
30.10.09  De Groene AmsterDAmmer    33

Essay Het kunstenaarschap als politiek commitment

Post-propaganda
Droeg kunstenaar Jonas Staal met zijn werk bij aan de opkomst van Geert Wilders? 
Ja, zegt hij zelf. Kunst is onlosmakelijk verstrengeld met de politiek, met de macht. 
Niks soevereiniteit. Hij betuigt zijn trouw aan de belofte van Joseph Beuys: een 
eenwording van leven en kunst. Jeder Mensch ist ein Künstler. Door Jonas staal

perspectiefdanookals ‘entartet’bestempeld,omdatheteenkunstzou
zijndiedeeigentrivialeverlangensenvalsevrijheidsidealenvooropstel
de,inplaatsvandewilvanhetvolkteverbeeldenendaarmeedemacht
tezetelen.

De twee zoJuistbeschrevenbenaderingswijzenvankunstinrelatietot
politieklijkendustegengesteldaanelkaartezijn:waardepropaganda
indepubliekeopiniegelijkstaataanondubbelzinnigeideologischever
tegenwoordiging,trektdehedendaagsekunstopalshaarabsolutetegen
pool:vrijvandebeladen‘intolerante’en‘gevaarlijke’staatsideologieuit
hetverleden.Tochzijndezewaardendietussenneusenlippendooraan
dehedendaagsekunstwordentoegeschrevenalseentolerantendivers
métierallesbehalvevrijvaneenideologischebasis.

Ik geloof namelijk niet dat de ‘betrokkenheid’ van de politiek
voortkomt uit de overtuiging dat ‘kunst kan verrassen, stimuleren en
inspireren’(GroenLinks)en‘bruggenslaat,trotsenhoopbiedt’(pvda).
Ook hecht ik weinig waarde aan de schijnautonomie die politici nog
immeraanhetkunstenaarschapwensentoeteschrijvenwanneerzijstel
lendat‘debetekenisvancultuurhetbestewordtbevorderdalszijinhou
delijkvrijwordtgelaten’(vvd)of‘deoverheidzichnietmoetbemoeien
metdeinhoudvankunstencultuur’(d66).Ikgeloofdatjuistdergelijke
definitiestonenhoenauwdebeeldendekunstalspropagandamiddelis
verbondenmethetNederlandsestaatsbestel.Wantvormtdebeeldende
kunstnietprecieshetgewenstegezichtvanhetdemocratismewanneer
zijzelfkritisch,bevragend,open,tolerant,continuinontwikkelingenvol
interessevooranderenis?Enishetdannietuitermateaangenaamvoor
depolitiekomtesprekenoverdewijzewaaropzijdekunst‘vrij’en‘onaf
hankelijk’willaten,wanneerdebeeldendekunstpreciesdeze‘vrijheid’en
‘onafhankelijkheid’alshaarvoornaamstekenmerken–haartrademark 
–opvoert?Enzijnhetnietookpreciesdeze‘vrijheid’en‘onafhankelijk
heid’dietotdekernwaardenvanhetdemocratismebehoren,envormen

wij daar als kunstenaars, wat wij ook doen, niet de pleitbezorgers bij
uitstekvan?

Wat zou er van al de vrijheden en verheffende waarden van het
democratismewordenalshetnietdekunstenwarendiedezewaarden
uitdroegenenzecontinuvanbewijslastvoorzagen?Isditdanooknietde
feitelijkeopdracht diedestaataankunstenaarsheeftgegevenmetbehulp
vanallerhandefondsen,belastingkortingenenkunstopleidingen:omhet
succesvandevrijesamenlevingaanhaarburgersenaanderestvande
wereldtetonen?

Ik concludeer datwij het ons als kunstenaars niet kunnen veroor
lovendevalsesoevereiniteitenschijnvrijheidvandekunsteninstandte
houden.Dekunstenwordennogimmerbepaaldinsamenhangmetde
macht,enofwijhetnuwillenofniet,hetzijndekunstendiehaarverbeel
denenzekerstellen.Dekunstenzijnnietopnieuw,maarnogsteedshet
propagandamiddelvandestaat.Daarommoetentermenalspropaganda
en staatskunst ter discussieworden gesteld, en in het heden opnieuw
gecontextualiseerdworden.

Eriseengrootverschiltussendepropagandauithet(dictatoriale)ver
ledenendekunstendiededemocratischeideologievertegenwoordigen.
Datverschilisgelegenineenvandekernwaardenvandezeideologiezelf:
hetelementvanonderhandeling.Dedemocratischemachtiseenmacht

in 2005 realiseerDe ikanoniemeenserievan21zogenaamde‘berm
monumenten’ bestaande uit witte rozen, kaarsen, knuffelbeertjes en
ingelijsteportrettenenfotocollagesmetafbeeldingenvanGeertWilders.
Wildersvoeldezichdoordezereeksuitstallingenbedreigdendeedaan
giftebijdepolitie,ditondankshetfeitdatverscheidenepolitiewoordvoer
dersgedurendehunonderzoekduidelijkmaaktendatzijernietzekervan
warenofzetemakenhaddenmeteenvormvanbedreigingofmeteen
steunbetuigingaanhetadresvandepoliticus.Ikwerdnabekendmaking
vanhetprojectgearresteerdendriejaarlangvervolgdvoor‘bedreiging
metdedoodvaneenlidvandeStatenGeneraalderNederlanden’.Dit
resulteerdeintweerechtszaken,respectievelijkbijdearrondissements
rechtbankinRotterdamenhetGerechtshofinDenHaag,dieikgezamen
lijk onderbracht in wat ik een totaalregie noem: het projectDe Geert 
 Wilders werken 2005-2008.

Inmiddels–eenjaarnadelaatsterechtszaak,dievooreentweedemaal
totvrijspraakleidde–isereenvraagdiemijveelvuldigisgesteld.Name

lijkofiknietmedeverantwoordelijkbenvoorhetsuccesvanWilders.Of
dezeseriewerken–diezichrichtteopderelatietussenhetfenomeenvan
hetbermmonumentenhetbelangvanpersoonscultusbinnenpopulisti
schepolitiekestromingen–nieteenbasisheeftgevormdvoorWilders’
publiekemartelaarschapenstatusalsonaanraakbaarmediaicoon.

Hetwastenslottezodattoenikdeeerstereeksbermmonumentenrea
liseerdeWildersinpeilingenvoordelandelijkeverkiezingenslechtséén
zetelvertegenwoordigde.Eenjaarnadevoltooiingvanmijnwerkhadhij
erinmiddelsnegenindewachtgesleeptenditjaarnogwondepoliticus
metzijnPartijvoordeVrijheidvierzetelsinhetEuropeesParlement.

Kortgeledensprakikeencollega,enhijzei:‘TelkensalsikWildersop
televisiezie,denkikaanjou.Enikkannietloskomenvanhetideedatzijn
succesietsmetjouwwerktemakenheeft.Datjijhemhebtgeholpen.’

Datkoniknietontkennen.Ikhebmijimmersdoormiddelvanmijn
werkverbondenmetdemediaicoonWildersendeontwikkelinginde
Nederlandsepolitiekdiehijvertegenwoordigt.Maarikhadernetzogoed
ietsmeevandoengehadindienhijgeenzetelhadgewonnen,ofwanneer
hijtussentijdswasoverledendooreenaanslagofeenhartinfarct.Aldeze
uitkomstenhaddeneengevolggehadvoormijnpositiealskunstenaar.
Mijkandemonisering,elitarismeenpopulismewordenverweten,afhan
kelijkvandeontwikkelingvanWildersenzijnpartij.

Voormij betekent het kunstenaarschap een commitment aangaan.
Hetbetekentdatikmijpositioneerindewereldendatikbereidbenover
dezepositieverantwoordingafteleggen.Mijncommitmentisgerichtop
depolitiekewortelingvandebeeldendekunst.Wantdekunstzoalswijdie
inNederlandkennenisopfundamentelewijzegevormdenbepaalddoor

depolitiek:dieondersteuntnamelijknietalleendekunstenfinancieel,
maarfaciliteertookdezogenaamdeethiekvan‘verworvenvrijheden’die
–zoalsalgemeenverondersteldwordt–noodzakelijkzijnvoordekun
stenomalssoevereinwerkveldtekunnenfloreren.

Het ismijnovertuigingdatdekunstonlosmakelijkmetdepolitiek,
metdemachtverstrengeldis,endatheefttotgevolgdatdekunstende
politiek–bewustofniet–eencoauteurschapvervulleninhetvormgeven
vandewereldzoalswijdiekennen;eenwerelddiegedefinieerdwordt
doordedemocratischeideologie:hetdemocratisme.

anDersom is Ditnetzogoedhetgeval:depolitiekisaltijdnauwaan
dekunstenverbondengeweest.Zonderhetbeeld–enditleertdenauwe
verwantschaptussenkunstendictatorialeregimesuitdetwintigsteeeuw
ons–kandemachtzichnietalszodanigherkenbaar maken.Wanneer
menzichtwilkrijgenopdevraagwatmachtnueigenlijk isenhoede
kunstdemachtconstitueert,dandientdegeschiedenisvanhetDerde
Rijkalsschoolvoorbeeld,eenrijkwaarineenenkeleman–nietvoorniets
eengefaaldekunstenaar –hetcentrumvormde.Eenrijkwaartweebril
jantekunstenaars,filmmakerLeniRiefenstahlenarchitectAlbertSpeer,
onsleerdenwathetbetekentdemachtteconcretiseren.

Dehedendaagse kunst, en ik richtmij numetnameopdeNeder
landse kunst, heeft alles in hetwerk gesteld om dergelijke parallellen
onmogelijktemaken,omrelatiestussenkunstenpolitiekemachttegen
tegaan.Ondergeenbedingmaghetdeschijnhebbendatonzekunste
naarsdepropagandistenvanonspolitiekesysteemzoudenzijn.Ingeen
gevalmagde indrukwordengewektdatdepolitiekdeagendavande
kunstenbepaalt:vanhaarwordtjuistverwachtdewegvrijtehoudenvan
ideologischeobstakels,zodatdekunsthaarvrijheidsethiekonbelemmerd
uitkandragen.

Eenieder die wel eens recensies over beeldende kunst leest of een
catalogusvaneententoonstellingofkunstenaaropenslaatzalenigszins
bekendzijnmetdeongeschrevenregelsdievandaagdedagbinnenhet
kunstinstituutwordengehandhaafdomtebepalenofeenwerkaldanniet
kwalitatiefinordeis.Ikhebhetdanvooraloverkunstwerkendiezichzelf
opwatvoorwijzedanookmaatschappelijkoriënteren,waarinonderwer
penvansociopolitiekeaardhetfeitelijkemateriaal vormen.Kunst,zo
wordtindezeongeschrevenregelsverondersteld,dientdesamenleving
spiegelsvoortehouden;zijmoetvragenoproepenoverdewereldomons
heen;zijmoetambiguzijn,gelaagd;zijmoeteenwereldtonenwaarin
niet zomaar over éénwaarheid gesprokenwordt,maar altijd over een
veelheidvanwaarhedenenwerkelijkheden.Vandekunstwordtdusver
wachtdatzeopenentolerantis,enerallesaandoetomdogmatismeen
ideologischeinstrumentaliseringtegentegaan,omzodefoutenuithet
verledentevermijden.

Deze ongeschreven waarden van de hedendaagse kunst zijn
tegengesteld aan de propagandakunst die geproduceerd werd in dic
tatoriale regimes. Propaganda wordt geassocieerd met een ondubbel
zinnige vertegenwoordiging van ideologie; de kunsten hebben hierin
slechts een instrumentele rol te vervullen. De kunst die in het Derde
Rijk haar eigenwaarden en vrijheden centraal stelde werd vanuit dit

Links: De Geert wilders werken (oPs-dossiernummer 2005137109), 2005.  

rotterdam/Den Haag. serie van 21 installaties, anoniem uitgevoerd op 

vier dagen in april 2005. De installaties bestonden uit een collage van foto

afbeeldingen van Geert Wilders die met nietjes bevestigd was aan bomen, 

een ingelijste foto van Wilders, een teddybeer, waxinelichtjes in glaasjes, en 

witte rozen. Fotograaf onbekend

rechts: monument voor de verjaagde rotterdammer, 2008. schetsfase.  

In opdracht van ronald sørensen/ Leefbaar rotterdam. 3D vormgeving:  

sjoerd oudman

Mij kan demonisering, elitarisme en 
populisme worden verweten, afhankelijk 
van de ontwikkelingen van Wilders’ partij
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radicaleverlichtingsdenkersgezienalseenkniebuigingnaarallochtonen,
bijvoorbeeldalshetgaatomhet segmentvandepubliekeomroepdat
doorreligieuzegroeperingen(lees:moslims)wordt ingevuld,hetrecht
opstaatsburgerschap(radicaleverlichtingsdenkerswensenallochtonen
meereisenopteleggendanautochtonen)ofbijhetoprichtenvanpoli
tiekepartijen(radicaleverlichtingsdenkersverzettenzichtegenhetidee
vaneen‘moslimpartij’).

Opnieuwzoukunnenwordengestelddatookditprojectnietsanders
isdanhet(door)voerenvangemeentelijkbeleid:hetafrondenvaneen
initiatiefvandeoverheidzelfbinnendecriteriadiereedsdoordezeover
heidgeformuleerdzijn.Maaropnieuwkanookwordengestelddatde
ideologische inconsequentheiddie juistdoorhetconsequentuitvoeren
vanditbeleidzichtbaarwordtgemaaktdeessentievanhetdemocratisme
terdiscussiesteltencorrigeert.

De kritiek Die regelmatig op de hiervoor genoemde projecten wordt
gegevenisdatdegehanteerdestijlmiddelenvollediggedicteerdzijndoor
depolitiek,dathetesthetischeen‘autonome’strevennaareenkunstdie
‘gewoonkunstmoetkunnenzijn’indeverdrukkingraaktdoordewijze
waaropikvandebeeldendekunstcontinuverantwoordingeisvanhaar
ideologische–endaarmeeinstrumentele–vormingdoordepolitiekvan
hetdemocratisme.

KunstcriticusHansdenHartogJagerbijvoorbeeldverzettezichenke
lejarengeledenhevigtegendezebenadering:‘Opditmoment(…)[is]
debeeldendekunsterjuistbijgebaatophaarhelderste,meestelemen
tairemeritestewordenbeoordeeld:dievandebeeldendevorm.(…)Ein
delijkwordenkunstenaars[dan]niet langer (mede)afgerekendopde
ideologischeoffilosofischeladingvanhunwerk,maarwordenzeweer
beschouwdalsmensendieinstaatzijnzeeruitzonderlijkedingentedoen,
eigenwereldentebouwen,metverfenlinnen,metaalenpurschuim,en
houtenfotografie–alsofdatnietgenoegis.’

Mijnpositieishelder:nee,ditisinderdaadnietgenoeg.Rijenvan‘vak
mensen’–deChinesekunstenaarsfabriekenvooraan–staannogimmer
klaaromons in te leiden indeverlokkingenvanhetambacht. Ikben
ervanovertuigddatpaswanneerwijdepolitiekevormingenbeïnvloe
dingalsdebasiserkennenvanhetkunstenaarschaperruimtezalont
staanomonszelfalsmeerdaninstrumentenvanhetdemocratismeeen
maatschappelijkepositietoetekunneneigenen.

Eenvandebelangrijkstemotto’svandeDuitsekunstenaarenmede
oprichtervandepolitiekepartijDieGrünen,JosephBeuys,iswaarschijn
lijk:‘Jeder Mensch ist ein Künstler’.Dieuitspraakisvaakalsrelativerend
geïnterpreteerd,wantals iedereeneenkunstenaaris,hoeonderscheidt
kunstzichdannogvanwelkeanderedisciplinedanook?Ikzouzeggen
dathetBeuysjuistnietgaatomeenautonoomofindividueelkunstenaar

schap,hetgaathemomeenvisieopdesamenlevingwaarbijhetsociale
organisme een totaalkunstwerk vormt,waarin alle disciplines die zich
richtenopdevormingenhetgebruikvanhetpubliekedomein–depoli
tiek,hetrechtendekunsten–eeninterpretatievanuitdekunstdienen
te ondergaan.Omdat zij allepotentieel creatieve, radicale en confron
terendedisciplineszijn (ofzoudenkunnenzijn)diezichrichtenopde
meestfundamentelevragendieinhetmenselijkelevenspelen:watishet
individuinrelatietotdesystemendiehetüberhauptmogelijkmakenom
overeenindividuofsysteemtespreken?

Het democratisme was voor Beuys geen domein waar slechts de
politiekeenrolintespelenhad,zijndemocratismeiseenideologische
structuurdie inherentmetzichzelf inconflict is.Hetgelijkheidsideaal,
devrijheidvanmeningsuitingenhetrechtvrijelijkelkereligietemogen
belijdenstaanonvermijdelijkcontinuinspanningtotelkaar.Hetdemo
cratismeisdaarmeeperdefinitieambigu,vervreemdendentegenstrijdig.
Juistinhetconsequentvoortzettenvandezeambiguïteit,vervreemding
entegenstrijdighedenkaneenwerkelijkeemancipatoirepolitiekmogelijk
worden.Deillusoirescheidingtussenhet‘maatschappelijke’enerzijdsen
het‘kunstzinnige’anderzijdshoudtonseenvalseagendavoor,metcritici
alsDenHartogJagervoorop,diede‘beeldendevorm’ende‘uitzonder
lijke’kwaliteitenvankunstenaarsalsstokpaardjesgebruikenomeenwer
kelijkradicalekunstindekiemtesmoren.Zijhoudenonseenwortelvoor
metalsdoeleenoverzichtelijkendaarmeefeitelijkongecompliceerdidee
vandekunstenovereind tehouden: eenkunstwaarin slechts spiegels
wordenopgehoudenenvragenwordengesteld,maarwaarinnooiteen
wezenlijkepositiewordtingenomen.Eenkunstwaaringeenenkeleaan
sprakelijkheidgeldtvoordewijzewaaropspiegelswordenvoorgehouden
ofvragenwordengesteld,endiezichzelfweigertaftevragenwaaraldeze
spiegelsenvragenfeitelijktoeleidenendoorwieenwaaromdezefunctie
als‘vragenstellers’eigenlijkistoegekend.

MaareencommitmentaangaanmetBeuysbetekentookdeverant

woordelijkheiddragenomonderdeeltezijnvanenbijtedragenaande
manifestatievandemacht.Hetbetekentdatdekunstgeenenkeleaan
spraakmeerkandoenopeensoevereiniteitdiehaarontslaatvandever
antwoordingdieelkevormvanmachtsuitoefeninginelkanderdomein
vanonzesamenlevingwéldientafteleggen.Datbetekentdatwanneer
iemandmijvraagtof ikhebbijgedragenaandeopkomstvanWilders,
mijnantwoordslechtseenondubbelzinnigja kanzijn.Hetbetekentdat
dekunstnetalsdepolitiekvormgeeftaandesystemenwaarinenwaar
doorwijleven.Dekunstdraagtdanverantwoordelijkheidvoordepoli
tiek,zoalsdepolitiekdatvoordekunstdoet.

Bovenal bedenk ikwat het zal betekenen omde belofte vanBeuys
–eeneenwordingvan levenenkunst–waartemaken.Endiebelofte
steltdatwijméérkunnenzijndandeoptelsomvandesystemenwaarin
wijleven.Datwijméérkunnenzijndandegewilligeslachtoffersvaneen
systeemdataltijddooreenandergedicteerdwordt.Datwijméérkunnen
zijndanmarionettendieeensindevierjaarineenstemhokvertoevenom
aanonze‘burgerplicht’tevoldoenomonsdaarnaterichtenopanderen
dieonzewereldvormgeven.

Hetisdebeloftediestelt:Jeder Mensch ist ein Künstler–iedermens
iseenkunstenaar.Aandiebeloftebetuigikmijntrouw.

Het essay Postpropaganda verschijnt bij het Fonds voor Beeldende 
 Kunsten Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam – www.fondsbkvb.nl. 
De publicatie wordt op woensdag 11 november gepresenteerd in Podium 
Mozaiek in Amsterdam – www.podiummozaiek.nl. De kunstenaar: www.
jonasstaal.nl

diezichzelfidealitertelkensweerterdiscussiewensttestellen.Zijiseen
verspreidemacht,dieelkevierjaardoorburgerswordttoegekendaantij
delijkevertegenwoordigersbinnenhetgroteregeheelvandepolitiek.Dit
isgeenmachtdiedooréénpartijwordtbepaald,maareenmachtdiehaar
uitingvindt inconsensuspolitiek.Binnenhetdemocratismeheeftmen
erallesaanproberentedoenomwatmende‘totalitairemacht’noemt
–demachtdieinhandenvandeenkelinggelegenis–geenkanstegeven.
Zelfswanneereenpartijmeteenabsolutemeerderheiddeverkiezingen
zouwinneneneenéénpartijregeringzoukunnenvormen,dannogkan
ergeensprakezijnvaneenabsolutemacht,wantdezewordtnog‘gehin
derd’doorderechtsprekendemacht,debureaucratie,politieenleger,en
vakbonden.Hetisdanookpreciesditaspectvanonderhandelingdatook
inderelatietussenkunstenpolitiekhetverschilmarkeertmet‘klassie
ke’propaganda.Demachtvanhetdemocratismeisnieteenvormig,niet
enkelvoudigmeer,enhetsysteemdatzijvertegenwoordigtisafhankelijk
vandebetrokkenheidvandekunstenominhaarwerkzaamheidtesla
gen;omhaareengezichttegeven:wantdekunstmoethiertenslottemee
instemmen.Hetdemocratismekanalleeninco-auteurschap bestaanvan
politiekenkunst.Hetisditcoauteurschapdatik‘postpropaganda’heb
genoemd.

Daarmeestaikeensamenwerkingsverbandvoortussendekunsten
depolitiekwaarinhetvormgevenvanhetprojectdatmendemocratisme
noemtdevoornaamsteinzetvormt.Postpropagandaiseenantwoordop
degrovemisvattingdiedekunstindeovergangvandenegentiendenaar
detwintigsteeeuwheeftgemaakt:haarverondersteldesoevereiniteiten
vrijheid. Juistde claimvaneeneigen soevereiniteitheefthetmogelijk
gemaaktdekunstvooreenveelheidvandoeleindenintezetten,buiten
deregievandekunstenaarzelf.

Eenneutralekunstkannetzominbestaanalseenneutralepolitiekof
eenneutraleinterpretatievanhetdemocratisme.Eenbelangrijkevraagis
nu:hoemoetenwijonshetdemocratismealsdesign,alstotaalkunstwerk

voorstellen?Watbetekenthetcoauteurschapvankunstenpolitieknu
precies,enwatzijndeconsequentieservan?

in 2007 stelDedeRotterdamsepvdapoliticusZekiBaranvooromeen
monumentopterichtentererevandegastarbeidersdieRotterdamnade
TweedeWereldoorloghaddenhelpenheropbouwen.LeefbaarRotterdam
politicusRonaldSørensenreageerdefurieus,ensteldedat‘migrantenuit
TurkijeenMarokkodeNederlandsesamenlevingpersaldomeerhebben
gekostdanhebbenopgeleverd’.Hijvervolgdetoenmettestellendater
betereenbeeldkonkomenvoordeRotterdammersdienadeoorlog‘met
vanzelfsprekendarbeidsethos’dehandenuitdemouwenhaddengesto
ken:‘Eenbronzenbeeldvaneenhavenarbeiderenzijngezin,dievreemd
rondkijkennaarhunomgevingwaarzeuitverjaagdzijn.’Eenmonument
dusvoorde‘verjaagdeRotterdammer’.

Na telefonisch contactmet Sørensen over zijn oproepbesloot ik in
samenspraakmet de politicus deze opdracht opmij te nemen en liet
ik eendriedimensionaalmodel realiserenopbasis vande specificaties
vanSørensen.TijdenseeninterviewmethemenLeefbaarRotterdam
woordvoerdervoorjeugd,onderwijsencultuurAntonMolenaarpresen
teerdeikhunhetschetsontwerp.Hunreactieswarenalsvolgt:

Ronald Sørensen: ‘Ja, ikvindhetmooi.Jeovervaltmeervolkomen
mee,maarikvindhetmooi.’

Anton Molenaar: ‘Ja,ikvindhetook...Ikweetnietofhetdebedoe
lingismaarhetisnietzoprovocerend.Ookobjectiefgezienkunjeeralle
kantenmeeop.’

Sørensen:‘Ja,ikvindhetmooi.’

Het is duidelijk dat Sørensens voorstel voor het monument in eerste
instantie alleen bedoeld was als polemische zet. Zijnmonument voor
deverjaagdeRotterdammerwasbedoeldomdeaandachtterichtenop
Barans–nognietgerealiseerde–monumentvoordegastarbeider.Daar
omvoelthijzichook‘volkomenovervallen’wanneerhijgeconfronteerd
wordtmeteenschetsmodeldatgebruiktkanwordenomhet feitelijke
monumenttemaken.Datbetekentnietdathijhetmonumentnietdaad
werkelijk tot standwilbrengen,het isalleendeeerstekeerdathijdit
concreetoverdenktomdathijzijneigenvoorstelalineersteinstantieniet
serieusnam.

JezounukunnenstellendatmijnrolindeproductievoorSørensen
die is vandepropagandakunstenaar indemeestklassiekezinvanhet
woord.Tenslottehebiknietsandersgedaandandirectgehoorgevenaan
zijnverzoekomeenbeeld,enikhebzijnaanwijzingenzoexactmogelijk
opgevolgd.Mijnartistieke inbrengbeperkt zich tothet zogoedmoge
lijkuitvoerenvanzijnbevelen.Maarmijnstelling isdathetbelangrij
keverschilmetklassiekepropagandaligt inhetelementvandekeuze,
het element van onderhandeling.Mijn feitelijke artistieke inbreng ligt
inmijnbewustekeuzeombetrokkentezijnbijdepoliticivanLeefbaar
Rotterdam.Enhet is ook dit element van de keuze datmaakt dat de
machtsverhoudingandersisdanbijdepropagandistenuithetverleden.
Wanthetisnetzogoedteverdedigendatikeeninstrumentbenvande
partijvoorhetvertegenwoordigenvanhunpolitiekeprogramma,alsdat
departijmijninstrumentisinmijnpogingendeideologischestructure
ringenhetfunctionerenvanhetdemocratismetedoorgronden.

in De eerste maanDenvan2008vervingiksamenmetschrijverVincent
W.J. vanGervenOeide straatnaamborden indeSchilderswijk inDen
Haagmet letterlijkevertalingennaarhetArabisch.Vanalleborden in
eenstraatwerddaarbijdehelftdooronsveranderd,waardoordezezowel
voorNederlandsalsvoorArabischsprekendeburgersleesbaarwaren.

HetprojectReplaced Street Signs isdevoltrekkingvaneeninterventie
diefeitelijkgeïnitieerdisdoordegemeenteDenHaag.Sindsenkelejaren
heeftdeChinesebuurtindestadstraatnaambordenverkregenwaarbij
destraatnaamzowelinhetChineesalsinhetNederlandsisweergegeven.
Maarinanderewijken,waarookgrotepercentagesbevolkingsgroepen
wonenvoorwieNederlandsnietdespreektaalis,werddezebeleidskeuze
nietdoorgevoerd.ZekerhetArabischzoueentegroottaboezijn,gezien
deassociatiemetdeislamitischecultuur,dieinNederlandmeerdanooit
ondervuurligt.Eendergelijksignaalvan‘islamisering’–notabenegeïni
tieerddoordeoverheid!–zouonacceptabelzijn.

Chinezenvormeneenbevolkingsgroepdienaaralgemenemaatstaven
ooknietbijzondergeïntegreerdis.Chinezenwonengrotendeelsinwijken
metandereChinezen,sprekenweinigtotslechtNederlandsencommu
niceren,mededaardoor,nietveelmetautochtonen.MaarrondomChi
nezenendeChinesecultuurhangteenongevaarlijkschijnselvandienst
baarheidennederigheid,ontdaanvanelkereligieuzeoffundamentalis
tischeinslag.DatmaaktChinezenklaarblijkelijktoteen‘aanwinst’voor
onzeeigencultuurengeeftzehetrechtophuneigenstraatnaamborden.
Een‘stukje’eigencultuurinruilvoorsuccesvolleassimilatie;datwilzeg
gen:alserkenningvanhungewensteonderdanigheidtenopzichtevande
‘Nederlandseidentiteit’.

Ditgegevenconflicteertmeteenvandeessentiesvanhetdemocra
tisme: het gelijkheidsideaal. Een ideaal dat ook voor radicale verlich
tingsdenkers,onderdeverdonkiaansenoemer‘gelijkemonniken,gelijke
kappen’,alsessentieeluitgangspuntgeldtinhetemanciperenvanniet
autochtonemedeburgers. Het gelijkheidsideaal is in het hedendaagse
debat rondommigranten dan ook een paradoxaal concept. Enerzijds
vormthetdebasiswaaropallochtonenwordenverplichttotassimilatie.
Zoisdescheidingvanislamitischemannenenvrouweninzwembaden
eenpuntvandebatgeweest,maarookdeverschillendegemeenteloket
tenvoormannenenvrouwen,scheidingtussenmannenenvrouwenbij
theatervoorstellingen en de wens van islamitische vrouwen om alleen
door vrouwelijke doktoren geholpen te worden. Anderzijds wordt de
wijzewaarophetgelijkheidsideaalwordtaangewenddoorpoliticidoor

De kunst draagt verantwoordelijkheid 
voor de politiek, zoals de politiek 
dat voor de kunst doet
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Straatnamen in het Arabisch zouden, 
anders dan Chinese straatnamen, een 
te groot taboe zijn 

replaced street signs, 2008. Anoniem uitgevoerde interventie waarbij straat

naamborden in de Haagse schilderswijk werden vervangen door naar het  

Arabisch vertaalde straatnaamborden. I.s.m. Vincent W.J. van Gerven oei
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