onderzoek.

Leitmotiv:

hoe kan ik het appélkarakter van wat
ik (op)roep
of waartoe ik aanleiding geef
zo groot maken dat de ander ermee aan de gang
gaat en er zijn/haar ding mee doet?
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martin reddemann

gebruiksaanwijzing

het heet wel een onderzoek te zijn,
maar is eigenlijk ook een o-zoek.
en tegelijk een o’zoek.

dit gaat een soort van flipperkast worden, waarin je
heen & weer wordt geslingerd tussen allerei emoties
ten aanzien van wat ik je dits probeer te maken. je zult
me soms willen vervloeken, en soms met met mee
willen leven. hoop ik.
deels ligt dat aan wat ik dan net aan het doen ben
in het stuk, deels aan wat jij ermee net aan het doen
bent.

een oh? - zoek!
of onzoek, even goed.

wat ik je ook kan meegeven is het advies om het niet
lineair te gaan lezen. zo is het niet opgeschreven en
ook niet bedoeld: doe het dan ook niet!
je moet het uiteindelijk natuurlij kzelf weten, maar ‘t is
je eigen keuze, en zeg niet dat ik je niet een advies
heb gegeven in de andere richting.
en dan nog iets om rekening mee te houden: de afbeeldingen staan er niet voor niets in.
zoals gezegd - een flipperkast. het spel houdt niet op
als je munt erdoor is gevallen. je gooit er maar gewoon een nieuwe in. het houdt niet op, je kunt altijd
meer punten halen.
trek maar uit op onderzoek naar de high-score: je doet
het zelf. je doet het jezelf aan. en ik ben er de oorzaak
van. maar niet tot in het oneindige; ik trek het me in
elk geval niet aan
jij wel?

waarbij de een van de ander
zo veel kon leren
als ie bereid was de ander
ook iets te willen leren
waarbij de een de ander
zo veel mocht leren
als ie van de ander
ook iets wilde leren
iets leren en iets leren en er zelf wijzer van worden
- een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar alles en de ander
en naar alles en het effect ervan op de ander
en naar alles en het effect ervan op je zelf

eerst even iets heel anders.

het
kunstwerk als
“what-if”

niet het object, maar het gebruik.
niet het bestaan van het object,

maar de zichtbaarheid ervan voor het publiek
en het zien ervan door een publiek.
niet het object, niet een gebeurtenis
maar de waarneming door het publiek

niet het waarnemen, niet de zichtbaarheid
niet de zintuigelijke prikkel, niet het beeld
maar de indruk die het achterlaat

Brian Boyd1 beschrijft aan de hand van de oorsprong van
verhalen waarom we “what-if’s” nodig hebben: als experimenteerruimte. door ons te verplaatsen in de text en context
die het verhaal, of het werk in het algemeen, aanbiedt kun je
ervaringen opdoen. en vervolgens kun je nagaan wat je zou
doen als... je zelf in de text/context verzeild zou raken, wat je
zou doen als je in de situatie die het werk beschrijft, zou staan,
als je zelf de middelen van het werk ter hand zou hebben, zou
mogen/kunnen gebruiken, wat je zou doen met het materiaal
waaruit het werk bestaat of wat je zou doen als je zelf deze inhoud zou willen overbrengen naar een ander - lezer, luisteraar,
kijker,....
we verruimen zo onze mogelijkheden voor sociale cognities,
fictie helpt ons om in het echte leven nieuw gedrag te gebruiken en betere beslissingen te nemen.
Wolfgang Iser2 beschrijft aan de hand van literaire texten de
effectieve werkingsvoorwaarde die, ingezet in het kader van
een kunstwerk, de lezer kijker, ... in het werk trekken: onbepaaldheid als een appél om gebruik te maken van de experimentele ruimte, om als lezer het werk af te maken waarvoor de
auteur de voorzet heeft gegeven door een aanleiding te maken
die ‘niet af’ is.

interactie ≠ informatieketen maker-werk-publiek; feedback van
publiek terug naar de oorsprong is mogelijk en waarschijnlijk is het
zelfs onmogelijk om het zonder te kunnen stellen. deze wederkerigheid van actie & feedback beïnvloedt de performance van het werk.
ook een verhaal, schilderij, ... is ‘staged’, is geënsceneerd en wordt
opgevoerd. feedback richt zich dus ook niet (alleen) op de auteur,
maar vooral op degene die verantwoordelijk is/zijn voor de presentatie.
Robert Macfarlane5 onderzoekt in zijn eerste boek de fascinatie
voor het klimmen. hij ziet het als voorbeeld voor het je begeven in
precaire omstandigheden, waarin je niet meer alles zelf in de hand
hebt om te kunnen beslissen over het al dan niet goed aflopen van
je avonturen. zo aantrekkelijk het is om je krachten te beproeven in
netelige omstandigheden, zo gevaarlijk is het ook. en zo fundamenteel de ervaring ook kan zijn die je opdoet in extreme omstandigheden, zo groot is ook de kans dat het je laatste ervaring is. en juist
die omstandigheid heb je nodig om de intensiteit te bereiken waar
je naar streeft, de intensiteit van een ervaring die je leven op zijn
kop zet en het de moeite maakt van het voortgaan. het sublime.
Macfarlane staat hier als voorbeeld voor allerlei poolexpedities en
klassieke ontdekkingsreizen: S.A. Andree die doorzet in het besef
van de onmogelijkheid, Amundsen en Scott die in hun geestdrift
ook elkaars leven op de weegschaal zetten, Greely en zijn mannen die elkaar gaan opeten: alles om maar in staat te zijn de ‘fundamentele’ ervaring te maken en te kunnen doorgeven....

het “what-if” is open en vraagt om actie van de waarnemer. het
is een cognitiegenerator: roept cognities op en maakt cognities
mogelijk met middelen die niet direct aanleiding geven tot eenduidige waarnemingen.3 de actie van de waarnemer bestaat in
eerste instantie uit het ‘af maken’ van de aanleiding. die actie is
een deels bewust, deels onbewust (maar wel mogelijk naar het
bewustzijn te halen) proces van embodied cognities (mentaallichamelijke toestanden en dynamieken). de auteur stuurt de
cognities door de middelen die hij gebruikt in de text.

en anderen mee te nemen in het verhaal, aan te stichten tot dit
soort van ondernemingen.
Salomé Voegelin6 onderzoekt de werking en de werkingsachtergrond van kunstwerken die op geluid gebaseerd zijn. door haar
werkwijze, waarin zij uitgaat van de kenmerkende elementen van
geluiden, kan zij het begrijpen van kunstwerken aanvullen met
belangrijke elementen: onmiddelijkheid - werking zonder objectkaracter, tot stand komen van het werk alleen door lichamelijke
aanwezigheid van de waarnemer en de tijdsdynamiek door de
vluchtigheid van elk geluid & elke stilte.

Rhonda Blair4 beschrijft de interactie van werk - presentatie publiek (en terug!) aan de hand van de opvoering en uitvoering
van toneelstukken. zoals bij de voorgaande auteurs gelden
haar bevindingen evengoed voor andere vormen van ‘kunstuitingen’. de empathische relatie tussen acteur (zoals mogelijk
gemaakt door de enscenering) maakt de kwaliteit uit van het
appél. en dat is dan weer hetgeen het mogelijk maakt om het
hooggeachte publiek in de experimenteerruimte te trekken, wat
het spelen met het “what-if”-karakter van het werk aantrekkelijk
maakt.

een van de interessante aspecten daarbij is dat, waar bij muziek
de tijdelijkheid ook geldt, wij bij het waarnemen ervan toch nog
terug kunnen vallen op patronen en clichés, geluidskunst - noise
en stilte - (maar ook abstracte improv en freejazz) dat nauwelijks
toelaat. waarnemen van het werk als geheel, als iets anders dan
het moment van de registratie van de toon, is alleen mogelijk als
‘verbeelding’ in het bewustzijn van de waarnemer.

1

 	Brian Boyd: the Origin of Stories; Harvard University Press, 2009
 	Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmheit als
Wirkungsbedingung literarischer Prosa. Konstanz,1970
3
 	cognities zijn embodied ervaringen (bewust en onbewust!), die de
vorm aannemen van gedachten, gevoelens en gedragingen. in de
persoonlijke beleving hebben cognities een inhoud en een lading,
onafhankelijk van de herkomst van de cognitie: herinnering, actuele
gebeurtenis, social of kennisgebeuren, ...
4
 	Rhonda Blair: The Actor, Image, and Action: Acting and Cognitive
Neuroscience; Routledge, 2008
2

wat je verwacht, hoor je. de rest neem je nauwelijks, of minstens
5

 	Robert Macfarlane: Mountains of the Mind: A History of a Fascination.
London and New York: Granta Books and Pantheon Books. 2003
6
 	Salomé Voegelin: Listening to Noise en Silence - towards a philosophy
of soundart. New York and London, Continuum. 2010

onvolledig, op (selectief perceptiesysteem). je verwacht dankzij patronen, aangeleerde clichés. waarnemen in non-patronen kost moeite.

dunne lijnen
werkingsvoorwaarden voor esthetische communicatie:
appél		
empathie		

onbestemdheid of onbepaaldheid

empathie

+

invoelende en invoelbare interactie

samen maken zij mogelijk, dat ....

-

narcisme, solipsisme

naar mijn indruk is daardoor een vergelijking met de dynamiek van
organisatieprocessen mogelijk, die onderworpen zijn aan een vergelijkbare ‘vluchtigheid’, en een vergelijkbare inspanning vragen om in
alle omvattendheid te kunnen worden waargenomen: zij zijn als object
ook niet beschikbaar.

interactie,
wederkerigheid

appélkarakter
+
onbestemd-

volledigheid/

/onbepaaldheid
effectieve
cognitiegenerator

eenduidigheid
kitsch

kunstwerk roept aantrekkelijke experimenteerruimte op
maakt epifanieën mogelijk
hermetische werken
werk levert publiek uit aan
de leegte: syntax, symbolieken en mystificaties
laat je in verbijstering
achter

werk vult ruimte met een
sentimenteel beroep op
herkenning en bevestiging
zowel van als door de ander
roept om je goedkeuring of
roept afkeer op
decoratie & ornamenten
werk biedt versiering om het
mooist: cliché - vult ruimte
zonder kop en staart. met
consideratie voor conventies, zonder veel konsideratie met publiek
voorkomt interactie

het appélkarakter doet een beroep op cognitief en actief engagement,
de empathie op een emotioneel engagement en wederkerigheid. in de
beleving van de lezer, kijker ... zijn cognitie en emotie één, maar niet het
zelfde: twee kanten van één medaille.
beide spelen met verwachtingen van de waarnemer: de focus van de
waarneming ligt daar waar hij op basis van je ervaring altijd al lag, en nu
ook wel weer zal liggen.
de kwalificatie ‘onbestemd’ of ‘onbepaald’ is een van de elementen die
het gevaar in het sublieme uitmaken: onbepaald is riskant, riskant is
onbepaald - als je niet weet wat je te wachten staat, als je verwachting
wordt gelogenstraft, geraak je in gevaarlijk gebied. risico’s nemen moet
je kunnen, en je moet er klaar voor zijn: beseffen dan je het aankunt.
vermoedelijk
riskante situaties, confrontatie met werk met een hoog gehalte onbepaalde inhoud/interactie/informatie doet een oproep om zelf te denken en
te doen: afmaken van er wordt gepresenteerd, wat je in eerste instantie
zintuigelijk ervaart - nog voor dat je de veranderende lichamelijke toestand in je zelf ervaart. het wordt onontkoombaar om in actie te komen
omdat dat de enige manier is om de spanning op te lossen. spanning?! -

ja, tussen appél en empathie is er sprake van
spanning: kalm begrijpend of oproep tot zelf
denken en doen.

er speelt nog iets in verband met de
tabel:
de twee velden in de kolom van de onbestemdheid maken een dynamische realtie
mogelijk, roepen die zelfs op.
in de kolom van de eenduidigheid gaat het
veel meer om het in bezit nemen van dat wat
er gepresenteerd wordt, of van dat wat je
waarneemt. je kunt het consumeren. het is
statisch.

wat er dan mist is een richting
: een intentionele ingreep die
wel degelijk iets
veroorzaakt in het verhaal: nie
t de aanleiding voor de epifan
ie, maar wel
het kader ervoor. dat is bij Ise
r de verantwoordelijkheid van
de auteur: onbestemdheid/onbepaaldheid
intentioneel zo gebruiken dat
niet de intentie
van het werk zich blootgeeft,
maar de lezer, kijker, luisteraar
... bereid is (of
er niet eens meer aan ontkom
t!) om zelf, in confrontatie me
t
haar/zijn eigen
intenties, behoeftes en (on-)m
ogelijkheden, de eigen ervarin
g van de intentie die hij/zij ziet in het werk, en
daarmee van de betekenis van
de epifanie
voor hem/haar zelf, te ontdek
ken.

dan een stap
epifanie is bij Joyce7 een gewaarwording buiten het gekende en verwachtte van de lezer/kijker... die de lezer etc. bij het gewaar worden
ervan zelf tot een esthetische ervaring maakt. nou kan dat bij Joyce ook
een ervaring in de natuur zijn (en die kan ook subliem zijn8), maar hier
beperk ik me tot door mensen, meer bepaald kunstenaars/schrijvers/muzikanten etc. opgeroepen aanleidingen voor ervaringen.

wat doet zowel de ene (de gec
onstrueerde aanleiding) als de
andere (de
natuurlijke aanleiding) conditi
e met de relevantie en duurza
amheid van de
epifanie? met andere woorden:
wat is het effect van de gewaar
wording via
reflectie op gedrag? en hoe per
manent is het effect van reflect
ie op het
bewustzijn en op steeds weer
consistent gedrag in vergelijkb
are situaties?
vermoedelijk maakt het niet een
s zo erg veel uit: zonsondergan
gen werken nog altijd op het gemoed
, en een goed gedicht van 400
0 jaar geleden
evengoed.13

ook als Joyce het heeft over epifanieën ligt de oorsprong van de werking
ervan - het oproepen van een ervaring buiten de verwachtingen - niet bij
de kunstenaar en zijn of haar intenties, noch in het werk zelf: de werking
ligt in de cognities9 die het oproept bij een publiek. deze cognities worden
opgeroepen door de confrontatie met het werk, en zijn gevormd door
ervaringen uit het verleden en uit de actuele perceptie en impressie van
wat je meemaakt als waarnemer van het werk. daarmee ligt het oordeel
over wat kunst is daar waar beslist wordt of iets als kunst werkt: bij de
kijker, luisteraar, lezer, ... jij en ik.10
we stellen ons bloot aan iets, het doet iets met ons en we hopen er het
beste van.11 als het als kunst werkt ervaren we het appél, op een manier
die ons emotioneel iets doet
uit of iets een of één naar wie weet
het hele verhaal is dat natuurlijk niet. immers: ook natuurlijke omstandigheden, verrassingen en toevallen roepen soms dat soort impressies op,
wij worden erdoor geraakt en het doet ons iets. ongewild of gewild.12
7

 	James Joyce: A Portrait of the Artist as a young Man; 1916, p.192 vv
 	zie bij voorbeeld: Robert Macfarlane: Mountains of the Mind: A History of a Fascination. London and New York; 2003
9
 	cognities: embodied cognitions, die tegelijk bestaan als gedachte, gevoel, gedrag
10
nog eens even afgezien van de definitie van kunst via markt & meerwaarde: als
de markt er iets voor geeft, meer betaald dan de materiaalwaarde plus werkuren is
het kunst. hier van belang de rol van galeries, recensies e.d.
11
dat geldt vooral als je naar een museum gaat, een boek leest dat goed is besproken of een voorstelling ziet - hoge verwachtingen. misschien wordt het door
de verwachtingen, door de ervaringen die je al hebt in dat soort context en de
conventies die ervoor gelden, wel des te moeilijker om verrast te worden
12
dat is dan vaak op vakantie of in het weekeinde, als we het opzoeken, maar soms
ook op de weg naar huis - zeker als het een minder frequente route is of er een
ander licht (weer, tijd van de dag) op schijnt.
8

zo is er met de tab el van
de tweede pagina nog iets
aan de hand:
bij volledigheid, in de rechter
kolom, is het mogelijk om ja of
nee te zeggen: de voorstelling is verifieerb
aar in de zin dat concrete aan
leidingen om
een concrete reactie vragen.
maar deze reactie is feitelijk triv
iaal, omdat zij
de eigen voorstellingen, ervarin
gen en betekenissen niet ond
erzoekbaar
maakt: reflectie is of overbodig
, of onmogelijk - en een eenvou
dig ja of nee
is overigens toch al ruimschoot
s voldoende.
in de onderste rij van het narcis
me en solipsisme is het onmoge
lijk om
als kijker enz. een persoonlijk
standpunt in te nemen en de
rele
vantie van
het werk te toetsen: de voorste
lling raakt noch de eigen actuel
e leefsfeer,
noch biedt zij een verbinding
met ervaringen. onderzoek naa
r de eigen
ervaringen en betekenissen is
of extreem problematisch of zel
fs onmogelijk
- syntax is alles en alles is syn
tax. hooguit de geschiedenis
van de omstandigheden en gesteldheid
van de auteur dringt zich mogel
ijk op als enig
aanknopingspunt, kan het we
rk voor de enkele geïnteressee
rde
mogelijk
leesbaar en hanteerbaar maken
. waarvoor is dan overigens ook
nog maar
helemaal de vraag... het stelt
wel vragen, maar aan wie is ond
uidelijk, en
nauwelijks een mens weet wa
arover de vragen gaan.
13

zie voor voorbeelden bij Raul

Schrott: Die Erfindung der Poe

sie; München, 1999

- ook van epifanieën, voor het ontstaan van reflectieruimte en - zo mogelijk/
wenselijk - voor het veranderen van gedrag.

het kunstwerk als iets anders dan een “what-if”
een verhaal, schilderij, muziekstuk etc. als “what if” kan in alle vier de kwadranten voorkomen. maar in een werkzame esthetische vorm, als kunstwerk, zie ik het alleen in de linkerbovenhoek.14
niet de oorzaak van een epifanie, maar het kader ervoor. bewust spelen
met de verwachting van de waarnemer. de focus van de kijker, lezer...
wordt gestuurd door haar/zijn verwachting, en de ‘kunst’ is dan om daar
een alternative sturing tegenover te zetten. die niet alleen de verwachting
onder-/doorbreekt, maar tegelijk ook voldoende aantrekkelijk is voor de
kijker, luisteraar: die moet dan namelijk het alternatief erkennen en het een
‘onderbrekende kwaliteit’ toekennen. het op zich laten inwerken.
een actief proces van de kijker (niet per se een bewust proces, overigens!)
en een actief aangebrachte aanleiding door de maker.
om bij de kunstenaar, schrijver e.d. te beginnen: die zal empathie voor de
gebruiker/waarnemer van zijn werk moeten opbrengen. moet zich verdiepen in zowel de verwachtingen (om ermee te kunnen spelen), als in de
drempels die een interventie al dan niet toelaatbaar maken in het universum van de kijker, lezer... zal zich ook bezig moeten houden met de vraag
of het mogelijk is de aantrekkelijkheid zo groot te maken dat drempels
verschuiven, lager worden of naar links/rechts verschuiven en hoe dan
ook niet meer in de weg gaan staan. hij was immers bezig een cognitiegenerator te bouwen - en de cognities die hij/zij genereert zijn niet de eigen,
maar die van haar/zijn consument. daar is ie als bouwer verantwoordelijk
voor.15 niet zo zeer voor de cognities op zich (die is immers bij gevolg van
de onbestemdheid/onbepaaldheid niet een op een gestuurd en dus ook niet
te voorspellen), maar wel voor het optreden van cognities en - zo mogelijk16
14

15

16

een mooie coïncidentie: het schilderij van Sigmar Polke: “Höhere Wesen befahlen:
rechte obere Ecke schwarz malen!” (http://www.kulturtechno.de/?p=3276)
zoals de sovjetische avantgarde in de 1920er jaren al zei - en Stalin het in 1932 in
een volledig andere betekenis herhaalde: kunstenaars zijn ingenieurs van de ziel. als
ingenieurs een deontologische code hebben, hebben kunstenaars die volgens deze
analogie evengoed - verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten, verantwoordelijkheid voor de werking van hun product op gebruiker en context, nu en in de
toekomst.
die mogelijkheid hangt ook af van de gesteldheid (mentaal, sociaal, historisch, ....)
van de consument van het werk, en is dus niet de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de maker.

dan de kijker, lezer, ...: die zal sympathie moeten opbrengen voor de manier waarop de eigen gedachtes worden verstoord om zich te wagen op het
gladde ijs dat de kunstenaar voor hem/haar heeft gemaakt - de reflectie van
de eigen preoccupaties die uit het werk als appél naar voren komt ter harte
moeten kunnen en willen nemen om er conclusies aan te verbinden voor de
toekomst van de gesteldheid van het eigen bewustzijn en voor de mogelijke
handelingsruimte die voortkomt uit het consumeren van het werk.
empathie is wederkerig: de maker/presentator doet moeite zich in te leven
in het publiek; de waarnemer, het publiek ziet aanleiding zich in te leven in
het werk.
dat geeft dan een sublieme situatie. zou het? subliem in de zin van gevaarlijk aantrekkelijk, aantrekkelijk gevaarlijk - volgens Burke de passie die door
‘terrible objects’ wordt opgeroepen.17 je wordt verleidt om op de grens te
zoeken van wat je net niet meer of nog net aan kunt, met enkel het verlangen als leiddraad. 18
in onbepaaldheid zit een risico - voor de maker is het evident: je moet iets
overlaten aan de dispositie van de gebruiker van zijn/haar werk. voor deze
waarnemer zit het hem erin dat je geen voorschrift krijgt, geen aanwijzing
voor wat je moet met de experimentele ruimte, welke kant je op moet - er
is maar een aanleiding, geen oplossing. onbestemd = riskant, riskant =
onbestemd. het wordt onontkoombaar om in actie te komen, da’s de enige
manier om de spanning op te lossen.
spanning?! - ja, tussen appél en empathie is er sprake van spanning: de
ander begrijpend of een oproep tot zelf denken & doen: gebruik maken van
de aanleiding die er wordt gepresenteerd in het werk, reflecteren op het
kader dat er wordt geboden en op wat dat met je doet, wat je ervaart.

17

18

zie bij Robert Macfarlane: Mountains of the Mind, p. 74-75. schoonheid roept volgens
hem ontspanning op, het sublieme spant juist de zenuwen en maakt je actiebereid.
luister bij voorbeeld naar de muziek van Ashley Paul. volgens the wire gebruikt zij
“ambiguity and allusion to explore the outer limits of desire” (the wire 369, p. 65)

wie dan?

Joseph Beuys: jeder ist ein künstler
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niet de maker gaat erover, maar degene
die al dan niet iets opdoet aan het
beeld. doet de intentie ertoe? - dat is
op zijn minst ook historisch problematisch, omdat een historische intentie
voor ons en voor volgende generaties niet meer is na te gaan, niet mee
r is voor te stellen omdat context en
kennis niet meer aanwezig zijn die de
oorspronkelijke intentie nog leesbaar
kunnen maken. de perceptie is dynami
sch, de intentie is gestold in het
werk. dat maakt historisch werk dat gee
n appélkarakter heeft onverteerbaar
sentimeteel of gekunsteld.
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 	 James Joyce: Portrait of the Artist as a young Man, p.
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James Joyce: je hakt in woede in op een blok hout, er ontstaat het perfecte en ontroerende beeld van een os - is dat een kunstwerk of een
woedeuitbarsting?19

a poem

ry
te

iedereen kan dat maken of presenteren.

ervaar je het werk als een epifanie oproepend object/presentatie, dan maak
je zelf de relevantie ervan: aan de hand van je eigen ervaring in confrontatie met het werk, in de actie van het ‘afmaken’ van het werk20 - bij de gratie
van RUIMTE.

n.

als de intentioneel ingerichte mogelijkheid voor een epifanie het criterium is
voor het al dan niet hebben van een esthetische kwaliteit, voor al dan niet
zijn van kunstwerk/cognitiegenerator, kan alles kunst zijn dat gemaakt is om
en in staat is tot iets te weeg te brengen, actie op te roepen.

misschien is

iets vergelijkbaars geldt voor het emotionele engagement:
we willen niet dat het klef wordt, noch dat het als ‘niet
gemeend’ overkomt. en dat willen we niet als maker en ook
niet als waarnemer/gebruiker. terwijl de grenzen van het
een of het ander niet voor beide het zelfde zijn.

het sublime

evenwicht is dus subjectief....

wel zo:

en het is ook nog eens dynamisch.
en dan ook nog subtiel!

evenwicht tussen
onbestemdheid,
onbepaald spannende uitdaging
en
emotioneel engagement
voor de ander, de kijker, lezer
maar ook - verondersteld. opgeroepen voor de maker
deze definitie maakt het gelijk ook al weer redelijk ingewikkeld, omdat het
‘evenwicht’ onmogelijk is aan te geven: iedereen ervaart spannig, uitdaging, angst en walging anders, bij andere aanleidingen maar vooral ook
bij/in verschillende gradaties. voor de angsthaas is een klein beetje spanning al snel te veel, voor de thrillseeker kan het niet heftig genoeg worden. voor de een is een abstract werk op een witte muur van een museum
intimiderend, voor de ander is het saai en nietszeggend, ongevaarlijk en
voor de derde is het belachelijk kindergeklieder...
een beetje emotioneel engagement dus ook voor de maker, in casu voor
ons beeld van de maker; want waarschijnlijk is dat een geprojecteerd
beeld van ons zelf: wat als we zelf in zijn situatie hadden verkeerd? wat
hadden we dan gedaan, hoe had ons product er dan uit gezien? hoe
hadden wij op zijn aanleiding gereageerd? zo confronteerd het werk ons
met onszelf, als we begrip opbrengen voor de ander, begrijpen we wellicht
onszelf ook wat beter. het kan ons zowel milder maken, als radikaler...

in de zin dat de waarneming wordt beïnvloedt door de actuele toestand waarin de confrontatie tussen werk en kijker/
luisteraar/lezer plaats vindt - toestand van de kijker, toestand van het werk, omgeving en aard van de presentatie.
behoeftes verschuiven, mogelijkheden verschuiven. kennis,
begrip, waarnemingsvermogen ontwikkelen zich.
twee “wirkungsbedingungen” (Iser) voor een effectieve
cognitiegenerator:
empathie + onbepaaldheid = samen een aantrekkelijk appel.
je bouwt een cognitiegenerator, en laat hem zijn werk doen
bij een publiek. werking of niet werking - dat neem je dan
maar op de koop toe - behalve dan dat je het jouwe hebt
gedaan om aan de werkingsvoorwaarden te voldoen. er
zijn wetmatigheden, die de kans (= de mogelijkheid, de
waarschijnlijkheid, de genegenheid tot...) zo groot mogelijk
maken: het voldoen aan de werkingsvoorwaarden. kennis
ten aanzien van neuro-psycho-socio-linguistiek-informaticafilosophie-mechanismen die waarnemen en verwerken
van waarneming beïnvloeden en de kans verhogen, dat
iemand, ondanks mogelijkerwijze huiver in eerste instantie,
toch, zij het misschien aarzelend, maar wellicht ook juist
met enthousiasme, zich bezig wil houden, voor even toch,
met wat ie daar tegenkomt in de generator, met wat hem
wordt toegeworpen.
happen in dat aas....

de generator kun je bouwen. de cognitie komt tot stand in het leven van
de anderen.
de cognities die voortkomen uit de generator zijn van de kijker zelf. en
zij zijn alleen voor hem/haar relevant. mogelijk ook wel in haar/zijn sociale context, maar dat kan alleen via een actie/interactie van de kijker
gebeuren. tegelijk zijn de cognities van de auteur: die biedt immers de
aanleiding voor de gegenereerde cognities. maar hij heeft de cognitie
niet, en hij heeft geen garantie dat er een relevante cognitie ontstaat zo
een die een spoor achterlaat in het geheugen, dat doorwerkt in ideeën,
gedrag, gevoel. en, zo die al ontstaat, weet hij niet welke dat dan is: noch
ten aanzien van de semantische inhoud ervan, noch ten aanzien van de
emotionele lading ervan.
tegelijk zijn de cognities ook van de auteur: die biedt de aanleiding voor
de gegenereerde cognitie: de materisalisatie van zijn/haar eigen “metacognitie”, de superfocus of het “über-verhaal”, supernarratief - de aanleiding om de cognitiegenerator te bouwen. daar lag de relevantie voor de
maker... het supernarratief... de cognitie & het narratief zijn van de consument.
de superfocus - dus niet die op het materiaal en de expressie! - zou je als
motivatie van de auteur kunnen opvatten, als zijn/haar achterliggend idee
van wat de moeite van het communiceren is.

de esthetische ervaring is zo dubbel gekadert: door de materiële aanleiding (het in het werk gestolde supernarratief en de presentatie middels
technische en communicatieve vaardigheid) van de maker en door de
bagage van de consument (de ervaringen en cognitieve/psychologische/
intellectuele mogelijkheden; en de behoefte aan/ruimte voor het narratieve
experiment).

maar die kaders zijn behoorlijk onafhankelijk van elkaar. ja, het één kadert
de aanleiding, het ander de perceptie - twee kanten van een medaille dat wel; maar de uitwerking van het een op het ander is maar moeikijk te
voorspellen.21 de kansen op een minstens enigzins constructieve interactie worden wel groter door de effectieve cognitiegenerator, de combi van
onbepaaldheid en empathie.
21

we gaan er even van uit dat de kijker al wel voldoende aanleidng heeft gezien om
naar het museum te gaan, de lezer het boek wel heeft gekocht en de luisteraar
voor de radio zit. nog staat het volume aan.... maar kiezen waar hij/zij naar luisterd,
doet ie zelf.

als lezer zou je kunnen zeggen dat hoe meer ik de onbepaaldheid een
(ver-)bindend karakter heb meegegeven, des te groter de mogelijkheid om
jou als de lezer met goed gevolg te sturen in de richting van een wezenlijke leeservaring. en wie weet - in de buurt van de meta-cognitie of van een
supernarratief. en jou als de kijker, en jou als de luisteraar...
en soms lopen er ook mensen weg uit een concert, of voor een bewering
of formulering

misschien zit het wel zo, dat
ik me steeds meer en opnieuw
in ongemakkelijke situaties
manouvreer, waarin mijn vermogen om - naast de toegenomen eisen aan cognitieve e.a.
vaardigheden die de toegenomen complexiteit van de situatie stelt - empatisch te zijn
niet meer toereikend is. dat
ik dan ter plekke een nieuwe
modus moet zien te vinden om
in de dichtheid van het cognitieve weefsel, die ik ‘moet’
weven om recht te doen aan de
primaire eisen van de situatie
(in casu van een opdrachtgever,
van collega’s,...), ook empatische vezels te vlechten om
een en ander effectief, werkzaam in relaties, te maken. zo
dat er een doek ontstaat dat
warm en vreemd tegelijk is, dat
zo doorzichtig is dat het dingen zichtbaar maakt en tegelijk voldoende bont om er een
compleet andere kleur aan te
geven. sommige weefsels hebben een draaddichtheid die
maakt dat zij als een optische
lens werken, voldoende sterk en
scherp om een bril te vervangen... het beeld wordt er wel
iets donkerder door.

misschien...
psychologie gaan studeren,
nachtzuster zijn in de kinderpsychiatrie, nachtwacht in de
psychogeriatrie, verslavingstherapeut... het ligt allemaal
niet voor de hand: voor iemand
die als autist is gediagnosticeerd en de prognose had om

niet in staat te zijn om langdurige relaties te onderhouden
en om in gestructureerd werk
duurzaam te kunnen functioneren. voor zover de persoonlijke
latente ondermijning van de ene
wirkungsbedingung.

soms wordt wat latent aanwezig
is ineens acuut.1 helaas lijkt
de consequentie van de achteruitgang ervan te zijn dat ook
de andere wirkungsbedingung, de
onbepaaldheid, achteruit holt:
ik krijg ineens de neiging tot
volledigheid. als het niet meer
werkt zo als het moet, dan
rammen we het er maar met het
geweld der totale overlading
in. een volledig dichtgetimmerd
verhaal, waar geen weldenkend
mens een speld tussen kan krijgen.
waardoor ik de verantwoordelijkheid voor het tot stand
komen van het complete verhaal
- ook voor het tot stand komen
van jouw verhaal dus! - naar
mij toe trek. en de aandacht
voor het metaverhaal, het supernarratief, uit het beeld
verdwijnt. omdat ik de superfocus kwijt ben en de aandacht
voor de empatische kwaliteit
van de relatie verwaarloos.
volledigheid is dan iets dat
speelt op het niveau van de
1

 	persoonlijke omstandigheden
maken dat ik ongeveer een jaar
geleden in een spiraal van
achteruitgaande mentale en
fysieke conditie terecht ben
gekomen, waaraan ik me op dit
moment langzaam ontworstel.

‘primaire inhoud’ van de
interactie, de concrete opdracht of de voor de hand
liggende taak - niet op het
niveau van de relatie die
we met elkaar zouden kunnen
hebben, en zeker niet op het
niveau van het supernarratief.

terwijl...
het supernarratief was toch
mijn aanleiding om de communicatie op te zoeken: de
reden om een cognitiegenerator te bouwen en een experimenteerruimte in te richten
voor de jou en de mij.
achteraf (dus niet op het
moment van de interactie,
helaas) heb ik de indruk dat
de interactie veel te vol
zit met míjn cognities om
nog als cognitiegenerator te
kunnen functioneren: genereert ie nog wel iets bij
jou?
de interactie lijkt me dan
te vol, en de relatie juist
te leeg: eenzijdig en opdringerig in plaats van reciprook.
hoe voelt dat voor jou?

het kunstwerk als “as-if”
geloofwaardigheid van de experimenteerruimte
aantrekkelijkheid van de “suspension of disbelief”: ga je mee in de condities van het “what if”? in film, klassiek gecomponeerde muziek22 speelt
die vraag op een andere manier een rol dan in texten en beelden: daar
is het object continu aanwezig, en ben je als lezer/kijker in staat om heen
en weer te gaan tussen waarnemingen, de volgorde ervan en daarmee
de indruk van het geheel te manipuleren. muziek en film stellen, door hun
tijdelijk, vluchtig, dynamisch karakter, hogere eisen aan de oplettendheid,
concentratie van de waarnemer - en hij/zij dus meer moet investeren om
er bij te blijven. hoe hoger dan tegelijk de onbepaaldheid, des te moeilijker we het jou maken. wat kan ik doen om...?
bij een netjes gestructurerde, verhalende film of harmonieus gecomponeerde muziek is dat nog redelijk mogelijk (en neemt toe bij een hogere
graad van scholing of gewenning), met toenemende abstractie maken we
het je steeds moeilijker.
dat gaat in soundart zeker

een rol spelen.23

en hoe zit dat
niseerde
“organirela-

objec-

met andere woorden: hoe onbepaald is de interactie met het artefact
organisatie? door mensen gemaakt, tot stand gebracht in een dagelijkse,
improviserende praktijk, waarin we een zekere mate van voorspelbaarheid
proberen te brengen door regels te stellen, die we met sentimentele, harmonieuse interventies, elementen en ‘kernwaarden’ (zoals “passendheid”,
“toepasbaarheid”, “klantgerichtheid” e.d.) proberen af te dwingen.
hoe zit het hier met de geloofwaardigheid, met de verleidelijkheid van de
suspension of disbelief: we moeten immers maar zien hoe het uitpakt, al
dat gesamenwerk, leiden, logisitek, processen, methodische integriteit,
kwaliteit e.d.
willen we de georganiseerde
ruimte als handelings-

in andere georgainteractie? zoals in
satie” en organisatieties? wel vormgegeven,
maar niet in de vorm
van een object - toch?
al ondernemen we
die poging natuurlijk voortdurend in
allerlei documenten en andere
scheinbare
‘organisatieten’.

is het wel mogelijk om
daar een
consequente, op “leesbaarheid” in
de zin van
leesbare text/beeld, of op zijn minst van leesbaarheid in de zin van
voorspelbare, narrative film/harmonieuse muziek op na te houden?
22
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ik reken hier voor het gemak even alle muziek toe die gebruik maakt van (bewerkbare)
gekende verwachtingspatronen, die voor de luisteraar patroonherkenning en -bewerking
doenlijk maken. dus ook liederen uit populaire, modieuze genres. als er maar patronen in
voorkomen die het beluisteren (minstens gedeeltelijk!) waard zijn.
zie het betoog van Salomé Voegelin: “it is a matter then of accepting the a priori influence while working towards a listening in spite rather then because of it. the task is
to suspend, as much as possible, ideas of genre, category, purpose and art historical
context, to achieve a hearing that is the material heard, now, contigently and individually.”
(Listening to Noise and Silence, p. 3)

ruimte gebruiken, en zeker als we haar als experimenteerruimte willen
laten werken, waarin initiatief en improvisatie mogelijk zijn, gaat de balans
tussen onbepaald en empatisch een rol spelen. maar die heeft door de
aard van de ruimte - meer vergelijkbaar met muziek/film dan met text/
beeld, door de tijdelijke en ongelijktijdige dynamiek erin - minstens af en

toe elementen in zich van de analyse die Salomé Voegelin maakt van
sound art, en van de mogelijkheden
daarmee om te gaan en ervan te
genieten.
epiphanie = endorfinerge ervaring
van niet a priori ingeloste verwachting, die - in het gunstigste geval
- aanzet tot reflectie op je eigen
verwachting, en via die reflectie
alsnog tot een inlossing komt: niet
meer van de verwachting maar, via
je reflectie erop, van een onmogelijkheid.
en zo zet de epiphanie aan tot het
bouwen van nieuwe waarnemingsen verwerkingsmoglijkheden (=
activiteit, gedrag!): door reflectie op
je al dan niet ingeloste verwachting
- en op het gedrag [waarneming,
reactie] binnen de kaders/patronen
die bij de verwachting horen en
op de (on-)toereikendheid van je
mogelijkheden in de situatie - kun je
mogelijk nieuwe waarnemingsmogelijheden en gedrag ontwikkelen
die waarneming en de verwerking
van vergelijkbaar heftige omstandigheden mogelijk maakt.
en zo wellicht ook nog tot leidt tot
nieuwe handelingsmogelijheden:
je kunt meer situaties herkennen,
voorspellen, er naar toe werken,
waarin epiphanieen mogelijk zijn.
voor angstige, neurotische waarnemers is het een hele toer om buiten
kaders te treden en te handelen
(BIS)24. zij hebben gidsen en trai24

BIS = behavioural inhibition system.
in de persoonlijkheid redelijk stabiel

ning nodig om een subjectief veilige
overgang te kunnen maken van
binnen naar buiten. dat neemt iets
weg van de gewelddadige aspecten
van onbepaaldheid en verandering,
en van de dreiging voor de persoonlijke veiligheid/continuiteit die
daarmee gepaart gaat.
geweld is voor iemand met een
inhibitievoorkeur de ongekaderde
blootstelling aan een appél om zich
te verhouden tot onbekende en dus
onbepaalde emoties van zelf en ander. aanleidingen, die vaak reacties
oproepen die onaangenaam zijn.
helemaal aan de andere kant staan
de ‘go-getter’s’, de durf-al’s die nergens voor terugdeinzen (BAS)25. bij
hen moet je eerder structuur aanbrengen en kaders om conformiteit
aan methodes/gewoontes/regels te
bevorderen (nog een hele opgave!).
geweld zullen zij ervaren bij een
gekaderde blootstelling aan kitsch,
gepaard gaande met het eenzijdig
opdringen van emoties: immers is
jou urgentie de hunne zeker niet,
zonder meer.

25

gegeven neiging om op onbekende
prikkels met afwijzing/afkeer of zelfs
walging te reageren. zie bij voorbeeld: http://en.wikipedia.org/wiki/
Gray%27s_biopsychological_theory_of_personality#References (retr.
26 oct 2014)
BAS = behavioural approach system. stabiele persoonlijkheidstrek die
de neiging tot toenadering tot nieuwe
prikkels met zich mee brengt, door
eraan bloot te stellen, met nieuwsgierigheid, ervaring opdoen en door
onderzoek.

zinloze estetiek is het als ik je blootstel
aan een ervaring die alleen bevestiging
mogelijk maakt, die harmonie opdringt
en emoties losmaakt binnen gekende
kaders. het is geweld door dwingende
wederkerigheid, omdat je de opgedrongen emotie wel kunt waarnemen, en je
er ook iets mee moet - maar je kunt de
reactie niet zelf kiezen.
het is emphatisch, en dat kan zeker wel
lekker voelen. maar ik ga met je emotie
aan de haal: geen uidaging, geen appel,
geen mogelijkheid tot reflectie: in de tabel van het begin van mijn betoog, zitten
we in de rechter bovenhoek.
zinloze onbepaaldheid is een vorm van
zinloos geweld omdat het de mogelijkheid van reflectie en wederkerigheid
uitsluit, hermetisch is. zij verwijst alleen
naar zich zelf en is een sociaal en psychologisch zinloze oefening in syntax of
scherpzinningheid. we zitten dan in de
linker onderhoek van de tabel.
de relevantie is hier beperkt tot hooguit
een kleine kring en heeft weinig effect
op ervaringen & relaties in de grote wijde wereld. ook hier heb je geen keuze
ten aanzien van een reactie.
met empathie maak je een ruig en ruw
appél, met het ongemak dat ermee
gepaart gaat, en de disruptie die het veroorzaakt, voldoende aanvaardbaar om

bewerkbaar te worden. met appél voorzie je empathie van ruimte en ruwheid,
en een actie-/interactiemogelijkheid.
gelukkig zijn BIS en BAS, zoals ik ze
hiervoor heb beschreven, de extremen.
de meesten van ons zitten er ergens
tussen in. maar een voorkeur om op de
ene of de andere manier te reageren op
onbekende prikkels binnen bepaalde domeinen is er zeker wel.
ook dit zijn verschijnselen die niet alleen
in de waarneming en verhouding tot
kunstwerken aller aard een rol spelen,
maar ook in de interactie op allerlei andere speelvelden waarop wij actief zijn.
ik zal daarvoor nog moeten uitpluizen
of de artistieke interactie paralellen
biedt voor een opstelling ten anzien van
organisatierelaties en de interacties die
daarin relevant zijn, vooral daar waar
zij raken aan relaties die aan (majeure)
veranderingen toe/onderhevig zijn.
bieden het begrip epiphanie en het
transformatieve karakter ervan een
perspectief op het vormgeven van organisatierelaties als een soort van sociale
sculptuur?

en nu dan
op dit moment probeer ik in
organisatieprocessen waarbij ik betrokken ben o.a. de
SDT1 toe te passen. daarin
zijn autonomie, efficacy (=
zelf ingeschatte competentie)
en betrokkenheid2 de werkzame
bestanddelen om de intrinsieke
motivatie van professionals
maximaal tot hun recht te laten komen en via deze motivatie de kern van het bedrijf,
de waardepropositie die tegelijk ook de drijfveer is voor
professionals om voor dit werk
te kiezen, tot zijn recht te
laten komen: goede behandelingen van verslaafde clienten,
goede dienstverlening aan burgers die bezorgd zijn om hun
kinderen of buurt in samenhang
met ongezond gebruik van alcohol of drugs. dat is wat de
professionals willen, dat is
wat het bedrijf, wat de opdrachtgevers/financiers van hen
verwachten.
ondertussen is door de behoefte aan stroomlijning een
organisatie gebouwd die niet
meer als cognitiegenerator kan
1

 	SelfDetermination Theory,
zie bijvoorbeeld: R.M. Ryan
and E.L. Deci: Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development,
and Well-Being; American
Psycologist, Vol. 55, No. 1,
68-78; 2000
2
 	bij alle drie gaat het nadrukkelijk om een professionele invulling ervan. niet
persoonlijke autonomie, maar
professioneel gekaderde autonomie: verbonden met kennis, werkwijze en effecten
die je van een professional
mag verwachten.

functioneren, die ook nooit
als zodanig bedoelt is geweest: zij moest vooral beheersing mogelijk maken...
natuurlijk - dat is overal zo
gegaan, per slot van rekening.
er is een toestand gebouwd,
die - als je hem in termen van
het model op de een eerdere
pagina beschouwt - is verworden tot een entiteit die
ergens in de rechter bovenhoek, die van de kitsch, is
aanbeland. relaties zijn er
een toestand geworden - statisch, omdat voorspelbaarheid
van processsen (van menselijke
keuzes en handelen!) de bovenliggende behoefte was.

ik ben zelf ook ooit zo’n
professional geweest, en ik
ben ooit ook in de valkuil van
het ontwerpen van beslis- en
indicatiemodellen getrapt.
beheersing die nodig was omdat
niemand geloofde in de competentie van de professional:
hij zelf niet en zijn collega’s (en de opdrachtgever)
even min. aan dat wantrouwen,
en het organiseren van de
controle die dat schijnbaar
rechtvaardigde, heb ik meegewerkt, dat heb ik mede gevoed.
terwijl ik als professional
vooral behoefte had aan verbetering van mijn competentie,
zodat ik in staat was om ook
in interactie met grillige
levenslopen van beschadigde
mensen competente beslissingen te nemen, beslissingen
die de gezondheid van mijn
clienten konden verbeteren en
hun ambities konden helpen te
realiseren. niet betere pro-

cessen & modellen, maar betere
methoden. competenties die
zowel mijn eigen autonomie als
die van de clienten met wie ik
samenwerkte konden vergroten.
want met hen, en met mijn vak,
voelde ik steeds een sterke
verbondenheid.

als je de werkrelaties met
clienten en de organisatierelaties met collega’s nou niet
als statisch, als toestand of
doel zou opvatten, maar als
activiteit in de tijd, dynamisch: continu onderhouden en
ermee bezig omdat je dat wilt,
omdat je beter wilt worden,
meer effect wilt hebben - omdat je de ander daarmee iets
goeds doet.3
daar komt nog bij dat het in
principe tweezijdige, wederkeringe processen zijn: versterken van het eigen autonoom
functioneren daagt anderen
uit hun autonomie ook verder
te ontwikkelen, autonomie in
de praktijk te brengen en dat
initiatief te verantwoorden.
maar dat geldt wel op verschillende manieren voor BAS/
3

 	ja, ik weet het, dat is een
hachelijke notie: wat is
goed, wat is beter? maar als
je de ander in staat stelt
om de eigen ambities te
realiseren, lijkt me dat je
niet helemaal verkeerd bezig
bent. mits die ambities niet
haaks staan op je eigen menselijke waarden e.d.
slechte gezondheid kan het
functioneren zo verminderen
dat ambities in het gedrang
komen. en, mind you: de
ambitie van de ander hoeven
niet die van mij te zijn!
zeker omdat in mijn werk
mijn ambitie professioneel
is gekaderd, en die van de
client persoonlijk is.

BIS persoonlijkheden, zoals we
hiervoor hebben gezien.

professioneel verbindende
thema’s aanbieden en in gaan
op de thema’s die een ander
aandraagt; uitdagen op de rand
van competentie en tegelijk
competent en lerend functioneren. niet te ver gaan en wel
ver genoeg gaan daarin...

inmiddels heeft professioneel
handelen voor mij niet meer de
directe/primaire context van
behandelrelaties, maar is verschoven naar die van de oranisatierelaties. maar ook daar
geldt voor mij dat autonomie,
competentie en verbinding vorm
krijgen door gedrag in relaties.

nog steeds geldt...
de ruimte die ik inneem en
de tijd die ik gebruik, maar
vooral ook de wijze waarop ik
beide benut: bouw ik een effectieve cognitiegenerator die
ons - de jou en de mij - in
staat stelt om iets wezenlijks
of iets nieuws te ondervinden...

in mijn tijd als voorzitter
van de or zei mijn collega en
vicevoorzitter over mijn professionele ontwikkeling:
“je doet steeds minder, maar
je effect is steeds groter geworden.”

...verantwoording is nodig
recensie naar aanleiding van
een tentoonstelling in mhka:
”Don’t you know who i am?”
‘Dat dit een complexe conceptuele tentoonstelling is
– trek er maar drie uur voor
uit – is op zich heel begrijpelijk. Maar dan moet het wel
lonen om je te verdiepen in
die ander. Als je na veel hermetische installaties en wollige teksten ontdekt dat een
bolle vorm staat voor de buik
van iemands vader (Eloise Hawser) en dat protheses de media
voorstellen (Pennachio Argentato), dan zijn dat onzinnige
persoonlijke symbolen, geen
gedeelde ruimte, geen diepere inzichten. Het probleem
wordt onbedoeld verwoord door
de tekst over Juha Laakkonens
installatie van zakken puin,
zaagsel en wol4: „Nauwgezette
oefeningen die plaatsvinden
zonder dat er ook maar iemand
anders aanwezig is, en daarom
alleen gevalideerd kunnen worden door de auteur zelf.”
Om de vragende titel van de
expositie ‘Don’t You Know Who
I Am? te be antwoorden: nee,
geen idee.’5

te stellen, je bezig te houden
met de productie van de ander, van de kunstenaar of - in
de voorbelden hiervoor van de
behandelrelatie met een client
of een organisatierelatie met
collega’s - van mij in mijn
rol als generatorbouwer in
therapie of organisatieontwikkeling.6
wil ik van jou vragen begrip
voor mijn onderneming op te
brengen, mag je van mij begrip verwachten voor jou. wil
ik me verdiepen in de installatie van een kunstenaar, moet
de maker ervan zich wel inlaten met mij als kijker.

naast allerlei andere hebbelijk- en onhebbelijkheden26 is er voor de
productie van kunst nog iets anders aan de hand: de noodzaak en de
wil tot communiceren. een cognitie die je van een zodanige relevantie
acht dat het nodig en nuttig is om haar voor een ander ervaarbaar te
maken. een aanleiding die je doet beseffen dat een ander, en liefst een
heel publiek, er wel eens iets uit zou kunnen halen. dat ie er iets aan
heeft als ie met dat wat je produceert in aanraking komt, er een ervaring aan opdoet en er vervolgens mee aan de haal gaat.
naast verantwoordelijkheid is dat ook motivatie: de professionele wens
om van de eigen aanleiding een openbare aanleiding te bouwen: een
kunst te maken.

een minimale reciprociteit.
een minimale kennis van mijn
on- & mogelijkheden en de
manieren om mijn mogelijkheden op te rekken: cognitiewetenschap, weten van context,
perceptie, patroonverwerking
en hoe me uit mijn verwachting
te lokken.
kennis ervan hoe je mensen,
met de persoonlijke mogelijkheden die zij hebben, benadert
en hoe je benaderd kunt worden
door hen.
door jou
de worsteling die ermee gepaard gaat.

hermetische installatie
conceptuele kunst stelt altijd hoge eisen aan de kijker - maar het moet voor jou,
subjectief, wel lonen je erin
te verdiepen, je eraan bloot
4

 	http://www.muhka.be/images/
uploads/DONT_YOU_KNOW_WHO_I_
AM_photo_clinckx18.jpg
5
 	NRC-handelsblad; Sandra
Smets; 1 augustus 2014

6

 	ja, het klopt, John Cage
zei het zelf: als je je na
2 minuten luisteren naar
‘moeilijke muziek’ verveelt,
moet je er vier minuten naar
luisteren, als je je dan nog
verveelt luister er dan 8
minuten naar....
met wie kun je dat doen? en
hoe krijg je degene met wie
je dat niet kunt doen, wel
zo ver?

26

onbepaaldheid, wederzijdse mogelijkheid van empathie - van maker en waarnemer, materialisatie van een werk (leesbaar, ervaarbaar) en verdere buitenissigheden...

is
appél het zelfde
als, of vergelijkbaar met, bezieling?
nou, nee. althans - bezieling lijkt me toch een handeling te zijn:
iemand bezielt iets. wie zou dat willen doen, en wat bezielt ie
dan. en wat bezielt hem dan eigenlijk?
nog eens afgezien van het door en door twijfelachtige van het
concept ziel als zodanig.
appél niet alleen door onvolledigheid.
graag allerlei montage-, paralellisatie-, isolatie-, herhalings-, verschuivingstechnieken in ruimte en tijd gebruiken. maar niet voor
decorative doeleinden
bij voorbeeld de text van dit onderzoek versnijden met filmbeelden
van hartcatheterisaties. de text versnijden met beelden van vroegere
expedities waaraan ik heb deelgenomen. niet collage maar montage:
add-on.
stapels ervan

daarbij komen de fundamenteel tegenstrijdige en gelijktijdige verlangens die W.G. Sebald beschrijft in zijn boeken:27
als je me aanspreekt op mijn afwezigheid zal ik je zeggen dat je mijn
ambities moet erkennen.
als je me bevraagt op mijn ambities zal ik erop wijzen dat we hier en nu
zijn.

ik ben er wel, maar of “er” slaat op her of der is nog maar de vraag.
en allebei tegelijk kan niet, wegens niet te doen

zo is esthetiek maximaal geweld: het verstoort met zijn breukvlakken, onvolledigheden e.d., ondermijnt het verlangen naar harmonie
het verstoort met zijn schoonheid, harmonie e.d., ondermijnt het
verlangen naar dynamiek, verandering en snelheid
gaat het verhaal over een theorie of over mezelf? de sonde steekt recht
in het hart: dat ben ik
in mijn lijf, in mijn doen en in mijn situatie.
in het aquarium: het is onderzoek naar mijn praktijk via het raamwerk
van mijn hypothesen, mijn kader zoals ik dat uit het onderzoek van
Boyd, Iser, Blair, Macfarlane, Voegelin heb gehaald. zij hebben voor mij
aanwijzingen gegenereerd voor effectief gedrag in cognitiegeneratoren.

wie is wie?

mijn effectief gedrag, in mijn cognitiegeneratoren. aanwijzingen voor
experimenten in (onderzoek naar) mijn praktijk: als ik dit nou eens een
beetje zo bijstel, beetje draai aan dit wieltje, dat palletje iets verschuif wat zou dan het effect ervan zijn op

waarom eigenlijk
film/foto’s (fato) van het hart
met een sonde die op verkenning uit gaat. de binnenkant
en het falende mechaniek.
althans: de reflectie ervan
iva röntgenstraling op zilveroxide van de filmemulsie,
zwart geworden toen ik het heb
ontwikkeld en uitgespoeld daar
waar het niet geraakt was door
straling. daar waar het hart
de straling in de weg zat, de
botten en de sonde.

actor, falend onderdeel van de
actor, onderzoeker, interventionist, monteur,

auteur

onderzoek, theorie, aanwijzing, ...
mag niet tot stolling leiden, maar moest maar liever aanzetten tot snelheid, dynamiek
wel gestoeld op generaliseerbare kennis.

lezer, kijker
jij, ik

wie maakt wat?
wie is verantwoordelijk voor
de conclusie die u trekt?

27

zie bij voorbeeld: W.G. Sebald: Die Ausgewanderten. Eichborn, Frankfurt am
Main 1992. maar ook zijn andere boeken zijn mooie illustraties van deze mooie
tegenstrijdigheid.
zie ook: http://www.wgsebald.de

de sublime

nog verder uit te pluizen:

wekelijk? zou het?

balans tussen harmonie en terror valt niet definitief op te lossen. de
grens is niet te trekken: wat sterk genoeg is om je vandaag uit je
angst te trekken boezemt je morgen misschien alweer verveling in,
en wat je vandaag zo onderuit kan halen dat je niet alleen niet verder
komt, maar zelfs terugdeinst, bezorgt je morgen misschien zo’n tegendraadse kift dat je er zo maar, pardoes, overheen springt.

alignment. inhoud / vorm in elkaars verlengde.

is het zonder meer zo, of moeten we het met een slag om de arm,
een korreltje zout, nemen?

de grens is er of niet, of ligt steeds weer ergens anders - soms een
paar milimeter, soms fundamenteel verschoven naar een ander deel
van de wereld. en soms ben je zelf degene die hem trekt, die eraan
zit te morrelen; en soms zijn het de ijzige, hete, woeste, natte en
morsige omstandigheden die de benadering van de grens makkelijker /moeilijker maken of de perceptie van de grens of van het gemak.

zou het?

28

de balans tussen harmonie en terror
de sublieme verhouding tussen aantrekking en angst op het proces
van het waarnemen van invloed, en daarmee op de waarnemer. ook
de maker zit ermee: voor hem/haar moet het meta-verhaal voldoende aantrekklijk zijn om een initiatief te ontplooien. en tegelijk om iets
spannends, tergends te kunnen produceren, af te leveren en te presenteren. hij/zij moet ook onverschrokken kunnen staan tegenover
de mislukking, met het zicht op afwijzing & onbegrip.29
om het over onopgemerkt blijven en geridiculiseerd worden nog
maar helemaal niet te hebben

texten of beelden, omdat door hun tijdelijk, vluchtig, dynamisch karakter hogere eisen worden gesteld aan de oplettendheid, concentratie van de waarnemer - en hij/zij dus meer moet investeren om er bij
te blijven. hoe hoger dan tegelijk de onbepaaldheid, des te moeilijker
we het jou maken. wat kan ik doen om...?
de terreur aan banden, de harmonie aan banden. zonde...
28

29

zie voor het concept van de grens met al zijn in’s en out’s: Rob Hundman:
Weerbarstig Veranderen, Paradox van de Vrijheid; Eburon, 2010
zie bijvoorbeeld de worsteling van A. Artaud en zijn streven naar mislukking als oplossing voor pretenties die effectief werk hoe dan ook in de weg
staan. zie: Steven D.Brown: After Power: Artaud and the Theater of Cruelty;
in: Campbell Jones,René ten Bos (red.): Philosophy and Organisation;
Routledge, 2007

→ metaverhaal → medium, presentatie → perceptie verhaal
het karakter van medium en van de presentatie moeten in staat
zijn om te zorgen voor een relatie met het publiek en voor een
perspectief op het initiatief of het metaverhaal.

relatie met publiek
perspectief op initiatief /meta-verhaal
met andere woorden:

het is niet zo zeer dat sommige zaken zich niet laten zeggen, zich
niet laten schrijven, zingen, wat dan ook ... , maar dat je ze bewust
weg laat uit je verhaal om een bepaald effect te bewerkstelligen.
daarbij hou je rekening met
met andere woorden:
het is niet zo zeer dat sommige zaken zich niet laten zeggen, schrijven, tekenen, tonen, zingen, dansen, ... , maar dat je ze bewust weg
laat uit je verhaal om een bepaald effect te bewerkstelligen.
onbepaaldheid binnen kader
→
oproepen van een bepaald effect:
affect & gedragsopties (keuze is dan uiteindelijk alsnog aan de
lezer, kijker, luisteraar, ... !)
zie bij voorbeeld over de onmogelijkheid om medelijden (affect!) te
voelen - en ernaar te handelen!! - als de gruwelijkheden te sterk, te
geconcentreerd zijn.30 het is niet te doen, ga maar na als je de krant
leest over Syrië o.i.d: geen aanknopingspunten. als iemand het
hoofd wordt afgesneden - wat te doen? als de gruwelijkheid van de
aanleiding te sterk, te geconcentreerd is kun je eigenlijk geen eigen
inbreng meer hebben, is je speelruimte acuut tot zowat nix gereduceerd. overamnd door medelijden. overmand door walging.

wat als je handelt, en het gevolg ervan is een verschrikking? - da’s
nou net wat Bulgakow als arts mee maakt. en da’s nou net wat even
later de geschiedenis aan hem duidelijk maakt: eerste de Oekraine,
vervolgens heel rusland dat verzeild raakt in een burgeoorlog. met
alle verschrikkingen van dien.
en in de beschrijving ervan houdt ie zich in. haalt ie de romance
erbij, van zij vindt hem, hij vindt haar, vrienden onder elkaar, idelaisten die het onmogelijke proberen. om het maar aanvaardbaar
te houden, leesbaar en percipieerbaar - zo dat er uiteindelijk een
handelingsperspectief overblijft. je bent geen speelbal, noch van het
lot, noch van de medemens.
dat is ook wat Tschernyschewski probeert duidelijk te maken. bij
Lenin krijgt dat een iets andere wending: niet de enige, het individu
is het handelende subject, maar de massa, de klasse van onderdrukten die doorhebben - met hun bondgenoten die helpen dat
bewustzijn te creëren en te versterken - dat er keuzes mogelijk zijn,
dat er handelingsruimte is.
wat te doen

leed zonder uitweg wekt afschuw op. leed waarin ruimte ontbreekt
slaat handelen dood en maakt kiezen onmogelijk. zelfs daar gaat
het nog om een zekere balans tussen emphatie en appél

overmand
wat te doen?
N.G. Tschernyschewski31 en W.I. Lenin32 hebben daar uitgebreid
over geschreven.
Что делать? - - wat te doen?
coalities sluiten, volgens Lenin tussen de mensen die het weten en
de mensen die de invloed kunnen hebben: intelectuelen en massa.
volgens Tschernyschewski de handelingsruimte in het klein, van de
mensen met een rudimentair bewustzijn, proberen op te rekken. dat
is ook de insteek van Bulgakow in de Белая гвардия33 al is hij wat
pessimistischer over de mogelijke handelingsruimte van het individu
en de effecten ervan op de omstandigheden ....34
30
31

32

33

34

M. Zimmermann: Gewalt in der Antike; (2013, p. 41)
N.G. Tschernyschewski; 1863. zie voor toelichting: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Nikolaj_Tsjernysjevski.
W.I. Lenin; 1902. zie: http://www.marxists.org/nederlands/lenin/1902/wattedoen/index.htm
Boelgakow: Witte Garde, 1926; in het nederlands: M.A. Boelgakov: Verzamelde werken I. Aantekeningen van een jonge arts, Morfine, De Witte
Garde, Verhalen over de Burgeroorlog. Uit het Russisch vertaald door Aai
Prins. Van Oorschot, Amsterdam, 1994
zie vooral ook de opvallende paralellen - voor alle partijen, inclusieve “het
westen” - tussen de situatie van 1919 die Boelgakow beschrijft en die zich in
2014 voordoet. de zelfde persoonlijke ellende, en vergelijkbare handelingsverlegenheid bij de partijen die invloed zouden kunnen hebben, omdat zij
gedreven door voor de hand liggende ideologieen in elke valkuil trappen die
zich maar wil voordoen.

leed waarin ruimte waarneembaar is voor handelen maakt medeleven -- leven, LEVEN, Leven, LEVEN!, mogelijk en daarmee entousiast engagement voor de situatie van de ander; en wellicht ook eens
voor je zelf, mocht je nog eens in de penairie komen te verkeren.
want da’s nou net de ruimte voor empathie, voor inleven: omdat je
een mogelijkheid, ruimte, ziet waarin een handelingsmogelijkheid,
een ontsnapping uit geweld & gruwel zichtbaar en doenlijk opdoemt/
zichtbaar is/ zichtbaar wordt/ zichtbaar blijft
in tegenstelling
kitsch

kitsch,
muzak!
als
je nou
als je nou eens teruggrijpt
naar het citaat waarmee Iser zijn
verhaal over de onbepaaldheid begint: “In place of a hermeneutics
we need an erotics of art.”1
als je nou

dan is de vraag niet alleen hoe
het werkt, maar is de opdracht:
laat de werking en de beleving
samen vallen. zorg ervoor dat het
“hoe het werkt”, het mechanisme
van de generator, niet als apart
systeem waarneembaar is. dat ie
congruënt is met de beleving die
ie genereert.

erroepelijk een ordening/ kader
is geweld in de zin dat het je onh
affect: verwerking is niet moopdringt voor emotionele reacties/
tie, geen a-perceptie. om niet
gelijk, alleen waarneming - percep
.
aan voorbij te gaan. onontkomelijk
onontkombaar.
g (toeordening van affect aan
kitsch is daarbij een affectordenin
r) = verhouding tussen aanleistimulus op een bepaalde manie
air. verhouding is herkenbaar
ding en emotie is eenduidig en line
t, niet reflecteert en geen
en invoelbaar voor wie niet nadenk
leiding. verhouding is verleideeigen perspectief heeft op de aan
ken. verhouding is zeker als
lijk om niet na te hoeven, willen den
giteerd zijn of stoned, wel zo
we onder druk staan, als we gea
en, om reflectie lekker overmakkelijk om niet te hoeven nadenk
g zijn. zeker als we dansen in
bodig te maken. zeker als we ban
zeker als we boos zijn.
extase. zeker als we boos zijn. en

alignment:
meta-narratief → mechaniek →
presentatie → perceptie →
		
gedrag/ gedachte/ gevoel

na bijna een jaar zonder sex2 vanochtend eindelijk weer een orgasme

1

 	Susan Sontag, Against Interpretation;
1964. in Iser, 1970. ”Sontag is strongly
averse to what she considers to be contemporary interpretation, that is, an
overabundance of importance placed upon
the content or meaning of an artwork rather than being keenly alert to the sensuous aspects of a given work and developing a descriptive vocabulary for how it
appears and how it does whatever it does.
She believes that interpretation of the
modern style has a particular “taming”
effect: reducing the freedom of a subjective response and placing limitations or
certain rules upon a responder.” http://
en.wikipedia.org/wiki/Against_Interpretation
2
 	door ziekte, operatie en moeizaam herstel

d van het eerste,
omdat door die quasi eenduidighie
36
n affect uitstoting van de “niet
door ritueel, clischee, opgeroepe
nd affect en gedrag reageert,
37
aangepaste” , die met met afwijke
begrip.
plaats vindt, strand elke poging tot
geweld

tegenover de out-group is
cooperatie is dan moeilijk, geweld
nig in termen van coopeacceptabel. geweld kost relatief wei
p - in tegendeel: die wordt er
ratie met de leden van de in-grou
eptatie en status binne de
juist door versterkt; het helpt je acc
in-group juist te verbeteren!
toren meer die de interactie
en zo zijn er geen dempende fac
milder kunnen maken.

boos zijn
at in de emotie/ reactie
en dan wee degene die niet meega
of wil), die sluiten we buiten.
en degene die niet meegaat (kan
met geweld, desnoods
en wel nu. en wel voorgoed. en wel
atisch /hormonaal niveau
die uitsluiting is pijnlijk (ook op som
ervaarbaar voor beide partijen):
g!
voor iedereen een heftige ervarin
- bij de lineaire reageerders,
daarom kan die ervaring bij beiden
is van de emotie van het mode meerderheid die in vervoering
ht aan de eigen reflectie op de
ment, en bij de twijfelaar, die hec
gewelddadig affect.
aanleiding - aanleiding zijn tot een

op de “emotionele uitdaging”
hoe het hoort: het ritueel als reactie
ijken niet wordt geduld door de
kent strenge regels, waarvan afw
machthebbers, vormgevers ‘meesters’ van de gebeurtenis. de
n de ruimte voor verwerking.
hoe je het ook wilt noemen, bepale
n van je eigen echte pijn tijdens
probeer maar eens te schreeuwe
gedenken van de pijn van
het verordoneerde zwijgen voor het
je je nauwelijks kunt vooranderen, van vorige generaties die
niet kent. je eigen pijn, die
stellen. de pijn van anderen die je
is....35
zich opdringt, juist als iedereen stil

35

ing; zie vooral de

_Dodenherdenk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale
paragraaf “incidenten”.

raard af van de gevoelde
de uiting van dit conflict hangt uite
up, en van de acceptatie
afstand/ verschil tussen in-/ out-go
van geweld binnen de
van bepaalde vormen en gradaties
normen van de in-group.
is het wel een conflict?
hoe zouden we het dan noemen?
onbegrip?, sorry
even niet door dat ik
had niet gehoeven, maar had het
zo lineair reageerde...
stellen als duitsers
volgende keer ga ik me niet zo aan
enking, of russen of
mee gaan doen bij de dodenherd
n dood
wie dan ook - ze zijn allemaal eve
maal even groot.
de pijn van de nabestaanden is alle
en ongelijk hebben ze toch
zijn ze ook allemaal
en schuldig aan het een of ander
allemaal idioten
wat te doen?
36

37

t
gepaste minderheid zich af: zij kies
evengoed zondert ook de niet aan
trek
aan
en
nde
ligge
d
zo voor de han
voor een exo-positie door de toch
de
e
rme
daa
en
.
ken
trek
te
el
twijf
el in
kelijke eenduidigheid van het app
rmee de legitimiteit van de voor de
daa
en
,
ning
orde
de
van
it
imite
legit
rderheid, te ondermijnen.
hand liggende emotie van de mee
dat wordt dan de “out-goup”

humor kan dan nog wel eens helpen

kitsch wordt camp en krijgt daarmee een omgekeerde, en ambiguë, lading.

waar je een kunstwerk/interventie inzet om aandacht te richten op het
oprekken, doorbreken van gewoontes en patronen, sluit je ook iets af: de
aandacht voor de patronen en de voordelen die zij opleveren. patroonherkenning maakt het leven stukken makelijker als wanneer je elk wiel opnieuw
moet uitvinden. het leven wordt simpeler, voorspelbaarder overzichtelijk
- leefbaar. met zo nu en dan het gevaar dat je patronen ziet die er niet zijn astrologie, religie, bijgeloof e.d., met als uitwas dat je aan dat soort patronen
ook nog een causaliteit attribueert.

of andere vormen van disrumperen, verstoren, laten ontsporen

voortdurend aandacht voor alle details, de hele complexe densiteit van het
leven, alles steeds weer als nieuw ervaren, als ‘voor het eerst’ ondergaan: ‘t
is niet te doen.

humor kan dan nog wel eens roet in het eten gooien
humor kan dan nog wel eens helpen het escalerende patroon in een vroeg
stadium te doorbreken, omdat humor - net als geweld - een radicaal ontregelend effect heeft: bewerkstelligt een radicale verstoring van verwachtingsen gedragspatronen.

en niets zonder risico
de passie waarmee ik mensen op sleeptouw neem in mijn werk - waarmee
ik jou probeer op sleeptouw te nemen in dit werk, kan ons even goed op
ee disbelief? n weliswaar inniovatief, maar toch ook behoorlijk dwaalspoor
leiden.
dat maakt me verantwoordelijk. en dat ontslaat jou dan weer niet van verantwoordelijkheid; maar je had mij, als maker van het werk, door de ‘suspension of disbelief’, krediet gegeven, en daarmee hoor ik dan weer verantwoord om te gaan. dat krediet geven doe je zelf. maar ik zet je ertoe aan
- als het me lukt...
niets zonder twee zijden
waar je een kunstwerk (of een interventie met een vergelijkbare pretentie)
inzet om aandacht te richten op het oprekken/doorbreken van patronen,
sluit je tegelijk ook iets af: de aandacht

dat krediet houdt voor jou een risico in. maar mijn actie als maker ook - wat
als je er niet van wilt weten?
risico’s nemen moet je kunnen. moet je ook durven. en moet je kunnen
verantwoorden
het is mijn eigen passie die me drijft het sublime op te zoeken.

.

of het is jou passie, als je ook iets maakt, presenteert, een interventie uitvoert in een organisatie of in de samenleving, die je drijft om
het sublime, gevaarlijke op te zoeken. maar als je anderen verleidt?
passie verblindt, was het toch? passie doet je de berg beklimmen, of een andere gevaarlijk sublime idioterie uithalen,
ongeacht de risico’s (zo goed als...) een kick, soort van drug.
en als je sensatiebelust bent - thrillseeker - een soort van
verslaving.

alleen kan ik dat doen zoals ik wil
maar de esthetiek ervan?
alleen kun je dat doen zoals je wilt
maar de erotiek ervan?

zoals toen
we gingen de bergen in, en terwijl we al
onderweg waren, kwamen we erachter dat we voor het eerst op onze tochten - ons kompas
waren vergeten. en dat je dan denkt: ‘nou ja,
is nog altijd goed gegaan, kan me ook orienteren op landschap en kaart. en de ander aarzelt wel, maar we gaan door, ik dring aan en
we gaan door, ik relatieveer en we gaan door.
verder, het landschap belooft schoonheid, ik
wil niets missen.

en de volgende ochtend worden we wakker, in
ons tentje op de berg, en ik wil water halen
uit de beek die we vlak bij horen klateren.
en een keer buiten is de mist zo dicht dat je
bij de beek al met geen mogelijkheid de tent
meer kunt zien. en later moeten we verder
lopen, niet genoeg vooraad om er een dag te
wachten tot dat de mist verdwijnt. en de mist
blijft de hele dag even dik, de hele berg,
het landschap onder ons in nevelen gehuld. we
weten wel hoe we verder willen lopen, welke
kant op - maar hou je die richting ook werkelijk aan?
zo nu en dan: even een korte blik door de
vlarden op het landschap onder ons: scherp
kijken, details herkennen, het beeld onthouden en vergelijken met het relief van de
kaart. we zien het patroon van bossen en
rivieren onder ons - het patroon op de kaart
het zelfde? dan merk je pas hoe sterk tijd,
geologie en erosie het landschap hebben gevormd en elk dal een bijna vergelijkbare vorm
hebben meegegeven als het volgend en het andere het het dal daar weer naast, verder naar
het noorden. is dit wat we zagen? is dit wat
we wilden zien?

is dat daar
den zien om
een herkend
te gaan? of
len en bang

beneden het landschap wat we wilmaar de legitimatie te hebben van
patroon, de legitimatie om verder
is het de reden om te vertwijfete worden?

we moesten op een hoogte rond de berg blijven
lopen om te weten waar we waren; maar niet te
ver met zijn ronding mee gaan. maar hoe herken je dat je het punt hebt bereikt waarop je
moet afdalen?

als we anderen meenemen in ons verhaal, in onze passie, als je daarmee hun wereld en hun werk op zijn kop zet?
met die verdomde sublime interventie van je?
met de volgende advertentie zocht Ernest Shackleton in 1913 zeelieden
en wetenschappers voor zijn expeditie naar de zuidpool: “Men wanted
for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete
darkness. Safe return doubtful. Honour and recognition in event of success.” voor 28 plaatsen aan boord kreeg hij 5000 sollicitatiebrieven.

