
Inleiding door Prof. Dr. Petran Kockelkorn bij de tentoonstelling van JANNEL / Nicole Hardy in Ipomal 
Galerie en Kunstuitleen te Landgraaf op vrijdagavond 19 september 2008. 
 
Welkom Kunstliefhebbers, mijn naam is Petran Kockelkorn en ik ben hoogleraar Kunst en techniek bij 
de Universiteit Twente.  
Hier heb ik te maken met zowel universiteitsstudenten als academiestudenten beeldende Kunst. En 
ik kan u verzekeren dat dit twee heel verschillende volkeren zijn. De universiteitsstudenten zijn 
vooral gewend om tekst te lezen en tekst uit hun hoofd te leren, terwijl de Kunstacademie studenten 
over een enorm beeldarsenaal beschikken. Een beeldrepertoire en de vaardigheid om beelden met 
elkaar te rijmen. Die twee werelden zijn niet met elkaar vergelijkbaar, het zijn dus toch blijkbaar twee 
heel verschillende kundigheden, ieder met een eigen logica, maar ze kunnen elkaar wel verrijken. 
Vanavond  ga ik op het slappe koord tussenbeide staan. Het thema van deze tentoonstelling is een 
leuze die Jan en Nicole samen onder hun tentoonstelling hebben gezet “De kracht van de mythen is 
levend”, dus gaan we het vanavond over de mythe hebben.  Er is 1 filosoof die hierbij meteen bij 
aansluit en dat is Nietsche. Hij leefde van 1844-1900 en is een buitengewoon invloedrijke filosoof. Ik 
heb als eerste leidraad in dat werk een citaat: “Wie verlangt er naar Kunst en wat verlangt men van 
haar. Allereerst de intellectuelen, die niet van de geur van wierook houden maar ook nog niet vrij 
genoeg zijn om helemaal van de vertroostingen van de religie te kunnen afzien en Kunst waarderen 
omdat ze daar de echo horen van de vervlogen religie. Dan de besluiteloze die eigenlijk een ander 
leven zouden willen leiden maar niet de kracht hebben om rechtsomkeer te maken en daarom naar 
een andere toestand in de Kunst verlangen. Vervolgens de verwaande kwasten die het offervaardige 
werk schuwen en voor wie de Kunst een alibi is om een lui leventje te leiden en verder de intelligente 
werkeloze vrouwen van goeden huizen,  die naar de Kunst verlangen omdat zij een vastomlijnde 
reeks plichten missen. Verder artsen, zakenmannen, ambtenaren die hun degelijke werk wel doen 
maar met een worm in het hart naar het hogere loensen”. Indien u zichzelf in een van deze 
categorieën herkent, dan kunnen we meteen naar huis gaan. 
Wat betekent  de Kunst voor deze mensen? Zij moet voor een uurtje of wat het onbehagen, de 
verveling, het halfslechte geweten verdrijven en zomogelijk de fouten in hun leven of karakter in een 
ander groot daglicht stellen, door ze als speling van het lot van de wereld te herinterpreteren. 
Misschien overstromen welzijn en een blakende gezondheid, maar de ervaring van een gemis drijft 
deze mensen naar de Kunst. Dit gaat natuurlijk over de mensen die van Kunst houden en niet over de 
Kunstenaars. Meestal hebben zij wel andere motieven om zich met hun werk te bemoeien. 
Ik ben uitgenodigd door Jan en Nicole omdat Jan mijn vader goed gekend heeft. Hij was Kunstcriticus 
hier in het zuiden des lands. Zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 van de vorige eeuw. Ik ben toen 
vaak met hem naar tentoonstellingen gegaan die hij dan moest openen. In die tijd was het nog heel 
gebruikelijk dat als je over het werk sprak om dan ook over het karakter van de Kunstenaar te 
spreken, want dat was de diepere drijfveer achter het werk. Je kon het begrijpen als je begreep wat 
de Kunstenaar bewoog. Hij had daar mooie woorden voor. Ik kan me nog herinneren dat hij sprak 
over de Kunstenaar als de seismograaf van het onderbewuste. De Kunstenaar zou al diepere 
schokgolven moeten voelen waar normale burgers overheen leven. Is dat werkelijk nog steeds zo? 
Ik denk niet dat je dat tegenwoordig nog kunt maken. Ik zit ook in de Groningse Kunstsociëteit en het 
is zo dat wanneer Kunstenaars over hun werk spreken, dan zijn ze heel vaak in de verleiding om 
plaatjes te laten zien van de zandbak waar ze vroeger in gespeeld hebben of het weiland waar ze 
geravot hebben alsof dat een diepere verklaring voor hun werk is. Dat kan tegenwoordig dus echt 
niet meer. We spreken tegenwoordig over de Kunstenaar als onderzoeker omdat je van Kunst toch 
iets anders verwacht dan dat ze alleen maar behaagt. Burgers die de Kunst als patrijspoort naar een 
andere wereld zien of Kunst associëren met het bankstel. Kunst moet zeker ook kennis brengen. 
Weliswaar geen wetenschappelijke kennis maar wel een soort algemeen geldende kennis waar je iets 
mee kunt. 
Vanuit die invalshoek wil ik nogmaals het thema oppakken: “De Kracht van de Mythen is levend” en 
jullie een paar stations van kennis en Kunst laten zien. We beginnen eerst met Plato, die grote 
filosoof of liever de uitvinder van de filosofie leefde ongeveer  in 400 v. Chr. We noemen dit wel de 



Griekse Verlichting. Deze Verlichting bestond uit een breuk met de mythe. Voor Plato waren alle 
wereldverklaringen mythisch. Met mythen bedoelen we parabels, metaforen, beeldspraak die de 
veranderlijkheid van de wereld draaglijk moest maken voor de mens. Plato vond dit maar niks. Hij 
wilde net een waarheid  op het spoor komen die onveranderlijk is.  De onveranderlijkheid achter de 
oppervlakkige schijn. Zo kwam hij bij de Wiskunde uit. Dat werd van af toen het model voor de 
kennis. Onveranderlijke kennis op wiskundige principes berustend. Dat is echte kennis en de mythe is 
eigenlijk een achterhaald station. Dat is onvolledige kennis, kennis van primitieve mensen die nog 
niet weten hoe je het aan moet pakken. Nou ja, in die vorm kennen jullie de mythe wel, een vorm 
waarin mythe wordt bekeken als fantasiekennis nog niet berustend op methodes. 
Deze Platonische visie is heel lang zo gebleven. Deze is 2000 jaar lang dominant gebleven. 
Het volgende station is opnieuw een Verlichting, maar dan in Europa aan het einde van de 18e eeuw. 
De tijd van de revolutie, de tijd van Voltaire en de grote filosoof Kant die zich opnieuw buigt over de 
aard van kennis. Kant zegt: “Wat mensen moeten doen in de filosofie of het nadenken over de 
wereld, is zichzelf verlossen uit hun zelfverschuldigde onmondigheid”. Wij zijn onmondig omdat je 
allerlei dingen aanneemt over de wereld. Destijds waren de mensen nog erg kerkelijk en Kant wilde 
de mensen hiervan bevrijden. Hij vond dat je alle dingen die je aanneemt voor jezelf moet 
ondervragen. Hierdoor ging hij zich afvragen wat kennis is. Volgens hem is het zo dat je de wereld 
niet als een soort passieve waarnemer moet kennen, maar ons eigen kenvermogen of de manier 
waarop onze hersenen in elkaar zitten bepaalt voor een groot deel mede hoe de wereld aan ons 
verschijnt. Uiteindelijk komen er dagelijks indrukken binnen zoals ruiken, proeven, voelen en zien. 
Maar al die indrukken zijn ongesorteerd. Wij nemen de wereld waar als ruimtelijke orde in de tijd. Dit 
zijn aanschouwingsvormen die niet inherent zijn aan de wereld zelf maar aan je eigen kenvermogen. 
Dit leggen wij zelf aan de wereld op. Dus we kennen de wereld niet zoals ze is, maar zoals wij zelf zijn. 
Er zijn zeker nog een aantal andere categorieën, zoals oorzakelijkheid etc. dit zijn allemaal dingen die 
wij aan de wereld opleggen om er voor jezelf een hanteerbare wereld van te maken. Behalve dat 
Kant op die manier naar kennis keek had hij nog een aantal andere systemen om de wereld te 
bekijken zoals ethiek. Je kunt je handelen beoordelen of dit goed of slecht is. Er is ook nog de 
esthetiek. De mythe is volgens hem een exponent van de esthetiek. 
Kant heeft vervolgens leerlingen gekregen, een hele school van Neo-Kantianen en 1 van de 
belangrijkste filosofen hieruit is Casirer een neo-kantiaan. Hij heeft 3 dikke delen geschreven over de 
mythe of Kantiaanse grondslag. Wat hij over de mythe zegt, is dat de mythe geen achterhaalde vorm 
is van de wereld bekijken, maar de mythe is de evenknie van de wetenschap. Net zoals Kant zegt dat 
onze kennis in ons hoofd zit, zegt hij dat dit niet op een wetenschappelijk manier hoeft te gebeuren. 
Dit kan ook op een mythische manier. De mythe is een volwaardige tegenhanger van de 
wetenschappelijke kennis en is via andere wetten gestructureerd. In de mythe maken we de wereld 
voor onszelf herbergzaam, scheppen we eenheid in de wereld, verzinnen we verhalen en de wetten 
hiervan zijn niet via causaliteit die in de kennis dominant is, maar juist via analogie, metaforen, 
gelijkenis. De mythe is dus een manier van de wereld structureren die net zoveel waard is als die van 
de wetenschap. En de wetenschap kun je niet laten, want dat zit gewoon in je kop. De wetten van 
tijd en ruimte. Je kunt de wereld niet anders zien. Dit geldt voor de mythe ook. Mythen kun je ook 
niet laten. Wij zijn als mensen mythomaan. We hebben die ordes twee nodig. De wetenschappelijk 
geordende kennis en daarmee kun je de wereld beheersen en naar je hand zetten en een orde van 
de mythe, een vorm van esthetiek waarmee je de wereld herbergzaam maakt. Voor jezelf dus een 
bewoonbare wereld maakt. 
Dit betekent natuurlijk toch dat de mythe afkomstig is van het menselijk vermogen en hoe weet je 
dan dat je jezelf niets wijs maakt. Wat behoedt de mythe van alleen maar een verzinsel te zijn? Een 
zelf betovering, een illusie die je nodig hebt om je staande te houden omdat de wereld anders te 
hard en te ongenaakbaar is? Wat hoedt de mythe ervoor om niet zomaar praatjes te zijn? Nou, Kant 
en de Neo-Kantianen waren filosofen die de mens de weg wezen. Maar er zijn nog 3 andere filosofen 
die heten samen de “Meesters van het Wantrouwen”. Deze 3 filosofen zijn Nietsche, Freud en Marx. 
Van Marx weten we dat hij stelt dat godsdienst en mythen opium voor het volk zijn. Van Freud 
kennen we “Das Unbehagen der Kultur” hierin heeft hij het over religie waar hij totaal geen antenne 



voor had.  Hij schrijft in zijn boek: “Das Unbehagen der Kultur” dat een leerling tegen hem zegt:  
“maar het toch niet moeilijk  om te geloven. Je moet gewoon je IK-gevoel een beetje expanderen, 
zodat het de hele wereld omvat en je moet je dan als in een lauw bad laten zakken zodat je de hele 
grote wereld ervaart”. Dat vond Freud “zum kotzen”. Hij zegt: “Dit is filosofie van “das Ozeanisches 
Gefühl”. Het gevoel dat je in een Oceaan laat zakken moet je ontzettend wantrouwen want 
geborgenheid is gewoon een vervalsing. Je durft gewoon niet te leven en is dus een regressie naar 
een baarmoederlijke staat waarin je lekker rond klotst in het het vruchtwater en dit moet je niet nog 
een proberen te reproduceren als je volwassen bent. 
Nietsche, de derde Meester van het wantrouwen heeft het er moeilijk mee maar hij heeft een 
periode gehad dat hij een groot aanhanger van Wagner was. Wagner was natuurlijk de mythomaan 
bij uitstek. Hij geloofde dat er zelfs na de Verlichting en nadat de Rede als vorm was geaccepteerd, er 
nog steeds plaats was voor de mythe en dat mensen dus opzettelijk steeds weer opnieuw mythen 
moeten worden voorgetoverd. Dat deed hij dus ook voortdurend in zijn opvoeringen en hij 
probeerde opnieuw de wereld met mythen te betoveren. Dat was wat Nietsche eigenlijk ook wilde. 
Maar toen hij ouder werd, zag hij daarvan af, omdat hij bang was dat dit toch leidt tot een 
zelfbetovering, een illusie en hij bleef ambivalent hierover. Dat is toch het allermooiste! Dat je ziet 
dat je de mythe nodig hebt om de wereld op orde te brengen en dat je naast je verstand en de 
wetenschappelijke kennis die je nodig hebt een andere orde nodig hebt om je wereld leefbaar te 
maken terwijl je gelijktijdig weet dat je die wereld voortdurend moet bevragen en jezelf niet te gauw 
tevreden moet stellen met mythische gevoelens. Het mag niet de kant opgaan tegenwoordig van 
New-Age geruststellingen of het Oceanische gevoel van de zweefplank in de boekhandel. 
Vandaar uit terugkijkend naar het werk… Ik denk dat Jan en Nicole de handschoen hebben opgepakt 
om een filosoof uit te nodigen en samen het gesprek aan te gaan wat mythe behelst. Er is hier dus 
geen sprake van de wereld opnieuw willen betoveren omdat Kunstenaars tegenwoordig voortdurend 
onderzoek moeten doen, dus de drijfveren van hun werken blijven bevragen en hiermee een 
algemeen geldende vorm brengen. Dus ook de zelfkritiek die hieraan inherent is, in een algemeen 
geldende vorm brengen. Ik denk dat dit in beiderlei werk ook gebeurt. Bij Jan zie ik de eclectische 
vorm van mythen. De mythen worden in een Oud-Germaanse vorm gegoten samen met de 
beeldcultuur van de westerse tradities en wereldse tradities. Tot mijn grote vreugde is: “Alice in 
Wonderland” de Alice die zijn leidraad is en tegelijkertijd gegoten in de vorm van een Japanse 
Mangastrip. Het is een mythe die heel eclectisch is, die dus niet de eenheid probeert te forceren van 
dit mythische gevoel maar die wel de discussie aangaat met alle mythische elementen uit de traditie. 
In die zin is het dus ook postpostmodern. Postmodernisme is een vorm van eclecticisme en gooit 
alles door elkaar. Wel zit hier een engagement in van een soort bevraging van dimensies van mythen 
die de wereld vormen op een affectieve manier. 
Nicole heeft een andere leidraad. Zij is geïnspireerd door William Blake en Blake is dus echt een 
Kunstenaar die in hetzelfde Nietzscheaanse universum verkeert of er ergens tussen de Meesters van 
het Wantrouwen best een plek kon hebben. Het is een Kunstenaar die weliswaar allerlei religieuze 
motieven in zijn werk toelaat en verkent, maar tegelijkertijd ook de afgrondelijkheid kent van 
mensen die nu eenmaal tegenover de oneindigheid staan en zich hierin een houding moeten geven. 
Hiermee brengt je het hele arsenaal van mythen en mythische beelden in stelling. De hele totaliteit 
die de wereld kan beschrijven breng je in stelling terwijl je tegelijkertijd weet dat dit het niet kan zijn. 
Dat je de wereld niet als een totaliteit kunt begrijpen en dat het oneindige toch steeds weer door alle 
kieren en spleten naar binnen sijpelt. Dat je als mens weliswaar een wereld bij elkaar moet 
fantaseren, maar dat je altijd op een achtergrond blijft staan. Dit vind je in het werk van Blake terug, 
dus daar niet de geruststelling van een mythe voor het slapen gaan maar ook een zelfbevraging in de 
mythe. Daarom heb ik de uitnodiging om hier over de mythen te komen praten dankbaar aanvaard. 
Het werk van beide Kunstenaars getuigt zeker van de crisis waarin de Kunst momenteel verkeerd en 
de positie die de Kunstenaar hierin moet innemen. Tot slot keer is weer terug bij Safranski’s biografie 
van Nietsche, maar nu met een ietwat hoopgevender citaat: “Wat is de macht van de Kunst? Zij 
schept een toverkring van beelden, voorstellingen, klanken, ideeën en iedereen die in haar kring 
terechtkomt veranderen. De macht van de Kunst is een levensmacht in zover die doet vermoeden 



van de duistere, tragische levenssamenhang, maar daarbinnen tegelijkertijd een lichtkring van 
leefbaarheid creëert. Dank jullie wel! 
 
 

 
 
 
 



NICOLE HARDY 
25 februari 2013: 
 
Aanvullende tekst voor de kunsttentoonstelling met JANNEl, genaamd: “ PAS DE 2”. 
Kunstruimte 7tien49, Kamp 10, Nuth 
Van 1 april – 28 april 2013 
 

 
IK BEN EEN INSECT 
IK BEN EEN PLAN 
IK PROBEER TE VERBINDEN 
IK BEN NOG NIET LOS VAN MIJN WORTELS 
IK BEN ONTVANGER VAN SYMBOLEN 
 
De natuur is onze uitvinding die continu verandert van moment tot moment in de geschiedenis 
De uitvinding van een transcendentaal karakter is noodzakelijk en bruikbaar als tegengif voor het 
menselijk plunderen 
 
Bron: INSECTOPEDIE van Hugh Raffles en THE GOLDBUG van Richard Powers in “THE GOLDBUG 
VARIATIONS” (www.richardpowers.net) . 
De helden van Richard Powers zijn de schrijvers Thomas Hardy en James Joyce 
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