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Inleiding

Eeuwenlang, zo niet tienduizenden jaren lang, zagen mensen vooruitgang als een 
louter positieve aangelegenheid. Over de inhoud, reikwijdte en betekenis van het 
begrip vooruitgang kan eindeloos gediscussieerd worden, maar de grootste gemene 
deler is duidelijk ; vooruitgang is de ontwikkeling naar een ‘betere’ wereld’ en 
opgebouwd op en rond voortgaande ontwikkelingen in techn(olog)isch opzicht. 
Inmiddels zijn er veel mensen die vraagtekens stellen bij de positieve connotatie van  
‘vooruitgangsdenken’ en er is zelfs een groep mensen die ervan overtuigd is dat een 
(groot) deel van het vooruitgangsdenken leidt tot een ‘slechtere’ wereld.
De meeste van de dingen die ‘slechter’ worden, liggen op het ecologisch en/of sociaal/
cultureel maatschappelijk terrein.
Oerwouden die verdwijnen, lucht- en watervervuiling, eenzaamheid en discriminatie,  
achteruitgang van ouderenzorg, sociale verbanden, verdraagzaamheid, etc.

In algemene termen zou je kunnen zeggen dat het gaat om zaken die kwetsbaar 
blijken te zijn. In vroeger dagen werden kwetsbare zaken verdedigd middels religie 
of ideologie. De zorg voor een ander (een zieke, een arme) had een plek in de 
maatschappij bij monde van de bijbel, de kerk, het socialisme etc. 
Maar daar is inmiddels een boel in veranderd.

Eeuwen lang werden vrijheden bevochten. Vrijheid van de werkende(n), slaven, 
vazallen, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, vrijheid van mening(suiting), 
vrijheid van seksuele voorkeur etc. Dit kon niet anders dan leiden tot een relativering 
van ideologisch gelijk. Want als je als grondwaarde hebt dat iedereen het recht heeft 
op een eigen religie en daarmee op een eigen ethisch stelsel wordt het knap lastig om 
vol te houden dat er maar één ware ethiek is. Knap lastig en op metaniveau onmogelijk.
In de filosofie had men (ook al weer  eeuwenlang) gezocht naar absolute waarheden. 
Gezocht naar een eenduidige Universele Ethiek. En al dat denken leidde 
onontkoombaar tot een voor velen ontluisterende conclusie ; die Universele Waarheid 
bestaat niet.
Het gaat de reikwijdte van mijn scriptie ver te buiten om deze filosofische zoektocht, 
hoe interessant ook, weer te geven. Twee momenten wil ik toch graag noemen:
Immanuel Kant; “Das ding an sich lässt sich nicht kennen”
Friedrich Nietzsche;  “Gott ist tod” (deze uitspraak was al eerder gedaan door Heine 
maar Nietzsche heeft ‘m beroemd gemaakt. Zo gaat dat …)

Toen Jean Francois Lyotard zijn boekje ‘La fin des grands recits’ schreef werd dit 
(ethisch) relativiteitsbegrip verbonden aan het woord Postmodern. In de jaren 
hierna werd dit begrip door menig filosoof, kunstenaar of wetenschapper verder 
uitgebouwd dan wel tot op de grond toe afgebroken. De discussie ging doorlopend 
over de vraag of die relativiteit wel wenselijk was, wel echt ‘bestond’ en vooral wat de 
reikwijdte ervan was.
Sommige beperkten het begrip tot ethische relativiteit, maar het werd ook 
doorgetrokken naar begrippen als Waarheid en in de meest extreme gevallen naar 
Alles (“alles is relatief”)
Voor deze scriptie is dat allemaal niet van belang. Sterker nog, het is noodzakelijk om 
te komen tot een eenduidig en non-relativistisch uitgangspunt.
Ik hoop dat te vinden in de volgende begripsafspraak zoals verwoord door Zygmunt 
Bauman in Postmoderne Ethiek (1993):

“Ik suggereer dat de nieuwigheid van de postmoderne aanpak van de ethiek op de 
eerste plaats bestaat uit ... de afwijzing van de typische moderne manieren waarop met 
morele problemen wordt omgegaan (dat wil zeggen ... de filosofische zoektocht 
naar absolute waarden, universele waarden en fundamenten in de theorie).”

Het verwijst dus naar een filosofische en wereldbeschouwelijke ethische opvatting die 
stelt dat het onmogelijk is een ethisch filosofische theorie op te bouwen die een stelsel 
van morele regels voortbrengt dat door allen ondersteund zal worden, dan wel door 
iedereen onderschreven zal worden, dan wel op iedereen van toepassing kan worden 
verklaard.

(Ten overvloede; als ik het woord postmodern gebruik verwijs ik alleen maar naar dit 
filosofisch ethisch relativisme en niet naar enig andere betekenis van het woord 
postmodern(isme) uit welke andere context dan ook.) 
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Of je nu voor of tegenstander bent van postmodern denken, of dat je nu vindt dat het 
dood is of achterhaald of nooit bestaan heeft, het ethisch relativisme maakt een 
onlosmakelijk onderdeel uit van het denken en doen van de 21ste eeuwse westerse 
democratische mens.  Want je kunt nog zo katholiek, boeddhistisch, atheïstisch, 
communistisch, islamitisch of wat voor -iek of itisch ook zijn, in de westerse 
democratieën sta je op en ga je naar bed in de wetenschap, de overtuiging maar in 
ieder geval juridische zekerheid dat een ander een andere mening kan en vooral mag 
hebben.

Kip ei ; leidde dit ethisch relativisme tot ontkerkelijking of de ontkerkelijking tot 
ethisch relativisme. Het maakt niet uit, ze gaan samen op. Grote ideologieën vallen 
van hun voetstuk met als hoogtepunt (of dieptepunt ; alles is relatief ;-) de val van het 
communisme.
Synchroon met de groei van het relativistisch denken groeide het kapitalisme. En met 
het Kapitalisme ook de technologische ontwikkeling, de economie en de Welvaart (of 
omgekeerd). Veel, zo niet de meeste, zo niet alle beslissingen werden voortaan niet 
meer genomen vanuit een ideologische complexiteit maar vanuit een economische 
eenvoud : als het goed is voor de economie, is het goed voor de wereld.

Zoals gezegd ; in vroeger dagen namen ideologieën en religies de taak op zich om te 
zorgen voor ‘Het Kwetsbare”. Het hoefde daar niet over te discussiëren ; er werd 
gezorgd voor het kwetsbare omdat God het zegt’, omdat Allah het zegt, omdat De 
partij het zegt. 

In de jaren zestig, zeventig en tachtig vervulden  Links Intellectuelen en Kunstenaars 
een belangrijke maatschappelijke taak in het  beschermen van Het Kwetsbare. Zij 
namen in een steeds verder seculariserende maatschappij deels de ethisch zorgzame 
rol op zich die voorheen veelal in het religieus domein had gelegen.
De kunstenaars die deze rol op zich namen bedienden zich vaak van 
maatschappijkritische (beeld)taal, vorm en inhoud.
De kritiek leidde tot maatschappelijke discussie en droeg zeker bij tot een politieke 
agendering. Er is menig voorbeeld te vinden waarin kunstenaars vanuit een 
maatschappij kritische houding niet alleen het politiek debat richting gaven maar 
ook daadwerkelijk de praktische uitkomst wisten te beïnvloeden. Het Kwetsbare 
werd met overtuiging verdedigd. 

Deze links-socialistische kracht vond zijn oorsprong in de Franse Revolutie.
In de Franse Staten Generaal ontstond een ruimtelijke tweedeling tussen 
Conservatieven die rechts van de voorzitter zaten en de seculiere liberalen die links 
van de voorzitter zaten. De conservatieven bestonden voornamelijk uit edellieden, 
kerkelijke voorzitters en monarchistische burgers die het traditionele Ancien Regime 
in stand wilde houden. De seculiere liberalen wilden de macht van de traditionele orde 
doorbreken ten bate van de burgerij. Dit project slaagde aardig. De Franse Monarchie 
werd afgeschaft en de eerste Franse Republiek opgericht.
De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden 
vervangen door Vrijheid , Gelijkheid en Broederschap. 
Links  kreeg in politieke betekenis een vaste relatie tot progressief, antiautoritair 
en het opkomen voor de belangen van de zwakkeren/Het Kwetsbare

Later in de negentiende eeuw bleek het liberalisme steeds meer een behoudende 
kracht te worden die vooral de belangen van de burgerij verdedigde. Eind van de 
negentiende eeuw werd het progressieve denken dan ook overgenomen door het 
opkomende socialisme.
Hoe meer het liberalisme werd ervaren als behoudende kracht, des te meer werd ‘links’ 
voorbehouden aan het socialisme.

Tot op de dag van vandaag zijn links en socialistisch min of meer synonieme begrippen 
gebleven. De onderwerpen die over het algemeen bij dit links socialistisch denken 
worden ondergebracht zijn o.a. :

- Streven naar meer macht voor de economisch ‘zwakken in de samenleving’  
 (klassenstrijd).
- Wantrouwen ten aanzien van de vrije marktwerking en van het bedrijfsleven  
 (het kapitaal).
- Het toepassen van overheidsingrijpen om tot een Rawlsiaanse of egalitaire   
 verdeling van welvaart te komen.
- Zorg voor het milieu (vooral als dit bereikt wordt door meer     
 overheidsmaatregelen).
- Maatschappelijke verandering door emancipatie van vrouwen.
- Ondersteuning van minderheden, bijvoorbeeld door ‘positieve’ discriminatie of  
 - minder omstreden als links doel - het bestrijden van discriminatie.
- Verzet tegen racistische en xenofobe denkbeelden en tegen etnocentrisch   
 nationalisme.
- Het afschaffen van traditionele regels die als onderdrukkend worden ervaren   
 (bijvoorbeeld ten aanzien van abortus).
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Dit links/socialistisch denken droeg stevig bij aan de ontwikkeling van de 
Verzorgingsstaat.

Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire 
verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties 
van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. De 
verzorgingsstaat kreeg laat in de negentiende eeuw voor het eerst vorm en kende een 
zeer snelle ontwikkeling in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 

De verzorgingsstaat kost(te) een boel geld. Toen in de jaren zeventig de werkloosheid 
begon op te lopen liep ook de staatsschuld op. Er werd meer uitgegeven aan sociale 
uitkeringen en minder premie geïncasseerd. 
Neo-liberaal rechts begon stevige druk uit te oefenen op de Verzorgingsstaat.  En 
toen de staatsschuld maar op bleef lopen en ook het verhogen van premies dat niet 
meer kon compenseren werd de verzorgingsstaat stevig hervormd.  De lonen werden 
gematigd, ambtenarensalarissen en het minimumloon werden met 3% verlaagd en de 
uitkeringen werden met zo’n 15% verlaagd
In de jaren 80 werden vanuit de toenemende invloed van het neo-liberaal denken 
steeds meer staatbedrijven geprivatiseerd.
Toen de Sovjet Unie (1989) uiteenviel en het communisme als ‘verloren’ werd 
beschouwd bleef het sinds de late middeleeuwen gegroeide kapitalisme over als 
grootste mondiale systeem.
         
Bij het kapitalisme behoort een visie van de mens als homo oeconomicus: een 
rationeel, door eigenbelang gedreven individualisme dat een sterke nadruk legt op 
concurrentie, efficiëntie en ongebreidelde consumptieve behoefte  in alle geledingen 
van de maatschappij. Het streven is economische groei. Daar waar de linkse socialisten 
uitgaan van een verdeling van de taart gaan neoliberale kapitalisten uit van groei 
van de taart  (waarbij de liberaal met sterke sociale inslag er van uit gaat dat als 
de taart  groter wordt, de ongelijkheid misschien wel toeneemt maar iedereen er 
(economisch) beter van wordt.)

Deze grote veranderingen richting ethisch relativisme in combinatie met de dominante 
rol van het liberaal kapitalistisch denken en een steeds sneller voortschrijdende 
technologische ontwikkeling leidde tot een andere wereld. Een wereld waarin alle 
vertrouwen werd gesteld in Economische Groei en de onuitputtelijke mogelijkheden 
van de Technologie. Het Kwetsbare zou voortaan als vanzelf beschermd worden door 
economische principes en technologische oplossingen.
Maar was dat wel terecht ?

Vraagstelling ;

1 Wordt in een postmoderne neoliberale kapitalistische geglobaliseerde 
samenleving als vanzelf voor Het Kwetsbare gezorgd ?

2 Zo nee ; is (links intellectuele socialistische) maatschappijkritische kunst in de 
neoliberale kapitalistische geglobaliseerde samenleving nog een effectief middel om 
Het Kwetsbare te beschermen?

3 En zo nee ; op welke wijze kan ik, als (voorheen links intellectuele socialistische 
maatschappij kritische) autonoom beeldend kunstenaar in deze (post)postmoderne 
tijd dan toch nog bijdragen aan de bescherming van Het Kwetsbare ?
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Onderzoek

Ik was 19 jaar, vond mezelf niet erg materialistisch en redelijk idealistisch. 
Vergeleken bij mijn leeftijdgenoten had ik niet veel spullen. Liever spaarde ik mijn 
geld op voor een klim- en/of skivakantie. Ik wilde lid worden van de knokploeg van 
Greenpeace en wilde ook graag een weeshuis beginnen in Kenia. 
Ik stemde GroenLinks en was lid van het Wereld Natuur Fonds.  De wereld, 
de grote mannen in pakken, de politiek, de bedrijven waren Fout. En ik (en mijn 
‘soortgenoten’) waren Goed. En slachtoffer. 
Tegelijkertijd wilde ik ook graag afvallen. Het leek me geweldig om te schitteren in 
Hollands Next Topmodel. Want ik was, zoals Helena Hegemann dat zo mooi noemt in 
haar boek “The roadkill”, toch ook gewoon een Postmoderne Puber. Maar dat wist 
ik toen nog niet …

“Ik wilde een kindertehuis in Afghanistan bouwen en veel spullen om aan te trekken. 
Ik heb niet alleen eten nodig en een dak boven mijn hoofd, maar ook drie titaanwit 
ingerichte Villa’s, elke dag zo tegen de elf prostituees en een sovjetuniformkostuum 
van Chanel dat mij in stijve vergulde jarentwintigchic hult. Dan bestaan begrippen 
als zelfbewustzijn en borderline niet meer. Niemand doet nog of hij je beter kent dan 
jijzelf, want het enige wat telt is geld.”

Helene Hegemann is waarschijnlijk niet alleen hoogbegaafd maar komt ook nog eens 
uit een links intellectueel cultureel gezin. Zij keek al op jonge leeftijd dwars door 
haar eigen hypocrisie heen. Zag de paradoxale werkelijkheid van de postmoderniteit 
glashelder voor zich. Ze verzoop alsnog in drank, drugs en zelfmedelijden, maar ze 
begreep het en ze bekritiseerde het.
Ik niet. Ik groeide op in een doorsnee katholiek voetbal gezin, had nog nooit 
een museum of theater van binnen gezien, haalde door ADD en dyslectie met 
moeite de MAVO en combineerde vol overtuiging een verwende westerse 
kapitalistische leefstijl met een links intellectuele maatschappij kritische 
moraal.

Maar deze combinatie bleek niet houdbaar. Stapje bij stapje kwamen er lelijke 
Krassen in mijn naïeve luxe wereldopvatting. 
Oh ja, en tegelijkertijd ontwikkelde ik me tot beeldend  kunstenaar …

Kras 1 ; weggooien en schoonmaken

Ik rookte veel.  Het grootste voordeelpak Pallmall maakte ik in 2 dagen koud. 
Gedachteloos gooide ik mijn peuken op de grond. In het beste geval smeet ik ze in de 
richting van een afvalbak. Toen mijn vriend en ik een keer van de pont af liepen en ik 
ook hier achteloos een peuk op de grond gooide, zei hij daar wat van. Ik reageerde in 
eerste instantie nonchalant . Er waren toch  veeg wagentjes ?
Hij reageerde fel en zei iets over milieu en asociaal gedrag. En ook nog iets over iets 
wat ik niet zo begreep ; ethiek.
Ik was totaal van de kaart. Hoe kon hij zo boos zijn op iets waarover ik nog nooit had 
nagedacht. Er had nog nooit iemand moeilijk gedaan over peuken op straat gooien.
En daarbij, die veegwagentjes leken me nog steeds een goed argument.

Eenmaal thuis aangekomen, diep verontwaardigd, ging ik toch een beetje twijfelen. 
Ik herinnerde me dat  een Duitse skileraar me ooit verteld had dat sigaretten peuken 
grondwater vervuilen. Ik was destijds veel te druk geweest met ‘andere meiden en 
jongens’ om dit tot me te laten doordringen. Maar nu ik me dit voorval herinnerde, 
ging ik toch maar eens op internet kijken.

Tussen 1989 en 2007 zijn er 25 miljoen sigaretten in de zee gegooid. In 
Nederland worden er jaarlijks zo’n 9 miljard peuken op straat gegooid. 
Het duurt 2 jaar voordat een peuk is afgebroken. Een peuk met filter duurt 
nog ‘wat’ langer ; 25 jaar ! Iedere peuk  vervuilt zo’n 8 liter grond en/of 
oppervlakte water. 

Bron: Website
Website: nu.nl
Titel: Oceanen meest vervuild door sigaretten en plastic

Bron: Website
Website: milieucentraal
Kop: zwerfafval

Bron: programma groenlicht van de BNNVARA
Website: bnnvara
Artikel: Peuken van 21 maart 2016

boek: Axolotl: roadkill
schrijfster: Helena Hegeman
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Komende uit een voetbalfamilie was (hoge) kunst en cultuur nooit echt op mijn pad 
gekomen.  Ik wist van Picasso en van Gogh. En dat was het dan zo’n beetje. Daarbij was 
ik meer onder de indruk van het feit dat van Gogh zijn oor had afgesneden, dan van 
zijn Zonnebloemen.
Een leraar CKV had ooit verteld dat een medeleerling op zijn opleiding tot Kunstdocent 
iedere week een vuilnis- of prullenbak leeg kieperde en de bak er op zijn kop naast 
zette. En dat dan presenteerde als ‘Kunst’. Hij vond het belachelijk en ik met hem. 

Ik ben in het Stedelijk Museum. Ik zie twee filmpjes met Marina 
Abramovic. ‘Breathing in/ Breathing out’ (1977) en ‘Lips of Thomas’. 
Ik ben totaal van slag, volledig overrompeld. De discipline, het 
uithoudingsvermogen, de concentratie. Kunst moest wel van groot belang 
zijn om dat te kunnen opbrengen !
De filmpjes maken een geweldige indruk en blijven  maanden op mijn 
netvlies staan.

Ik zie veel, heel veel. Theater, dans, muziek, film en beeldende kunst. 
Vanuit mijn niet-wetendheid groeit langzaam aan een perceptie over de 
Grote Waarde van Kunst. 
Een geloof in Kunst als kracht van Het Goede.

foto van de performance Lips of Thomas , Abramovic
guggenheim.org

Ik met broer tijdens wedstrijd ajax
foto: AJ Schnell
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Kunst en ethiek raakten voor mij onlosmakelijk verbonden. Geheel onbewust koppelde 
ik kunstenaarschap aan een linkse socialistische ideologie. Iets dat in de jaren zestig, 
zeventig en een groot deel van de jaren tachtig voor de hand had gelegen maar 
inmiddels (2008) steeds minder vanzelfsprekend werd. Maar dat had ik nog lang niet 
door.

Kras 2 ; de kredietcrisis

Min of meer synchroon aan mijn bewustzijn groeide de kredietcrisis 
(2008). Deze was in 2007 begonnen maar daar had ik niets van gemerkt. 
Mijn ouders hadden (en hebben) goede banen en dito inkomens. 
Geen centje pijn. 
De beeldvorming in de media aangaande de crisis kwam helemaal niet 
overeen met wat ik om me heen zag. Natuurlijk ; er moesten ook in 
Nederland zeker individuen zijn getroffen.
Maar wat ik vooral zag was een groei; meer leuke koffietentjes, ijswinkels, 
laptops, dure hipster-produkten en smartphones.
Meer vliegen ; stedentripjes en lekker ver weg.
Ok, de huizenprijzen stagneerden en de Kalverstraat leek wat rustiger.
Maar dat leek me vanuit sociaal en ecologische perspectief niet slecht ! 
In mijn groeiend bewustzijn aangaande de rol van de consument in 
ecologische onevenwichtigheid en ongelijke welvaartsverdeling, leek het 
me meer dan gezond als de ratrace even tot stilstand zou komen.
Maar wat de media ook beweerde, tot stilstand kwam er bijna niets …

En ik zelf ?
Ik was verhuisd van Maarssen naar Amsterdam en genoot volop van het rijke Culturele 
en Culinaire aanbod van Amsterdam. Musea, galeries, bioscopen, theaters, cafeetje, 
kopje koffie, hapje eten ; heerlijk ! 

Mijn eerste maatschappij kritische werk in het basisjaar. 
Plofkip eten onder begeleiding van een informatief fimpje over het leven van de plofkip.
Foto Henk Groenendijk
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Kras 3 ; Platform ; Houellebecq

De postmoderne wereld in al zijn gruwelijkheid. Het boek babbelt aangenaam en 
casual over de wereld van het Sextoerisme.
Hoofdpersoon is een man, wonend in Parijs. Hij is een ambtenaar die voor de 
gemeente financiële begrotingen voor kunstprojecten doorrekent. Hij heet Michel en 
laat het leven gelaten over zich heen komen. Zijn dagen bestaan uit werken, waarna 
hij naar een bar gaat om ‘bewegende kutjes te kijken’. Het maakt zijn hoofd rustig. 
Voor hém staat ‘bewegende kutjes kijken’ gelijk aan  je volproppen met eten, of de hele 
avond op de bank achter de televisie hangen.
Hij heeft zich aangepast aan de maatschappij om te kunnen “overleven”.
Hij is eenzaam, zo zegt hij

“Door de omgang met anderen word je je van jezelf bewust; dat is wat de 
omgang met anderen zo onverdraaglijk maakt.” 

Hij observeert zichzelf en de wereld zonder mededogen. 

 “in dergelijke omstandigheden, wanneer de aarde vruchtbaar is en de 
oogst overvloedig, wanneer ziekten hun last minder zwaar doen voelen 
en wanneer een vreedzame religie haar gezag uitoefent over de gewetens, 
gedijen mensen, vermenigvuldigen zich en hebben over het algemeen 
een gelukkig leven. Nu was het anders, Thailand was toegetreden tot de 
vrije wereld, dat wil zeggen tot de markteconomie; het land was vijf jaar 
geleden in een ernstige economische crisis terechtgekomen, waardoor 
de nationale munteenheid voor de helft in waarde was gedaald en zelfs 
kerngezonde bedrijven op de rand van de afgrond terecht waren gekomen. 
Het was het eerste echte drama dat dit land had getroffen in meer dan 
twee eeuwen” 

En over zichzelf zegt hij bijvoorbeeld:

“We zouden twee nachten in Patong Beach doorbrengen; vol 
zelfvertrouwen nam ik plaats in de bus, helemaal klaar om mijn rol van 
dikbuikige alleenstaande Europeaan te vervullen.”

Enerzijds is hij met zijn observaties genadeloos, anderzijds ziet hij liefde en 
schoonheid in dat wat afgrijselijk is. Hij maakt het dagelijks gevecht van de moderne 
westerling zichtbaar. Een combinatie van verwende troosteloosheid en ondraaglijke 
kwetsbaarheid :

“Ze draaiden zachtjes om hun as, de bloemenslingers lieten nu eens de 
borsten, dan weer de aanzet van de billen ontdekken. De oude Duitser 
keek nog altijd strak naar het toneel; op een bepaald moment deed hij zijn 
bril af om hem schoon te vegen, zijn ogen waren vochtig. Hij was in de 
zevende hemel.  …. Ik hoorde dat ze hem ‘papa’ noemde. Ik rekende mijn 
tequila-citroen af en ging naar buiten, een beetje beschaamd; ik had het 
gevoel dat ik aanwezig was geweest bij de allerlaatste genoegens van de 
oude man, het was te aandoenlijk en te intiem.”

Het is afschuwelijk. 
In het onvermogen van Michel voel ik mijn eigen onvermogen. Mijn onvermogen 
om een waardevol, liefdevol en gehecht leven te leiden in een postmoderne 
Welvaartsmaatschappij. Voel ik mijn eigen kwetsbaarheid en eenzaamheid.
Door liefdevol te schrijven haalt hij de scherpe randen van het sekstoerisme af. Die 
paar keer dat hij zelf naar een Thaise prostituee gaat is zijn genot groot, hij behandelt 
haar met een “enorm respect”. Zijn dank is van kinderlijke grootsheid. 
Langzaam word ik week gemaakt om de hoofdpersoon die zich schuldig maakt aan iets 
wat in mijn waarden en normen stelsel  absoluut verwerpelijk is, te accepteren. 

“Er kan in het leven van alles gebeuren, en vooral niets. Maar dit keer was 
er in mijn leven toch echt iets gebeurd: ik had een geliefde gevonden en ze 
maakte me gelukkig. (….) ik bewoog me in een wereld van verlangens en 
grenzeloze momenten van genot. 
 Het was raar maar waar; zonder het ook maar in de verste verten te 
hebben verdiend, had ik een tweede kans gekregen. In het leven krijg je 
bijna nooit een tweede kans, dat is in strijdt met alle wetten. Ik klemde 
haar krachtig in mijn armen, ik kon ineens wel huilen.”

Liefdeloze sex (oost) wordt afgezet tegen sexloze liefde (west).  

“‘Dus”, vervolgde ik,  “aan de ene kant zie je honderdduizenden 
westerlingen die alles hebben wat ze willen, maar geen seksuele 
bevrediging meer kunnen vinden; ze zoeken, ze zoeken onophoudelijk 
verder, maar ze vinden niets, en daar worden ze doodongelukkig 
van. Aan de andere kant zie je miljarden individuen, in erbarmelijke 
omstandigheden leven en niets anders meer hebben om te verkopen 
dan hun lichaam en kun onbedorven seksualiteit. Het is zo klaar als 
een klontje; dit is de ideale ruilsituatie. De poen die daarmee te halen 
valt is haast onvoorstelbaar; meer dan in de informatica, meer dan in 
de biotechnologie, meer dan in de media-industrie; er is geen enkele 
economische sector die de vergelijking kan doorstaan.”
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Een gruwelijke islamitische aanslag op de verdorven Westerse Wereld in het oostelijke 
land treft de sexvolle liefdesrelatie van de hoofdpersoon. Tussen afgerukte ledematen 
en vuur en bloed sterft zijn Geliefde in zijn armen.
Terwijl je aan alles voelt dat dit het einde betekent van de hoofdpersoon en je intens 
meeleeft met zijn verdriet, word je om je oren geslagen met wat krantenkoppen en 
artikelen zoals deze worden gepubliceerd in de Westerse wereld. De moraal die daarin 
wordt verkondigd is herkenbaar ; het is mijn eigen links intellectuele moraal.

“TERUGKEER NAAR DE SLAVERNIJ’. 
‘ hoe zwaar,’ schreef ze, ‘weegt - het spijt me dat ik dit moet zeggen- de 
dood van een paar rijkelui in vergelijking met de honderdduizenden 
bezoedelde, verkeerde en tot slavernij gedwongen vrouwen over de hele 
wereld?’

De boodschap is duidelijk ; Er valt niets goeds te verwachten van (het gebrek aan) 
Westerse ethiek, er valt niets goeds  te verwachten van de Oosterse Pragmatische 
Gelatenheid en er valt niets goeds te verwachten van een Religieus Fanatisme.
Het ethisch failliet van de Mensheid … (en ook ik was een mens).

Tweehonderd pagina’s lang heeft hij me willens en wetens verleid om mee te leven met 
een man die ik in het dagelijks leven zou verachten, verafschuwen. In de laatste twintig 
pagina’s straft hij me af.
Vermorzelt hij elke hoop en verwachting. Vermorzelt hij elke ethiek. Vermorzelt hij 
mijn onschuldige ik.
Mijn hele morele stelsel was aan gort, overhoop, en in de war …

Houllebecq, platform
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Kras 4 ; de kledingindustrie

2009

Voor een kilo katoen is 10.000 liter water nodig. Per katoenen T-shirt 
komen we op 2.500 liter water. Voor een spijkerbroek 7000 liter. Dit 
is water dat wordt onttrokken uit rivieren en meren. Gangbare katoen 
word 2 keer per week besproeid met chemicaliën. 1/33 van alle gewassen 
wereldwijd is katoen. Een kwart van de gebruikte chemicaliën is voor 
katoen.
Wereldwijd werken er 47 miljoen mensen in de kleding industrie waarvan 
85% vrouw is. In fabrieken werken de vrouwen 7 dagen per week en 
worden gedwongen 10 tot 12 uur per dag te werken. In het “hoogseizoen” 
als er deadlines moeten worden gehaald 16 tot 18 uur. Alleen al hun 
overuren staan gelijk aan een voltijd baan in Nederland. En vaak zijn de 
vrouwen nog steeds niet in staat zichzelf en hun gezin van basisbehoeftes 
te voorzien.

En ik kocht dan misschien niet héél veel kleding, ook mijn kast was ruim gevuld met 
Merkbewuste Kledinghorror.

Kras 5 ; Chocolade. 

2009

Teun van der Keuken beschrijft hoe hij op een zondagmiddag het nieuwe 
zwartboek van de wereldmerken leest. En bij het hoofdstuk cacao totaal in 
de war raakt. 

Hij vertelt ; 
“ ik las over cacao plantages in de Ivoorkust, waar kinderen als slaven 
tewerk worden gesteld. Door honden bewaakt en opgejaagd, met zweep en 
kapmes bedreigd, beulen kinderen zich daar af in de gloeiende hitte. Als 
een kindslaaf probeert te vluchten moet hij voor straf de hele dag naakt en 
met de handen op de rug gebonden in de zon zitten. Na het werk moeten 
de andere jongens meekijken hoe hij word afgeranseld.” 

foto: katoen uitzoeken in fabriek India
miva.nl

Bron: website van SKC
Website: schone kleren
Titel artikel: Hoe vervuild is 
mijn kleding eigenlijk?
Pagina: vrouwen
Pagina: Lonen en werktijden
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Kras 5 ; Chocolade. 

2009

Teun van der Keuken beschrijft hoe hij op een zondagmiddag het nieuwe 
zwartboek van de wereldmerken leest. En bij het hoofdstuk cacao totaal in 
de war raakt. 

Hij vertelt ; 
“ ik las over cacao plantages in de Ivoorkust, waar kinderen als slaven 
tewerk worden gesteld. Door honden bewaakt en opgejaagd, met zweep en 
kapmes bedreigd, beulen kinderen zich daar af in de gloeiende hitte. Als 
een kindslaaf probeert te vluchten moet hij voor straf de hele dag naakt en 
met de handen op de rug gebonden in de zon zitten. Na het werk moeten 
de andere jongens meekijken hoe hij word afgeranseld.” 

Verderop in het programma komt journalist Sunke Wais aan het woord. 
Hij spreekt over slavernij, omdat de kinderen eenmaal aangekomen op 
de plantage niet betaald worden. Teun van de Keuken vraagt zich af of hij 
hier zelf  voor verantwoordelijk is. “Ja”  antwoord Sunke Wais, “indirect 
steunen wij deze vorm van slavernij.” 
Teun van de Keuken wendt zich tot de rechter en klaagt zichzelf aan. 
Zijn  advocaat formuleert het als volgt : artikel 116. Je verwerft een goed (je 
koopt chocolade) en je weet dat het afkomstig is van een misdrijf. Als dat 
zo is kun je een straf krijgen van maximaal 4 jaar. 
Want slavernij is een vorm van wederrechtelijke vrijheidsberoving. 
Absoluut een strafbaar feit.

Een indrukwekkende stap !
Dat hij zichzelf schuldig verklaarde, zichzelf aanklaagde, maakte dat ik met andere 
ogen naar de wereld en mijn eigen gedrag ging kijken.
Ik at dan misschien niet héél veel chocola, ook ik ‘genoot’ toch zeker vier keer in de 
week van Chocolade Slavenhorror.
Ook ik was schuldig. 

screenshot uit het programma keuringsdienst van waarde
aflevering: Tony en de chocolade fabriek 1.
npo3.nl

* Teun van der Keuken is programma maker voor tv en radio, columnist en 
onderzoeksjournalist. Hij verwierf in Nederland bekendheid doordat hij een 
van de vaste gezichten van het programma de keuringsdienst van waarde is. 
Keuringsdienst van waarde is een programma van de KRO waarin onderzoek 
word gedaan naar alles wat er schuilt gaat achter ons eten. 

Bron: tv programma
Programma: keuringsdienst van waarde
Aflevering: cacaoslavernij
Website: npo3.nl

Bron: tv programma
Programma: keuringsdienst van waarde
Aflevering: Petfood (1) en chocolade
Website: npostart.nl

Bron: website
website: teunvandekeuken.nl
Pagina: Teun
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Kras 6 ; palmolie

In ongeveer de helft van wat wij kopen uit de supermarkt zit palmolie.
Greenpeace schrijft :

“Tussen 1990 en 2015 is ongeveer 24 miljoen hectare Indonesisch 
regenwoud verloren gegaan - een gebied dat bijna even groot is als het 
Verenigd Koninkrijk. Tussen 2012 en 2015 ging elke 25 seconden een 
bosgebied ter grootte van een voetbalveld verloren.”
Om de bossen klaar te maken als palmolieplantage worden deze in brand 
gestoken met dieren en al erin. Elk jaar worden daar grote stukken 
bos verbrand. In 2015 is dit zoveel dat niet alleen Indonesië zelf, maar 
ook Maleisië en Singapore weken lang in rook zijn gehuld. Dit heeft 
desastreuze gevolgen voor flora en fauna. De orang-oetang wordt met 
uitsterven bedreigd. Maar dit is niet het enige ; door de bosbranden van 
2015 was Indonesië met 3 procent uitstoot één van de grootste vervuilers 
van de wereld. Terwijl deze bossen normaal gesproken co2 opnemen. “

Al tien jaar eerder wist ik dat de oerwouden werden gekapt. Maar blijkbaar had ik 
nooit goed uitgezocht hoe dat nu precies zat. Want al die jaren had ik gewoon en 
eindeloos veel producten gegeten waarin palmolie zat. 

Kras 7 ; gedrag vs. mening

Met het hele basisjaar gingen we een week naar Dresden en Leipzig. We 
zaten op een park dat nog volledig de sfeer van het Oostblok ademde. Met 
zijn achten in een klein huisje, huzarensalade en haring bij het ontbijt. 
Vegetarisch, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Van mayonaise en 
schnitzel des te meer.

De laatste 3 avonden waren er meerdere feestjes tegelijkertijd.  Deze 
werden georganiseerd door verschillende groepen studenten en/of 
docenten. Eén groep had een ruimte naast de eetzaal geconfisqueerd, een 
andere groep een ruimte dieper in het park en weer een andere groep zat 
onder een kap bij een vuur. 
De laatste ochtend liep het hoofd van de afdeling één van deze ruimtes 
op te ruimen. Het stonk er naar bier en ander soorten dranken. De vloer 
lag verder vol met sigarettenpeuken en plassen alcohol. De grond plakte. 
Binnen en buiten zwierven blikjes en plastic flesjes. Chips zakken waaiden 
weg. Ik hielp haar opruimen. 
We hebben verder geen student gezien.

In de loop van het jaar blijkt dit gedrag ook op de Rietveld continu 
aanwezig. Studenten ruimen hun troep niet op, gooien sigaretten op de 
grond, blikjes, plastic. En regelmatig is iemand iets ‘kwijt’ omdat een 
ander zonder vragen of overleg ‘losliggend’ tape, meetlint, hamer, tang, 
kwasten, papier en wat al niet wegneemt. In een andere maatschappelijke 
context zou zoiets diefstal heten.

Een deel van diezelfde studenten blijkt werken te maken waarin ze hun 
zorg over natuur en de maatschappij tonen. Of waarin ze pleiten voor 
meer sociale cohesie en een zorgdragen voor elkaar ...

screenshot: korte informatie film NOS
nos.nl

Bron: filmpje van de NOS
Titel: hoeveel palmolie zit er in jouw winkelmandje?
Website: youtube

Bron: email wisseling met Greenpeace
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Kras 8 ; kunstliefhebbers

Na ruim een half jaar moesten we  voor een theorieles een presentatie 
geven.
Ik kwam opnieuw terecht bij Abramovic en wel bij haar haar werk 
‘Rhythm 0’, een performance van 6 uur. 
In de galerie staat Abramovic zelf tegenover een tafel met 72 objecten erop. 
De objecten kun je grofweg verdelen in 2 categorieën ; de’ vriendelijke’ 
objecten zoals wijn, brood, parfum, fruit én de objecten die ‘gewelddadig’ 
kunnen zijn, zoals een mes, een roos, touwen, scharen, spijkers en een 
geweer met een kogel. Verder lag er op de tafel een instructie waarop 
vermeld stond: “ik ben een object, je kan alles met me doen, ik neem alle 
verantwoordelijkheid op me”.  Ze vertelt zelf in het filmpje dat in het begin 
de performance rustig verliep. Onschuldig. Mensen speelden wat met 
haar als een soort van pop. Ze gaven haar een roos en een kus. Maar naar 
mate de avond vorderde werd het publiek wilder. Ze sneden in haar nek, 
dronken haar bloed, knipten haar kleding open, duwden rozenpinnen in 
haar huid en gaven haar het geweer om te kijken of ze zelf de trekker zou 
overhalen. Totdat de galeriehouder woedend binnenkwam en ze daarmee 
moesten stoppen. Na 6 uur kwam de galeriehouder om te zeggen dat de 
performance over was. Abramovic vertelt  dat toen ze daarna  begon te 
bewegen mensen snel weggingen en weg keken...

Komende van een vmbo had ik niet zo’n hoge pet op van ‘de gemiddelde Mensch’. 
Ik had de wreedheid van hen aan den lijve moge ervaren. Dag in dag uit.  Maar bij 
theater en kunstminnend publiek voelde ik me veilig ; daarvan kon ik een 
hoogstaande moraal verwachten. 
Ik was dan ook met stomheid geslagen toen ik zag waartoe ook deze mensen in 
staat bleken. In een galerie nota bene. Het enige wat je hoefde te doen was  ze een 
vrijbrief geven tot immoreel gedrag. Tot misdadig gedrag.

Ik bekeek alle performances van Abramovic en ging op in haar verhaal. Hoe ze als kind 
door haar moeder was geterroriseerd. Hoe haar moeder haar van alles had laten doen, 
zoals opdrukken enz. En hoe ze discipline had gebruikt om haar eigen vrijheid mee te 
bevechten.
Ik geloofde in haar oprechtheid. Ik zag haar als slachtoffer, als Goed Mens en de rest 
als dader en Slechte Mensen.

Totdat … 

Rythm O, Abramovic
website: mai.art.
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Kras 9 ; Abramovic meets Adidas

Ik blijk een ‘werk’ van Abramovic te hebben gemist.
Toevallig stuit ik op een filmpje van een samenwerking tussen Abramovic 
en Adidas. Dit filmpje werd gemaakt in de relatie tot de FIFA World Cup 
2014 in Brazilië. Het filmpje laat een moderne uitvoering zien van een 
performance uit 1978 die Abramovic samen met Ulay uitvoerde. 
Er is een rechthoekig veld uitgetekend met witte lijnen. Aan één kant van 
het veld staan acht grote stapels stenen. 
De performance word uitgevoerd door 11 mensen. Ze worden opgedeeld in 
de 3 groepen. 
Twee mensen krijgen de opdracht om als individuen, zonder samen te 
werken, stenen naar de overkant te vervoeren. Ze krijgen hiervoor per 
persoon twee emmers, in iedere hand één.
Aan twee andere mensen wordt gevraagd om samen te werken. Zij moeten 
gezamenlijk de stenen naar de overkant  brengen en doen dit met drie 
emmers. Ze hebben allebei één emmer in de buitenhand en delen de derde 
emmer. 
De overige 7 mensen maken een menselijke ketting en geven de stenen 
door. De stem van Abramovic is gebruikt als voice over en eindigt met: 
“When Ulay and me originally did this performance in 1978, we found 
that the first group to give up is the relationship – the two people sharing 
the bucket. The next to give up are the two individuals. The chain is the 
most efficient message. The chain has the most endurance. The chain stays 
forever.” 
Het beeld gaat op zwart en in beeld verschijnt de tekst: All in or nothing. 
Het filmpje eindigt met het logo van adidas.

screenshot uit de reclame film Addidas work realation Abramovic
vimeo.com
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De schoenenhandel is een minder aangename handel. Zo blijkt uit het 
rapport ‘Waar de schoen wringt’ uit 2012. In opdracht van de organisatie 
‘Stop Kinderarbeid’ doet SOMO onderzoek naar de wereld achter de 
schoen. Het produceren van schoenen is een productionchain van allemaal 
verschillende handelingen en samenwerkingen. Het rapport schrijft: 
“De productie van leren schoenen doorloopt verschillende fasen en in elke 
fase zijn er specifieke problemen, variërend van gezondheidsproblemen 
voor arbeiders tot milieuschade. In de productie van leren schoenen 
is een groot onderscheid te maken tussen de leerproductie en de 
schoenenproductie “

Over de leerlooifase schrijft het onderzoek bijvoorbeeld: 
“Het looien van leer staat bekend als een van de meest vervuilende 
activiteiten ter wereld. Afvalwater van looierijen kan een grote 
hoeveelheid zuren, zouten en zware metalen bevatten, vooral chroom. 
Vervuiling door looierijen kan ziektes en gezondheidsproblemen 
veroorzaken, landbouwgrond vervuilen en de leefbaarheid voor dieren en 
planten in het water ernstig verstoren. Ook hebben arbeiders in looierijen 
een verhoogde kans op kanker vanwege de blootstelling aan allerlei 
chemicaliën, vooral chroom. Arbeiders hebben ook een verhoogde kans 
om problemen met de luchtwegen en huidproblemen te krijgen. 

Over productie fase van de schoen zelf:
“In de productie van schoenen zijn bepaalde ziektebeelden wijdverspreid. 
Blootstelling aan stof afkomstig van lappen leer gemixt met chemicaliën 
kan leiden tot leukemie en longkanker. Ook blootstelling aan lijmstoffen 
is gevaarlijk voor de gezondheid. Uitputting door overwerk is een ander 
probleem dat kan resulteren in gevaarlijke situaties op de werkvloer. 
Bovendien is kinderarbeid een reëel probleem.

De organisatie ‘Schone Kleren’ heeft een bedrijfspagina waarin ze Adidas 
bespreken. De tekst word afgesloten met ; 
“Helaas lijkt het management van Adidas de tegenovergestelde richting uit 
te gaan: de CEO van Adidas, Herbert Hainer, zei in een recent artikel dat 
het bedrijf van plan is om de productie elders verder uit te bouwen, omdat 
het minimumloon in China zo sterk gestegen was. Dit soort pesterijen 
van internationale bedrijven geeft Aziatische regeringen de boodschap 
dat als de lonen omhoog gaan, de kopers zullen vluchten, en stimuleert 
een neerwaartse loonspiraal binnen de industrie. Adidas heeft een 
koerswijziging nodig als zijn inzet voor ‘Fair Wage’ praktijken meer dan 
lege mvo-retoriek wil worden.”

Bij Adidas is de chain sterk. Zo sterk dat kinderarbeid, lage lonen, slechte 
arbeidsomstandigheden, ziekmakende chemicaliën doorlopend onderdeel uit kunnen 
blijven maken van hun productieprocessen. Geheel conform het door Abramovic 
gesuggereerde, werken onderbetaalde arbeiders door tot ze dood neervallen. 
In het filmpje is Abramovic doorlopend close-up in beeld. Alles ademt een Pretentieuze 
Artistieke Esthetiek. De voice over is gedramatiseerd, de pay off ronduit gênant.

All in or nothing.

Abramovic wordt er beter van. 
Adidas wordt er beter van. 
Over de ruggen, de gezondheid en het welzijn van onderbetaalde arbeiders en 
kinderen.

All in or nothing ...

Bron: achtergrondrapport
Titel: waar de schoen wringt
Website: somo.nl

Bron: website schone kleren
Pagina: bedrijfsprofielen - adidas
Website: schonekleren.nl

S creenshot uit de reclame film van Adidas work relation Abramovic
vimeo.com
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Kras 10 : vluchtelingen crisis

2015 was het jaar van de vluchtelingencrisis. September 2015 maakte 
fotografe Nilüfer Demir  de foto van de 3 jarige peuter Alan Kurdi die was 
verdronken op de overtocht van Syrië naar Turkije. Hij spoelde aan en 
deze foto ging de wereld over. 

Een jaar eerder las ik al regelmatig iets over Vluchtelingen. Maar nu 
ik me er wat meer in ging verdiepen kwam ik erachter dat de grote 
vluchtelingenstroom waar het in de media nu steeds over ging al veel 
eerder op gang was gekomen, in 2007 .
In 2011 werden op de Grieks Turkse grens al 200.000 vluchtelinge 
gearresteerd.

Maar blijkbaar had ook ik  eerst een mediagenieke foto van een aangespoelde peuter en 
een aanslag op Charly Hebdo nodig om de ware omvang en ernst van het probleem tot 
me door te laten dringen.

Bij het zien van de foto van Alan Kurdi voelde ik niets dan razende paniek en de pijn 
van een mama die het kleine kwetsbare kinderlijfje in haar armen had gehad en hem 
niet had kunnen redden.

Beelden, steeds meer beelden.
Ouders met kinderen op de vlucht door rivieren en over hekken. In modderige kampen 
en achter hekken. 
De waanzinnige hopeloosheid die je moet voelen om je eigen kind in zo’n gevaar te 
brengen. 
Ik kon er niet bij. Ik kon er niet mee omgaan. 
De beelden zaten obsessief in mijn hoofd.
Ik wilde, moest er iets mee doen. foto: van Aylan Kurdi

fotograaf: Nilüfer Demir
amnestindia.org
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Ik maakte een werk gebaseerd op foto’s van (kinder)vluchtelingen uit drie periodes in 
de geschiedenis.
Nu, de eerste wereldoorlog toen Nederland 1 miljoen (!) Belgische vluchtelingen 
opnam, en migratie uit een nog verder verleden op schilderijen. 
Ik selecteerde de donkerste en lichtste kleur van een kledingstuk dat ze aanhadden en 
vulde hier een blad mee. 
Zo ontstonden er drie rijen totaal verschillende kleuren. 
Ieder representeerde een andere tijd kindervluchtelingen.
Het werd een mooi en rustig beeld. 
Licht zelfs.

Ik had twijfels bij mijn werk. Niet in artistiek of esthetisch opzicht. Maar wel ethisch/
inhoudelijk. Daarom voegde ik een tekstje bij:
“Door je als westerse kunstenaar te wagen aan ‘maatschappij-kritische-kunst’,  loop 
je het risico betweterig te zijn. Kan je vrij makkelijk arrogant en linkse populist 
genoemd worden. Al snel preek je voor eigen parochie en het is maar de vraag of je 
kritiek de doelgroep voor wie de kritiek bedoeld is, ooit bereikt. 
Daarbij zijn er een heleboel andere media die zich wellicht veel beter lenen voor het 
vertellen en uitleggen van maatschappelijke thema’s.”

Het werk werd positief besproken. Het werd beoordeeld op thematiek, op kleur en 
compositie.
De vraag ‘hoe en waar moet ik dit in de kunstwereld plaatsen’ was niet aan de orde. 
Mijn gekozen beeldtaal en de mate van abstractie lieten niets aan twijfel over ; dit beeld 
kon zo een galerie in.
Inhoudelijk gebeurde er niets. 
Er werd niet gesproken over het vluchtelingen probleem. Nul.

Ik voelde me diep ongelukkig. Ik had de ellende van anderen gebruikt om zelf een 
‘mooi werk’ te maken. 
En het hielp de vluchtelingen niets. Mijn werk zette niet aan tot gesprek en zeker niet 
tot actie. Ik had een afschuwelijke maatschappelijke situatie geabstraheerd tot een 
rustig en ‘mooi’ beeld.

Het proces had mezelf geholpen me te verbinden met het thema. Had me gedwongen 
me te verdiepen en te komen tot een evenwichtig en genuanceerd beeld van de situatie. 
Had een pijnlijk en traumatiserend thema ‘rustig’ gemaakt.
Tegelijkertijd zag ik een vrouw spullen verzamelen en met drie aanhangwagens vol 
naar vluchtelingen kampen rijden.
Niks rustig beeld, niks ‘verdiepen’ ; actie.
Ze hielp !
En vervolgens zag ik hoe de vluchtelingen vochten om haar schoenen ...

Colors 2015, Janneke Schnell
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Kras 11 ; Het Kristalpaleis

Ik begon met het lezen van Peter Sloterdijk, het kristalpaleis. 

‘Het is tegenwoordig de diepste belediging om tegen mensen te zeggen: het gaat 
je goed. Men heeft jarenlang aan zijn ellende gewerkt, het eigen ik is een artistieke 
ellende-sculptuur geworden. Wie daar aankomt, is net zo iconoclastisch als een 
Talibanstrijder die een Boeddhabeeld vernielt’, zegt de Duitse  filosoof Peter Sloterdijk 
in een intervieuw in de volkskrant. In zijn boek ‘Het Kristalpaleis’ formuleert hij 
zijn filosofie van de globalisering. De titel is ontleend aan de Russische schrijver 
Dostojewski, die in 1862 op de wereldtentoonstelling in Londen een enorm glazen 
paleis zag, waar de luxe, het comfort en het vermaak van de moderne tijd waren 
samengebracht. Sloterdijk gebruikt het paleis als een metafoor voor het leven 
in het rijke deel van de gemondialiseerde wereld. Rijke wereldburgers leven in 
een kunstmatig geklimatiseerde binnenruimte, stelt hij, beschermd tegen 
werkelijk gevaar en al te grote schokken. Een ‘gigantische ontspanningsbroeikas’, 
waar burgers worden verwend en zich over mogen geven aan een vrolijk 
consumentisme. Verspilling is er zelfs burgerplicht, stelt Sloterdijk. Alleen door 
steeds opnieuw nutteloze spullen te kopen, houden de burgers hun economieën aan 
de praat. Nog nooit wisten mensen zo’n vrije, welvarende en veilige zone te creëren. 
Toch heerst in het kristalpaleis een ‘gouden ontevredenheid’, aldus Sloterdijk. Juist 
omdat veiligheid en comfort tot norm verheven zijn, wordt het geringste ongemak 
niet meer verdragen. In het kristalpaleis regeert daarom het ‘miserabilisme’

Het kristalpaleis is een verwijzing naar het woord dat Dostojewski gebruikte voor de 
halve kilometer lange kas die werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1851 in 
Londen. Als metafoor voor de huidige situatie in onze maatschappij. Het kristalpaleis 
van Peter Sloterdijk is een metafoor voor een ruimte, een groot, hoog, licht transparant 
gebouw dat ons beschermt tegen de buitenwereld. In deze ruimte kunnen we alles 
naar onze eigen hand zetten en ‘weersinvloeden’ uitschakelen. De mogelijkheden 
zijn onbeperkt en onbegrensd. Dit is de plek waarin “wij” willen wonen en wat “wij” 
nastreven. Maar in hoeverre is het nastreven van deze droom nog haalbaar als er 
doorlopend op de glazen ruiten word gebonkt door “buitenstaanders”? Die hebben 
gehoord van dit fenomeen en er ook in willen meedoen.

 In een essay van de groene Amsterdammer zegt Peter Sloterdijk:

“Wie te laat arriveert, wordt bestraft door het leven. Zij die aan de verkeerde kant 
van het hek leven, blijven arm. Hen komt de wereld voor als een plaats waar de 
nemende hand van de anderen zich alles al heeft toegeëigend, voordat zijzelf het 
toneel betraden.”

Het kwam als een mokerslag. Dit was wat ik zag gebeuren. Als een filmpje. 
De vluchtelingen waren niet meer een op zichzelf staand tijdelijk probleem maar 
een consequentie van een dóórlopende historische lijn. Een lijn die ver terugliep, de 
geschiedenis in. En vermoedelijk ook dóór, de toekomst in.
De consequentie van de expansiedrift van onze voorouders, ons zelf en degenen na ons 
...

Over het kristalpaleis zelf schrijft hij: 
“Kristallisatie betekent het voornemen de verveling tot algemene norm te verheffen 
en een hernieuwde inbreuk van de ‘geschiedenis’ op de posthistorische wereld te 
verhinderen. Voortaan is het doel van alle staatsmacht de goedaardige verstarring te 
bevorderen en te beschermen.”

Het begrip kapitalisme wordt (ook) van zijn onschuld ontdaan. Zo schrijf Peter 
Sloterdijk: 

“Van het Kapitalisme daarentegen kunnen we pas nu zeggen dat het altijd al meer 
betekende dan een simpele productieverhouding; zijn invloed was van meet af aan 
veel groter dan de denkfiguur ‘wereldmarkt’ kan uitdrukken. Het impliceert het 
project om alle vormen van arbeid, verlangen en expressie van de mens die in zijn 
systeem gevangen zitten, in de immanentie van de koopkracht onder te brengen”

‘alles onder te brengen in de immanentie van de koopkracht’
Alles, ook de expressie. Dus ook de kunst.
Dat kon niet waar zijn. Er was toch vast nog iets dat niet binnen de immanentie van de 
koopkracht viel? 
Dat los was gebleven van verdienmodellen, inkomens, en andere financiële belangen ?
Maar hoezeer ik ook mijn best deed, erover praatte, of nadacht ; ik kon niets meer 
vinden.
Het was voor het eerst dat ik me realiseerde wat Kapitalisme eigenlijk betekende. 
Wat het betekende voor een ethisch begrip maar ook voor de koppeling tussen 
maatschappijkritische inhoud en commerciële marktwaarde van kunst.

boek: Peter Sloterdijk 
Titel: Het Kristalpaleis

bron: essay
Titel: essay over kleptocratie en kapitalisme
De Groene Amsterdammer
Jaargang 133, Nr. 33
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Kras 12 ; Ai Weiwei

In de tentoonstelling ‘Ceramix’ in het Bonnefantenmuseum zie ik 
‘Dropping a Han-Dynasty Urn’ (1995)
Drie levensgrote foto’s van Ai Wei Wei. Op de eerste houdt hij een 2000 
jaar oude vaas in zijn handen. Op de tweede hangt de vaas net boven de 
grond. Op de derde ligt de vaas in scherven op de grond.

Begeleidende tekst uit de verkoop catalogus van Sotheby’s :

‘A courageous act of cultural rewriting’ (…) The action imposed upon the antique Han 
pot represents the destruction of conventional or established values, creating a work 
that is in turn both iconoclastic and regenerative, while also recognising that the 
significance of a cultural object is always subject to change’

Eén van de werken uit een oplage van 8 werd in 2016 voor  GBP 750.000,-- verkocht.

Ai Weiwei vernielt een 2000 jaar oude vaas om ‘iets belangrijks te zeggen’
Maar als de boodschap belangrijk is, waarom dan niet het werk ongelimiteerd 
reproduceren ?
Voor een prijs die allen kunnen betalen ?
Waarom dan een ‘gelimiteerde oplage’? Waarom acht ?
Dat moge duidelijk zijn ; dit is gekozen uit marketingtechnische overwegingen. Bij 
een oplage van 8 verwachten de kunstenaar en zijn zakelijke vertegenwoordigers de 
maximale financiële opbrengst en roem te genereren.
Blijkbaar zijn financiële opbrengst en roem belangrijker dan de inhoudelijke 
boodschap.

Ai Weiwei  vernietigt willens en wetens iets van grote cultuur historische waarde 
omwille van een boodschap.
Maar waarin verschilt zijn actie in ethisch opzicht dan van die van de IS ‘strijders’ die 
cultuur historische kunstwerken in Nineveh verwoesten ?
Wordt deze scheidslijn alleen maar bepaald door het juridische eigendomsrecht ?

In 2014 vernielt een bezoeker van een museum in Miami één van de vazen uit een 
ander werk van Ai Weiwei. De vaas die hij vernielt is volgens de kunstenaar een echte 
Han dynastie vaas van 2000 jaar oud. 
Deze actie wordt veroordeeld als ‘vandalism’ en de dader wordt gepakt en bestraft.
Maar niet omdat hij een historische Vaas uit de Han dynastie vernielt.
Maar omdat hij een vaas uit  ‘A courageous act of cultural rewriting’ vernielt.
Wordt ook hier de scheidslijn tussen ‘strafbaar’ en ‘niet strafbaar’, tussen ethisch goed 
en fout slechts bepaald door het juridische eigendomsrecht … ?

Op metaniveau is de boodschap van Ai Wei Wei en de interpreterende kunstwereld 
niets anders dan een neoliberale ; Juridisch Eigendomsrecht vertegenwoordigt (in de 
kunstwereld) een hogere waarde dan cultuur/historische betekenis

Dropping a Han-Dynasy Urn,  Ai Weiwei 
guggenheum.org

screensahot van fimpje op youtube van Caminero die de vaas van Ai Weiwei laat vallen
titel: smashes $1 miljoen vase by Chinese artist Ai Weiwei
youtbe.com  
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In de terminal hal van het Tate modern ligt een ontelbare hoeveelheid 
zonnebloempitten. De hele hal is gevuld. Alleen aan beide zijkanten lopen 
2 smalle witte paden. De hoeveelheid is genoeg om met je voeten in weg 
te zakken als in strandzand.  Deze zonnebloempitten zijn gemaakt van 
porselein. Ze zien er echt uit. Maar het geluid verraad dat ze dat niet zijn. 
Je mag er doorheen lopen, in gaan zitten en aanraken. En dat word dan 
ook veelvuldig gedaan. Je ziet mensen rond lopen op blote bloten voeten, 
andere gaan er rustig in zitten. Spelen ermee als een kind op het strand. 

De website van het Tate modern zegt: “
Sunflower Seeds invites us to look more closely at the ‘Made in China’ phenomenon 
and the geo-politics of cultural and economic exchange today.”
Tate houdt zich op de vlakte, uit zich in veilige en omvangrijke containerbegrippen.
Maar het is duidelijk dat ‘Made in China’ óók verwijst naar kinderarbeid, slechte 
arbeidsomstandigheden, sociaal maatschappelijk onrecht.
En dat geo-politics óók verwijst naar scheve welvaartsverdeling, onderdrukking en 
uitbuiting door rijke landen van arme(re) landen.

In 2011 komt er een rapport; het is een testcase van organisatie Somo. Sinds 2007 
wilde Lipton, onderdeel van Unilever, het keurmerk Rainforest Alliance gaan dragen. 

“Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te 
maken met slechte werkomstandigheden en arbeidsrechtenschendingen, 
zelfs als die thee het duurzaamheidskeurmerk Rainforest Alliance draagt. 
Die beschuldiging uitte de not-for-profitonderzoeker SOMO gisteren in een 
nieuw rapport. De plukkers zouden last hebben van corruptie, seksuele 
intimidatie, slechte betaling en dito huisvesting.”
“Wij troffen geen verbeterde arbeidsomstandigheden aan. Schrijnend 
waren de gevallen van corruptie en seksuele intimidatie”, vertelt Sanne 
van der Wal, onderzoeker bij Somo.

“Multinationals als Unilever, Kellogg’s, Colgate-Palmolive, Reckitt 
Benckiser en Nestlé bieden klanten producten aan met palmolie die 
volgens Amnesty door kinderen worden geproduceerd onder gevaarlijke 
omstandigheden.  Volgens Amnesty claimen de bedrijven ‘duurzame 
palmolie’ te gebruiken en bedriegen ze daarmee de consument.
 “Er is niets duurzaams aan palmolie die wordt geproduceerd door 
kinderen en via dwangarbeid. Er gaat iets mis als negen bedrijven met 
een totale omzet van 260 miljard pond in 2015 niets kunnen doen aan de 
verschrikkelijke behandeling van palmolie-arbeiders die een schijntje 
verdienen.”

Ai Weiwei ‘invites us to look more closely at the ‘Made in China’ phenomenon and the 
geo-politics of cultural and economic exchange today’ Maar niet too close ...

“The work alludes … the work invites us … the work seems to ..”
Het lijkt erop dat de kunstenaar en de kunstwereld zich inspannen zich zoveel 
mogelijk te distantiëren van concrete uitspraken. Dit lijkt logisch ; de suggestie van 
maatschappij kritiek, de vage toespeling op sociaal maatschappelijke thema’s doen 
het in de kunstwereld altijd goed. Maar concrete uitspraken zouden iedere vorm van 
hypocrisie direct en glashelder zichtbaar maken.

Ai Wei Wei laat zich zeer ruim bemeten betalen door Unilever dat zich doorlopend 
schuldig maakt aan hetgeen Ai Weiwei nu juist zegt aan te vechten. Maar om kritiek 
te voorkomen hult hij zich in vage abstracte begrippen : “The work alludes … the work 
invites us … the work seems to ...”
Het gevolg is simpel : Ai Weiwei wordt wereld beroemd en stinkend rijk en Unilever 
krijgt, hoe is het mogelijk, een aura van Sociaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemer. Met dank aan Ai Weiwei. 
Die zich, zover ik heb kunnen vinden, nergens kritisch uitlaat over Unilever …

Sunflower Seeds, Ai Weiwei
Foto: tate.org.uk
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Kras 13 ; Banksy

De internationale organisatie Oxfam meldde in juli 2012 in het rapport 
“On the Brink” dat het Israëlische beleid in de Jordaanvallei de 
ontwikkeling van de Palestijnse economie belet en de levensvatbaarheid 
van een toekomstige Palestijnse staat vernietigt.

Het Internationaal Gerechtshof achtte in zijn advies-oordeel van 9 juli 
2004 de bouw van de Barrière een schending van internationaal recht 
en concludeerde dat de Barrière afgebroken moest worden en dat er 
schadevergoedingen moesten worden betaald aan benadeelde Palestijnen

Op deze muur spoot Banksy een aantal Graffiti werken. Welbekend ; een meisje 
dat hangend aan een aantal  ballonnen over de muur lijkt te gaan zweven, een 
gespraypainte afbeelding van een gat in de muur waardoorheen een oase te zien is.

Banksy heeft er in zijn loopbaan als Graffiti kunstenaar alles aan gedaan om graffiti 
gewaardeerd te krijgen als volwaardige beeldende kunst. Hij of zij is/zijn daar glansrijk 
in geslaagd.
Hierdoor is werk van Banksy heel veel geld ‘waard geworden’. Menig muurtje met 
daarop een werk van Banksy wordt gesloopt en verkocht. 
Banksy is hier op tegen. 
Ironie ten top ; Banksy maakt een graffiti werk op De Muur waarin hij pleit tégen de 
Muur. Tegelijkertijd is hij er op tegen dat muren waarop hij spuit worden afgebroken. 
Daarbij ; de Muur wordt door zijn toedoen heel veel geld waard en een geweldige 
toeristische trekpleister waar Israël veel geld mee verdient. De belangen om de muur te 

laten staan worden groter.
Of, zoals een tegenstander van de muur zei toen hij gevraagd werd wat hij van de 
graffiti vond : “Het maakt de muur mooi. Ik wil niet dat de muur mooi wordt. De muur 
moet weg en moet dus lelijk blijven.”
Tegelijkertijd zou je kunnen denken dat Banksy het expres doet ; dat hij hoopt 
dat ze zijn graffiti werken uit de muur slopen en zo een bres slaan in de door hem 
bekritiseerde (politieke) barrière tussen Palestina en Israël. Maar hij spreekt zich niet 
uit … Helaas ?

Will Jones zegt ““Hij beschuldigt andere ervan kapitalist te zijn’.  
Maar dat doet Banksy helemaal niet. Banksy ageert tegen geweld, tegen inperking van 
vrijheid, maakt zich sterk voor het vrij benutten van de publieke ruimte voor graffiti, 
voor spelende kinderen. Hij ageert tegen mensen die omwille van eigen financieel 
gewin anderen benadelen. Maar zijn kritiek op het kapitalisme is postmodern :

“We can’t do anything to change the world until capitalism crumbles. In the meantime 
we should all go shopping to console ourselves.”

Banksy is de postmodernist ten voeten uit. Hij combineert moeiteloos twee of meer 
waarheden. 
Hij is wat hij bekritiseert. Haalt zijn eigen kritiek direct weer onderuit. En bouwt voort, 
bouwt voort. Ongrijpbaar voor iedere ethiek, ongrijpbaar voor iedere kritiek. Sterker 
nog ; iedere kritiek voedt zijn relativistisch gelijk.
Het gaat er niet om wat je zegt maar dat je het zegt (Mc Luhan)

Balloon debate, Banksy
banksyworld.blogspot.com

i can’t believe you morons actually buy this shit, Banksy
wikiart.org
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Conclusies

1 Wordt in een postmoderne neoliberale kapitalistische 
geglobaliseerde samenleving als vanzelf voor Het kwetsbare gezorgd ?

Nee, zoveel is duidelijk. 
De vraag hoe dat komt is een hele complexe en de reikwijdte hiervan valt ver buiten 
deze scriptie.
Wel durf ik het volgende te stellen :

Het grootste deel van de ecologische en humane misstanden van dit moment staan in 
relatie tot  menselijke (over)consumptie.

Voor de meeste mensen die in armoede of misère leven is er maar één  weg denkbaar 
en dat is de weg naar het welvaartsniveau van het westen.

Alles wijst erop dat het overgrote deel van de welvarende wereldburgers niet of 
nauwelijks bereid is terug te gaan in consumptie/welvaartsniveau. Het kwetsbare is 
belangrijk maar de meeste mensen zijn van mening dat de bescherming ervan niet ten 
koste mag gaan van economische ontwikkeling en het individuele welvaartsniveau.

Als alle zeven miljard wereldburgers bij de huidige productiemethoden en een 
gelijkblijvend liberaal kapitalisme hetzelfde consumptiepatroon krijgen als de 
welvarende westerling zal er niets meer overblijven van welk ecosysteem dan ook.

Consequentie ;

Binnen dit scenario worden alle oerwouden vernietigd, alle oceanen leeggevist, groeit 
de vervuiling naar proporties die het leven op aarde voor velen zeer onaangenaam zo 
niet onleefbaar zullen maken, en de biodiversiteit zal nog heel veel verder krimpen. 

In dit scenario zullen particuliere initiatieven nog enkele postzegeltjes natuur redden, 
misschien wat grotere postzegels. Waardevolle natuur zal een zeldzaamheid worden en 
daarmee ‘duur’ en enkel toegankelijk voor hen die het kunnen betalen.

De welvarende mens zal in dit scenario doorlopend een appél doen op technologie om 
de eigen welvaart, eigen comfort en eigen leefomstandigheden op een zo hoog mogelijk 
niveau te houden. Dat proces is nu al gaande. Welvarende gebieden steken gigantische 
bedragen in ‘vergroening’ en maken ondertussen nog immer (dankbaar ?) gebruik van 
goedkope arbeid en smerige productiemethoden elders.

De Heilsprofeten zijn optimistisch ; ieder ecologisch probleem is op te lossen met 
technologie. Desnoods verhuizen ‘we’ naar Mars. In ruil voor deze voortschrijdende 
technologisering levert de gebruiker (heel veel) vrijheid in. Technologie beheerst steeds 
grotere delen van het (welvarende) leven en wordt steeds meer leidend in het maken 
van keuzes, zowel maatschappelijk als individueel.

Voor de culturele wereld heeft dit scenario ook consequenties  ; 
Iedereen en iedere plek ziet er op den duur min of meer hetzelfde uit. Dezelfde kleding, 
baardjes, muziek, meubels, koffiebarretjes en nieuwbouw. Dit proces van eindeloze 
variatie  in gelijkvormigheid wordt gedreven, versneld en vergroot door commercie. De 
oorzaak ligt niet alleen bij de producenten. Menig consument met een buideltje met 
geld zorgt voor uitbuiting en vervlakking van dat wat ooit cultureel erfgoed was. 
De vermenging van hoge en lage culturen draagt hier ook aan bij. Een museum werkt 
volgens dezelfde commerciële principes als een commerciële evenementenlokatie (Het 
Stedelijk Museum werkt volgens de zelfde markmechanismen en bedient zich van 
dezelfde marketing strategieën als de Heineken Music Hall)

Ik zou me in deze wereld niet meer thuis voelen. Zoals ik me nu al steeds minder thuis 
voel in de wereld. De gelijkschakeling van hoge en lage cultuur, de verschuiving van 
inhoud naar handeling, de commercialisering van culturele waarden geeft me een 
gevoel van leegte. 
Leegte en oppervlakkigheid. Erger nog is voor mij het verlies van natuur en vrijheid.
En het aller naarste vind ik de ongelijke verdeling. Want dat is wel duidelijk ; binnen 
dit scenario zal de 30-70 verdeling van welvaart waar Peter Sloterdijk van spreekt 
strikt gehandhaafd blijven en het gat tussen welvarende en hen die niet meedoen alleen 
maar groter worden.
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Persoonlijk Alternatief

Bovenstaand beschreven scenario is voor mij onacceptabel. 
Wat ‘de mensheid’ ook doet, ik heb de vrijheid om zelf keuzes te maken. Ik kan en wil 
niet anders dan de consequenties nemen van mijn eigen ethische opvattingen en mij 
eigen wensen en verlangens.

Als ik wil dat welvaart gelijk verdeeld wordt over de gehele wereldbevolking, 
oerwouden, koraal, biodiversiteit behouden blijven, er een rijke culturele diversiteit 
blijft bestaan staat één ding vast : minder consumeren !

Om enigszins een maat te creëren voor dit ‘minder’ consumeren start ik met de 
volgende tweedeling :

Welvaart 1 ; basale welvaartsbestanddelen, zinvol en belangrijk voor iedere 
wereldburger

1 Schoon drinkwater
2 schone lucht
2 Veiligheid ; betrouwbare overheid
3 Rechtsbescherming en rechtsgelijkheid
4 Gelijke mogelijkheid (zieken)zorg
5 Arbeidsbescherming middels arbeidsvoorwaarden, veertigurige werkweek en 

minimum inkomen
6 Sociale voorziening bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom
7 Vrij en gelijk onderwijs voor iedereen
8 droog en warm onderkomen
9 eten

Welvaart 2 ; luxe welvaartsbestanddelen, en in de huidige samenleving grotendeels 
onzinnig en overbodig en in het beste geval ‘aangenaam’

- koekjes, snoepjes, taartjes, kopjes koffie, chocola, kleding, sieraden, make-up, 
speelgoed, auto, boot, fiets, computer, smartphone, tablet etc.

Hier heb ik een aantal gedragsregels aan toegevoegd. Noem het mijn Ethisch 
manifest.

1 Bestanddelen uit de tweede categorie  van de ene wereldburger mogen 
bestanddelen uit de eerste categorie van een andere wereldburger niet 
aantasten. 

2 Bestanddelen uit de tweede categorie mogen geen schade toebrengen aan het   
 ecosysteem
3 Bestanddelen uit de tweede categorie mogen geen leed veroorzaken aan dieren.

In de praktijk lukt het me niet hier honderd procent naar te handelen. Maar het geeft 
richting, houvast ...

Het minder consumeren heeft vrij direct ook hele aangename gevolgen. De onrust naar 
meer (meer eten, spullen en informatie) wordt gaande weg kleiner. En het genot bij dat 
wat er wel is of de uitzondering wordt des te groter. 

Voor mij is in dit alles één begrip leidend ; Verbinding.

Vanuit (emotionele, intellectuele, fysieke) verbinding ontstaan als vanzelf 
‘empathische’ gevoelens en een verlangen naar ‘eerlijk delen’. 
Ook leidt het tot een veel lager consumptieniveau.
Als je je ergens aan verbindt zal je er automatisch beter voor zorgen. 
En gaat het dus langer mee. 
Als je ergens voor zorgt, groeit je emotionele verbinding en gehechtheid. 
Dus zal je het minder snel weggooien.
Dit leidt weer tot een nog grotere gehechtheid.
En deze grotere gehechtheid leidt tot weer meer zorg en aandacht. 
Een zichzelf versterkende spiraal.
En het mooiste van alles is dat de combinatie van deze gevoelens en gedragingen : 
zorg, aandacht, verbinding en gehechtheid, vanzelf leiden tot een groter gevoel van 
tevredenheid en geluk.
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2 Is (links intellectuele socialistische) maatschappijkritische kunst in 
de neo- liberale kapitalistische geglobaliseerde samenleving  nog effectief ?

Nee.
Het uiten van (voorheen links socialistische) maatschappijkritiek  is machteloos, 
krachteloos en in het slechtste geval contraproductief geworden.
Kritiek betreft een aanval op de gedragingen of opvattingen van een ander en 
is daarmee nagenoeg altijd ethisch geladen Iets is goed of slecht. In een ethisch 
relativistische samenleving wordt dit als aanmatigend gezien, als elitair of gewoon 
irritant snobistisch.

In de jaren zestig, zeventig en begin tachtig stond Kunstenaarschap bijna synoniem 
voor links intellectueel maatschappijkritisch. Kunstenaars werden geassocieerd met 
voorvechters voor milieu, sociale voorzieningen en in het algemeen met bescherming 
van Het Kwetsbare.
De postmoderne kunstenaars hebben meegewerkt aan de afbraak van een geloof in 
aanspraak op een ethische waarheid. Dat heeft geleid tot een groot wantrouwen ten 
opzichte van (links intellectuele) inhoud van beeldende kunst. Doordat postmodernen 
de commercie en het matrialisme omarmden werd dit wantrouwen nog groter. Want 
de (links intellectuele) maatschappijkritische kunstenaar was in de jaren zestig, 
zeventig en tachtig fel tégen commercie.
Toen ook de links intellectuele maatschappijkritische kunstenaars dankbaar mee 
gingen doen aan de voortgaande commercialisering van de kunst, popsterren 
werden en zich met grote bedragen lieten betalen, zelfs door partijen die de links 
(intellectuele) waarden met voeten treden (zie voorbeeld Ai Weiwei Unilever) was elke 
geloofwaardigheid weg.

Het meest schadelijk voor de geloofwaardigheid van maatschappijkritische 
kunstenaars zijn juist deze kunstenaars en hun veelal (rijke) wat oudere  kunstpubliek. 
Zij blijven inhoudelijk (in woord en beeld) vasthouden aan hun betweterig link 
intellectuele gelijk. Maar in hun gedrag verschillen ze in niets van een liberaal 
kapitalistisch commerçant. Ze vliegen de wereld rond, maken gebruik van commerciële 
marketingstrategieën, verruilen in presentatie scherpe inhoud voor vage abstracties en 
consumeren net zo veel en net zo schadelijk als ieder ander. Sterker nog ; ze zijn zeer 
welvarend en zijn dus in hun uitgaven patroon vele malen “schadelijker’ dan misschien 
wel 90% van de wereldbevolking ...

De voorheen links intellectuele onderwerpen worden inmiddels meer en meer ‘ 
verwetenschappelijkt’ (milieu, onderwijs, economische ongelijkheid, gender-issues, 
discriminatie op basis van ‘ras’) en links intellectuelen en kunstenaars verliezen elk 
vorm van geprivilegieerde aanspraak op deze onderwerpen.

In de toegepaste kunsten schakelt een deel moeiteloos over. Kunstenaars 
weten dat ze geen kritiek meer moeten hebben maar gewoon iets moeten doen. 
Kledingontwerpers starten kledinglijnen gemaakt van biologisch katoen, of van 
gerecyclede kleding, ruimtelijk ontwerpers houden zich bezig met het omvormen van 
getto’s tot aangename woonwijken, etc.
De ene keer vanuit een commerciële setting, een andere keer vanuit een gesubsidieerde 
of vrijwillige setting.

Maar voor de groep autonoom beeldend kunstenaars blijft het lastig.
Autonoom beeldend werk draait altijd om het unieke karakter van de beeldend 
kunstenaar zelf. Wat het werk ook voor inhoud heeft, de ‘winst’ is altijd voor de 
kunstenaar zelf. En dat voelt al snel als zelfverrijking over de rug van het lijdend 
onderwerp (vluchtelingen, uitbuiting, kind slaven, legbatterijkippen etc.)
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3 Op welke wijze kan ik als (links intellectuele socialistische) 
maatschappijkritisch autonoom beeldend kunstenaar in deze (post)
postmoderne tijd toch nog bijdragen aan de bescherming van Het 
Kwetsbare ?

Het woord ‘maatschappijkritisch’ draagt als vanzelfsprekend een negatieve houding 
met zich mee. Kritiek leveren betekent een afkeuring uitspreken. Betekent aangeven 
wat er niet goed is, niet deugt, niet  wenselijk wordt geacht.
Deze negatieve benadering blijkt in de beeldende kunst niet meer te werken, zelfs 
een averechts effect te kunnen hebben als het gaat om de (geloofwaardigheid van de) 
bescherming van het kwetsbare.
Desalniettemin blijft een kritische houding onmisbaar.
Maar het is zaak deze kritische inhoud voortaan positief vorm te geven.
De autonoom beeldend kunstenaar die via een kritische inhoud een bijdrage wil 
leveren aan de bescherming van het kwetsbare zal voortaan niet meer op zoek gaan 
naar beladen impact van hoe het niet moet, maar keihard werken aan de realisaties 
van de meest krachtige beeldende suggesties voor hoe het wel zou moeten.

Deze werkwijze vraagt om een strenge zelfreflectie en een gedisciplineerde omgang met 
de eigen ‘set of rules’:

- Zowel in privé als in het kunstenaarsschap streef ik ernaar me volledig 
te houden aan de door mezelf gestelde en in het kunstwerk gevatte 
maatschappelijke voor- en afkeuren. 

- Ik streef ernaar volledig open en transparant te zijn in wat ik vind, zeg en doe.
- Ik streef ernaar iedere aanspraak op algemene geldigheid van ethische regels  
 te vermijden.
- Ik streef ernaar iedere aanspraak op positieve werkzaamheid van bepaalde 

(morele) gedragingen uitsluitend op persoonlijke titel te doen.
- Ik zoek naar verkoopregels die mijn werk blijvend kunnen vrijwaren van 

speculatieve, snobistische of  elitaire waardevermeerdering. 
werk: onderdeel van mijn instalatie 2019
foto Diego Diez
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