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De filosoof Immanuel Kant is de filosoof van ‘Sapere aude’, durf te
denken. Wie durft te denken, die durft te ‘kantelen’, vrij naar Kant.
Dat wil zeggen: durven om een zaak van alle kanten te bekijken, te
onderzoeken, om te draaien, zoals beeldend kunstenaars vaak doen.
In de politiek is er de afgelopen tijd veel aandacht voor twee
bepaalde kanten:
» de bovenkant en de onderkant, de ‘elite’ en het ‘volk’, winners en
losers.
» Ook de ‘buitenkant’ staat meer dan normaal in de belangstelling;
het imago.
Daarom ben ik aan de hand van Immanuel Kant op zoek gegaan naar
andere kanten: de ‘binnenkant’ en de ‘zijkant’. Deze kanten zeggen
vaak meer over het geheel dan de buitenkant, of de boven- en
onderkant.
Ik heb vijf kunstenaars gezocht waarvan ik vermoedde dat er
verwantschap is tussen hun kunstproductie en het schrijf- en
denkwerk van Kant. Alle vijf zijn lid van Kunstenaarsvereniging De
Ploegh. Vier van hen heb ik uitgenodigd om de binnenkant en de
zijkant te verbeelden.
Associaties bij de ‘binnenkant’ kunnen zijn:
» Introspectie
» Ziel
» Geheim
» Black box
» Herinnering
En zo kom ik uit bij de kunstenaars Peter van den Akker, Ron Jagers,
Marieloes Reek en Maartje Strik.
Associaties bij ‘zijkant’ kunnen zijn:
» Onzijdig
» Onbelicht
» Onevenredig
» Onvermoed
Ik heb aan Hannah Blom gevraagd deze kant van Kant te kiezen. In
maart 2017 ben ik op bezoek gegaan bij alle vijf kunstenaars in hun
atelier. Vijf kunstenaars, vijf ateliers, vijf maal Kant, vijf maal totaal
anders.
En in gesprek met elkaar hebben we besloten dat elk van de vijf ook
een ‘Zelfkant’ voor de tentoonstelling in de Mariënhof maakt.
Gerard de Kleijn
1 september 2017
gastcurator
www.gerarddekleijn.nl

Immanuel Kant

Geen affaires met vrouwen, geen grote
conflicten, geen reisavonturen, geen roddels.
Immanuel Kant was in zekere zin een saaie
man. Hij werd in 1724 in Königsberg geboren,
studeerde er, doceerde er en stierf er in
1804, bijna 80 jaar oud. Hij kwam de stad
amper uit. Hij had angst voor sex, luchtte zijn
slaapkamer nooit en kende de wereld alleen
uit de reisgidsen die hij verslond.
Zijn denkwerk daarentegen was
hemelbestormend, gekmakend van
complexiteit, avontuurlijk en riskant.
Hij was een laatbloeier. Rond zijn zestigste
lukte het hem zijn diepzinnigheid in drie
boekdelen uiteen te zetten. De studie van
de natuurkunde en Newton hadden hem op
het spoor van wezenlijke vragen gezet. Zijn
motto voor zijn denkend leven werd: “Ik zal
mijn weg inslaan en niets zal mij beletten
hem voort te zetten.”
Filosoof Eric Brinckmann schrijft over Kant:
“Kant benadrukt de superioriteit van het
menselijk denken boven de natuurkrachten;
hoe immens indrukwekkend bijvoorbeeld
bergen ook zijn, de mens is uitstekend in
staat ze te bestuderen en te analyseren.”
(uit ‘Denken over binnen en buiten door de
eeuwen heen’, 2015)
Zijn hele leven is Kant op zoek naar een
universele morele richtlijn, niet gebaseerd
op de Bijbel of de Koran, maar op de rede.
Hij sluit aan bij één van de kardinale
deugden van Plato: moed.
(Plato onderscheidde vier kardinale
deugden: verstandigheid, gematigdheid,
rechtvaardigheid en moed).
Immanuel Kant zegt:
“Durf te denken en handel uit goede wil.”
“Heb de moed je van je eigen verstand te
bedienen.”
Kant formuleerde een universele richtlijn, de
beroemd geworden categorische imperatief
“Handel altijd zo dat u kunt willen dat het
principe van uw handelen een algemene wet
wordt”.

Edoch, het is hem niet gelukt de moraal
definitief te funderen.
Vandaag de dag bestaat er meer waardering
voor de zoektocht van Kant dan voor zijn
conclusies. Zijn teksten zijn omslachtig,
hij heeft geen oog voor de moraal van de
burgerlijke ongehoorzaamheid, maar zijn
werk bevat prachtige zinnen om lang op te
kauwen.

mensenmens - 2014 - cortenstaal - 90 x 28 x 16 cm

Peter van den Akker

peter
“Vanuit verschillende invalshoeken onderzoek ik mensen in allerlei gedaantes... in een balans tussen conceptueel
en persoonlijk.”
kant
“Handel altijd zo dat je kunt willen dat iedereen zo handelt.”
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la luce mistica - 2010 - papier - 60 x 50 cm
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In het atelier van
Peter van den Akker
7 maart 2017
Peter van den Akker woont
en werkt in Kortenhoef, in een
prachtig hoekpand waar vroeger
de Albert Heijn zat. Kortenhoef
is in kunstenaarskringen bekend
geworden door het schilderwerk
van Constant Gabriël, die het
Hollandse landschap daar 140 jaar
geleden vastlegde.
Peter van den Akker is van huis
uit minder met het Hollandse
landschap bezig. Hij trekt
meer naar de stad en naar
mensbeelden. En daarbij gebruikt
hij allerlei materialen. Zijn atelier
puilt er vanuit. Schilderijen,
tekeningen, keramische vazen,
beelden in cortenstaal, grafisch
werk, collages.
Dankzij een langdurig verblijf als
artist in residence in Italië in 2010,
is het groene landschap toch
zijn werk binnengeslopen. Ik zie
pijnbomen en vijgenbladeren. Zijn
Italiaanse periode markeert een
overgang naar lichter en opener
werk.

kant en zijn sterren - 2017 - doek - 90 x 90 cm

Waar is Kant?
Ik zie in het werk van Peter van
den Akker citaten van Flaubert en
Spinoza.
Kant is indirecter aanwezig. Waar
Kant zegt ”Durf te denken”,
probeert Peter van den Akker
juist minder in zijn hoofd te zitten,
impulsiever te werk te gaan, los te
laten.

floating time and distance - 2017 - 150 x100cm

colored people heads and bodies 2 - 2016 - papier - 50 x 40 cm
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Kant zocht een universele morele
richtlijn, gebaseerd op de rede en
geldig voor iedereen.
Peter van den Akker zoekt
het meer in de richting van
medemenselijkheid, mededogen,
empathie. Voor de tentoonstelling
in de Mariënhof schildert Peter
“Kant en zijn sterren”. Hij licht
toe:” De onderlaag van het
schilderij is een portret van Kant
als een oude foto in de kleur die
ik mij herinner van albums van
vroeger. Verder lezend over Kant,
kwam ik het citaat op zijn graf
tegen “wie naar de sterren kijkt
voelt zich verpletterend nietig,
niettemin stijgt onze geest uit
boven elke materie”. Als laatste
laag heb ik daarom de sterren
aangebracht die zowel naar buiten
als naar binnen stralen.”

la colina di Vinci lonely land - 2010 - 45 x 60 cm
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tussenkant - 2017 - metaal verf - 195 x 120 x 270 cm

Hannah Blom

Hannah
”Ook nadat een beeld klaar is, moet het een open ruimte creëren voor de waarnemer.”
Kant
”Ruimte en tijd zijn de constituerende beginselen van alle ervaring: ruimte en tijd maken ervaring eerst mogelijk.”
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z.t. - 2017 - metaal- 78 x 52 x 13 cm
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In het atelier van Hannah Blom
20 maart 2017
In het atelier van Hannah
Blom ligt een opengereten
kippenslachtmachine achteloos in
een hoek.
De witte kippenveertjes kleven
nog aan de zijkant van het metaal.
Het lijkt een wrede installatie die
zijn beste tijd gehad heeft.
De witte veertjes maken een
onschuldige indruk.
Hannah Blom zet haar lashelm
af. Meestal werkt ze met metaal.
Soms met hout. Brons doet ze niet
meer.
Met hout en karton maakt ze
subtiele voorstellingen, poëtisch.
Haar werk van metaal laat veel
aan de verbeelding over. Daarom
geeft ze meestal geen titels.
(Overigens wel bijnamen, zoals
‘De lange op pootjes’ en ‘Anna’).
Een scharnierwerk heeft ze ooit
wel expliciet benoemd: ‘Soms
kantelt de wereld’. Ze houdt van
het werkwoord ‘kantelen’. Haar
eigen leven heeft ook diverse
kantelmomenten gekend. Ze heeft
als kind maquettes gebouwd,
wilde nooit kunstenaar worden,
studeerde een jaar filosofie en
heeft daar een voorliefde voor
Spinoza aan over gehouden,
studeerde geneeskunde, werd
huisarts en daarna beeldend
kunstenaar, nu al weer 10
jaar professioneel zonder
vooropleiding.
Kant past haar wel. Zijn
ontdekking van de Rede, zijn
zoektochten naar de ruimte tussen
geloof en verstand.

man - 2015 - div materialen - 170 x 60 x 25 cm
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2017 - print op doek - 108 x 178 cm

Ron Jagers

De Ploegh
”Zijn portretten lijken te gaan over de ongrijpbaarheid van tijd en herinneringen.”
Kant
”Alleen de afdaling in de hel van de zelfkennis bereidt de weg naar de goddelijkheid.”

2017 - print met lucia-inkt op papier, gemonteerd op aluminium - 82 x 72 cm
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In het atelier van Ron Jagers
15 maart 2017
Op de dag van de verkiezingen
stap ik het atelier van Ron Jagers
binnen, op zoek naar Kant.
Het atelier van Ron is een
immense installatie van gevonden
voorwerpen. Een laboratorium
voor trouvailles. Kunstwerken en
kitschwerken en ready mades over
en onder elkaar.
Middenin zetelt Ron,
onverstoorbaar.
Het werkwoord ‘kantelen’ lijkt
direct op Ron van toepassing; hij
houdt er erg van de zaak eens om
te draaien.
Meestal met een grijns.
Ron Jagers is van plan voor
de tentoonstelling een grote
zwarte kamer te bouwen. Een
eenpersoonskamer, nauw, en
uitsluitend via een lichtsluis te
betreden. Deze donkere kamer
is 2.40 m hoog. Degeen die
binnentreedt in deze donkerte
en zich aanpast aan de duisternis
en de tijd ‘neemt’, zal langzaam
flarden van drie personages
ontwaren. Herinneringen?
Geesten? Verborgen verlangens?
Buiten zijn tegen de zwarte
kamerwanden drie kistjes
getimmerd, kijkkasten. Wie
blijft turen, wordt beloond met
herinneringen aan beelden van
vage figuren.

2017 - print op doek - 100 x 250 cm

•

2017 - print met lucia-inkt op papier, gemonteerd op aluminium - 52 x 93 cm
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Elders in zijn atelier staan en
hangen fotowerken op papier,
ingelijst in belachelijke lijsten. De
foto’s zijn geheimzinnig, introvert,
ingetogen. Een vrouwspersoon
verdwijnt achter een waas van
was. Een verschijning? Een droom?
Een wazige herinnering? De lijsten
zijn uitbundig, over de top. De
tegenstelling is frappant.

Onbewust - 2017 - olie op paneel - 50 x 40 cm

Marieloes Reek

Marieloes
”Durf te denken en durf te dromen.”
Kant
”Durf te denken.”

Vlinderpophoed - 2017 - olieverf op linnen - 60 x 60 cm
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In het atelier van Marieloes Reek
9 maart 2017
De ‘hoofdpersonen’ op de
schilderijen van Marieloes Reek
lijken zo te zijn weggeslopen uit de
geschriften van Immanuel Kant.
De hoofdpersonen kijken
nadenkend. Ze zijn licht verbaasd.
Ze vragen zich af: wat doe ik hier.
Ze zijn naar binnen gericht.
Er is één verschil. Kant was
nogal zwaar op de hand. De
hoofdpersonen van Marieloes
Reek staan iets lichtvoetiger in het
leven.
Kant zei:” Durf te denken.”
Marieloes Reek lijkt toe te
voegen:” Durf te denken en durf
te dromen.”
Op haar schilderijen zijn vaak
alter ego’s aanwezig, in de vorm
van vogeltjes of bloembladeren
of schelpen. Die leggen de relatie
naar de droomwereld buiten.
Het werk van Marieloes Reek doet
me denken aan het werk van Co
Westerik. Zij schildert ook dun en
laag over laag, net als Westerik.
Olieverf op doek of paneel.
De kleuren zijn door haar techniek
heel rijk en diep. Soms lijkt er
een floers over haar werk te
liggen, wat de hoofdpersonen
nog mysterieuzer maakt, alsof ze
je door een licht beslagen ruit
aankijken. Het verbaast me niks
dat Marieloes Reek fan is van de
schilder Constant. Die kon ook
van die mooie kleuren maken.

Verrekijker - 2012 - olie op linnen - 25 x 20 cm

Liggend - 2016 - olie op linnen - 40 x 40 cm

Vogels op hoed - 2015 - olie op linnen - 60 x 60 cm
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soulfood - 2017 - olie op linnen - 90 x 70 cm

Maartje Strik

De Ploegh
”Ogenschijnlijk kwetsbare figuren geven op bizarre wijze iets prijs van hun innerlijk.”
Kant
”Hier gaat het om: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.”

•

vrouw met parkieten - 2009-12 - olie op linnen - 125 x 100 cm
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In het atelier van Maartje Strik
6 maart 2017
Het atelier van Maartje Strik is
de plek voor introspectie. Het
atelier staat vol met verhuisdozen
en ingepakt werk van 30 jaar
kunstenaarschap. Maartje Strik
staat op het punt te verhuizen
naar Abcoude.
Aan de muur hangt alleen nog een
foto van graficus Lou Strik, haar
vader.
Maartje Strik is bezig met een
serie miniaturen. Verknipte figuren
uit vroeger werk, bijgetekend
en overgeschilderd en gekrijt.
Het doet surrealistisch aan,
werkjes vol verborgen symbolen
en droombeelden. Het is
dubbel. Ze onderzoekt haar
eigen onderzoekswerk. Straks,
in Abcoude, gaat ze sommige
miniaturen weer omvormen tot
grote schilderijen.
Maartje Stik is al jaren bezig
met artistiek onderzoek naar de
binnenkant van de buitenkant.
Naar de geest in haar figuren.
Welke geheimen dragen haar,
meestal vrouwelijke, figuren met
zich mee ?
De afgebeelde figuren spreken
niet zelf, het zijn zwijgzame
figuren, zoals ze in een droom
kunnen verschijnen. Ze lijken iets
te willen zeggen, maar kunnen
niet.
Ze zijn soms getooid met bloemen,
pasteus geschilderd, terwijl de
figuren dun en soms transparant
geschilderd zijn. Die dikke
bloemen lijken wel commentaar te
geven.

bleke jongen met zilveren bloemen - 2016 - mixedmedia - 15 x 15 cm
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Hoewel nooit ontmoet, komen
de figuren me vaag bekend voor.
Vage bekenden, vagebonden,
geestverschijningen.
De figuren kunnen iets wanhopigs
of vragends hebben, de bloemen
zijn geruststellend of bevestigend.
Maartje Strik laat me vijf grote
schilderijen zien met een hoog
‘Immanuel Kant gehalte’:
» Zwarte bloemen; een knielende,
doorzichtige vrouw die zwarte
bloemen uitstulpt.
» Vrouw met parkieten; een
geheimzinnig hoofd zonder mond,
een prachtig truitje en een kluitje
parkieten op schoot.
» De grond waarop ik loop; de ‘ik’
figuur die houvast zoekt; een werk
dat Maartje Strik steeds weer
bewerkt.
» Even zitten; een joodse vrouw,
naar binnen gericht en met rode
bloemen boven haar hoofd
» Blond hoofd; wat gaat er om in
dit hoofd?

tell me another one - 2016 - mixedmedia - 15 x 15 cm

last van meeuwen - 2017 - mixedmedia - 15 x 15 cm
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De sterrenhemel boven mij en de morele
wet in mij
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“Kant verhief de mens heel vernuftig boven de vraatzucht van de
materie door hem burger van twee werelden te maken: de wereld
van de feiten en de natuurwetten en de wereld van de vrijheid en
de moraal. De sterrenhemel staat voor de onverbiddelijke wereld
van oorzaak en gevolg, maakt de mens klein. De morele wet maakt
de mens groot.De mens is voor Kant meer dan een radertje. Hij is
voor alles een wezen dat moreel handelt en zich als zodanig tot de
wereld moet en daarom ook kan verhouden. Daarin bestaat zijn
waardigheid. Zo moeten we zijn beroemde uitspraak lezen:
“Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende
bewondering en eerbied: de sterrenhemel boven mij en de morele
wet in mij.”
(Jabik Veenbaas, 2013)
“Kant heeft met het op afstand zetten van God de muzen met
het goddelijke badwater weggegooid, waarvoor een gezochte
esthetiek in de plaats kwam. Goethe, de Romantici en Nietzsche
konden in die vrijgevallen ruimte de (van het christendom bevrijde)
muzen overigens weer hun klassieke betekenis geven. Dit was voor
de verdere ontwikkeling van de beeldende kunst essentieel. De
hedendaagse kunst beweegt zich inhoudelijk nog steeds tussen de
denkpolen Kant en Nietzsche.”
(Eric Brinckmann: ‘Kant, van meerdere kanten, over het verdwijnen
en verschijnen van de muzen in de kunst’, 13 oktober 2017)
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