 

inhoud meester” (Frits Bolkenstein (1933), Nederlands 

politicus, VVD). En aan hen die angst hebben voor 

polarisatie zeg ik: bij gebrek aan polarisatie sterft de 

democratie een langzame dood. Zonder te verabsoluteren: 

goede polarisatie geeft duidelijkheid. Robert Anker (1946, 

Nederlands dichter) zei het eens zo: “Een nieuw kunstwerk 

wordt altijd geboren uit een debat met bestaande normen.” 

 

Wat ik maar zeggen wil: Politiek en een goed debat zijn ook 

kunst die – als de kunst zelf - alles in zich hebben om 

mensen in beweging te brengen. Helaas echter staat het 

hedendaagse politiek debat veelal in schril contrast met 

kunst en creativiteit. Kunst en creativiteit maken korte 

metten met het voorspelbare, het overzichtelijke en 

bewegingloze, kortom: met het dode! En dit, liefst op 
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mystieke, duistere, chaotische en explosieve wijze. Kunst 

geeft verbeelding; geeft vleugels aan ons voelen en denken, 

ons doen en laten! Het is, zoals Mohammed Ali (1942; 

Amerikaans bokser, alias Casius Clay) al zei: “Iemand 

zonder verbeelding heeft geen vleugels.”  

  

Wat is leuker: politiek of kunst? Dan stel ik mét Vladimir 

Nabokov (1899 – 1977; Russisch-Amerikaans dichter en 

romanschrijver) vast: “Er bestaat geen wetenschap 

zonder verbeelding, en geen kunst zonder feiten.” Daarom 

houd ik van beiden; vind ik beiden uitdagend leuk! Kunst 

bestaat uit alles, en kan dan ook alles geven! Kunst stelt 

vragen. Nodigt uit om over antwoorden na te denken. Juist 

daardoor heeft ‘kunst’ zowel als een goed debat alles in 

zich om mensen in beweging te brengen. 
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in beweging komen! 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 12 april 2003 

 

een verhit gesprek 

twee – drie – vier soms 

- goedgebekte dames en heren -  

we hóren ze – keer op keer  

 

ze praten en argumenteren 

en zij – zíj en wij  

we ‘vinden’ – 

zoveel! 

niemand – niemand meer die zoekt 

ik vind – wij vinden 

 

niemand meer die zoekt 

luistert 

- ja, naar zichzelf - 

niemand meer die zoekt 

debatteert – toetst en proeft 

of zíjn waarheid wáár is 

 

wie zoekt komt in beweging 

vraagt en luistert 

– aan en naar de ander - 

durft 

overvleugelt grenzen 

 

wie zoekt komt in beweging 

en vindt 

herscheppend - als de kunstenaar 

in kleur en vorm 

zijn fantasie lyrisch verbeeldend 

meer dan gezocht en 

- ooit –  

gevonden 
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de werkelijkheid der dingen is in ons besef ervan! 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

10 juli 2004 

 

“De werkelijkheid der dingen is in ons besef ervan!” 

(Lodewijk van Deyssel (1864-1952) Nederlands auteur, 

pseudoniem van K.J.L. Alberdingh Thym). 

 

Kunst ontstaat in de buik, groeit in het hart en krijgt 

vorm in het hoofd. Drie elementen, libido, liefde en logica, 

zijn bepalend voor het scheppen van kunst. Het zijn 

elementaire kwaliteiten van de mens, in steeds wisselende 

sterkten en combinaties, die ten grondslag liggen aan de 

kunstproductie. Dat is anders dan in wetenschap en religie, 

waarbij ten minste één van deze kwaliteiten ongebruikt 

wordt gelaten. Terwijl religie voor gelovigen een antwoord 

geeft op levensvragen en wetenschap in ieder geval 

streeft naar de beantwoording van de vraag hoe wij en de 

wereld in elkaar steken, houdt de kunst zich slechts bezig 

met het stellen van vragen. Zoals de schrijver Ben Okri, 

winnaar van de Booker Prize 1991, het formuleert: “Een 

kunstenaar is een dromer, een onruststoker, een 

vragensteller.” 

 

… 

 

Kunst is in wezen een poging tot het vullen van een leegte, 

een tekort, zoals veel van onze creatieve activiteiten. 

Kunst is een poging om vast te leggen wat niet vast te 

leggen valt: de werkelijkheid, wat dat ook moge zijn. 

Daarom is een kunstwerk ook een poging tot benadering, 

waarbij het proces van totstandkoming even belangrijk is 

als het resultaat.  

 

De aanleiding voor het scheppen van kunst is de drift iets 

te maken dat nog geen vorm heeft. Een gevoel van onrust, 

inspiratie zo men wil, dat wordt gevoed door een tekort, 
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soms concreet, soms vaag. Er kan een concrete aanleiding 

zijn, maar soms wordt ze pas duidelijk wanneer het 

scheppingsproces is afgerond, soms in het geheel niet. Al 

doende ontstaat affiniteit met het idee dat emotionele 

contouren krijgt. Dat is het moment dat het idee vorm 

krijgt; dat het emotionele en het rationele in elkaar 

overgaan, zonder dat één van beide overheerst. 

 

Een kunstwerk wordt gemaakt van beelden, kleuren, 

woorden of klanken die ook in de gewone dagelijkse 

communicatie worden gebruikt. Veelal worden die middelen 

rationeel aangewend.  

 

In een gedicht worden op zichzelf meestal rationele 

woorden zodanig gecombineerd dat beelden, klanken, ritmen 

en woorden een eindproduct veroorzaken dat nieuw is, een 

eigen betekenis krijgt, een ding in zichzelf wordt. De 

gebruikte woorden krijgen daardoor een andere lading dan in 

de dagelijkse communicatie. Een dergelijk effect is alleen te 

bereiken door alle elementen die voor het scheppen van een 

kunstwerk nodig zijn - libido, liefde en logica - tegelijkertijd 

in te zetten. Deze elementen zijn afhankelijk van de 

persoonlijkheid van de kunstenaar. Het is de unieke mix van 

de drie elementen die het scheppingsproces van een 

kunstwerk karakteriseert.  

 

Religie geeft, althans pretendeert dat, een definitief 

antwoord op onze vragen te geven. De menselijke twijfel 

wordt vervangen door het woord van God. Dit staat haaks 

op de twijfel van de kunstenaar.  

 

De werkelijkheid der dingen is in ons besef ervan! Als je met 

een kunstwerk wordt geconfronteerd, is de eerste reactie 

meestal een gevoelsmatige (“Ik word er .... van”, “Ik zou 

wel ....”, “Het lijkt op ....”). Deze reactie wordt behalve door 

het kunstwerk zelf ook bepaald door eigenschappen 

(karakter, voorkennis) van jezelf. Soms zul je het bij die 



 

 

 

 

74 

reactie laten en er meteen een waardering aan koppelen, 

maar je kunt het kunstwerk ook verder gaan bestuderen. 

In het proces van bestuderen van het kunstwerk is er dan 

steeds sprake van opnieuw beleven. Je doet kennis op door 

analyse van het kunstwerk en door onderzoek van 

achtergrond-informatie. Als je met die toegenomen kennis 

wederom het kunstwerk beschouwt, is er sprake van 

opnieuw beleven, maar nu door een ‘veranderde’ beschouwer 

(met meer voorkennis). 

 

Kunstenaars maken kunst. Ik ben – eerst en vooral – 

politicus. Politiek is – als het goed is, zeg ik veiligheidshalve 

– gebouwd op visie, maar kan nooit voorbijgaan aan de 

feiten. Dat ligt voor de kunst anders. Een kunstenaar – 

vooral een moderne kunstenaar – kan de werkelijkheid 

compleet op zijn kop zetten. Hij kan een heel eigen 

werkelijkheid construeren en als die overtuigend genoeg is, 

worden anderen daarin meegenomen naar nieuwe 

ervaringen. En naar nieuwe inzichten. En van nieuwe 

inzichten kunnen wij allemaal – en wellicht politici in het 

bijzonder – profiteren.  
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werkelijkheid 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 10 juli 2004 

 

niet de abstractie 

- de vorm - 

 

het zien en horen 

het voelen en proeven 

het denken over 

de fantasie 

het geloof 

wat verontwaardigt 

wat verontrust 

wat vertedert 

 

het besef ervan 

de inhoud en betekenis 

van en voor jóu 

dát is werkelijkheid 
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het belang van kunst voor onze cultuur 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

21 mei 2005 

  

“De betekenis van de wetenschap is waarheid; de betekenis 

van de kunst daarentegen is plezier.” aldus Gotthold 

Ephraim Lessing, Duits toneelschrijver en – theoreticus 

(1729 – 1781). 

 

Kunst is te onderscheiden in (combinaties van) de beeldende 

kunst, theaterkunst, muziek, literatuur en film en TV, al 

dan niet gebruik makend va multimediale of 

computertechnieken. Daarnaast heb je ook nog de 

toegepaste kunsten, zoals grafisch ontwerpen, industrieel 

ontwerpen, mode en architectuur.  

 

Een cultuur (of subcultuur) is – volgens mij – het complex 

van zienswijzen, denkwijzen en gewoontes van een bepaalde 

groep van mensen. De groep kan worden bepaald door 

geografische grenzen, leeftijdsgrenzen, sociaal/maatschap-

pelijke grenzen en waarschijnlijk nog vele andere aspecten.  

 

Een kunstwerk wordt onder andere bepaald door de plaats 

en tijd waarin een kunstenaar opgroeit. Met andere 

woorden: de kunst wordt bepaald door de cultuur. De 

kunstvormen hebben door de eeuwen heen de zienswijzen en 

denkwijzen van de mens in zijn tijd uitgedrukt. Zo kan de 

kunst een signaalfunctie hebben met betrekking tot 

misstanden in de wereld. Of dienen als een verslag van of 

reactie op een gebeurtenis. De uiting van de kunstenaar is 

zijn of haar vertaling van de beleving van het betreffende 

moment.  

 

De kunst dient als een motor voor veranderingen in de 

ziens- en denkwijzen van de mens! In een kunstwerk 

worden gevoelens of ideeën weergegeven. “De schepping 

van een kunstenaar is en blijft een expressie van 
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menselijkheid, een emotionele reflectie over zichzelf en de 

wereld, een esthetisch geformuleerde spontaniteit.” 

schreef Anna Blaman (eigenlijk: Johanna Petronella Vrugt, 

Nederlands letterkundige (1905 – 1960) ooit. Daarbij 

hoeft een kunstenaar geen gebruik te maken van penseel 

of potlood.  

 

Sommige ideeën zijn waarschijnlijk beter uit te drukken met 

een materie als klei, hout of steen. Of met film, via de 

muziek of met woorden. Kunst levert een bijdrage op het 

gebied van het kijken, het registreren en het 

communiceren, en dan vooral door ervaringen die aangrijpen 

op je gevoel, meer dan op het verstand. Kunst houdt zich 

bezig met sensualiteit, actie, schoonheid, en gevoel.  

 

Vergeleken met de invloed van de godsdienst, de 

wetenschap/techniek of een natuur of menselijke ramp, is 

de invloed van kunst op het denken en doen van de mensen 

wellicht gering. De wereld verander je niet of slechts heel 

geleidelijk door te schilderen en te tekenen. Maar de 

betekenis van kunst ontstaat daar, waar de beschouwer 

(de lezer, de kijker, de luisteraar) verbanden moet leggen 

tussen wat hij weet en wat hij niet weet. Kunst zet je aan 

het denken. Over de betekenis van het kunstwerk. Over de 

verhouding tussen het werk en aanschouwer. Over hoe het 

werk en aanschouwer zich tot elkaar verhouden. Wat 

betekent de betekenis die ik in het kunstwerk lees voor 

mij? Hoe verhoud ik me tot wat het werk mij zegt? 

Verandert het werk mijn verhouding tot mijn omgeving? 

Zie ik de wereld anders, nu het werk er staat? Verandert 

het werk mij? Door stelling te nemen ten opzichte van zijn 

omgeving, provoceert de kunst de passant hetzelfde te 

doen. De voorbijganger wordt beschouwer. Met Walter 

Benjamin in gedachten: “verstrooiing wordt aandacht”. Zo 

creëert kunst ruimte. Ruimte voor ontmoeting van mensen, 

van opvattingen. En ruimte creëert relatie! 
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ruimte 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 21 mei 2005 

 

ruimte is relatie 

tussen voor- en achtergrond 

tussen standpunt en horizon  

tussen centrum en marge 

tussen binnen en buiten 

tussen domein en omgeving 

 

ruimte is verlangen 

naar samenzijn en delen 

naar discussiëren en uitwisselen 

naar stelling nemen 

naar gelijkheid, broederschap 

naar vrijheid 

ruimte is 

je kunnen meten met een ander 

je kunnen differentiëren van de ander 

 

ruimte is 

te midden van anderen - 

jezelf kunnen zijn 
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wat een verbeelding! 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

18 februari 2006 

 

“Wat een verbeelding!” Kent u die uitdrukking? “Wat een 

verbeelding”. We drukken er onze bewondering of onze 

prikkeling mee uit. Bewondering, als wij van mening zijn dat 

iets of iemand op geweldige wijze een gevoel, een gedachte, 

een fantasie of een voorstelling kan verbeelden. Prikkeling, 

als wij van mening zijn dat iemand zich wel erg uit de 

hoogte, arrogant gedraagt.  

 

Kunst verbroedert. Ook hier. Want verbeelding is een 

belangrijke bron van inspiratie. Het lef om te verbeelden, 

vraagt een zekere lust tot prikkeling, arrogantie. Zó 

verenigt de kunstenaar beide betekenissen in zijn uitingen. 

Uitingen, die vaak worden omschreven als ongehoord 

persoonlijk, verrassend ontwapenend, behoorlijk 

onverwachts, redelijk pikant of ongehoord brutaal. Zoals de 

spottekeningen over de profeet Mohammed in de Deense 

krant Jyllands-Posten. Kunstenaar zijn heeft iets te maken 

met creativiteit, met verbeelding, met inspiratie, met je 

eigen cultuur. Mensen zijn divers, veelkleurig. Kunst en 

cultuur zijn daarom per definitie divers, pluriform, zijn een 

weerspiegeling van de samenleving zoals die is en zich 

ontwikkelt.  

 

Kennis nemen van kunst en cultuur is kennis nemen van de 

samenleving. Van scheppende kunstenaars, die met hun 

inspiratie, hun levenshouding, hun mens- en 

maatschappijbeeld, hun religieuze of humanistische 

levensovertuiging woorden, krijtstrepen, vormen, 

penseelstreken aan het papier, doek of materie prijsgeven. 

Op hún wijze, vanuit hún visie. Dat hoef je niet allemaal 

mooi te vinden! Ook daarin kunnen mensen positie kiezen, 

een keuze maken, subjectief beleven wat mooi is en een 

waardering geven – dus een beoordeling maken op basis van 
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aangehangen waarden. De beleving van kunst en cultuur is 

daarbij persoonlijk verschillend; kan en mag ook 

onderscheidend zijn. Dat is niet erg of abnormaal. Hoedt u 

voor de kunst die iedereen mooi moet vinden!  

 

Ook politici, en ik mag dat zeggen, hebben verbeelding. In 

beider betekenis. Zij verbeelden in hun visie de eigen 

opvattingen over hoe de maatschappij er uit zou moeten 

zien. En zij doen dat met een aplomb, een arrogantie, alsof 

het de énige en juiste waarheid is. Maar de echte politicus 

toont zich een waar kunstenaar! Hij of zij daagt met zíjn 

visie, zíjn opvatting de ander uit.  

 

Houdt anderen een spiegel voor: zó denk ik er over. Dáárom, 

en hiervoor! In de wetenschap, dat de ander het nooit 

helemaal met hem of haar eens zal zijn. Er zijn of haar 

opvatting tegenover zal stellen. En zo ontstaan coalities! 

 

Kunst is als de politieke stromingen: divers! En gelukkig is 

het land, dat ruimte laat aan kunstenaars om hun 

cultuuruitingen in vrijheid te beoefenen, zonder 

overheidsinmenging. Dat is pas echt eng als kunst en 

cultuur verworden tot staatscultuur. Goed dus, dat er in 

onze samenleving ruimte is voor kunstenaars die zich 

geïnspireerd weten! En jammer, dat de discussie over de 

spotprenten van Mohammed gaat over het beledigende 

karakter ervan, en niet over de daaraan ten grondslag 

liggende emotie: angst en verontrusting! 

 

Onze verbeeldingskracht is een vermogen dat zich aan een 

bindende definitie onttrekt, want haar eigenschappen zijn 

duidelijk immaterieel. Met behulp daarvan kunnen wij alle 

mogelijke activiteiten en bestaansvormen bedenken en 

scheppen. Charles Robert Darwin (Shrews Charles Robert 

Darwin, (Shrewsbury, Shropshire, Engeland, 12 februari 

1809 – Downe, Kent, Engeland, 19 april 1882) verklaarde 

in The Descent of Man dat ‘De verbeeldingskracht een van 
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de grootste voorrechten is van de mens. Door dit vermogen 

verenigt hij vroegere beelden en ideeën, onafhankelijk van 

de wil, en schept zodoende schitterende en nieuwe 

resultaten’ (uitg. 1896, blz. 74).  

 

… 

 

Kunst kan als een stormram beuken op deuren van heilige 

huisjes of een brug proberen te bouwen. Zij kan 

emotioneren, verdedigen en vertalen. De moord op Theo van 

Gogh heeft veel verontwaardiging en verontrusting 

opgeroepen. De daaropvolgende aanslagen op islamitische 

scholen en moskeeën zijn even afschuwelijk. Deze 

gebeurtenissen laten pijnlijk duidelijk zien dat het meer dan 

ooit noodzakelijk is de dialoog aan te gaan. Het hebben en 

geven van verbeelding helpt hierbij! De vensters van DE 

KUNSTLOBBY zijns als spiegels voor de bezoekers. Zij 

vragen om het innemen van positie. En, zoals een bekend 

gezegde luidt: de verbeelding heeft meer ontdekkingen 

gedaan dan de ogen! 
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verbeelding 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 18 februari 2006 

 

ik? 

verbeelding? 

zeker 

 

ik verbeeld mij veel 

- héél veel 

 

niet hét denken 

maar míjn denken 

niet hét doen of hét laten 

ik verbeeld mij míjn doen en míjn laten 

 

ik verbeeld mij niet  

dé vorm, dé kleur, dé compositie 

dé verbeelding te hebben 

 

ik verbeeld mij míjn vormen 

míjn kleuren, míjn composities 

míjn fantasieën, míjn opvattingen 

 

ik? 

verbeelding? 

zeker 

 

als spiegelend venster 

verbeeld ik mij 

als antwoord op of zoektocht naar 

jóuw denken 

jóuw doen en jóuw laten 

jóuw vormen, jóuw kleuren, jóuw composities 

 

 

 

ik verbeeld mij 
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- als inbreng 

in gesprek, in dialoog 

van mens tot mens 

 

dát verbeeld ik mij  

mij! 
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een portemonnee kan net zo goed een verhalenbundel 

zijn 
passages uit openingsspeech de kunstlobby, capelle aan den ijssel, 

24 februari 2007 

 

Volgens een indiaans gezegde moet je eerst drie manen in 

iemands mocassins lopen voordat je iemand beoordeelt. 

Zoveel geduld oefenen wij – u én ik – in de regel niet.   

 

U kent mij niet, summier of beter. Maar vanaf het moment 

dat u uw aandacht op mij gericht heeft, heeft u zich een 

beeld van mij gevormd. Of zoekt u bevestiging van het 

beeld dat u al van mij heeft. Wellicht heeft u ook al een 

mening over mij. Abstract of heel geprononceerd. In de loop 

van deze bijeenkomst kan het beeld dat u van mij heeft 

bijgesteld worden. De sfeer van deze bijeenkomst, mijn 

bijdrage daaraan, uw perceptie daarvan, zij dragen bij aan 

het beeld dat u per saldo van mij overhoudt.  

 

Het beeld dat u zich van mij vormt kán overeenkomen met 

mijn zelfbeeld. Vaker echter verschilt het sterk daarvan. 

Volgens mijn C.V. zult u mij ervaren als een authentiek 

leider: energiek en daadkrachtig. Een op zijn opdracht 

betrokken persoonlijkheid; iemand die duidelijk en direct 

communiceert, verbindingen weet te leggen en mensen mee 

kan krijgen in het pragmatisch aanpakken van kansen. 

Iemand die zich laat inspireren door zijn omgeving. Iemand 

met passie, sociaalvaardig, analytisch scherp, creatief en 

enthousiasmerend en een vlotte hand van schrijven. 

 

Feitelijk echter ben ik een wat verlegen, wellicht zelfs 

kopschuwe persoonlijkheid. Op een bepaalde manier trots op 

het feit dat ik een tentoonstelling als deze mag openen. En 

tegelijkertijd verschrikkelijk benauwd dat ik het er niet 

goed van af zal brengen. Ziet u dat?  
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Maar hoe ik ook naar mijzelf kijk, welk zelfbeeld ik ook heb, 

mijn omgeving ziet steeds iets of iemand anders! Wat en 

wie mijn omgeving ziet, wordt bepaald door de rol, de 

verhouding tot elkaar, de omstandigheden, de plaats, de 

tijd, de omgeving en de sfeer. Zo beschouwd ben ik een 

veelkoppige persoonlijkheid!  

 

… 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! U kent het ongetwijfeld, het 

spelletje, waarbij een voorwerp moet worden geraden, dat 

een van de spelers in gedachten heeft. Het enige kenmerk 

dat hij geeft is de kleur. De overige deelnemers mogen dan 

om de beurt raden wat het zou kunnen zijn. Degene die de 

vraag heeft gesteld, antwoordt alleen met “ja” of “nee”. 

Wordt het voorwerp geraden, dan is de rader aan de beurt 

de vraag te stellen.  

 

Een serieuze variant op dit spelletje is de SIRE-campagne 

die aandacht vraagt voor seksueel misbruik, huiselijk 

geweld, een tirannieke ouder, kinderprostitutie, etc. Om 

Nederland de ogen te openen voor de grootschaligheid van 

kinderleed lanceerde SIRE de campagne ‘Ik zie, ik zie wat 

jij niet ziet’. Om mensen de ogen te openen en daadwerkelijk 

te laten kijken naar hun omgeving. En dat zij over dat wat 

zij zien met elkaar praten en dat iedereen bij zichzelf gaat 

bedenken of dat wat hij ziet wel kan; óf dat hij of zij er 

wat aan moet doen.  

 

De door DE KUNSTLOBBY bijeengebrachte kunstwerken 

zijn een soortgelijke uitnodiging. De kunstwerken doen een 

beroep op de éigen inbeeldingkracht van de bezoeker. 

Vragen verder te gaan dan te kijken is! En, als u dat doet, 

zult u ontdekken dat een portemonnee net zo goed een 

verhalenbundel kan zijn!  
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verder gaan dan te kijken is - ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
overweging geschreven voor de kunstlobby, 24 februari 2007 

 

gewoon een portemonnee 

op tafel - in plastic gestoken 

bruin, oud en versleten  

geen knip, geen geldbuidel, geen beurs 

nee, gewoon een portemonnee 

 

in zijn handen - in plastic gestoken 

bruin, oud en versleten  

ontrolt zich uit die portemonnee  

een schelmenavontuur 

hij ziet wat ik niet zie 

een avonturier – rijk, vermogend 

 

in haar handen - in plastic gestoken 

bruin, oud en versleten  

ontrolt zich uit die portemonnee  

een oorlogsverhaal; 

zij ziet, wat ik niet zie 

oorlog, pijn, bloed 

 

in mijn handen – in plastic gestoken 

gewoon een portemonnee 

bruin, oud en versleten  

geen knip, geen geldbuidel, geen beurs 

nee, gewoon een portemonnee 

en verder? 

 

op het eerste gezicht  

gewoon een portemonnee 

op tafel - in plastic gestoken 

oud en versleten – dat wel 

en verder 

als je verder gaat dan te kijken is 

een omnibus vol verhalen 



 

 

 

 

91 
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tomasvaer en pieternel - heimwee naar… 
overweging, geschreven  n.a.v.  het stoppen van het jaarlijks 

optreden tijdens de VVD-nieuwjaarsreceptie in Capelle aan den 

IJssel 

 

ter lering en vermaak 

- kritisch en ballorig - 

als afscheid aan het oude 

en welkom aan het nieuwe jaar 

verhalen zij 

-jaar in, jaar uit - 

van bestuurlijke feiten 

en politiek falen 

 

politiek capelle gonsde 

ze komen weer 

doen weer van zich spreken 

laten zich weer uit 

 

blij én bang gespannen 

reikhalsde men bezwaard 

naar het uur der waarheid 

 

te weinig opgevallen 

- wist je - 

werd je niet genoemd 

op de korrel genomen 

was er de vraag 

hoé en waarmee 

 

en soms 

soms zó genomen 

dat je nóóit meer telde 

of tellen wilde 

 

--- 
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opgelucht of boerenkiespijn lachend 

wogen ze elk woord 

de dames en heren van het dorp 

gelukkig – genoemd 

- en goed - 

het kon niet meer stuk 

voor de één 

 

de ander 

stilgezwegen of dodelijk gesabeld 

- schielijk - 

vlucht in anonieme stilte 

 

--- 

 

het gonsde na nog 

ze waren scherp 

ze waren goed 

ze waren stéén 

 

--- 

 

politiek capelle gonsde 

maar niet meer 

ze komen niet weer 

doen niet meer van zich spreken 

laten zich niet meer uit 

 

politiek capelle heimweet 

naar het blij én gespannen speigelen 

het uur van de afrekening 

het uur van tomasvaer en pieternel 
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Peter Paul J. Doodkorte 
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