
11 juni 2015, pag. 32

Kunst voor de kunst, het leven,
of voor de beleidsmakers
Kan kunst de sa-
menleving helpen
veranderen, of eco-
logische proble-
men helpen oplos-
sen? Op het Oerol-
symposium op
Terschelling ging
het over de kunste-
naar die van zijn
eiland stapt.

J
ROB LEEMHUIS

Ja, het kan wringen, geeft Tho-
mas Lamers meteen toe: als
kunst iets níet kan, is het pro-
blemen oplossen. Toch zat het
jonge groepje performancekun-

stenaars waar hij bij zit, het Collec-
tief Walden, maar mooi met de be-
hoefte de wereld te veranderen. ,,We
moesten echt uit de kast komen als
geëngageerde artiesten. We hebben
idealen, bijvoorbeeld over het idee
dat er geen hiërarchie hoort te zijn
tussen mensen en de natuur.’’

Misschien, als mensen geraakt
worden door de schoonheid van wat
je maakt, verandert er iets in hen, is
Lamers’ stille hoop.

De kunst met een maatschappe-
lijk doel is terug, en hoe. Al sinds de
jaren tachtig was het steeds meer de
norm geworden dat een kunstenaar
zich in zijn eigen universum ver-
schanst, maar nu moet hij weer wat
bewerkstelligen. Samen met bewo-
ners van een achterstandswijk de ei-

gen problemen aanpakken, bijvoor-
beeld. Of samen met een weten-
schapper het uitsterven van weide-
vogels aan de kaak stellen.

Die trend wordt de afgelopen ja-
ren sterker, en zeker Oerol draagt
daaraan zijn steentje bij. Geen won-
der dat het maatschappelijke nut
van kunst gisteren de rode draad
vormde bij het symposium dat elk
jaar aan het theaterfestival vooraf-
gaat.

Aan ambitie geen gebrek, immers.
Met Sense of Place, Oerols bijdrage

aan Leeuwarden Culturele Hoofd-
stad, moet dankzij kunst de invloed
van de mens op de natuur worden
blootgelegd. Door een grote Mondri-
aankwelder, bijvoorbeeld. Als je dan
extra toeristen naar de regio trekt,
damt dat ook weer de bevolkings-
krimp in. Het plan Holwerd aan Zee,
waarbij de Waddendijk moet worden
doorgestoken om het Friese land
weer met de zee te verbinden, is van
hetzelfde laken een pak.

De kunstenaar met een maat-
schappelijke roeping bleef lang wat

onder de radar, maar ook dat veran-
dert. Neem The Art of Impact, een
fonds dat door onder meer het Lette-
renfonds en het Mondriaanfonds in
het leven is geroepen om deze arties-
ten te steunen, met focus op leef-
baarheid, klimaat, zorg, enzovoort.

Toch zitten er addertjes onder het
gras, vond gespreksleider Trevor Da-
vies, directeur van het Copenhagen
International Theatre: ,,Komt kunst
zo middenin de samenleving te
staan, of raakt kunst juist verwa-
terd?’’

‘We moesten
echt uit de
kast komen’

Het eerste, vond theatermaakster
Titia Bouwmeester beslist. ,,Kunst
maakt deel uit van het systeem. Als
kunstenaar moet je dat ook zijn.’’
Juist Leeuwarden heeft laten zien dat
het ook kán, vond Harmen van der
Hoek van De Culturele Hoofdstad.
,,Toen Leeuwarden nog kandidaat
was, had de politiek geen idee wat ze
ermee aan moesten. Het benoemen
van problemen als armoede en het
verlies aan biodiversiteit, dat is uit
de samenleving gekomen en is zo op
de politieke agenda gekomen.’’

Maar dreig je als kunstenaar niet
‘geëngageerd’ te worden omdat be-
leidsmakers er subsidie voor over
hebben, vroeg Davies zich af. Floris
Lieshout van Art of Impact was er
optimistisch over: ,,Beleidmakers
moeten kunstenaars niet willen op-
leggen wat ze moeten doen. En be-
leid volgt op wat er in de maatschap-
pij gebeurt. Maar bedenk wel dat er
hard op kunst is bezuinigd. Daarom
zijn er zeker kunstenaars die eerst
achter het geld aan gaan.’’

Met die verdenking was ook het
Collectief Walden geconfronteerd,
vertelt Hella Godee bijna gniffelend.
Zij is de filosofe van de ploeg, die ver-
der bestaat uit een producer, een ac-
teur, een dramaturg en een bioloog.
,,Iedereen zei dat beleidsmakers
daarvan smullen. Maar dit was ge-
woon helemaal ons eigen idee.’’
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