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iWeesiKunstenaar,
dan brengt ieder moment vrede.
Dit manifest draag ik op aan de vrede in de wereld.
Werken aan vrede is uitdagend, fijn, dankbaar en best gemakkelijk.
Hoe werk je aan vrede?
Het begint met vrede in jezelf en gelukkig zijn
Ik ben gelukkig als ik gezien word en de ruimte krijg om me te ontplooien.
Jij bent gelukkig als je gezien word en de ruimte krijgt om je te ontplooien.
Het helpt dus als ik jou zie.
Met een moeder en een vader, misschien met kinderen.
Kwetsbaar, met zorgen en vragen
en zeker, ook met een warm kloppend hart.
Ik zie je als ik naar je kijk en luister
en je me ontroert in wat je doet en bent.
Het gaat om ervaringen waar je van binnen blij van wordt.
Die ervaringen heb ik met mensen, met de natuur, met muziek, poëzie,
literatuur, beelden, dans. Schoonheid, kunst.
Een veilige plek, dat eerst én dan cultuur, kunst in zo groot mogelijke rijkdom.
Of bloeit kunst juist op in spannende tijden, tegen de verdrukking in?
Cultuur is kunst en kunst is een veilige plek.
Ja zeg, wat is kunst?
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iWeesi
kunstenaar
en vooral jij, Roeland.

Manifestt
Minimaal nodig: dagelijkse aandacht, plezier, papier, potlood, puntenslijper.

De hyperlinks in dit manifest bieden een ontdekkingstocht. Naar kunst, naar
kunstenaars en naar artikelen en video’s over kunst.
Achteraan staat een lijst van de vermelde kunstenaars in chronologische (!)
volgorde. De links daar verwijzen naar hun Wikipedia pagina’s.

Deel dit manifest gerust.
Tekst en afbeeldingen Roeland Schweitzer © Schworks vof.
Eerste versie: december 2021. Dit is versie 5. Januari 2023
ISBN 978-90-818449-5-6
NUR 150, 323, 640
info@schworks.nl
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Dit manifest is ook een ode aan alle ouders en aan mijn ouders,
Beatrijs Maria Elizabeth Gribling en Nicolaas Marie Johannes Schweitzer
Aan hen heb ik alles te danken.
Mijn moeder is op 2 februari 1923 in Leiden geboren als middelste in een
gezin van negen kinderen. Haar vader, Theo Gribling, ken ik als huisarts in
Blaricum. Haar moeder, Caecilia Brom, komt uit een familie van Utrechtse
edelsmeden. Moeder studeerde medicijnen in Utrecht.
Mijn vader is op 14 januari 1923 in Heerlen geboren, als eerste zoon uit het
tweede huwelijk van zijn vader die directeur was van de Laura en de Julia,
twee kolenmijnen. Mijn vader studeerde ook medicijnen in Utrecht.
Vader en moeder leerden elkaar kennen in het bestuur van Veritas, hun
studentenvereniging. Ze kregen vijf kinderen. Na mij nog vier meisjes.
Moeder overleed in het UMC Groningen op 18 mei 1988.
Vader overleed thuis in Haren op 19 juni 2016.

Mijn ouders, inkttekening uit 2020, gebaseerd op een foto uit 1950.
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Kunst geeft hoop
Op een mooie zomerdag in 2022, rijden Katri en ik naar Kassel, op weg naar
de kunstmanifestatie Documenta15. Onderweg passeren we een eindeloze rij
vrachtwagens, afkomstig uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Litouwen,
Tsjechië, Hongarije, Roemenië en vooral Polen. Ik bedenk hoe marginaal
kunst lijkt in de grote logistieke operatie waar we langs rijden. Kunst lijkt ook
geen rol te spelen in de klimaatcrisis of in de politiek. Wat is de rol van
cultuur in de barbaarse oorlog duizend kilometer verderop? De concerten in
de metro van Kiyv, de kunstroven, de ingepakte beelden. Daar wel.
Kunst lijkt vaak afwezig. Veel mensen zeggen er niets mee te hebben. Maar in
feite zijn wij niets zonder kunst of breder, cultuur. Alles is vormgegeven. Aan
vrijwel iedere muur hangen vormgegeven afbeeldingen. Je vork en je
telefoon zijn vormgegeven. Is vormgeving kunst? Soms. Een kerktoren kunst?
Meestal. Een dansje op Tik Tok kunst? Wie weet.
We hebben meer kunst nodig, dat denk ik dagelijks. Veel meer cultuur,
vormgeving. Geestverruimers, op andere benen brengers, mind openers,
inspiratiebronnen. Gemaakt door heel veel kunstenmakers in alle soorten en
maten. Acht miljard om vrij precies te zijn.
Dit manifest nodigt je uit om jouw kunstweg te gaan.
Gefeliciteerd, want je kunt het. Dankjewel bovendien.
Neem nu deze Documenta, de 15de sinds 1955. In 1982 kwamen we er voor
het eerst. Toen was het de 7de Documenta, met de Nederlander Rudi Fuchs
als curator. Deze keer selecteerde een Indonesisch kunstcollectief de
deelnemende kunstenaars. Kunstenaarsgroepen uit Afrika, Azië en Zuid
Amerika kregen er een wereldpodium. De Aboriginals hadden er een
ambassade, er was een ontroerend project van blote Oekraïners met
getekende kogelwerende vesten en het anonieme kunstenaarscollectief de
Nieuwe Oosterbeekse School was helemaal naar Kassel gelopen: ‘This way to
Documenta’. De transgenders hadden hun eigen dark room er waren tuintjes
en sociale projecten, het culturele belang van zingen werd overtuigend
gedemonstreerd en Afrika heeft een eigen modecultuur nodig, niet onze
afdankers uit de kledingcontainers.
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Ik vond het fantastisch al die collectieven en projecten van kunstenaars, over
schoonheid, over de natuur, over de liefde, vol hoopgevende en vaak ook
praktische antwoorden op vervuiling, kapitalisme, kolonialisme, racisme,
uitbuiting en grootschalige vernietiging van de aarde.
Het lijkt twaalf uur voor ons mensen, maar ik vertrouw erop dat het goed
komt. Op de bank zitten en niets doen, dat lijkt geen optie. Of juist wel? Als je
niets doet, consumeer je niet en ontstaat er geen vervuiling, Maar wat heeft
dit met kunst te maken? Ik maakte de bankzitter.

De bankzitters, mensen en houten beeld op bank,
tijdens de tentoonstelling 2HUMAN, oktober 2022
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Het keerpunt
Ik ben kunstenaar.
En jij? Je bent al kunstenaar? Prachtig. Anders krijg je hier de handleiding.
Eerst wat kader. Kunst maken is primair een levensmodel en niet zozeer een
businessmodel. Daarom kan iedereen het zijn, kunstenaar.
Wees kunstenaar, voor jezelf, voor je naasten en voor de hele wereld.
Kunst maken gaat over bijdragen vanuit je gevoel, je intuïtie, je hart.
Het eerste begin is supergemakkelijk. Spreek het luid en duidelijk uit:
‘ik ben kunstenaar’. Desnoods zeg je het zonder toehoorders. .
Gedaan? Gefeliciteerd. Het zaadje is geplant. Wat je ook doet, van melkboer
tot arts of stratenmaker, zeg het en je bent het: kunstenaar.
Maar waarom zou je dat zeggen? Wat heb je eraan?
Waarom hunker ik ernaar, dat wij allemaal kunstenaar zijn?
Kunst lijkt mij uiteindelijk het beste antwoord op alle grote uitdagingen van
het leven. ‘Wees kunstenaar, Roeland,’ Ja, Ik zeg het zeker ook tegen mezelf.
In ieder beroep kun je kunstenaar zijn. In alles kun je kunstenaar zijn.
Eerst schreef ik en werkte als journalist. Schrijver-kunstenaar. Of kunstenaar
bankier, of kunstenaar-koning. Kunstenaar-sekscoach, zie Melanie Bonajo,
haar werk is in 2022 door Nederland naar de Biënnale van Venetië gestuurd.
Een bevriend kunstenaar had een broer met een succesvolle
onderneming. Die broer verkocht zijn bedrijf voor miljoenen. Maar
vervolgens werd hij niet gelukkig.
‘Leefde ik maar zoals jij’ zei hij tegen zijn broer.
Drie en twintig jaar was ik en ik wilde met heel mijn hart kunstenaar worden.
Eindelijk wist ik het. Ik kon ook niet zoveel, behalve kunstenaar worden.
Dacht ik. Toegelaten op de kunstacademie in Utrecht. Ja, nu begon mijn
leven! Goedkope wijn, een joint erbij en met zijn vijven in een piepklein
kamertje wegzwijmelen bij de brieven van Vincent van Gogh. Ik mocht nog
veel leren.
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Vijfenveertig jaar verder, het coronajaar 2020. Opeens was ik terug op dat
zolderkamertje. Opeens was er voor mij niets anders meer over dan …
kunstenaar zijn.
Gelukkig had Ik ‘het’ al die jaren goed levend gehouden en belandde ik
opnieuw in een snoepwinkel, de onuitputtelijke wereld van kunst. Dat ‘het’ is
het onderhoud van mijn kunstenaarschap. Niet eens heel veel. Gewoon
iedere dag wat tekenen of schilderen, soms wat laten zien of doorgeven, zo
nu en dan naar een tentoonstelling, concert, toneelstuk, film of
poëziefestival. Er mee bezig zijn. Net als pianospelen, je moet het vuurtje
brandend houden, in je geest, in je spieren, in je hart en in je lijf.
Dat coronajaar 2020 werd dus een nieuwe start. Bijna dagelijks stond ik weer
in mijn heerlijke atelier in de Ritmeesterfabriek in Veenendaal.
Wat wil ik nú, in deze nieuwe fase, als kunstenaar? Hoe doen andere
kunstenaars ‘het’? Ik googelde door kunstland en dacht na. ‘Wat kunnen we
nu doen? Wat gaat mij helpen? Wat kan ik nog doen?
Opeens kreeg ik een briljant idee. Ik realiseerde me dat ik geen goede
verkoper ben van mijn eigen werk. Mijn bijdrage blijft dus bescheiden. Toch
wil ik heel graag veel meer kunst in de wereld, overal, ieder moment. Dus zijn
er veel meer kunstenaars nodig. Opeens wist ik het.
Acht miljard kunstenaars, dat is mijn doel. Acht miljard totaal verschillende
zelfstandige kunstmakers. In vrijheid. Ieder op zijn of haar manier. Iedereen
serieus kunstenaar, ja, mijn hart springt op van vreugde. Dit wil ik! Acht
miljard kunstenaars. Dit manifest is dus een pleidooi, een oproep, een wens,
een vreugdedans, een uitnodiging. Welkom.

Selfie, november 2021
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Zijn er dan geen artsen nodig? En bestuurders? CEO’s, CFO’s, CIO’s
vrachtwagenchauffeurs, farmaceuten, politici, handelaren, boeren?
Ja, allemaal nodig, plus acht miljard kunstenaars.
Kunstwerken van acht miljard mensen, dat is geweldig, maar is dat geen
zoethouderij? Wandversiering? De verwoesting van onze aarde, de
klimaatcrisis, de verschrikkingen van de oorlog, daar moeten we toch eerst
aan werken?
Klopt, het voelt best bedreigend allemaal. Op grote en kleine schaal. Neem
de loopkever. Deze groep kevers is de afgelopen twintig jaar met ruim 70%
afgenomen (bron Radboud Universiteit). Een detail, maar het gaat wel over
een voedselketen, een ecosysteem dat instort. Neem de insecten, de bijen,
de vogels. De mens. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 100
miljoen mensen op de vlucht.
Bij ons in Amerongen waren in het najaar nauwelijks vogels om alle rijpe
meidoornbessen en rozebottels op te eten, zag ik. Opgezocht en inderdaad,
de afname van de weidevogels is gemiddeld ook al zo’n 70 % (bron: Trouw).

Alarm painting #14 2019, 40 x 60 cm
Manifest: Wees kunstenaar

pagina 9

Gedicht uit die eerste wolkeloze en werkeloze coronamaanden

Ode aan de oneindig blauwe lucht

Nog nooit heb ik aan je durven denken
Je bestaan kende ik helemaal niet
terwijl je zo oneindig groot, zo overweldigend mooi
overspannend strak, ongerept als blank staal
rimpelloos en diepdiepblauw heerlijk koel
zonder streep zonder lappendeken lijnenspel
zonder geluiden
de stilte
van die maagdelijk blauwe lucht en wij
toegedekt onder een fris gesteven laken

Corona, je werd bepaald geen vriend
je hebt me verlamd en ons bedreigd
dood en verdriet, maar ook, verrassing,
tijd voor rust bezinning, verandering, herinnering
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Dat alles nog veilig en ik een kind
buiten in de wei, de roep
van grutto, kievit, tureluur
en de lucht oneindig groot en blauw

Ik kende een winkel, ‘de blauwe lucht’
die speelse naam, ze verkochten er vliegers.
Later, we lagen onder aan de dijk
onze lippen, de geur van goudgeel hooi
in het hoge gras omhoog kijken en dromen
en boven ons oneindig blauwe lucht

dit is het paradijs.
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‘Doe dit, doe dat!’ ‘Je krijgt me wat!’
Al die goeroes die roepen hoe je moet leven. Doe dit, doe dat, dan komt alles
goed. Je moet wel in hun straatje blijven, natuurlijk en hun producten kopen.
Ik geloof die goeroes niet. Je wordt bedonderd. En nu kom ik zelf met zo’n
verhaal? Geef mij maar een kritische blik. Lukt het andersom ook?
Geen kunstenaars? Je kunt zelf bedenken hoe dat wordt!
Bij twijfel zeker niet inhalen of gas geven of kunstenaar worden.
Ik ben een fan van wetenschapsfilosoof Karl Popper en zijn falsificatietheorie.
Toch weet ik zeker dat je het beste (ook) kunstenaar kunt zijn.

Moeders Hemelvaart, 1989, olieverf 130 x 130 cm
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Leren schilderen versus leren samenleven
Duizenden jaren al grijpen dictators de macht en beginnen oorlogen. Mensen
worden vermoord, onderdrukt, gemarteld omdat ze vragen stellen en naar
vrijheid verlangen. Nog steeds heerst er discriminatie en homofobie. Nog
steeds is onze rijkdom zeer scheef verdeeld.
Is dit oplosbaar? Hoe dan? Weet ik het beter ….? Wie ben ik om ….?
Al eeuwen worstelen we hiermee. Meer van hetzelfde, zoals meer regels, dat
lijkt daarom geen oplossing, anders was het al lang klaar. Denk ik. Er
ontbreekt ons iets, maar wat? Waar moet je de oplossing wel zoeken? Is er
überhaupt een oplossing? Protestacties op wereldschaal? Quantum
mechanica? Slimmere wetgeving? Techniek? AI?
We zijn snel afgeleid en denken raar. Vliegen naar Turkije: ‘We hebben het
verdiend’. Hoezo ‘we’ en waarom zou ik het verdiend hebben? Marsen naar
Mars? Laten we het eerst hier goed voor elkaar krijgen. Protesten zijn een
signaal, maar geen oplossing.
Met onze mogelijkheden verstoren wij mensen heel veel. Keert de wal het
schip en verprutsen wij het voor onze kinderen? Zeker en ook dat doen we al
eeuwen. Hardleers, de mens. We weten antwoorden en oplossingen, maar
we doen het niet. Het economisch belang regeert nog steeds. Toch weten we
de weg, diep in ons hart: alles en iedereen is gelijk, Maar wat een lange weg.
Black lives matter. Metoo. Vrouw, leven, vrijheid in Iran. Oekraïne. De vissen
in de zee, de schimmels op het hout, de wolf en de stenen op mijn weg.
We hebben juist meer boeren nodig riep de vorige Rijksbouwmeester Floris
Alkemade in VPRO’s Zomergasten. Werk aan de winkel, natuurbeheer,
biodiversiteit, biologische landbouw. Die positieve insteek, die kies ik ook.
Wil niemand geweld? Golven vluchtelingen raken op drift uit gebieden die te
warm of te nat worden of waar het geweld mensen weg doet vluchten.
Nee, ik ben geen doemdenker en ja, het is ook twaalf uur. De letters van onze
wetten leveren geen oplossingen, maar meer uitzonderingen, rechtszaken en
gedoe. Het gaat om de geest van alle regels en wetten. Daar moeten we zijn
én bij ons hart. Dan heb je geen zee aan regels nodig.
Manifest: Wees kunstenaar
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We praten anno nu al over 2,7 % temperatuurstijging eind 2100. We doen
halfslachtige stapjes. Het lijkt op dweilen met de kraan open. Die kraan, dat is
ook onze geest. Hier kunnen we de stap maken naar gelukkig en tevreden.

O.1. inkt, A5, uit de serie’ 30% left’, 2021
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Als wij niet veranderen, komen er nog meer pandemieën, maakte het United
Nations instituut IPBES eind oktober 2020 bekend. ‘Slaap zacht’, zong ooit
Boudewijn de Groot. Zolang wij mensen denken dat de aarde van ons
mensen is, zullen wij geen duurzame toekomst ontwikkelen, aldus filosoof en
ecoloog Mathijs Schouten in het NRC.
Ongelijkheid, ohh wat pijnlijk. De rijkste 75 miljoen aardbewoners hebben
evenveel als de overige 7,5 miljard planeetgenoten bij elkaar (bron). 1% van
de Nederlandse huishoudens heeft 25 % van het vermogen (bron).
In de coronaperiode werden de tien rijkste mensen (allemaal mannen) twee
keer zo rijk, terwijl tegelijkertijd 160.000.000 mensen in armoede zijn beland,
aldus Oxfam Novib in hun jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid.
Mikrokredieten aan vrouwen in ontwikkelingslanden helpen misschien. Goed
bezig, Maxima, maar wat kan ík, oude, blanke Hollandse man, nu het beste
doen? Zorgen dat we dichter bij die acht miljard kunstenaars komen.
Hiervoor zet ik mijn kunstenaarschap in. Ik leer nog steeds dagelijks en ik
vertel er graag over, ik geef er les over en ik maak er kunst over.
In dat eerste coronajaar keek ik veel naar het werk van Rembrandt, de
prachtige verstilling later in zijn leven, ik kwam bij de Bauhaus leraren
Kandinsky, Josef Albers en Paul Klee, schrijver van dit mooie zinnetje:
‘Het ene oog kijkt, het andere voelt.’
Je hebt kunst over verstilling, intimiteit en ontroering. Je hebt ook kunst als
commentaar op wat wij mensen maken. Kunst als vorm van activisme.
Waarom maak ik een tekening? Omdat ik probeer schoonheid toe te voegen?
Is er dan niet genoeg schoonheid, in de natuur, in ons? Wil ik mezelf
bewijzen, uitdrukken? Probeer ik mijn spelen te legitimeren? Zeker wil ik ook
mijn ijdelheid strelen. Ik had een tentoonstelling rondom het thema “Moeder
en kind’. Toen ontdekte ik een stuk van mijn motief. Mijn moeder werd heel
ziek toen ik een jaar of zeven was. Een paar jaar later kon ons gezin weer
samen op vakantie en kreeg ik de kans om haar te laten zien hoe mooi de
heuvels waren en hoe goed ik de weg al kende. Ha, dat doe ik nog steeds.
Kunsthistorica Cornelie de Kuiper zei over mijn tentoonstelling ‘De Oogst’:
‘Je hebt nog wat te bewijzen.’
Manifest: Wees kunstenaar
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Aan mijn moeder dus en aan mijn vader, ja ook aan mezelf wil ik bewijzen dat
het goed is gekomen met mij. Aan Katri, dat het ons samen lukt om
kunstenaar te zijn. Aan jou, dat kunstenaar zijn een geweldig idee is.
Kunst kan alles zijn, vanuit ieder motief. Als kunstenaar kun je ook je eigen
vliegtuig bouwen, bewees kunstenaar Joost Conijn.
Ja, ik denk dat er een giga-verandering nodig is om de dictators te weerstaan.
Religies worden machtsinstituten die misbruik vergoelijken. Systemen als
neoliberalisme en communisme blijken evenmin te werken.
We moeten iets anders verzinnen, maar wat?
Acht miljard kunstenaars, dat lijkt me fantastisch . Kunstenaars werken zelf
aan hun eigen ontwikkeling, onderzoeken veel, verbeelden verhalen,
inspireren, brengen schoonheid en ontroering.
De weg naar huis is de uitkomst van mijn zoektocht naar mijn kunst.

Home Way, olieverf op canvas, 120 x 150 cm, september 2022
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Van God los en dan?
Een goedgelovig katholiek jongetje met een schots geruit stropdasje belandt
op een katholiek internaat en is al snel zijn kindervertrouwen kwijt. In God, in
thuis, in alles. Het voelde lang als verlies. Van mijn onschuld, van mijn
kindertijd, van mijn veiligheid.
Op zoek Roeland, op zoek naar een nieuwe basis. De jaren zestig hielpen me
op weg. Linkse studenten, popmuziek, hasjiesj, hippies, woongroepen, een
snufje zen en flink wat rock and roll, dat was ik. Tot ik opeens met een gezin
in Amerongen woonde. Getrouwd met Katri, 1980, bushalte Dorp. Toen
dacht dat ik dat Amerongen een buitenwijk was van New York.
Katri leerde me hard lopen en hard werken.
Begin jaren negentig leerde ik tai chi op het Revius Lyceum in Doorn. Tien jaar
later begon ik in de Tao Te Tjing te lezen. Een oud Chinees bronboek over de
weg en de kracht, over vrede en vreugde. Sinds mijn studietijd stond dat
boek in de kast, ongelezen. Prachtige zwart wit foto’s. Poëtisch, filosofisch
Engels. Ik begreep er niets van, maar het liet me ook niet los. De Tao wees
toen al op de gevaarlijke ‘meer, meer, meer-spiraal’ waarin wij klem zitten.
500 voor Christus. Overigens, de Griekse filosoof Socrates zei ongeveer
hetzelfde. Tao bracht mij meer bij de natuur, de eenvoud, de menselijke
maat, de aarde, moeder het dal. Verantwoordelijk voor jezelf je weg zoeken.
Geconcentreerd rustig doorwerken, holistisch denken. Kiezen voor vrede
betekent niets willen forceren, wu wei. Plezier. De Tao leerde mij het kleine
en het grote, of leerde de tijd mij dit alles? Monniken, individualisten,
kunstenaars.

Taoïst of kunstenaar? Of beide? Of …?
Wat heeft de Tao met kunst te maken? Tja, van alles. Daarom wil ik ook veel
meer kunstenaars in de wereld, of Tao-activisten of indianen. Voor de
verscheidenheid, de afwisseling, het leven. Biodiversiteit in alles, meer
mogelijkheden, minder monocultuur.
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Er is een mondiaal meetinstrument voor biodiversiteit, de Living Planet Index.
Volgens deze LPI is de biodiversiteit wereldwijd met 69 % afgenomen sinds
1970. Heftig. Al die acht miljard mensenmogelijkheden en klaar is Kees.

‘Wie zijn we?’ Uit de serie Tao schilderijen, olieverf, 30 x 40 cm, 2007
Eind middelbare school, 1972, las ik het rapport van de Club van Rome. Een
eerste verhaal over de grenzen aan de groei. In 2021 las ik ‘Fundamenteel,
tien sleutels tot de werkelijkheid’ van natuurkunde Nobelprijswinnaar Frank
Wilczek. Hij legt bevlogen uit dat het goed kan komen. Er is ruimte en tijd en
energie in overvloed. De zon levert ieder moment 25 x keer meer energie dan
we nu samen gebruiken. Door onze voortschrijdende technische
mogelijkheden gaan de deuren van onze waarneming steeds verder open en
kunnen we problemen breder beantwoorden. Ha, dat lijkt op biodiversiteit
en acht miljard kunstenaars.
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Wat kies jij? Taoïst, kunstenaar, indiaan, dit allemaal, of je eigen weg.
Combi’s kunnen ook, er zijn andere wegen, andere namen, zoals natuur of
pure liefde, denk ik. Je keuze is ok geheim en hoeft geen naam te hebben.
Natuur en pure liefde gaan ook niet over kiezen en denken maar over zijn.
Een goed kunstwerk ontstaat in het zijn.
Ik vind het leuk om je eerst de oeroude weg naar de Tao en het Taoïsme te
wijzen, want het is , een radicale, vredelievende filosofie. Alles is verbonden
met alles, alles is één groot geheel. Wij vergeten dat telkens en er valt aan de
Tao soms met moeite een touw vast te knopen. Tao, de weg om niet te
volgen, het gaat om stilte, om leegte, om eigen verantwoordelijkheid en
betrokkenheid. Een gweldige leegte kunstenaar is Anish Kapoor.
Het grote licht is het grote niets, het is het mysterie achter het mysterie, het is
de onbaatzuchtige houding van een moeder voor haar kind. Leven vanuit
stilte. Wij zijn water. Zomaar, zwervend huppelen, dat is de kunst.
De Tao is ook glashelder, bijvoorbeeld over grote en kleine landen samen:
tekst 61. Of over oorlog.
Overigens mag je ‘Tao’ best met ‘God’ vertalen, maar niet als bebaarde man
op een wolk. En ook niet als de supergoedmens of opperengelbewaarder.

Sinds 2003 werk ik aan een Tao website met foto’s van
George Burggraaff. Uiteindelijk (2019) ontstond er ook
een boek. ‘De Tao Te Tjing voor kinderen en andere
volwassenen’. Hier vloeide een kinderfilosofieproject uit
voort. Met drie jonge filosofen verzorg ik (tot eind 2023)
wekelijks een (kinder)filosofieles, thuisbezorgd in uw
mailbox. Interesse? Welkom.
Het TaoIsme is verwant met de Griekse stoïcijnen en
cynici. Kunstenares Barbara Stok maakte over deze Grieken een prachtig
stripboek, de hond, de filosoof en de bruiloft.
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Drie Tao lessen
1 ‘Als er niet om de Tao wordt gelachen, dan is het niet in orde.’
Zie Tao Te Tjing tekst 41
2 ‘Niemand houdt zich aan de Tao.‘ Zie Tao Te Tjing tekst 70
3 ‘Een taoïst heeft een taak, deel de overvloed.’ Zie tekst 77
Het delen van de overvloed is ook wat een kunstenaar doet.
(Daarom schilder ik soms het wapen van mijn geboortestad Utrecht, dat
bestaat uit een halve rode mantel. De andere helft gaf Sint Maarten aan een
bedelaar, zo gaat de legende.)
De Tao gaat ook over spelen, hee, het leuke werk van een kunstenaar.
Wees dus Kunstenaar! Kunstenaar, even met een hoofdletter, zoals de
filosoof Levinas de Ander ook met een hoofdletter schreef. Het ontroerende
moment dat je de Ander in de ogen kijkt. Als Kunstenaar ben je ook op een
heilige missie, gelukkig zonder al teveel moralistische praat. Tegelijkertijd
past bescheidenheid een kunstenaar, je bent eerder ambachtsman dan
Bondskanselier van Duitsland bijvoorbeeld.

De wereld heeft mensen nodig die onafhankelijk kijken, die opnieuw kijken,
die kijken met het oog van een kunstenaar en leven met het gevoel van een
kunstenaar. Die extra laag, waardoor je al het andere ook als een kunstenaar
kunt doen. Denk aan taxichauffeur, kok, piloot, arts, boer, wethouder,
beurshandelaar, uitvinder, timmerman, verkoper, soldaat of epidemioloog.
Artisme of Artivisme
Kunstenaar zijn, lijkt dus een oplossing. Kunst biedt hoop en inspiratie en
leert je autonoom denken. Kunst veroorzaakt een frisse wind en geeft kracht,
daar kan alleen een God tegenop en daar moet je zelf in geloven anders
werkt het niet. Geen kapitalisme, communisme of vrije markt liberalisme,
maar Artivisme, een kunststroming zoals fauvisme of kubisme.
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pagina 20

De speech van Angela Merkel tijdens de grote Zapfenstreich,
de afscheidsparade die het Duitse leger haar aanbood, 2 december 2021
Portret uit de serie ‘mijn helden’, acryl, 40 x 60 cm.
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De Indiaan in ons
Huist in ieder kind niet een indiaan?
Als kind las ik heel wat Arendsoog boeken en nog een beetje de
indianenverhalen van Karl May. Christelijke lectuur, waarin vooral de
indianen zoals Winnetou en Arendsoog bijzonder nobele mensen zijn,
In mijn studententijd raakte ik onder de indruk van de redevoering van Chief
Seattle. ‘Hoe kun je de lucht bezitten?’. Of de aarde? Over de exacte tekst uit
1854 is veel gedoe (geweest), maar de essentie is onomstreden.
Ook las ik de boeken van Carlos Castaneda over zijn lessen bij de Indiaanse
leraar Don Juan. Fantasie verhalen, romantisch indiaans idealisme, maar wel
vormend in je jonge jaren.

Rock en Roll indianen
Ik stam uit de hippietijd. Boomers, naïeve blanke kinderen die zich ook een
soort van indianen waanden. Zanger dichter Jim Morrison van the Doors. Jimi
Hendrix was een echte indiaan. Janis Joplin. Woodstock 1969. Popsterren die
op hun 27ste overleden. De geweldige kunstenaar Jean Michel Basquiat
overleed ook op zijn 27ste, aan een overdosis heroïne. Bekijk het filmpje en
ontdek de enorme zeggingskracht van deze jonge vriend van Andy Warhol.
Kunst vanuit de randen van de samenleving. Gebeurt het daar? Neem het
werk van Nan Goldin, ook al weer dichtbij Andy Warhol.
Mijn eerste rock en roll kunstheld was dus Andy Warhol. Ik wist nog niets van
kunst. De bleke New Yorkse kunstenaar maakte slaapverwekkende films en
bestierde ‘the factory’. Veel mensen kennen zijn zeefdrukken van Marilyn
Monroe en zelfs van onze koningin Beatrix. Prijs af fabriek:$ 25.000 per stuk.
‘Ciao Manhattan’, een film over een van Warhols supersterren die aan drugs
ten onder ging, maakte een onvergetelijke indruk op mij, net als de Velvet
Underground muziek van John Cale en Lou Reed en in het kielzog de best
ijdele David Bowie, hier in een duet met Freddy Mercury.

Manifest: Wees kunstenaar

pagina 22

De popmuziek van de jaren zestig en zeventig, ik wist er veel van, was roadie
en speelde vijf jaar eerder al een potje schaak met ene Herman Brood in de
kroeg van Jan Heekert in Groningen. dé plek voor kunstenaars, dichters en
dissidente scholieren zoals ik.
Dat ik zelf kunstenaar zou kunnen worden, het kwam nog niet in me op.
Joseph Beuys ontdekte ik pas vijf jaar later op de kunstacademie.
Pop art, zo heette de kunststroming van Warhol, Roy Lichtenstein met zijn
striptekeningen, Robert Rauschenberg met zijn ja alles eigenlijk en inderdaad,
ook Herman Brood.

Indiaan bij rivier, 1983, olieverf, uitsnede 100 x 130 cm
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Kunstenaars houden wel van verandering
Veranderen is moeilijk, want je weet wat je hebt en niet wat je krijgt. We
willen het liefst zo snel mogelijk terug naar het oude vertrouwde, naar het
verloren paradijs, naar het warme vruchtwater van de moederschoot. En de
rest is onbekend terrein. Jongens op hun testosteron komen een eind, maar
missen hun gevoel. Daarom verlopen veranderingen zelden soepel en dus
meestal met schokken. We veranderen pas als we klem zitten.
Kunstenaars daarentegen houden in principe van verandering. Nieuwe
dingen maken, nieuwsgierig zijn, experimenteren, ontdekken, het is de basis
van het kunstenaarschap. Herhaling is de dood in de pot. Kunstenaars zijn
vaak ook heel goed in roeien met de riemen die ze hebben. Neem Pablo
Picasso of Rembrandt. Kunst en cultuur krijg je ook niet vernietigd.
In de Nazi concentratiekampen bleef Klezmermuziek klinken. Kunst draagt bij
aan identiteit en samen leven, ook van onderdrukten.
Gevestigde machten mikken vooral op safe en op herhaling van bewezen
succesvolle zetten. Dat geeft zekerheid aan hun business model. Grote
instellingen bestaan bovendien bij de gratie van grote instellingen. Ze geven
elkaar opdrachten en helpen elkaar. Bedrijven, overheden, universiteiten,
wat heb je nog meer. Lobbyisten, hmm. Corruptie, nepotisme.
Een gevestigd systeem probeert in principe zo lang mogelijk zichzelf in stand
te houden. Dat heeft voor- en nadelen. Waar het goed werkt, geeft het rust
en stabiliteit. Waar het tekort schiet, blijft het tekort schieten en stapelen de
tekortkomingen zich op. De boel groeit schever en schever, tot het
bouwwerk omvalt, instort of een krachtige tegenbeweging het schip keert.
Tegengeluiden worden, ook in democratieën, tegengewerkt, want ze zijn
bedreigend. Autoritaire regimes gaan over tot vernietiging van
tegengeluiden. Er werden in 2020 ruim 200 milieuactivisten en 39
journalisten gedood. In Myanmar stierven duizenden mensen die
protesteerden tegen de militaire dictatuur. In Belarus, in Jemen, in
Afghanistan, in Syrië, in Tibet, in China, In Iran.. Nu in Oekraïne. Barbarisme,
zoals ik het niet eerder zag in mijn leven.
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Hoeveel kunstenaars zijn er vervolgd? Die worden niet geteld. Geweldloze
protesten in de hele wereld worden met systematische wreedheid murw
geslagen. Ben ik dan machteloos? Lees de meedogenloze geschiedenis van
Oost Europa in het boek Baltische zielen van Jan Brokken.
Machteloos, nee dus. Als kunstenaar kun je iets beginnen. Van niets naar iets,
dat kunnen kunstenaars. Fantastisch voorbeeld vind ik Joop Mulder,
bedenker van het theaterfestival Oerol. Hij zat ooit bij mij in de klas.

Joop Mulder uit de serie ‘mijn helden’, acryl op doek, 40 x 60, 2021
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Vrijheid van meningsuiting, het recht van vereniging en van vergadering, het
recht om te demonstreren, vrije en eerlijke verkiezingen en last but not least
de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Dit alles
staat in een groot deel van de wereld flink onder druk. Mag je een ander
bedreigen of schaden? Mag je stoken of bewust nepnieuws verspreiden? Hoe
vaak zijn klokkenluiders de klos? Wat is nepnieuws?

Trias Politica 2017, acryl op doek, 330 x 220 cm

Een diepe buiging voor Oekraïne dat zich aan de wurggreep van Poetin
probeert te ontworstelen, met een kunstenaar aan het roer:
Volodymyr Zelensky.
Nieuw en onafhankelijk, dat zijn lastige zaken en vooral onafhankelijk is
gevaarlijk. Je wordt uit de groep gesmeten. Je hoort er niet bij, je bent alleen
op de wereld, tot je begrijpt dat je altijd deel uitmaakt van een biotoop, een
ecosysteem, de Tao, God, het leven. Anders was je er niet.
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Als kersvers kunstenaar fietste ik in mijn eentje door Denemarken en sliep op
een smalle landtong in de open lucht. Ik zag de zon in de zee ondergaan en
viel in slaap. Toen ik wakker werd zag ik de zon weer uit de zee opkomen. En
opeens wist ik dat ik een kind van de aarde was, dat ik erbij hoorde, dat ik er
mocht zijn, gewoon omdat ik er was. Dat gevoel was ik op het katholieke
internaat kwijt geraakt. Ik mag er zijn en jij ook, want we zijn er. Zo simpel.
Kunstenaars kunnen iets meer onafhankelijk zijn. Vaak zijn ze toch al uit ‘de
groep’ gegooid. Kunstenaars zijn nauwelijks interessant als doelgroep, niet
voor lobbyisten, niet voor politici, niet voor hypotheekverstrekkers en
investeerders. Daardoor raken ze ook niet zo gebonden.
‘Alles van waarde is weerloos.’ Lucebert zei het al. Ja, kunstenaars zijn een
weerloze groep. Bij bezuinigingen in de kunstsector en vernederingen door
ministers en parlementariërs rijden er geen duizend tractoren de snelweg op.
Toch, als je kunstenaar wordt of bent, dan zijn een paar essentiële problemen
opgelost. Er is namelijk altijd werk aan de winkel, waar je altijd en overal mee
verder kunt en de zin van je bestaan (kunst) is hartstikke duidelijk. Bovendien
ben je een soort van schatrijk, ook al heb je alleen macaroni op je bord. Een
kunstenaar kan van alles iets van waarde maken. Afval bestaat niet.
Schoonheid zoeken, ontdekken, door proberen te geven. Pure zingeving.
Gun jezelf het besef dat je kunstenaar bent. Zoek je eigen niche als
kunstenaar. Het kan op oneindig veel manieren en combinaties.
Zo ben ik schrijver / journalist en schilder / tekenaar, taoïstisch amateur,
bedenker en zeer ervaren afwasser.

Een Chinees spreekwoord zegt:
Wanneer ik hoor, vergeet ik.
Wanneer ik zie, onthoud ik.
Wanneer ik doe, begrijp ik.

Manifest: Wees kunstenaar

pagina 27

De Ander, 50 x 50 cm, olieverf op paneel, 2011
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Waarom, wat, hoe, waartoe
Vier cruciale vragen rondom (mijn) kunstenaarschap.
Wat doe je, waarom doe je dat, hoe doe je dat concreet en, als laatste,
waartoe doe je het eigenlijk?
Over mijn ‘waarom, hoe en waartoe’ lees je hier van alles.
Hopelijk helpt het je om je eigen ‘wat’ te vinden en te ontwikkelen.
In 1975 koos ik voor het kunstenaarschap en die start ging best goed.
Beginnersgeluk en nergens verstand van. Kijk, een schilderijtje uit 1976 dat
nu nog bij mijn bureau hangt.

Vader en moeder 25 jaar getrouwd, 1976, olieverf op gerecycled hardboard.
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Vallen, opstaan, doorgaan.
in de jaren erna ben ik ook verdwaald, hardvochtig op zoek naar succes,
overmoedig, agressief, oneerlijk. Soms kroop ik door een smal gat, maar ik
ben nog steeds of juist weer kunstenaar. Het is zeker een kwestie van stug
volhouden en doorwerken. Ik heb leren zingen en dansen en vooral heb ik
geleerd hoe verrassend kort de dagen zijn. En ik leer nog steeds tekenen en
schilderen. Nee, ik ben geen natuurtalent.

Waarom zou jij kunstenaar worden?
Omdat de wereld acht miljard betrokken mensen nodig heeft die op een
individuele schaal hun mooiste kunstwerken bijdragen. Open en
onafhankelijke scheppers, verbonden met …. Het staat je vrij.

Waarom ben ik kunstenaar?
In mijn studententijd leerde ik kunstenaars en muzikanten kennen. Dat wilde
ik ook. Ik was er best slecht aan toe en kunst is gratis therapie, net als zingen.
Bovendien rekende ik er op dat ik een beroemd kunstenaar zou worden. Als
ik de weg weer eens kwijt ben, zet Katri mij gelukkig weer aan het schilderen.
Omdat ik het heerlijk vind, spelen met inkt en verf. En nu, oud en wel, heb ik
nog wat te bewijzen en ik weet ook wat, ook al is het vaag als de Tao.
Mijn kunst redt mij, geeft mij een alibi om hier te zijn. Die ontdekkingsreis.

Iedereen kan kunstenaar worden
Je hoeft niet eens heel goed te kunnen tekenen, want je kunt ook
fotograferen, filmen en op de computer bewerken. Tekenen kun je leren,
neem van Gogh. Neem mij. Kunstenaars zijn in principe rijk, zo lang je er in
gelooft. Kunstenaar zijn, is een principiële keus. Het begint met Pipi Langkous
enthousiasme en dan gaat het allemaal anders.
John Lennon, veelzijdig kunstenaar, zei het al:
“Life is what happens when you’re making other plans.”
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Don Quichotte, A4 2019

Talent heb jij ook.
Het gaat allereerst om de wil om kunstenaar te zijn. Kwaliteit kun je
ontwikkelen. Moet je talent hebben? Dat helpt wel natuurlijk, maar iedereen
heeft in principe talent, anders was je er niet. Welk talent heb jij?
Voor mij was kunstenaar helemaal niet vanzelfsprekend. Na mijn moeizame
middelbare schooltijd mocht ik naar de School voor Journalistiek in Utrecht.
Ik kan wel schrijven, maar liever wilde ik schilderen. Ik vertrouwde mezelf
ook niet als journalist. Stel je voor, dat je bijdrage averechts werkt. Een
oplage van één exemplaar in plaats van honderdduizend, dat leek me
veiliger. Als die ene tekening nog niet helemaal goed is, dan is dat jammer,
maar niet zo ernstig. Kunstenaar, het leek me geweldig. De vrijheid om een
groot vel papier onder te klodderen. Dat durven en geen
verantwoordelijkheid willen. Onschuldige romantiek en leerzaam.
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Door expressie kun je herdenken, dankbaarheid tot uitdrukking brengen en je
traumá’s verwerken. En misschien kun je ook iemand er een plezier mee
doen. Een goed schilderij gaat bovendien lang mee. Nogal een verschil met
de waan van de dag en de meeste spullen. Ja, als kunstenaar voelde ik me
onverwoestbaar. Jeugdige overmoed. Na drie intensieve kunstacademiejaren
was die leerschool voorbij en begon het echte feest.

Ons gezin 1980, v.l.n.r.: Majlis, twee weken oud, Katri, Roeland, IJsbrand en
Bouke, plus hond Dorre.
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Op de kunstacademie ontmoette ik Katri. Kunstenaar in Amerongen en ik
ging er de goot repareren. We zijn op 31 december 1979 getrouwd. We
mochten drie kinderen groot brengen en die hebben nu weer kinderen. Het
leven gaat hard, opa spreekt. En ik ben nog steeds met Katri getrouwd.
In 1980 hadden we een galerie in de oude sigarenwinkel waar we nu nog
achter wonen. Galerie Modder & Aard. Moderne kunst plus pottenbakkerij,
totdat het Hoofdbedrijfschap Ambachten zich ermee bemoeide en we voor
minstens een ton van alles moesten verbouwen. Prachtige tentoonstellingen
organiseerden we, van ons eigen werk en van vrienden en vriendinnen van
onze kunstacademies. Toch, van dit romantische geheel konden we niet
leven, van marketing hadden we geen benul, ik was verlegen en Amerongen
was een lieflijk dorpje. Dus vonden we er baantjes bij en soms ook niet.
Regelmatig werden die andere activiteiten dominant en kwam ons
kunstenaarschap in het nauw. Vlak voor dat ik bij Katri introk reed ik ’s nachts
bussen van popgroepen en vrachtwagens. Katri gaf ook creatieve cursussen.
Later reed ik een taxi en gaf tekenles op een opvangcentrum voor
verslaafden. Tot ik overspannen thuis zat. Wat nu? Schilderen! Die paar keer
dat ik werkeloos was, heb ik als zeer bedreigend ervaren. Het enige antwoord
was: aan het werk, geld verdienen én daarnaast kunst maken. De meeste
kunstenaars hebben dubbele banen.
Katri kan van niets iets geweldigs maken. Levenskunst. ‘Mijn leven als
kunstwerk’, een boek van psycholoog en levend kunstwerk Henk Jurriaans, de
inmiddels overleden partner van kunstenares Marthe Röling, die ooit een
tram bestuurde en een straaljager in haar tuin liet parkeren.
Als je overal iets in ziet, dan heb je altijd wat te doen. Er is één nadeel, je
gooit niets weg. Afval bestaat niet. Onlangs mijmerde ik nog over een beeld
van walnootschillen. Van piepschuimblokken kun je met zaag en lijm enorme
beelden maken. Kunstenaar Folkert de Jong heeft er heel wat over te
melden. Maarten Baas maakte meubels van verbrand hout.
Het wordt wel een zootje, als je meer afval verzamelt dan je verwerkt, maar
materiaal voor je kunstenaarschap is er altijd, overal.
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De Koning, gerecycled hout, doek en tegeltje. 35 x 45 cm. December 2020.
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Mijn tijd op kunstacademies was zo geweldig, dat het ontwikkelen van een
degelijk vakmanschap er bij inschoot. Zelfs ‘ik rotzooi maar wat an‘ Karel
Appel heeft een paar jaar tekenles gehad op de Rijksacademie in Amsterdam.
Zijn motief voor het kunstenaarschap lijkt overigens op mijn motief.

We leven in een verschrikkelijke chaos, en wie kan de
chaos positief maken? Alleen de kunstenaar.
Karel Appel, Monaco, 1986

Wat zegt Appel eigenlijk? Alleen de kunstenaar kan chaos ombuigen naar iets
positiefs. Kijk, zo hoor je het ook eens van een ander.

Heb je al besloten om kunstenaar te worden?
Ik las dat je tienduizend uur nodig hebt om iets onder de knie te krijgen.
Word kunstenaar in 10.000 uur, via deze schriftelijke cursus.
Belachelijk idee? Ja en nee. Later zijn die tienduizend uur afgezwakt, maar
vakmanschap vraagt jaren ervaring en een stok achter de deur helpt ook.
Het gaat om de emotie die een kunstwerk veroorzaakt, zo zegt men.
Vakmanschap kan hierbij helpen, om het verhaal helderder te krijgen,
sterker. Bovendien moet je intentie kloppen. De twee kernvragen hiervoor
zijn simpel: hoe kan ik optimaal bijdragen? Met mijn talenten en
deskundigheid. En: Word ik er gelukkig van? Waar ik goed in ben en plezier in
heb, daar ligt mijn unieke kracht. Het is fijn als je iets goed kunt. Tegelijkertijd
gaat het dus ook om spelen, genieten, onbekommerd zwerven.
Tienduizend uur om een vakman te worden, betekent vijf jaar full time er aan
werken. Dat is mij niet gelukt in mijn studietijd. Ik ben er nu nog steeds mee
bezig. Heerlijk, dat ik nog steeds mag en kan leren. Eerst over Rembrandt, nu
over de levensgenieter en razendsnelle schilder Frans Hals.
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Naast vakmanschap gaat het ook over emotie, warmte, gevoeligheid,
ervaring, zelfacceptatie of juist niet. Het rijtje kan flink langer.
Twijfel is bijvoorbeeld ook belangrijk. Intuïtie.
Ruimte voor experiment, doorzettingsvermogen, historisch besef, kennis en
kader. Het draagt allemaal bij. Als kunstenaar functioneer je in een moment
van de geschiedenis en van de kunstgeschiedenis, niet alleen de witte,
mannelijke Westerse cultuur, maar ook de Chinese, Afrikaanse, Indiase en
alle andere culturen. Mijn witte, mannelijke, hetero, babyboomer cultuur is
momenteel uit de mode. Het voelt onverwacht om een anachronisme te zijn,
maar het is totaal geen reden om niet rustig verder te werken.
Om kunst te maken is geld geen voorwaarde. Wat kost een gedicht?
Beginnen is een keuze. Iedere wereldreis begint met een eerste stap.
(Tao Te Tjing, tekst 64 ).
Kies dus voor je kunstenaarschap. Spreek het uit en doe deze eerste stap.

Oefening 1
Pak een stuk papier en een zacht potlood (5b of zo) of een ballpoint.
Zet op de eerste pagina een punt. Meer niet. Kijk er goed naar.
Is het een mooie punt? Qua rondheid of stevigheid? Staat je punt op
de juiste plek? Klopt de grootte van de punt? Is je punt zwart of
blauw genoeg? Egaal, of niet? Stevige contour? Wil je kleur, welke
dan? Waarom? Is je punt spannend? Zo nee, wat moet er aan
gebeuren om er een fascinerende punt van te maken? Wat is een
fascinerende punt?
Helemaal tevreden, dan ben je klaar.
Kijk nog eens goed. Klopt de verhouding met de rest van het papier?
Niet tevreden? Werk er aan door. Net zo lang totdat je jouw punt
vreselijk mooi en levendig vindt. Dan is dit kunstwerk klaar.
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Wat onderzoekt een kunstenaar?
Dat kan alles zijn. Zelf probeer ik vooral om mijn bron(nen) te onderzoeken.
Het gaat over de ontdekkingstocht, van mijn mens zijn, van mijn
onvermogen, mijn kwaliteiten, mijn trauma’s, het ouder worden, en vroeger,
het te onervaren zijn, van de dood, licht en schaduw en alles wat er is. Het
gaat over mijn relaties met anderen, bijvoorbeeld met jou als lezer.
Kunstenaars raken dus onze verhouding tot alles. Je werkterrein is
hemelsbreed. Zoveel vrijheid en speelruimte, dat wil toch iedereen wel?
Als wij mensen gevoeliger worden, dan gaan we liefdevoller met elkaar en
het leven en de aarde om. Denk ik. Bovendien, denk ik ook dat je gelukkig
wordt van je kunst onderzoek en dat je een mooi wijs mens wordt. Tenzij je,
al kunsten makend, aan de verleidingen van het leven ten onder gaat. Geld,
macht, seks, rock en roll. Je hebt het allemaal nodig, maar hoeveel? De
wijsheid ligt in het midden en het is nooit te laat om af te kicken. Weet ik.

Katri, gewassen inkt op papier, 2019
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Wat is een kunstenaar eigenlijk?
Iemand die iets nieuws maakt, van niets naar iets, een schepper, een kreator.
Vroeger was je kunstschilder / tekenaar of beeldhouwer, portretschilderes,
etser, lithograaf. Universele kunstenaars als Hildegard von Bingen en
Leonardo da Vinci overstegen deze indeling. Even een paar Nederlandse
klassiekers. De beeldhouwers: Charlotte van Pallandt, Mari Andriessen, John
Rädecker. En een prachtige portrettekenaar, Paul Citroen.
De dichter Rilke zegt het mooi:
‘Kunstenaar zijn betekent: niet rekenen en tellen, maar rijpen als een boom
die zijn sappen niet opdringt en vol vertrouwen in de voorjaarsstorm staat,
zonder de angst dat daarna geen zomer komt. Die komt echt.’ Dat klopt

Uit de serie
Moeder en kind.
Inkt op papier, 2021
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Danseres Pina Bausch ontwierp balletten, kunst pur sang. Sommige koks zijn
kunstenaar. De schrijver Oek de Jong maakte met de Zwarte Schuur een mooi
boek over een kunstenaarsleven. Wat denkt u van Kees van Kooten en Wim
de Bie? Fotografen als Ed van der Elsken en Erwin Olaf zijn kunstenaars.
Filmers als Federico Fellini (trailer Otto et Mezzo, 8 ½) en Woody Allen ,
kunstenaars (Midnight in Paris) . Charlie Chaplin, buitencategorie.

Wat levert het kunstenaarschap op?
Als je kunstenaar bent, dan ben je dus altijd rijk. Je hoeft je nooit te vervelen,
er zijn altijd nieuwe mogelijkheden. Potlood en papier, dat is altijd te vinden.
Teken maar eens een ei. Moeilijk om de kwetsbaarheid te tekenen, maar de
buitenlijn, de contour, dat gaat nog wel.
Je gevoel voor schoonheid ontwikkelt zich ieder moment dat je bewust kijkt
of luistert en je de ontroering toelaat. Onlangs kwam Ik van mijn atelier en
we luisterden in tranen naar het fantastische vioolspel van Gil Shanan. Als je
een muziekinstrument kunt bespelen, dan zijn er heel veel kansen om een
bijdrage te leveren. Violiste Janine Jansen had jarenlang een eigen
kamermuziekfestival rond kerst in haar en mijn stad Utrecht. Haar vrienden
speelden er en die organiseren ook weer festivals, waaronder haar oude
liefde Julian Rachlin. Luister even naar vier fascinerende minuten
Sjostakovitsj van dit duo. Bijna zo mooi als die kerstmis in de Domkerk.

Als je eenmaal portret kunt tekenen, ….dan heb je altijd werk. Maar
portrettekenen is lastig, het komt heel nauw. Rembrandt kreeg er genoeg
van bijvoorbeeld. Altijd gezeur over gelijkenis, altijd gedoe met ijdeltuiten.
Na een paar jaar dagelijks oefenen leer je zeker een beetje tekenen, of
potten bakken, of pianospelen of schrijven. Voeg er jouw gevoel aan toe en je
bent ergens. Het kunstenaarschap levert je een oneindige leerweg op, die je
telkens nieuwe wegen laat ontdekken. Je bent er nooit te oud voor, zie
Rembrandt zijn laatste zelfportretten. Ontwapenend, geen opsmuk, niets.
Kunst is geen schone schijn. Het is wat het is. Een uiting, een bijdrage, het
lijkt op koken. Ceci c’est ne pas une pipe. René Magritte.
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Nu beginnen is echt heel eenvoudig. Zet de knop om in je hoofd. Nu Ben Ik
kunstenaar. Doe je ogen dicht en laat het besef landen, dat je nu, op dit
moment, kunstenaar kunt zijn. Voel wat dat besef met je doet.

Oefening 2
Onderzoek, wat er met je gebeurt, zodra je het idee toelaat dat je
kunstenaar bent. Wat komt er in je op? Wat wil je gaan doen? Is het
een gevoel, een lied, een dichtregel? Zie je vormen, kleuren, lijnen?
Wil je schrijven of filmen? Doe het. Voer het uit. Je kunt gaan knippen
met een schaar, achter een naaimachine kruipen of iets gaan koken.
Misschien wil je iets heel anders. Gun jezelf alle ruimte en doe het.
Zeg: ‘Ik ben kunstenaar, ik doe het nu.’

Wat heb je nodig om kunstenaar te zijn?
Niets en alles. Herman de Vries is negentig en werkt rustig door aan zijn
natuurwerken. Maak wat je wilt maken, waar je enthousiast van wordt. Jouw
eigen unieke bijdrage. Iedere dag aan de slag met je kunstenaarschap, echt
iedere dag, dan blijft het een levend proces. Doorzetten, leren, spelen, zijn.
Duik even in het diepe van de hedendaagse commerciële online kunstwereld,
Artnet, met onder meer een wereldwijde database van 340.000 kunstenaars.
Hee, ik sta daar niet in. P.C. Hooftprijs winnaar Arnon Grunberg vergeleek de
kunsthandel en museumwereld met een boer die zijn dieren naar het
slachthuis brengt. De wereld van de grote kunstnamen is ook een wereld van
uberrijke speculanten en ijdeltuiten. Hooft was een dichter trouwens, geen
winkelstraat. Dode kunstenaars maken geen nieuw werk meer. Dus het
aanbod is beperkt, terwijl het aantal rijken (en daarmee de vraag naar
‘veilige’, erkende kunst) toeneemt, dit drijft de prijs op, tot …
In ieder geval ben je als kunstenaar niet alleen, dat geeft ook steun!
Een registeraccountant mailde me dat hij kunstenaar probeert te zijn. Hij
vindt het moeilijk. Ik zie hem dingen uitzoeken met een enorme
zorgvuldigheid, hij vindt nieuwe verbanden en verhalen. Hij doet duizenden
mensen plezier met zijn werk.
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‘Het geweld met een doekje voor het bloeden.’
Rechts mijn eerste versie uit 1977 (70 x 115 cm) links mijn remake uit 2021.

Muzikanten, cabaretiers, architecten als Francine Houben, met haar sociale
bibliotheken, Mien Ruys met haar heerlijke tuinen, allemaal kunstenaars. Je
hebt naaldkunstenaars en festivalontwerpers en dan heb je nog de
levenskunstenaars, dichters. Schaduw voor je koeien maken, het zonlicht in
de stal fotograferen, ja, een boer kan kunstenaar zijn, Bob Dylan, shelter from
the storm. Schoonheid zien, doorgeven. Betrokkenheid, bij het leven, bij de
natuur. Dat is in de richting van een definitie van kunst en kunstenaarschap.
Het doet me aan Andy Goldworthy denken met zijn bijzondere beelden in de
natuur, zijn kruiptochten door de heg en buiten de gebaande paden.
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Eerder maakte ik kunstwerken van
wilgentenen, wilgenhout en touw.
Ik stapelde ook boomstammetjes tot
beelden. Ik schaamde me er voor, hoe kon
ik hier nou mijn brood mee verdienen?
Voor een tentoonstelling op het
kasteelterrein van Amerongen timmerde
ik een tijdelijk kippenhok, ik mocht er
prachtige kippen in houden. Wel lukte het
me om met het boekje ‘Steen op hout’ uit
1998 wat geld te verdienen.

Uil van wilgentenen op bakfiets, ±2003

Foto uit ‘Steen op hout’, 1998.
Hap snap belandt jij als lezer intussen in
mijn kunstenaarsleven met ups en downs
en nu anno 2022 steady vaarwater.
Alhoewel, de zoektocht is er nog steeds.
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Moet kunst bijvoorbeeld altijd over schoonheid gaan? Zijn de autoongelukken van Andy Warhol mooi? Kunst mag ook uitdagen, provoceren en
richtingen aanreiken waarvan wij de schoonheid nog niet zien of niet meer
zien. Kunst kan ook wijzen op de pijn van het leven, op het tegendeel, op de
gevaren, op kanten die we niet willen zien. Kunst schuurt soms ook, verwart,
doet pijn. Biedt goede kunst altijd hoop? Misschien wel.

Aquarel, A4, 2022 (Payne gray is een mooi grijs).
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Wat is kunst?
Een metselaar metselt, maar maakt geen metsel, hij gebruikt metselspecie.
Metselen is een werkwoord, kunsten niet. Een tovenaar tovert. Ja, wat is
eigenlijk kunst? Als het in een museum staat of hangt? Een beeld in een park?
Jouw fantastische punt in je schetsboek? Wat is kunst?
Twee filmpjes met kunstwerken van de Engelse kunstenaar Banksy verruimen
het beeld. Hier wordt een deel van het kunstwerk vernietigd, als deel van dat
kunstwerk. Het schilderij is net voor ruim een miljoen op een veiling
verkocht. De kopers en bieders zitten er verbijsterd naar te kijken. Inmiddels
is dit door zichzelf grotendeels vernielde werkstuk een nieuw kunstwerk en
voor een hogere prijs opnieuw verkocht, Hoe absurd kan het zijn. Rijken
kopen een lekker verhaal. In Coronatijd schildert Banksy er op los in de
Londense metro. Het is een oproep om mondkapjes te dragen. Het werk is
door de metro schoonmaakdienst onmiddellijk verwijderd. Kunst hoeft dus
niet voor de eeuwigheid te zijn. Van alle ‘kunst’ die er wordt gemaakt haalt
maar een fractie het museum. Vergankelijke kunst is misschien wel beter?
Banksy schilderde in 2022 ook in Oekraïne.
Musea met beelden en schilderijen zijn er bovendien pas sinds ergens in de
negentiende eeuw, hoewel. Ver voor Christus was er ook al een museum in
Mesopotanië.

Kunst kan alles zijn, geplaatst in een andere omgeving. Hierdoor kijk je er
anders naar. De wc-pot van Marcel Duchamp. Het theekopje met bont van
Meret Oppenheim. Is een schilderij van een schilderij in een museumzaal
kunst? Het werk van René Daniëls popt op. Een toneelstuk in een duinpan.
Oerol. Joop Mulder bedacht dit theaterfestival op heel Terschelling. Zelf
wilde hij balletdanser worden. Wat een kunstwerk, Oerol. Wel ieder jaar,
vreselijk veel werk, grote beelden gaan langer mee, dacht hij tot slot.
Landschapkunstenaars. Wat denkt u van de sensationele bliksemvangers in
de woestijn van Walter de Maria? Damien Hirst zet haaien op sterk water als
kunstvorm. Hij beplakte ook een schedel met duizenden diamanten.
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Hirst melkt de koe en is misschien meer zakenman dan kunstenaar. Dat zijn
er meer. Decoratieve schilderijen voor hotellobby’s, big business. Kunst?
De dichter Ramsey Nasr pleit voor een opstand van het geweten. Elders
noemde hij kunst het fundament van onze samenleving. Dat lijkt mij ook.
Ook ik pleit voor een opstand van het geweten, of liever nog voor een keuze
voor moeder aarde, kunst verb0onden met het leven. Kunst heeft voor mij
zeker te maken met een zoektocht van mijn geweten. Wat is goed, wat is
slecht? Ze horen bij elkaar als yin en yang. Wat is een slecht mens? De zorg
van een goed mens. Tao Te Tjing, tekst 27.
Misschien heb je ook iets aan deze poging voor kinderen over wat kunst is?
Of aan deze reuzenmarionetten van het Franse Royal de Luxe.

Acyl en olieverf op houten paneel 200 x 150 cm, 2011
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Een schilderij van een landschap biedt de mogelijkheid om op een andere
plek (museum, huiskamer) naar een afbeelding van dat landschap te kijken.
Een vrouw, zittend aan een tafel in een museum, dat kan ook een kunstwerk
zijn. Zeker als performance kunstenares Marina Abramovic haar ex-partner
Ulay in het Moma in New York ontmoet. MOMA, het Museum for Modern
Art. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heet SM. En Tate is het moderne
kunstmuseum in Londen in een vroegere turbinehal.
De site Hollandse Meesters brengt je naar zo’n honderd filmportretten van
hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Hiermee kun je dagen vooruit!

Duizend soorten kunstenaars
De boom van kunstenaars kent vele takken. Vrijwel alles wat wij gebruiken,
dragen en bezitten is mede met behulp van kunstenaars gemaakt,
vormgevers, ontwerpers. Een idee kan een kunstwerk zijn, een woord.
VERVLOGEN. Zo’n woord roept een sfeer op. Een opgewekte jongen zei
zonder blikken of blozen tegen mij dat hij niet praktiserend kunstenaar was.
Dat kan dus ook. Je hebt conceptuele kunstenaars en installatie kunstenaars,
woordkunstenaars en videokunstenaars. Ontroerende poppenspelers zoals
Jozef van den Berg. Veelzijdige verhalenvertellers als Willem de Ridder. Hij
was fel tegen het woord kunst trouwens. Vredeskunstenaars zoals de
Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh. Tekenaars als Arno Kramer. In de
Bourse de Commerce in Parijs, zag ik een prachtige installatie van Tino Sehgal
en Philippe Parreno met de geur van tijgerurine, een rijdende geluidswal,
drie bewegende spiegels, een gigascherm met een manga meisje dat tot
leven kwam via twee acteurs. Kunst next level.
Outsider-art, een stompzinnig begrip, het bestaat, kunst van buitenstaanders.
En wat voor kunstenaar ben jij?
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Kunstenaars zijn meestal best hardwerkende doeners.
Daarom: ga wat doen / we gaan wat doen:

Oefening 3
Dit keer teken je twee punten. Zijn ze verschillend of even groot? Wil
je dat? Of juist niet? Even rond? Waar staan ze op het vlak? Zijn de
punten egaal zwart? Of heb je liever ook wat grijs erin? Een verloop.
Of heb je liever kleur? Welke? Welke combinatie? Egaal van kleur?
Staan de punten goed in het vlak? Te ver van elkaar of juist te dicht
bij elkaar? De juiste plaats? Is het spannend? Wat stralen je punten
uit? Helemaal tevreden? Verplaats ze een fractie. Houd het
spannend. Doorgaan tot je er gek van wordt en op tijd stoppen.
Een kunstenaar ziet en onderzoekt mogelijkheden met zijn of haar hart én
verstand. Pablo Picasso was kunstenaar met hart en verstand en de
ontroerende Marc Chagall bleef met zijn hart in een geromantiseerd Vitebsk.
Rembrandt was een kunstenaar van het licht en dus ook van het donker, met
zijn hart én zijn talent én zijn ongelofelijke vakmanschap. Van Gogh was
vooral een obsessief kunstenaar, hij moest en zou. Zijn vriend Gauguin stierf
straatarm aan de syfilis, op Tahiti, in het paradijs te midden van de mooiste
vrouwen van de wereld. Amadeo Modigliani keek scheel van verliefdheid
naar zijn muze Jeanne Hébuterne. Het werd een groot drama.
De Zweeds Amerikaanse kunstenaar Claes Oldenburg had ook een muze,
kunsthistorica en kunstenaar Coosje van Bruggen. Oldenburg leerde haar
kennen tijdens een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze
trouwden en maakten samen veertig prachtige beelden.
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Heeft een kunstenaar een muze nodig?
Picasso heeft het best bont gemaakt met zijn vrouwen en de laatste dame,
Jacqueline Roque, isoleerde hem om zich vervolgens over zijn erfenis te
ontfermen. Erfeniskwesties spelen vaker bij beroemde kunstenaars. .Erven
de medewerkers, verzorgers, galeriehouders, of erven de kinderen?
Geniet even van de nu onvoorstelbaar erotische en vitale trailer van Turks
Fruit uit 1969, de grote doorbraakroman van schrijver kunstenaar Jan
Wolkers en van de nog steeds reuring veroorzakende filmregisseur Paul
Verhoeven, starring Rutger Hauer en Monique van der Ven. Over een
beeldhouwer en zijn model.
De beeldhouwer Auguste Rodin onderdrukte zijn muze. Zijn model Camille
Claudel was een beter beeldhouwer dan hij, maar sleet de laatste dertig jaar
van haar leven in het gekkenhuis. Een pijnlijk verhaal.
Ook interessant is de relatie tussen de Engelse beeldhouwer Barbara
Hepworth en Henry Moore. Hij werd beroemder, maar was behoorlijk
schatplichtig aan haar. Zij heeft een prachtig ateliermuseum in Lands End.
De wijze kunstenaar Leonardo de Vinci was misschien biseksueel of
homoseksueel. Aan het begin van de Renaissance kon je daar maar beter je
mond over houden. Keith Haring kon rond 1985 wel openlijk homoseksueel
zijn in New York. Hij danste op zijn vrijheid en realiseerde een
onwaarschijnlijk groot en imponerend oeuvre voor hij op zijn 32ste aan aids
overleed. Fotograaf Erwin Olaf vierde zijn homoseksualiteit. De pottenbakker
Grayson Perry is nu zelfs Sir. De eerste voetballers durven uit de kast te
komen, hier kan het, maar in grote delen van de wereld, ben je als homo je
leven niet veilig. Gender kunstenaars die heb je ook. Cindy Sherman was een
van de eersten die dit onderwerp aan de orde stelde.
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Sprankengelen, 2003, 25 x 25 cm. Lino en aquarel
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Entartete kunst
Kunstenaars worden gevreesd door machthebbers en dictators. De nazi’s
vervolgden op grote schaal kunstenaars. Het begon met een tentoonstelling
waarin ze lieten zien welke kunstenaars ‘entartet’ waren. Ontaard,
ontspoord, gedegenereerd. Niet dienend aan het doel van de Nazi’s zoals de
bombastische architectuur van Albert Speer dat wel deed. Honderden
kunstenaars vluchten naar andere landen in Europa en naar de Verenigde
Staten. Ook in communistische landen kun je maar beter braaf verbeelden
wat de Partij verheerlijkt, anders lig je eruit en volgt op zijn gunstigst
verbanning naar een afgrijselijk oord. Kijk naar de schitterende collages van
de Duitse kunstenaar John Heartfield. Lees de Goelag Archipel van
Solzjenitsyn.

Inspiratie voor kunstenaars
Alles is er al. Het gaat om het vinden van nieuwe combinaties. De bloemen
buiten, bacteriën, siliciumschijven, de nacht, seks, je voorouders en een
watercooler. Oer Dadaïst Kurt Schwitters maakte in 1919 zijn Merz collages
van gevonden materiaal. Ook de kubisten plakten in die tijd stukken krant en
stof in hun schilderijen. Wim Schippers goot (in 1961) een limonadeflesje leeg
in de zee (filmpje). Alles kan kunst zijn. De miljarden dingen in onze huizen en
in de cloud, al het geld, de blauwe lucht, zonder of met vliegtuigstrepen. Het
Corona virus? Zeker, de natuur is by far de grootste inspiratiebron voor
kunstenaars. Zie het werk van de graficus Albrecht Dürer uit de zestiende
eeuw en de schilder David Hockney uit deze tijd.
Grote kunst vindt nieuwe talen en nieuwe combinaties, is origineel en kleurt
buiten de lijntjes. Kleinere kunst is voor maker en toeschouwer vaak net zo
inspirerend. Producerend kunstenaar, daar begint het mee. Nee, zelfs dat
hoeft niet. Wat wel helpt, is er iedere dag mee bezig zijn, anders verdwijnt
het uit je hoofd en moet je het geheel telkens helemaal opnieuw opstarten.
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Oefening 4.
Je hebt nu punten neergezet. Je bent al kunstenaar.
Tussen twee punten kun je een lijn trekken. Strakke lijn?
Ononderbroken lijn? Dun of dik? Of verlopend? Bochtig? Hoekig?
Staat je lijn goed in het vlak? Wil je juist een sierlijke lijn? Of een
bonkige? Is er nog meer nodig? Wat dan? Ga door tot je tevreden
bent. Meer lijnen? Ritme? Rembrandt had ooit kalligrafieles.

Kun je altijd doen, twee punten en de lijn ertussen. Heerlijk om te doen.
Kleine punten, grote punten, ver van elkaar, dicht bij elkaar, dikke lijn,
dunne lijn. Kijk, een blad met voorbeelden. Lijnen in zwart wit.
Met een punt en een lijn kun je al zoveel onderzoeken. Stel je voor dat je een
boom tekent, of een gezicht, wat daar allemaal aan te onderzoeken is!
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Idealistisch kunstenaar?
Tijdens de Coronacrisis raakte ik dus overtuigd van de noodzaak dat iedereen
kunstenaar is. Eerder vond ik dat maar niets. Het kunstenaarschap was iets
bijzonders. Gezien het lastige traject maakte ik er geen reclame voor. Nu ben
ik radicaler. Het is de hoogste tijd. De wereld heeft dringend zeven, nee acht
miljard kunstenaars nodig.
Acht miljard inspiratoren. Niet met één geluid, maar met ieder geluid.
Biodiversiteit, dus ook jouw geluid. Wij mensen vervuilen momenteel de
lucht, de aarde, het water, ons eigen nest, dat is toch vreemd en helemaal
niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht. Waar
liggen de antwoorden? Een van de antwoorden ben jij. Een van de
antwoorden is jouw kunstenaarschap. Ja, dat is een heilige missie en die kun
je gerust ook weer vergeten, want heilige missies kunnen tot rampen en
verkramping leiden. Kramp levert geen goede kunst op. Het mag knetteren
en vonken, het mag alle kanten op gaan. ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt
het goede’, dat is ook een bijbeltekst. Er mogen dwalingen zijn, twijfels,
onuitgewerkte zaken. Je mag falen en tekort schieten. Zwakke kanten en
momenten, het is allemaal nodig om kritisch te blijven, vooral op jezelf. Als je
het slechte kent, dan heb je logischerwijze ook weet van het goede.
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Natuurlijk hebben we ook artsen, data-analisten, tuinders, politie,
onderwijzers en dijkgraven nodig, De combinaties zijn verrijkend en
vergroten je kwaliteit. Wel levert het druk op, twee serieuze banen tegelijk. Ik
ben twee keer overspannen geweest. Toen Katri mij op de overeenkomsten
tussen kunstenaar en trainer wees, ging het beter. Kunstenaar is niet los van
de wereld, maar juist verbonden met de wereld. Het stikt van de
geëngageerde kunstenaars. Van de Franse tekenaar Daumier uit de
negentiende eeuw, de Duitser George Grosz uit de twintigste eeuw tot en
met de corona film van Ai Wei Wei en Banksy nu. En Picasso’s Guernica heeft
misschien wel voor een omslag gezorgd in de Spaanse burgeroorlog. Keith
Haring mag je gerust nog een keer bekijken. Maar kunstenaars hoeven niet
verplicht activistisch te zijn. Het kan ook gaan over groot verdriet, omgaan
met verlegenheid, oorlogstrauma’s, zie bijvoorbeeld het werk van de
Belgische schilder Luc Tuymans. De Stolpersteine (struikelstenen) in heel
Europa zijn een project van kunstenaar Gunter Demnig, een juweeltje van
herdenkingskunst. Kunst gaat ook over schoonheid zoeken en doorgeven.
Onlangs muntte iemand de term ‘pleasure activism’, dat klinkt goed.

Ander medium, zelfde resultaat
Als ik een goede training geef, dan ga je na afloop geïnspireerd verder.
Als jij een goed schilderij van mij ziet, dan ga je na afloop ook geïnspireerd
verder. Het verschil zit in het medium (training / verf). De overeenkomst zit in
het geïnspireerd raken. Het medium doet er niet toe.
Een goed kunstwerk inspireert. Er gaat bij de kijker iets twinkelen. Naar mate
het beter is, inspireert het meer mensen. Mits het kunstwerk gezien wordt.
Kan een kunstwerk ook ongezien bestaan? Nee, er is altijd minimaal een
kijker, luisteraar, ontvanger. De kunstenaar, muzikant, fotograaf zelf. Het
voelt een beetje ijdeltuiterig als je door je eigen kunstwerken wordt geraakt,
maar als ik iets goeds maak, dan krijg ik daar energie van. Andersom, word ik
soms ongelukkig en somber van mijn beperkingen. ‘Het is niet veel soeps.’
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De Engelse kunstenares Tracey Emin won bijna een van de belangrijkste
kunstprijzen van Engeland, de Turner Prize, met een tentoonstelling van haar
beslapen, niet al te schone bed (Video my bed 3.08). Kunst kent alle kanten.
Katri, oost Indische inkt op papier, 2019.
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Kunstenaars zijn net zo gek als iedereen. Neem onze held Vincent van Gogh
met zijn afgesneden oor, of sloeg Gauguin het eraf bij een dronkemansruzie?
Kunstenaars zijn soms ook narcistische ijdeltuiten, zoals Salvator Dali.
Innemen kunnen kunstenaars ook. Willem de Kooning ging aan drank ten
onder. Toch is hij wereldberoemd en is de kunstacademie in Rotterdam naar
hem vernoemd. Amadeo Modigliani dronk, blowde en had een zwakke
gezondheid. Hij liet een prachtig oeuvre na plus een zwangere vriendin die
onmiddellijk na zijn dood zelfmoord pleegde. En hoe kwam het dat de Ier
Francis Bacon een groot portrettist was én alcoholist? Jackson Pollock dronk
misschien meer dan hij verf liet druppelen. Maar allen maakten ze
wereldberoemde kunstwerken. ‘Kunstenaars, lastig volk’, zei mijn vader al.

Kun je een kunstenaar afschrijven omdat hij moreel verwerpelijk gedrag
vertoont of mag je het werk los zien van de kunstenaar. Moreel verwerpelijk
gedrag? Vroeger was slavernij niet verwerpelijk. Tegenwoordig zijn oorlogen
nog steeds normaal, maar vrouwen en mannen worden wel steeds
gelijkwaardiger. De moraal ontwikkelt zich. Anno 2022 zijn we preutser dan
in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
‘Een ongelukkige jeugd is een goudmijn voor een kunstenaar’. Citaat,
misschien van de schrijfster Hella Haase. Een ongelukkige jeugd is zeker een
voedingsbodem voor criminaliteit, seksueel wangedrag, verslaving en ander
verdriet. Plus een voedingsbodem voor fantasie. Neem de Belgische schilder
James Ensor. Een drinkende vader en niet succesvol als kunstenaar.
Later leed is misschien concreter en ook een belangrijke bron voor
kunstenaars, neem de Nederlandse schrijvers Anna Enquist en A. F.Th. van
der Heijden, die beiden een kind verloren.

Succesvolle kunstenaars voelen de tijdgeest goed aan. Vaak lopen
kunstenaars echter voor de troepen uit, waardoor ze de aansluiting met het
grote publiek missen. Veel kunstenaars worden pas na hun dood beroemd,
zoals alweer Vincent van Gogh en bijvoorbeeld Willem Oepst . De meeste
kunstenaars worden helemaal niet beroemd en maken toch prachtig werk.
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Mijn vader, 91 jaar, olieverf op doek, 2022
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Kunstenaars hebben soms zulke onnavolgbare wegen, dat pas achteraf de
samenhang in hun werk zichtbaar wordt, de kwaliteit, de ontwikkeling, de
relatie met de tijd waarin ze leefden. Rembrandt verloor zijn Saskia, net als al
zijn kinderen behalve Titus, zijn werk raakte uit de mode. Na grote successen
ging hij failliet. Daarna maakte hij misschien nog wel mooier werk.

Innerlijke kunstenaar versus uiterlijke kunstenaars.
Sommige kunstenaars en andere snelle types kiezen voor glamour. Dure
auto’s, kleding, status, buitenkant. Uiterlijke schijn. Het spel van Jeff Koons.
De schil van de appel is mooi, maar de pit is de bron voor de toekomst. Mij
kostte het moeite om mijn atelier geordend te houden en als een heilige
plaats te zien. Om mezelf serieus te nemen als kunstenaar. Ik liep al bijna vast
op de middelbare school, sjeesde als rechtenstudent, stelde mijn vader teleur
als oudste en enige zoon. Daar wordt je onrustig van. De zoektocht vertaalde
ik in de romans Onderwatermuziek en Klem Los. Rechtop lopen voelt beter.
Statuur, waardigheid. De balans tussen innerlijk en uiterlijk, tussen serieus en
spelend kind, dat blijft voor mij een uitdaging.
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Je bent al kunstenaar
Iedereen is, op zijn minst enige tijd, levenskunstenaar. Dan probeer je wat
moois van je leven te maken en dat te delen. Het is dus een goed uit te
leggen idee dat iedereen eigenlijk al kunstenaar is. Denk ook aan dat
spoelende kind dat je vroeger was.
Iedereen is ook al journalist, realiseerde ik me in 2016. Een mobiele telefoon
is een camera, bibliotheek, computer en zender ineen. We maken allemaal
foto’s en filmpjes, de hele dag. Dan ben je dus fotograaf of vlogger. Je
publiceert ze op YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest,
TikTok, overal. Je bent dus ook publicist. En je selecteert. Wat je wel en niet
fotografeert. Je maakt uitsneden van je foto’s, van de wereld, je monteert je
filmpjes, voegt er titels en muziek aan toe. Dan ben je al vormgever, editor,
regisseur. En een soort van journalist. Acht miljard journalisten. Nou ja, een
deel klets maar wat, zaait haat en verdeeldheid en verspreid nepnieuws.
Op de School voor Journalistiek, leerde ik Willem
Wansink kennen. Hij studeerde daarna geschiedenis
en had een succesvolle carrière als journalist tot hij
door ziekte een flinke stap terug moest doen. Via
Twitter kwamen we elkaar weer tegen en we
combineerden zijn mediatrainingen met de
presentatietrainingen die ik sinds 2003 gaf. We
stelden vast dat op social media van alles fout ging
omdat mensen de basisregels van de journalistiek
niet kenden. Misschien zouden we hier een boekje
over kunnen maken? Dat is gelukt: ‘Iedereen Journalist’. We hoopten
uiteraard dat het boekje een hit zou worden. Dat is niet gelukt. Toch was het
een mooie parel. Een kunstwerkje. De stap van journalist naar kunstenaar is
vrij klein. Pen of potlood. Alleen denkt een kunstenaar in poëtische beelden
en niet in rationele feiten. Een journalist mag niet fantaseren, een kunstenaar
wel. Wat is eigenlijk een kunstenaar?
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Bevlogen op een heilige missie.
De Oostenrijkse en Joodse filosoof Martin Buber keert het spel om in zijn
beroemde boek ‘Ik en gij’. ‘De eeuwige bron van de kunst is dat een vorm op
iemand toekomt en door deze mens kunstwerk wil worden.’
Veel beeldhouwers herkennen dit direct. Zij zeggen dat de vorm al in de
steen of het hout zit, je hoeft alleen maar de vorm zichtbaar te maken. Dus in
zekere zin overkomt het kunstenaarschap je ook. Je maakt iets omdat het
gemaakt wil worden. Het gaat vanzelf. Mooi. Wu wei. Het klinkt als een heel
natuurlijk proces. Je hoeft alleen maar alert te zijn, goed te kijken, goed te
luisteren om te zien wat er op je afkomt. Hiermee verdwijnt alle
krampachtigheid en wordt je kunstenaarschap direct een feest. Ook
schrijvers herkennen dit. Het boek vormt zichzelf.
Lees wat Wikipedia over het kunstenaarschap te melden heeft.
Als je kunstenaar wordt, dan is het mooi als je weet wat kunst is. Kunst is
alles wat niet functioneel is? Of alles waar mensen een niet functionele laag
aan hebben toegevoegd? Of zijn het mijn pogingen om jou gelukkig te maken
/ aan het denken te zetten, te inspireren? Of is het gewoon mijn spelen
toelaten, zijn? Schoonheid zoeken en doorgeven? Tegendraads zijn?
Uitdagen? Over die heilige missie hebben veel kunstenaars wat te vertellen.
Ergens heb ik een boek met kunstenaarsmanifesten en ook dit boekje is een
manifest. Kunst met een boodschap, een doel. Aiaiai, bedreigende ambitie.
De romantische kunstenaar die het eenvoudige landleven verheerlijkt. Millet,
de school van Barbizon, maar ook de Ploeg uit Groningen. van Gogh
uiteraard, Gauguin.
Art Salon Holland bevat minstens honderd kunstenaarsbio’s, ook deze over
Paul Gauguin. Kunstenaars die van alles aan de kaak stellen en vervolgens rijk
worden met hun werk en die nieuwe rijkdom ook weer inzetten of, dat komt
helaas ok voor, verder niets interessant meer maken.
Verreweg de meeste kunstenaars, schrijvers, muzikanten schoppen het niet
zover, ze leiden een eenvoudig en vaak ook gelukkig leven.
Zoals Katri en ik, bijvoorbeeld.
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Dichter des Vaderlands Lieke Marsman zegt het mooi: ‘Kunst is meer, omdat
er minder op het spel staat, de enige plek waar falen een optie is.’ Ze is ook
fel. ’ Lieve kunstenaars en anderen die in de cultuursector werken, bijt de
hand die je voedt, bijt en bijt — net zolang totdat je beter te vreten krijgt.’
“kunst ist Engagement, gleich, ob es sich im philosophischen, im religiösen
oder im politischen Bereich abspielt.” Mooie uitspraak van de Duitse
beeldhouwer Heinrich Kirchner.

Punt, vlak en lijn, Olieverf op multiplex, 2020
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De knop van je kunstenaarschap
Er is een tijd voor alles.
Op het moment dat je besluit om kunstenaar te zijn, dan ben je het.
Het gaat om de knop in je hoofd. Die knop kun je één eerste keer één
moment omzetten. Je kunstenaarschap staat aan. Je bent kunstenaar. De
volgende ochtend ben je het misschien weer vergeten. Of iemand zegt dat je
het niet kunt. Of zelf ga je twijfelen. De knop springt terug. Je
kunstenaarschap staat uit. Hoe krijg je de knop weer aan?
Je moet een hobbel nemen en die heet: gewoon beginnen. Iedere keer wordt
het iets gemakkelijker. Totdat je het weet. Gewoon beginnen. Nog steeds
vraagt het van mij een soort van permanente alertheid. Te moe, of te
aangeslagen, mijn kunstenaarschap gaat uit. Je kunt ook zeggen, niet meer
ontroerd door het leven en de schoonheid van het leven, pats, het licht is
weg. Ik zit weer in de gevangenis. En dan kun je kiezen, jezelf bevrijden, of
niet, of nog even niet. Je wordt je eigen gevangenisbewaker. Natuurlijk kun je
opleidingen volgen, dat helpt. Je kunt je, uiteraard voor geld, zelfs laten
certificeren als kunstenaar. Dat helpt niet. Windhandel. Er zijn heel wat
beroemde autodidacten, kunstenaars die het zichzelf geleerd hebben:
Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Suzanne Valadon. Ja, vrouwen zijn misschien
wel vaker autodidact, want van gelijkwaardigheid was vroeger al helemaal
geen sprake en nu, nu gaat het iets beter.
Kijk even in ‘De strijd voor gelijkheid’ van Rosanne van der Meer. En lees het
verhaal van Joke de wolf over de portretschilderes Thérèse Schwartze.

Graag breng ik je ook naar de provocerende schilderijen van Maria Lassnig,
de kwetsbare zelfportretten van Helene Schjerfbeck, de ontroerende werken
van Gabriële Münter, de beelden met binnenruimten van Barbara Hepworth,
de body extensions van Rebecca Horn, de geëngageerde kunst van Marlène
Dumas en de performance kunst van Marina Abramovic. Allemaal (weliswaar
blanke) prachtige kunstenaressen. Met excuus, want ook ik leefde tot voor
zeer kort in een beperkte, vrijwel blanke, Europees Amerikaanse bubbel.
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Zeer conservatieve wereld?
De kunstwereld wordt flink gedomineerd door blanke, Amerikaanse en
Europese kunsthandelaren, maar het beeld verandert anno 2022 snel. Lees
bijvoorbeeld dit artikel in Artnet News van 18 augustus 2020. Ook Arabische
en Chinese miljardairs kopen inmiddels kunst en hoewel zij zeker ook het
Louvre hebben bezocht, hebben ze toch een andere kijk op kunst. Ai Weiwei
is een van de eerste grote wereldwijd doorgebroken Chinese en activistische
kunstenaars. Ken jij één kunstenaar uit Suriname? De Brits Nigeriaanse Chris
Ofili won wel de Turner prijs die Tracey Emin niet won. Hij schildert onder
andere met olifantenpoep. Ja, dankzij de geweldige kunstverzamelaar Jan
Christiaan Braun ken ik nog een zwarte kunstenaar, David Hammons,
ontwerper van de African American Flag,
Naomi Pieter is dans-choreograaf en activistisch performance kunstenaar,
geboren in Alphen aan de Rijn. ‘Niet zwart genoeg’ zegt ze zelf. Er zijn
uiteraard veel meer anders gekleurde kunstenaars, overal op de wereld.
Echter, in mijn beperkte oude witte hetero bubbel zijn kunstenaars uit
andere culturen schaars. Ik ken een enkele zwarte schrijver (James Baldwin
en Zadie Smith, Anton de Kom), wat Japanse kunstenaars als Hiroshige en
Hokusai, een enkele Japanse schrijver. Ja, ik ken meer zwarte muzikanten,
swingend in al hun vezels. Stanley Brouwn is een van Nederlands bekendste
conceptuele kunstenaars, geboren in Suriname. Filosofie als kunst, natuurlijk
kan dat ook. Pas in het coronajaar was er voor het eerst in het Stedelijk
Museum in Amsterdam aandacht voor de uitstekende Nederlandse
kunstenaars uit Suriname.
Ken jij Griekse kunstenaars? Ja, de kleurrijke figuratieve, religieuze
schilderijen met de mooie handen van El Greco. Braziliaanse kunstenaars?
Ehh nee. Indonesische kunstenaars? Finse kunstenaars? Ja, toevallig wel.
Het zijn romantische sneeuwschilders daar, zoals Pekka Halonen en Akseli
Gallen-Kallela. Het Nationale Finse schilderij van Hugo Simberg heeft me ooit
tot tranen geraakt en hangt nu als poster in de nok van ons huis. Je ziet een
licht gewonde engel op een brancard, die wordt gedragen door twee
boerenjongens. Symbolisch en romantisch.
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In Zweden is het vooral Carl Larsson met zijn fantastische aquarellen van zijn
gezin, gebundeld in prachtige kinderboeken. Abstracte kunst bestond toen
nog niet. Kinderboekenillustraties zijn trouwens heel vaak fantastische
kunstwerken.

Wereldberoemd, in de Overstraat.
Ons huis staat midden in een prachtig dorpje aan de Rijn, onder aan de
Amerongse berg. Hier kennen sommigen me als schilder. Anderen kennen me
als schrijver of zzp-tekstschrijver en weer anderen als trainer of Tao
deskundige of dichter. Deze mengelmoes levert geen eenduidig beeld op. Ik
schilder abstract en figuratief en, zelfs met heel veel plezier ‘en plein air’
landschappen met meestal de Andriestoren erop. Landschap schilderen is
een achterhaalde kunstvorm. Moderne kunst moet conceptueel zijn en
maatschappelijk relevant. Pas nu ontwikkel ik ideeën over samenhangende
presentaties van mijn werk, zoals dit manifest en het project 2HUMAN.

Gezicht op Amerongen vanaf de dijk. 2017, olieverf. 30 x 40 cm
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Van alle kunstenaars is slechts een fractie wereldberoemd, de kers op de
taart. De meesten moeten er wat naast doen en dat leidt af. Want dat wil je
ook goed doen. De weg naar die top is onduidelijk, maar een paar flinke
exposities in hoofdsteden en een flinke lijst publicaties rond je veertigste, dat
zegt natuurlijk wel iets. Net als kunstprijzen. Talent komt echter niet altijd
boven drijven en je ligt er ook zo weer uit. Zelfs Rembrand raakte uit de
gratie. Er zijn hypes en er is altijd een zucht naar jong en heter.

De grote kunstwereld
Deze chique galerie in New York heeft een fraaie stal van bekende
kunstenaars uit vooral de vorige eeuw. Zo heet dat echt ‘stal’. Raspaardjes.
Het gaat over groot geld. Prijzen alleen op aanvraag. Maar hier zie je wat
succesvolle hedendaagse kunst op een kunstbeurs oplevert. Nee, geen
Nederlandse kunstenaar te bekennen, terwijl de Zuid Afrikaans Nederlandse
Marlène Dumas het nog wel tot een solo-expositie in het MOMA heeft weten
te schoppen. Slechts een paar procent van alle mensen is echt in kunst
geïnteresseerd. In Nederland bezoeken volgens de Museumvereniging ruim
30 miljoen mensen jaarlijks een van de 400 aangesloten musea, waaronder
het streekmuseum in St. Annaland. De meeste grote musea staan in
Amsterdam, meer dan de helft van de bezoekers zijn toeristen. Eens in de
zoveel jaar op een mooie zomerdag door de tuinen van Paleis het Loo
wandelen, dat is nog geen interesse in kunst, laat staan in moderne kunst.
Ons land telde voor Corona pakweg 400 galeries volgens de Nederlandse
Galerie Associatie. De helft hiervan zet € 50.000, - of minder per jaar om,
waarvan meestal de helft of soms minder naar de kunstenaars gaat. Als je
bedenkt dat de gemiddelde galerie twintig kunstenaars vertegenwoordigt,
dan betekent dat gemiddeld € 2500, - omzet per kunstenaar. Omzet, hier
moeten nog alle kosten vanaf.
Natuurlijk helpt het als je een paar goede kunstopleidingen achter de kiezen
hebt, als je belangrijke kunstprijzen wint en de juiste mensen in je bubbel
hebt. Als je talent al op jonge leeftijd zichtbaar is. Het helpt als het
Mondriaan fonds je selecteert voor deelname aan de Biënnale van Venetië.
Manifest: Wees kunstenaar

pagina 64

Ergens moet je je in de kijker spelen. Meer vakmanschap, beter leren omgaan
met kritiek, het spel sterker spelen, misschien meer uitdaging, je laat je net
wat verder duwen, nog een tandje erbij. Beter zichtbaar. Insta posts, TIktok
filmpjes, facebook, twitter. Waste of time. Een eigen goede website is al iets,
nieuwsbrieven rondsturen, voor je het weet zit je de halve dag achter je
computer. Rembrandt schilderde een soort van reclameschilderijen om te
laten zien hoe goed hij het kon en zichzelf zo aan nieuwe opdrachten te
helpen. De vaandeldrager is er een voorbeeld van.
Kunstenaar is geen beschermd beroep en dat is maar goed ook. Echt bloed
kruipt toch wel. Ergens bleef bij mij het vuurtje branden. Toen ik midden
jaren negentig een juweel van een tentoonstelling zag in het kunstmuseum
Den Haag, moest ik huilen. Hoever was ik afgedwaald? Kon ik nog terug? De
Museumjaarkaart is een absolute aanrader. Daardoor bleef ik musea
bezoeken. Intussen realiseer ik me dat als meer dan veertig jaar schildert en
tekent, dan is dit toch jouw ding, ook al verdiende ik er niet ons brood mee.
Ja, Ik ben kunstenaar.
Jaarlijks komen er in Nederland pakweg zeven duizend mensen van
kunstacademies. Op de sites van de academies kun je eindexamenwerk zien.
Zeven duizend. Het CBS denkt dat er ruim 100.000 kunstenaars zijn in
Nederland. In alle soorten en maten. Pakweg een half procent van de
bevolking. Even extrapoleren naar de hele wereld:
Afgerond is dat bijna 6000 kunstenaars per miljoen mensen, dat is al 48
miljoen kunstenaars wereldwijd. Wow, we zijn al een eind op weg, naar die
acht miljard. Unite, unite, hoor ik mezelf opeens roepen, maar als
spandoekschilder voor een vakbond was ik toch weer niet geschikt. Evenmin
als fotomodel. Unite-unite.com is een modellenbureau in New York met een
missie: ‘We are unite unite, a collective of creative minds constantly inspired
by the authentic beauty that resonates within a free spirit.’ Lucht?
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Uit de serie punt en lijn, gerecycled berkenhoutmultiplex.

Vroeger had een kunstenaar status?
Aan cultuurpessimisme heb je niet veel. De wereld is de afgelopen eeuw
waanzinnig verbeterd. Minder honger, armoede en meer onderwijs. We
hadden hier al sinds 1945 geen oorlog meer. Als we Srebrenica, Afghanistan,
Syrië en Jemen even overslaan tenminste, want wat is hier? Deze planeet, je
mobieltje, je huis of gebrek eraan? Europa.
Onze cultuur en de aarde dreigen opgevreten te worden door ons neoliberaal
denken in kwantitatieve groei. Kwalitatieve groei lijkt mij interessanter.
Cultuur, filosofie, muziek, meditatie, stilte. Spirituele groei.
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Een kunstenaar heeft in Nederland weinig status, behalve die van linkse
lastpak, uitvreter en rokkenjager. Dat geeft een hoop vrijheid. Als je Niets
bent, dan ben je logischerwijs ook alles. Het kunstklimaat is in Nederland in
pakweg veertig jaar flink uitgekleed. Ministers zonder culturele bagage die er
wel denigrerend over doen. De gevolgen zijn overduidelijk. De doorstroming
naar conservatoria neemt af omdat de muziekscholen zijn wegbezuinigd.
Trouw schreef erover. Hetzelfde geldt grosso modo voor beeldhouwers,
schilders, vormgevers, dansers en misschien ook wel voor fotografen en
filmers. Beperkt neoliberale denken leidt ook tot culturele armoe, de basis
voor echte armoede.
Vaak baseert men zich op Thorbecke in 1863 "De kunst is geen regeringszaak,
in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied
der kunst". Okay, geen verstand ervan, geen oordeel. Maar dan nog zou je de
cultuur wel wat meer kunnen stimuleren, omdat ze het fundament vormt van
onze samenleving. Muziekles op scholen. Kunstenaars die op gewone scholen
les geven. Vaker met scholieren naar musea. Trouwens, hoezo geen verstand
ervan. Kunst is de warme kant van het leven. Zonder die kant krijg je het
vreselijk koud. Dat is gemakkelijk te begrijpen, toch?

‘All schools should be art schools.’
Heldere taal! Dan worden we dus ook meteen allemaal kunstenaars, behalve
waar kinderen niet naar school mogen of kunnen. Meteen doen dus.
Mijn moeder was een beetje mijn art school, ze komt uit een familie van
Utrechtse edelsmeden, maar zelf heeft ze haar creativiteit niet aangeraakt.
Nog één verhaal over een tekenleraar op de middelbare school. Voor de klas
en voor mijn ogen verscheurde hij mijn tekening. Nauwkeurig nagemaakt van
een abstract schilderij van de kalender bij ons op de wc. Heel goed gelukt,
vond ik. ‘Dit soort onzin, hoeven wij hier niet’ aldus de beste man. Bij de
volgende tekenleraar moesten we flatgebouwen met een trekpen natekenen
zonder inkt te knoeien. Dat is mij niet gelukt.
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Een beetje inspirerend en stimulerend milieu, overal, dat helpt, op weg naar
acht miljard kunstenaars. .

Mother and child reunion, 170 x 120 cm, 2022
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Mijn moeder, uit de serie “Mijn helden’, acryl, 40 x 60 centimeter, 2021
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Ooit was er Openbaar Kunstbezit
De afleveringen van Openbaar kunstbezit waren mijn kennismaking met
kunst. Mijn moeder kreeg ze wekelijks of maandelijks toegestuurd. Er hoorde
een radioprogramma van de draadomroep bij. Mijn moeder luisterde ernaar
en ik (al zes jaar?) mocht in pyjama meeluisteren. Daarna gingen de plaatjes
in een donkerblauwe map. Op rommelmarkten zie je die mappen soms nog.
Minister president Drees én Prinses Beatrix raadden mensen aan om een
abonnement te nemen waarbij je tevens een museumkaart kreeg. Dat is pas
cultuurpromotie. Willem Drees, de politieke kunstenaar, iedere dag ben ik nu
dankbaar voor mijn AOW, eindelijk full time kunstenaar.
Met mijn vader bezocht ik een keer de Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont.
De man had een geweldig atelier achter het Centraal Museum, in de
Singelwal. Ik zie het nog voor me. Hier zijn zaadjes geplant bij mij. Dus ga bij
kunstenaars op bezoek, de atelierroutes overal bieden kansen genoeg.
Mijn eerste (herinnerde) museumbezoek was een schoolreis van de
Werkplaats Kindergemeenschap naar een grote Jeroen Bosch tentoonstelling
in Den Bosch, pakweg 1967. Ik was enthousiast en schreef er voor de
schoolkrant een stuk over. Eeuwige dank voor die kans, want hiermee was ik
op het spoor waar ik de rest van mijn leven op voort kon bouwen.
Het is geweldig dat Nederland tientallen goede kunstmusea heeft.

Kunst in de openbare ruimte
Mooi was de ‘1 % regeling’ uit de jaren zestig. Eén procent van de bouwsom
van een rijksgebouw of rijkswaterstaatproject diende aan kunst te worden
besteed. Hiermee was de overheid een belangrijke afnemer van beeldende
kunst, een rol die de kerken eerder vervulden. De regeling zou standaard
mogen zijn en dan niet alleen voor rijksgebouwen, maar voor alles wat er
wordt gebouwd.
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Zelfs in een woonhuis van drie ton kan al iets bijzonders gebeuren voor
drieduizend euro. Vroeger hadden grote bedrijven vaak indrukwekkende
kunstcollecties. Tabaksfirma’s krikten hiermee hun reputatie op. Banken
gaven hun grandeur extra cachet. Heel vaak ging het ook om liefdevol
aangelegde collecties. Dat past allemaal niet in het huidige efficiëntie
denken, dus weg met al die collecties.
De KPN heette vroeger PTT, Post, Telegraaf en Telefoon. De Dienst
Esthetische vormgeving van de PTT zorgde tientallen jaren achtereen voor
prachtige postzegels van Nederlandse kunstenaars. Miniatuur-kunstwerken.

De mannetjes, lino A 4 , 2021
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God in je eigen koninkrijk
Vele duizenden mensen bieden na een of meer creatieve cursussen hun
kunstwerken aan op kunstmarkten en braderieën. Fantastisch, des te meer
mensen creatief bezig zijn, des te beter. Er is dus een flinke behoefte aan
expressie en aan delen. Verklaart dit ook waarom koren zo populair zijn?
Samen zingen maakt gelukkig. In je eentje schilderen is heerlijk, maar mist
nog de component van het delen.
Goed kunstonderwijs in brede zin zou een enorme verrijking zijn, maar is
helaas een ondergeschoven kindje. Cultuurbeleid? De wereldratrace gaat
voor. Nauwelijks muziekles op school, of tekenen, toneel, dans,
beeldhouwen. Als je deze dingen leert, leer je ook hoe leuk het is, wat het
met je doet, je kunt je gevoel vorm geven. Het voortdurend bezuinigen, op
kunstbeleid, de opleidingen, de musea, de theatergezelschappen, dat
gebeurt ook in andere sectoren, zorg, onderwijs, woningbouw. Daarentegen
krijgen grote industrieën, luchtvaart, multinationals en landbouw miljarden
subsidies. Vaak nog vervuilend ook. De kunst krijgt een fooi. En de zzp
kunstenaars?
Na de kunstacademie is er geen vangnet, behalve je vrienden van de
kunstacademie die ook geen vangnet hebben. Veel kunstenaars zijn relatief
arm. Wij waren dat ook en de gevolgen had ik niet goed ingeschat. De
armoede belastte ook onze drie kinderen. Woedend werd ik én overspannen.
Het beste wat ik de wereld te bieden had, dacht ik, daar kon ik geen weg voor
vinden, ik kon er geen droog brood mee verdienen. Inmiddels weet ik dat
kunst oneindig veel vormen kan aannemen, niet alleen verf ergens op. Toen
ik dat begreep was ik weer kunstenaar. Nu schuur ik weer gerust twee dagen
aan een houten dekseltje voor een zoutvat. Economisch volkomen
onverantwoord, maar wel een uniek mooi dekseltje. Een deel van de
kunstenaars geeft les, per slot van rekening volgen miljoenen vrouwen en
ook wat mannen, tekencursussen.
Als kunstenaar kun je altijd verder. Je bent god in je eigen koninkrijk. Je hebt
haast niets nodig. Tekenen met een stokje in het zand. Met houtskool op een
muur. Met een waterstraal (William Kentridge in Rome).
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De drie gratiën, Lino A3
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Potlood en wat papier kost minder dan een brood. Kortom je kunt altijd iets
maken. Ondanks de moeilijke en soms ook eenzame weg (ook uitgedrukt met
het woord ‘wees’ in de titel) , geloof ik veel meer in deze kunstweg dan in de
‘meer-spullen-altijd-groter groeien-economie’.
Lui achterover leunen is als kunstenaar geen optie. Genieten wel. Je
motivatie staat permanent onder druk. De vertaling naar succes is
ingewikkeld en de druk over het nut speelt voortdurend. Kijk als tegenwicht
naar de Beatles in het New Yorkse Shea Stadion, 1965. Maar de boys hadden
wel een enorm ambacht opgebouwd door hun duizend voorafgaande
anonieme optredens in Hamburg.
Dus je moet je werk in de wereld brengen. Voor mij voelt dat als veel lastiger,
dan het maken. De markt is klein. En dan wil men nog vaak goed gelijkende
kunst. Terwijl het om die extra laag gaat, zie bijvoorbeeld Gert Jan ScholtensAlbers, of de lekker losse Matthijs Röling. Hij is een neef van de straaljager
dame Marthe Röling. Kunstenaarsfamilies en generaties.
Ene Johannes Vermeer kon ook fantastisch realistisch schilderen. Gebruikte
hij een camera obscura, zodat zijn perspectief beter is dan dat van anderen?
En hoe vind je de krachtige toets van Breitner? Dat is geen realisme meer,
maar impressionisme. Breitner gebruikte foto’s.
Als schilder ben ik een aantal jaren niet zo zichtbaar geweest. Ik verdiende
brood als tekstschrijver en trainer en had weinig tijd om te schilderen.
Nadelen van deze situatie zijn er wel. Je ontwikkelt je traag en vooral
ambachtelijk maak ik nog steeds een inhaalslag. Mijn werk heeft zich
bovendien flink opgestapeld omdat ik er niet mee naar buiten trad. Nu mijn
andere werk voorbij is, blijft mijn schilderen over. Hoe krijg ik het de wereld
in? Is het wel goed genoeg? Wat kan ik nog meer? Dit manifest schrijven.
“Nooit meer verlegen”, de titel van een boekje dat ik in 1993 schreef.
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Kunst maken en in de wereld brengen.
De Rembrandts van deze wereld hadden een heel bedrijf met leerlingen die
verf aanmaakten en delen van het schilderij schilderden. De hand van de
meester zag je in het gezicht, soms de handen, het licht. Ze hadden ook
vertegenwoordigers, reizigers die hun werk meenamen naar Europese
heersers en het daar lieten zien. Rembrandt had zijn atelier een paar jaar
boven zijn kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh.
De gigant Peter Paul Rubens was zelf diplomaat. Zo kun je nu een galerie
hebben die jouw werk verspreidt, maar het verkoopcircus is een lastig vak
apart. Je bent ook al snel full time druk met documenteren, fotograferen,
inlijsten, website en social media. Het gaat om de binnenkant. En die
buitenkant, tja, die hoort er ook bij.
Ik ken uitstekende kunstenaars zonder website of met een nauwelijks
bijgehouden ding uit de vorige eeuw. Ik heb ook geen zin in insta, facebook.
Altijd weer moet je terug naar het begin van je kunstenaarschap, iets maken,
omdat je het wilt maken, zonder financieel motief, zonder ijdelheid, maar
puur omdat je ervan geniet, omdat je er gelukkig van wordt. Omdat het het
mooiste is, wat je kunt bedenken. Het gaat niet om het medium, maar om je
intentie. Er is niets mis met mijn kunstfabriek met één medewerker, tevens
directeur, lijstenmaker en de hele rimbam.
Ja, ik wil 8 miljard kunstfabriekjes en een paar grotere. Ik wil dat kunstenaar
weer een juichend concept wordt voor een grote, veelzijdige, creatieve groep
mensen, die plezier aanreikt, schoonheid, liefde, inspiratie.
Ik wil dat mensen weer gaan denken, ha fijn, een kunstenaar. Een
onafhankelijke denker en maker, niet corrupt, niet in een vakje, niet onnut,
niet afgescheiden van het totaal, maar juist vrij en verbonden. Deze paradox
past kunstenaars en tao-liefhebbers.
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Wat maken we er samen van. Lino op zwart papier. A3, 2022
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Mentale gezondheid?
Menig kunstenaar is al dan niet prettig gestoord. Verslaafde,, neuroot,
narcist, zwerver. Pablo Picasso verloor op zeer jonge leeftijd zijn zusje. ‘kunst
is een leugen die ons de waarheid beter doet begrijpen’ zei hij. Veel
kunstenaars hebben een of meerdere trauma’s, hoorde ik eens. Anders
hadden ze misschien wel een ‘normaal’ beroep geleerd of gekozen. Volgens
mij heeft iedereen trauma’s. Dus heb je trauma’s? Dan is kunstenaar zeker
een optie. Kunstenaar kwam mij goed uit, een opportunistische, autistische
keus. Het heeft me een prachtige levensreis opgeleverd. Wat je zegt of
tekent, dat ben je zelf. Word kunstenaar blijft dan ook zeker een oproep aan
mezelf. Roeland, wees kunstenaar, ook als je ene mooie preisoep maakt. Mijn
boeken komen voort uit mijn zwerftochten. Mijn trainerschap komt er uit
voort. En, na ruim 10 jaar zwerven door Tao land, schreef ik de Tao Te Tjing
voor kinderen en andere volwassenen.

Oefening 5
Van twee punten naar drie punten, hiermee kun je een cirkel maken.
Hoe rond is jouw cirkel? Drie punten als hoeken van een driehoek, of
een kegel. Punt, lijn, cirkel. Driehoek, vierhoek, vijfhoek. Ingrediënten
genoeg. Tekenen maar. Het hoeft nu al niet meer op te houden. Een
ei tekenen? Een appel? Een gezicht, een mens, opgebouwd uit een
paar lijnen en cirkels?

Ze zijn al langs gekomen, mijn eerste kunsthelden. de Amerikaanse pop art
kunstenaar Andy Warhol en later de Duitse sjamanistisch kunstenaar, activist
en kunstdocent Joseph Beuys met zijn vet en vilt, de man met de hoed en
een van de oprichters van die Grünen. ‘Ieder mens is een kunstenaar’, dat zei
Beuys. ‘Moet je het wel doen heh.’ Mijn toevoeging. Door naar zijn
indrukwekkende leerling Anselm Kiefer die monumentale schilderingen
maakt over de grootheidswaanzin van de mens.
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Hier past ook een bezoek aan de verwante tegenpool van Beuys, Gerhard
Richter, de kapitalistisch realisme schilder van het vervagende beeld en van
de volheid van het leven. Over Richter verscheen in 2019 de controversiële,
geromantiseerde en fascinerende kunstfilm ‘Werk ohne Autor’, met onder
andere een paar scenes rondom Joseph Beuys.
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Kunstverzamelaars en kunstverzamelingen
Kunstverzamelaars heb je in duizend soorten en maten. Echtparen die hun
huis tot onder hun bed volstouwen uit liefde voor kunst, echte rijken die een
eigen museum beginnen, van Kröller Möller op de Veluwe met de prachtige
beeldentuin, tot de Pont in Tilburg waar ik voor het eerst gefascineerd raakte
van het werk van de tovenaarsleerling Sigmar Polke, Beelden aan Zee in
Scheveningen, museum Voorlinde in Wassenaar en More in Gorssel zijn
andere Nederlandse voorbeelden van particuliere musea en collecties. In
Parijs ben je onder andere welkom in het prestigieuze Louis Vuitton museum
en de Bourse vlakbij de Hallen. De Guggenheim musea in Florence, Bilbao en
New York mogen er ook zijn.
Reclamemagnaat Charles Saatchi heeft zijn gigantische kunstcollectie
uiteindelijk aan de Britse staat geschonken. Bij hem komen geld, macht, roem
en kunst heel dicht bij elkaar. Een ander verhaal is de Sigg collectie van de
Zwitserse diplomaat en Chinese kunst expert Uli Sigg. Echte interesse. Dat
geldt voor veel verzamelaars. Volksverheffing is een ander belangrijk motief.
Menig welvarende havenbaron, fabrikant, koninklijke hoogheid, geleerde of
nieuwe miljardair heeft een deel van zijn vermogen in een kunstcollectie
geïnvesteerd. Boymans van Beuningen in Rotterdam begon met de collecties
van de gelijknamige steenkolenhandelaren. De Verbeecke foundation is een
fantastisch project van de voormalige eigenaar van een groot
transportbedrijf. Lees ook het bijzondere verhaal over de kunstverzameling
van de gebroeders van der Grinten. De grootste particuliere Rembrandt
collectie is van Tom Kaplan. Het Groninger museum veranderde van potjes en
botjes museum naar hip en modern dankzij een enorme gift van de Gasunie.
Hun contacten met Rusland bracht de sociaal realistische schilderkunst van
Ilja Repin naar Nederland.
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Jij als kunstenaar
Ben je tot hier gekomen met lezen, dan ben je op zijn minst in kunst
geïnteresseerd. Heb je een oefening gemaakt, dan ben je zeker al aan je
kunstenaarschap begonnen. Ben je over kunst gaan praten, naar kunst gaan
kijken, gaan nadenken of op ideeën gekomen, ook goed. Je kunt kunstenaar
zijn op ieder moment en op iedere manier.
Straatarm? Dit is je kans, word kunstenaar. En pas op. Kunstenaar is bijna het
tegendeel van consumeren.
Wat wil je zeggen? Met welke middelen? Hoe ga je je kunst de wereld
inbrengen? Realiseer je dat het uitsluitend een kwestie is van nieuwe
combinaties maken en deze doorgeven. In vorm, in kleur, in materiaal, in
gedachten. Alles heeft een trilling, want dat is energie. Een kunstwerk heeft
een nieuwe trilling door de unieke combinatie van alles wat er mee te maken
heeft. Kunst is de door jouw gemanifesteerde trillingen doorgeven. Lekker
vage tekst, lekker abstract. Vaag is ook mooi. Alles hoeft niet altijd
haarscherp.

Uit de serie Mensjes, A4, lino.
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Abstract of figuratief?
Abstract, dat het nergens naar lijkt, kan dat wel? Als je iets tien keer
uitvergroot, of juist tien keer verkleint, wat krijg je dan? De tiendensprong is
een beroemd begrip. Alles komt ergens vandaan, is het dan nog abstract? Is
het werk van Bauhaus leraar Wassily Kandinsky abstract? Hij wordt als een
van de eerste abstracte schilders gezien, zo rond 1900. In een mooi filmpje
zie je zijn werk in een paar honderd stappen steeds abstracter worden. Zijn
Bauhaus collega Kazimir Malevitsj volgde de weg naar complete abstractie
(‘het zwarte vlak’ in het Stedelijk) en weer terug naar de vrolijke
schilderkunst van het platteland.
Wat potloodkrassen op een doek? Het werk van Cy Twombly? Als je de
achtergrond bij dit werk bestudeert, dan is het helemaal niet abstract, hij
schildert (de stilte, de verwoesting, de pijn na) grote veldslagen.
Een horizontale lijn is al snel een horizon en een verticale vorm is al snel een
staande mensfiguur. Twee cirkels zijn twee ogen. Wij zien niet objectief,
maar kijken vanuit onze herinnering. Wij vertalen het beeld dat we zien zo
snel mogelijk naar iets wat we (her)kennen, dan kunnen we het beeld
plaatsen en adequaat reageren. Op abstracte beelden krijg je moeilijk vat. Je
ziet geen koe of schaap, maar wat wel? Neem de sensationele opnames van
het heelal die de Hubble telescoop de afgelopen jaren heeft gemaakt. Of het
werk van Piet Mondriaan. Zijn schilderij Victory Boogie Woogie lijkt abstract,
maar is ook een reflectie van het stratenplan van Manhattan, de gele taxi’s
en de vitaliteit van New York. De schilderijen van William Turner abstract?
Nee, je ziet mist, rook en zee. Mark Rothko dan? Het ging hem om de
spirituele ervaring van zijn werk. Je kunt ook zeggen dat hij God probeerde te
schilderen. De schilderijen zijn magisch, maar Rothko pleegde op zijn 66ste
zelfmoord. De drip-paintings van Jackson Pollock zijn als schildertechnisch
concept belangrijk. Verf druppelen op een doek als performance, action
painting.
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Yves Klein liet blote vrouwen door zijn Yves Klein blauwe verf rollen. Hij had
een relatie met Nicky de St Phalle, wereldberoemd geworden met haar paint
shootings en haar Nana’s. Nicky was getrouwd met de man van de
bewegende machinebeelden, Jean Tinguely.
En opeens droom ik weg bij de zwaartekracht ontstijgende constructies van
Panamarenko. De magie van kunst.

Ik ben kunstenaar
Mijn pleidooi is klaar genoeg. Word kunstenaar, zo begon deze oproep, deze
rondleiding. Waarom ook al weer? Omdat kunstenaars hun eigen systeem
scheppen. Ieder menselijk systeem zet zichzelf in de loop van de tijd in
principe en met zekerheid buitenspel, hoe mooi het ook begon. Regels leiden
tot uitzonderingen en meer regels. Onze wetboeken worden dikker en dikker,
totdat er teveel regels zijn en de boel onwerkbaar wordt. Ieder systeem gaat
zichzelf proberen te handhaven, ook na de houdbaarheidsdatum. Kijk naar
alle wereldrijken die verdwenen zijn. Dus word gewoon een eenvoudig
kunstenaar, een mooi en tijdelijk systeem. Bij je dood is het af. Verwerk je
kunstenaarschap in al het andere wat je doet. Politieagent-kunstenaar, ict
manager-kunstenaar. Ervaar de speelruimte die het je oplevert. En ook de
fouten, de dingen die mis gaan. Leer ervan, blijf leren. Ga aan de gang, spreek
je uit op jouw manier, ik ben kunstenaar. Het resultaat komt (niet) vanzelf.
Zouden er onder die acht miljard kunstenaars dan geen boeven, charlatans
en valsspelers zitten? Jazeker wel, het zijn net mensen. Tommy Wieringa
beschrijft in Ceasarion een heel zwart beeld van een kwaadaardige
kunstenaar die een berg vernielt. Ja, dat kan ook.
Ik wens je succes en plezier als kunstenaar en wat je verder ook moge zijn.
Weg uit je bubbel, je kunstenaarschap toevoegen aan andere disciplines,
vakgebieden, op weg naar een wereld die gaat voor universele ontroering en
betrokkenheid bij het leven. Ja, moralisme is buitenkant en onzin. Nee,
kunstenaars hoeven niet foutloos te zijn. Ik ben geen moraalridder.
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Anti Gun Lobby # 3, 2013, 150 x 200cm
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Even terug naar Tao Te Tjing, tekst 27 over leraar en leerling: ‘Wat is een
slecht mens? De zorg van een goed mens’. En andersom?
Rond 1985 verliet ik de kunst, een beetje. Mijn kennis eindigde toen bij de
minimalisten Carl André en Donald Judd. Zij maakten beelden van in de
natuur gevonden stenen of oude spoorbielzen. Ook indruk maakte de man
van de glazen voeten, Luciano Fabro.
Nu ontwikkelt mijn kennis zich in rap tempo verder. Van de kunstenaar Bruce
Nauman had ik intrigerend werk gezien, maar toch kon ik er geen touw aan
vastknopen, totdat ik zijn grote overzicht zag in het Amsterdamse Stedelijk
Museum. Opeens begreep ik zijn thema’s, de samenhang, de achtergrond,
zijn ontwikkeling. Over de vraag wat kunst is. Over wat kunst zou moeten
bewerkstelligen. Mens durf te leven, hier gezongen door Ramses Shaffy.
Meer lezen over moderne kunst? ‘Dat kan mijn kleine zusje ook’ van Tate
directeur William Gompertz is een absolute aanrader.
Wat je zegt, dat ben jezelf. Ik ben kunstenaar. Dan komt er een punt.
Of een lijn? Of?

Oefening 6
Je hebt alle vrijheid. Ga helemaal los met punten en lijnen of wat
voor vormen ook. Papier, modder, textiel, hout, zaad, plastic, goud,
woorden, roomboter, bewegingen, wormen, het getik van
hagelstenen, alles is goed. Appeltaart. Ga wel door, tot je er vreselijk
gelukkig van wordt, tot je gierend van het lachen en huilend van wat
dan ook, over de grond rolt, jezelf pijn doet in je enthousiasme, je
geloof, tot je helemaal uitgeput, helemaal zeker weet, dit is het.
De prijs is gigantisch. Kunstenaar.
Stilte, oneindig groot, onzichtbaar, ongrijpbaar.
Van Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel.
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Lijst van genoemde kunstenaars
In chronologische volgorde. Alle kunstenaars weten van andere kunstenaars,
iedere kunstenaar is ook kind van zijn of haar tijd. De discipline die er bij
staat, zegt niet alles. Rembrandt tekende fantastisch, was meester etser en
groot schilder. Beuys plantte bomen en tekende prachtig.
Helemaal onderaan nog een kleine toegift en een verrassend slot.
De links hieronder verwijzen naar het grootse internet-kunstwerk Wikipedia.

Hildegard van Bingen, kunstenaar universalis (Duitsland 1098 – 1179)
Jeroen Bosch, schilder (Nederland, circa 1450-1516)
Leonardo da Vinci, universeel kunstenaar (Italië 1452 – 1519)
El Greco, schilder (Griekenland 1541 – 1614)
Peter Paul Rubens, schilder (België, 1577 – 1640)
P.C. Hooft, dichter (Nederland 1581 – 1647)
Frans Hals, schilder (Nederland 1583 – 1666)
Rembrandt van Rijn, schilder, etser, tekenaar (Nederland 1606 – 1663)
Johannes Vermeer, schilder (Nederland 1632 – 1675)
Katsushika Hokusai, houtdrukker (Japan 1760 -1849)
William Turner, schilder (Engeland 1775 – 1851)
Ando Hiroshige, houtdrukker (Japan 1797 – 1856)
Honoré Daumier tekenaar graficus (Frankrijk, 1808 – 1879)
Auguste Rodin, beeldhouwer (Frankrijk 1840 – 1917)
Karl May, schrijver (Duitsland 1842 – 1912)
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Ilja Repin, schilder (Rusland 1844 – 1930)
Thérèse Schwartze, portretschilder (Nederland 1851-1918)
Carl Larsson, aquarellist (Zweden 1853 – 1919)
Vincent van Gogh, schilder (Nederland 1853 – 1890)
George Hendrik Breitner, schilder (Nederland 1857-1923)
Jan Toorop, schilder (Indonesië 1858 – 1928)
James Ensor, schilder, graficus (België 1860 – 1949)
Helene Schjerfbeck, schilder (Finland 1862 – 1946)
Camille Claudel, beeldhouwer (Frankrijk 1864 1943)
Suzanne Valadon, schilder (Frankrijk 1865 -1938)
Akseli Gallen-Kallela, schilder (Finland 1865 – 1931)
Wassliy Kandinsky. schilder (Rusland Frankrijk 1866 – 1944)
Piet Mondriaan, schilder (Nederland USA 1872 – 1944)
Hugo Simberg, schilder (Finland 1873 – 1917)
Rainer Maria Rilke, dichter (Tsjechië 1875 – 1926)
Gabriële Münter, schilder (Duitsland 1877 – 1962)
Paul Klee, schilder (Zwitserland 1879 – 1940)
Kazimir Malevitsj, schilder (Oekraïne 1879 – 1935)
John Heartfield, affichemaker (Duitsland 1881 – 1968)
Pablo Picasso, schilder (Spanje 1881 – 1973)
Amadeo Modigliani, schilder (Italië 1884 – 1920)
Piet Zwart, graficus (Nederland, 1885 – 1977)
Willem Drees, politicus (Nederland 1886 – 1988)
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Marc Chagall, schilder (Rusland 1887-1985)
Marcel Duchamp, schilder (Frankrijk 1887 -1968)
Kurt Schwitters, collagemaker, schilder (Duitsland 1887 – 1948)
Josef Albers, schilder (Duitsland 1888 – 1976)
Charlie Chaplin, acteur (Engeland 1889 – 1977)
Charley Toorop, schilder (Nederland 1891 -1955)
George Grosz schilder (Duitsland, 1893 -1959)
John Rädecker, beeldhouwer (Nederland, 1895 – 1956)
Paul Citroen, tekenaar, schilder (Nederland, 1896-1983)
Mari Andriessen, beeldhouwer, (Nederland, 1897 – 1979)
Alexander Calder, beeldhouwer (USA 1898 -1976)
Charlotte van Pallandt, beeldhouwer (Nederland, 1898 -1997)
Anton de Kom, schrijver (Suriname 1898 -1945)
Henry Moore, beeldhouwer (Engeland 1898 – 1986)
René Magritte., schilder, illustrator, (België 1898 – 1967)
Heinrich Kirchner beeldhouwer (Duitsland 1902-1984)
Dick Ket, schilder (Nederland 1902 – 1940)
Barbara Hepworth, beeldhouwer (Engeland 1903 – 1975)
Mark Rothko, schilder (Rusland USA 1903 – 1970_
Willem de Kooning, schilder (Nederland USA 1904 – 1997)
Mien Ruys, tuinarchitect (Nederland 1904 – 1999)
Salvador Dali, schilder (Spanje, 1904 – 1989)
Willem Oepst, schilder (Nederland 1904-1988)
Manifest: Wees kunstenaar

pagina 87

Emmanuel Levinas, filosoof (Litouwen 1906 – 1995)
Dmitiri Sjostakovitsj, componist (Rusland 1906 – 1975)
Frida Kahlo, schilder (Mexico 1907 – 1954)
Astrid Lindgren, tekenaar (Zweden 1907 – 2002)
Hergé, striptekenaar (België 1907 – 1983)
Francis Bacon, schilder (Ierland 1909 – 1992)(
Meret Oppenheim objectkunstenaar, schilder (Duitsland 1913 – 1985)
Aleksandr Solzjenitsyn, schrijver (Rusland 1916 – 2008)
Pieter d’Hont. beeldhouwer (Nederland 1917 – 1997)
Hella Haasse, schrijfster (Indonesië 1918 -2011)
Maria Lassnig, schilder (Oostenrijk 1919 – 2014)
Federico Fellini, filmmaker (Italie, 1920 – 1993)
Joseph Beuys, beeldend kunstenaar (Duitsland 1921 – 1986)
Karel Appel, schilder (Nederland Zwitserland, 1921 – 2006)
Roy Lichtenstein, schilder (USA 1923 – 1997)
James Baldwin, schrijver (USA 1924 – 1987)
Lucebert, dichter, schilder(Nederland 1924 – 1994)
Jean Tingeley., beeldenmaker (Zwitserland / Frankrijk 1925 -1991)
Robert Rauschenberg beeldend kunstenaar (USA 1925 – 2008)
Jan Wolkers, kunstenaar, schrijver (Nederland 1925 – 2007)
Ed van der Elsken, fotograaf (Nederland 1925 – 1990)
Thich Nhat Hanh, vredeskunstenaar (Vietnam 1926 – 2022)
Donald Judd, beeldhouwer (USA 1928 – 1994)
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Yves Klein, schilder (Frankrijk 1928-1962)
Andy Warhol, zeefdrukker, filmmaker (USA 1928 – 1987)
Cy Twombly graffiti kunstenaar (USA, 1928 - 2011)
Claes Oldenburg, beeldenmaker (Zwe4den, USA 1929 -2022)
Nicky de St Phalle, beeldenmaker (Frankrijk-Amerika 1930 -2002)
Herman de Vries, natuurkunstenaar (Nederland 1932 - )
Gerhard Richter, schilder ((Oost) Duitsland 1932 = )
Ramses Shaffy, zanger (Frankrijk, 1933 – 2008)
Woody Allen, filmmaker (USA 1935)
Walter de Maria, beeldenmaker (USA 1935 – 2013)
Carl André, beeldhouwer (USA 1935 - )
Stanley Brouwn, conceptueel kunstenaar (Suriname 1935 – 2017)
Arvo Pärt, componist (Estland 1935 - )
Luciano Fabro, beeldhouwer (Italie, 1936 - 2007)
David Hockney, schilder (Engeland 1937 -)
Paul Verhoeven, filmregisseur (1938 -)
Wim de Bie, cabaretier (Nederland 1939 -)
Peter Struycken, kunstenaar (Nederland 1939 -)
Willem de Ridder, verteller (Nederland 1939 -2022)
John Lennon, muzikant (Engeland USA 1940 – 1980)
Pina Bausch, choreagraaf (Duitsland 1940 2009)
Henk Jurriaans, levenskunstenaar (Nederland 1940 – 2015)
Panamarenko, beeldhouwer (België 1940 – 2019)
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Bob Dylan, muzikant (USA 1941 - )
Kees van Kooten Cabaretier v(Nederland 1941 -)
Bruce Nauman, beeldend kunstenaar (USA 1941 -)
Sigmar Polke, schilder (Duitsland 1941 – 2010)
Coosje van Bruggen (Beeldenmaker (Nederland 1942 – 2009)
Jeroen Henneman, (Nederland 1942 -)
Wim T. Schippers, veelzijdig kunstenaar (Nederland 1942 - )
Jimi Hendrix, muzikant (USA 1942 – 1970)
John Cale, muzikant (Engeland 1942 -)
Lou Reed, muzikant (USA !942 – 2013)
David Hammons, kunstenaar (USA 1943 - )
Matthijs Röling, schilder (Nederland 1943 -)
Rebecca Horn, Installatiekunstenaar (Duitsland 1944 -)
Rutger Hauer, acteur (Nederland 1944 - 2019)
Arno Kramer, tekenaar (Nederland 1945 -)
David Bowie, muzikant (Engeland 1945 – 2016)
Anselm Kiefer, schilder (Duitsland 1945 -)
Anna Enquist, schrijver (Nederland 1945 - )
Katri Schweitzer, beeldend kunstenaar (Nederland 1945 -)
Marina Abramovic, performance kunstenaar (Servië 1946 )
Herman Brood, muzikant, schilder (Nederland 1946 – 2001)
Freddy Mercury, muzikant (Zanzibar 1946 – 2019)
Gunter Demnig, beeldmaker (Duitsland 1947 -)
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Joost Swarte, stripkunstenaar (Nederland 1947 -)
Sting, muzikant (Engeland 1951 - )
Jeff Koons, beeldend kunstenaar (USA, 1955 - ),
Jozef van den Berg, poppenspeler (Nederland 1959 -)
Jan Brokken, schrijver (Nederland 1949 -)
René Daniëls, schilder (Nederland, 1950 =)
Adriaan Nette sociaal kunstenaar (Nederland 1950 -)
A.F. Th. Van der Heijden, schrijver (Nederland 1951 -)
Piet Schreuders, vormgever (Nederland 1951 -)
Monique van de Ven, actrice, regisseur (Nederland 1952 -)
Oek de Jong, schrijver (Nederland 1952 -)
Marlene Dumas, schilder (Zuid Afrika 1953 – )
Nan Goldin, fotograaf (USA 1953 -)
Joop Mulder, Theaterfestivalontwerper (Nederland 1953-2020)
Max Kisman, ontwerper (Nederland 1953 - )
Hans Laban, graficus (Nederland 1953 - )
Anish Kapoor, beeldenamker (India 1954
Cindy Sherman, fotograaf, (USA 1954 - )
William Kentridge, tekenaar (Zuid Afrika 1955 -)
Francine Houben, architect (Nederland, 1955 -)
Andy Goldworthy natuur beeldenmaker (Engeland 1956 - )
Ai Weiwei, beeldend kunstenaar (1957 China -)
Keith Haring, schilder (USA, 1958-1990)
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Luc Tuymans, Schilder (België 1958 - )
Erwin Olaf, fotograaf (Nederland 1959)
Jean Michel Basquiat, schilder (1960 – 1988)
Grayson Perry, beeldend kunstenaar (Engeland 1960 -)
Floris Alkemade, architect (1961 - )
Tracey Emin, autobiografisch kunstenaar (Engeland 1963 - )
Philippe Parreno Installatie kunstenaar (Algerije 1964 - )
Damien Hirst, kunstenaar (Engeland 1965 …)
Tommy Wieringa, schrijver (Nederland 1967 -)
Chris Ofili, schilder (Engeland 1968 - )
Barbara Stok, striptekenaar (Nederland 1970 -)
Joost Conijn, multimedia kunstenaar (Nederland 1971)
Arnon Grunberg, schrijver (Nederland 1971 -)
Folkert de Jong, beeldenmaker (Nederland, 1972)
Banksy, schilder, conceptueel kunstenaar (Engeland, 1974?)
Ramsey Nasr, schrijver, dichter (Rotterdam, 1974 -)
Zadie Smith, schrijfster (Engeland 1975 -)
Tino Sehgal performance artist (Germany 1976 -)
Janine Jansen, violiste (Nederland 1978 - )
Volodymyr Zelensky, Acteur, politicus (Oekraïne 1978 - )
Melanie Bonajo, filmkunstenaar (Nederland 1978 -)
Maarten Baas ontwerper (Nederland 1978 - )
Lieke Marsman, dichter (Nederland 1990 –
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Iedere keer als ik aan dit manifest sleutel, ontdek ik gaten. Ik miste al meteen
de Kuifje achtige striptekenaar van de klare lijn Joost Swarte. Trouwens Kuifje
tekenaar Hergé zelf, die mag ook niet ontbreken. Ik miste ook de
Nederlandse structuur- en computerkunstenaar Peter Struycken o.a. bekend
van de Koningin Beatrix postzegel. De schilderes Charley Toorop, van de
indringende portrettten, zag ik al in de openbaar kunstbezit mappen van mijn
moeder. Charley Toorop is dochter van de prachtige portrettist Jan Toorop. Ik
miste Dick Ket, een van mijn vroege schilderhelden. Jeroen Henneman, die
wil ik ook graag noemen, hij maakte mooie lichtvoetige beelden, zoals ‘de
kus’. De graficus en typograaf Piet Zwart heeft zelfs een eigen
opleidingsinstituut nagelaten. Adriaan Nette maakt nog steeds sociale
sculpturen. Zo huppel ik direct door naar vormgever Piet Schreuders van de
vreemde tijdschriften en tot slot naar studiegenoot Max Kisman van de
sterke beelden en letters. Max heeft (nog niet eens) een eigen Wikipedia
pagina, Adriaan Nette ook niet trouwens. Zoveel kunstenaars verdwijnen
geruisloos in de vergetelheid terwijl ze prachtig werk hebben gemaakt. En
van deze kunstenaars is tenminste nog bekend dat ze zijn vergeten.
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Kunstenaar, graficus, leraar en heerlijke vriend sinds de middelbare school
Hans Laban, Hans, dat ik jou nog niet heb genoemd. Bedankt voor onze lange
en mooie reis.
Katri Schweitzer is by far mijn beste leraar, goed voor 24 / 7 inspiratie en
uitdaging. Jouw kunstbenadering verschilt hemelsbreed van de mijne, of is
dat alleen de buitenkant?
Hans en Katri, Bouke, Ijsbrand en Majlis, dankzij jullie maakte ik ook dit boek.
En mijn eerste leraren op de Utrechtse kunstacademie Artibus, dankjulliewel.
Het slotakkoord is afkomstig van de Travellng Wilburys (George Harrison, Bob
Dylan, Tom Petty, Jeff Lynn e.a. at ‘The end of the line’. En een lied dat sinds
de kunstacademie in mijn hoofd neuriet: ‘Willin’ van Little Feat.
Natuurlijk hebben we morgen nog geen 8 miljard kunstenaars, maar drie
nieuwe kunstenaars, die veranderen de balans al. Er is ergens een
omslagpunt, zoals bij een wip. Een procent meer kunstenaars? Drie procent
van de wereldbevolking kunstenaar, dat lijkt me al ver voorbij het
omslagpunt. Dus, wat wil je zeggen? Gogogo.
Je kunt ook in stilte denken, ‘ik ben kunstenaar’. En het zijn.
Zelfs het tegendeel is goed mogelijk. Ontkennen dat je kunstenaar bent, en
het wel zijn. Want dat verklap ik je nu pas:

iedereen is al kunstenaar.
Hartelijke groet en een mooi leven.
Roeland Schweitzer
Ps Deel de overvloed. Voel je vrij om dit manifest aan anderen te sturen.
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My creditcard, acryl op doek, 2020 100 x 150 cm
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De ontwikkeling van dit manifest
In het eerste coronajaar schreef ik de basis van dit boek, in december 2021
publiceerde ik versie 1 op internet. De commentaren en aanvullingen leidden
al snel tot versie 2, eind januari 2022.
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Ik was verbijsterd en
aangeslagen en pastte mijn boek aan. Slava Oekraïne. Versie drie.
De ‘speciale militaire operatie’ bleek geen blitzkrieg maar is een gruwelijke
oorlog geworden van een agressor die een land en een bevolking wil
vernietigen. De wereld draait intussen verder. De oorlog was in mijn
schilderijen geslopen en ik moest weer een weg naar de vrijheid voor mezelf
zoeken. Hier ging mijn tentoonstelling 2HUMAN ook over, september 2022.
De QR code naar dit manifest was een sluitstuk van de tentoonstelling en
bracht je naar versie vier.
Nu het boek een jaar bestaat wordt mijn verhaal helderder: op weg naar acht
miljard kunstenaars met mijn weg als voorbeeld. Het gaat om de weg naar
huis, naar moeder aarde, naar de natuur.

Regelmatig heb ik kunstenaars toegevoegd en soms ook zijsporen weer
verwijderd, ik heb de links bijgehouden en soms verbeterd.
Versie vijf, januari 2023 De QR code is gelinkt aan de laatste versie.
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