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‘JE ZOU DEZE REIS BIJNA VERPLICHT MOETEN STELLEN’

‘Niets te besteden, t
‘Iedereen is een kunstenaar’ is
het motto van het Centraal
Museum, naar de beroemde
uitspraak van Joseph Beuys.
Op een kunstverkenningsreis
door Israël kreeg het voor
museumdirecteur Edwin Jacobs
eens te meer betekenis. ‘Ik heb de
reis ervaren als een levensles.’

‘Een geweldige ervaring’, blikt
Edwin Jacobs maar meteen terug.
De directeur van het Centraal
Museum maakte maart 2012 op
uitnodiging van KUNSTENISRAËL
een zevendaagse kunstverkenningsreis door Israël. ‘Zeer intensief, met
een fantastisch programma. Vooral
de enorme diversiteit is me
bijgebleven’, vertelt hij in zijn
werkkamer in het Utrechtse
museum.
De reis was een pilot, georganiseerd
door curator Ronit Eden die Jacobs
nog kende van een gezamenlijk
kunstproject in het Brabantse Oss.
‘KUNSTENISRAËL wilde tentoonstellingsmakers en museumdirecteuren graag kennis laten maken
met wat er in Israël op kunstgebied

‘Alles kun je bekijken. En dat hebben
we ook gedaan.’

allemaal gebeurt’, zegt hij. ‘Die
kans hebben we met beide handen
aangegrepen.’
Israël, zegt Jacobs, dat was voor
hem altijd primair een historisch
gegeven, ‘nog altijd doordrenkt van
politieke en religieuze symboliek.’
Daar eenmaal rondwandelend,
pratend en observerend ontdekte
hij twee dingen: ‘Dat het in Israël
om iets heel anders gaat dan de
clichés die wij hier op tv te zien
krijgen: het draait om mensen.’ En
die mensen omarmden kunst en
cultuur, zegt hij, ‘met enorme
kracht en energie’. Jacobs: ‘Ook al
was er op de plekken die we
bezochten soms niets te besteden,
toch was er kunst. Dat ervoer ik
bijna als een levensles.’
Hij had tijdens de reis een vol
programma. Samen met onder
andere Yvonne Ploum, directeur
van het Armando Museum,
bezocht Jacobs de vooraanstaande
musea in Jeruzalem en Tel Aviv en

sprak er met directeuren en
conservatoren. Daarnaast legden
ze ook contact met kleinschalige
initiatieven in Arabische dorpen.
‘We zijn verder bij een van de
mooiste en meest authentieke
kibboetsen in het noorden
geweest, Ein Harod’, vult Jacobs
aan, ‘en hebben veel kunstenaars
in hun atelier bezocht.’
Woonwijk
Een van de meest inspirerende
ontmoetingen noemt Jacobs zijn
kennismaking met Gallery Barbur
in Jeruzalem. ‘Ze zijn gevestigd in
een ruimte van hooguit twee keer
deze kamer, in het hart van een
woonwijk. Hun motto is ‘making
the white cube dirty’. Die ‘white
cube’ is de aloude museale ruimte,
zoals Mies von der Rohe die ooit
bedacht.’ Tamelijk in zichzelf
gekeerd en wat steriel, wil Jacobs
maar zeggen. Bij Barbur, ontdekte
hij, gingen alle luiken juist open en

haalde men de buitenwereld waar
mogelijk binnen.
‘Iemand die geïnteresseerd was in
tekenen kon er een workshop
volgen’, licht Jacobs toe. ‘De
voorbeeldboeken die je dan
meenam, belandden daar in de
bibliotheek. Ouders die hun kind
aan het eind van de middag uit de
nabijgelegen Kindergarten
ophaalden, liepen ook nog even
binnen.’ Het resulteerde in de
levendigheid en de talrijke
contacten waar de galerie nu mede
zijn bestaansrecht aan ontleent.
‘Heel inspirerend’, zegt Jacobs.
Ander voorbeeld: een ‘fantastische
dansvoorstelling’ die hij zag in Tel
Aviv. ‘Daarin herkende je die
typische traditie in de Israëlische
choreografie: heel fysiek. Zoals
een method actor zich totaal
inleeft in zijn personage, zo gaat
dat er ook aan toe in de dans. Ik
denk dat Israël daar als land op de
een of andere manier om vraagt.
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, toch was er kunst’
Samenwerking
Centraal Museum met Israël
In zijn evaluatie van de kunstverkenningsreis somt Jacobs
alvast een aantal mogelijke
culturele uitwisselingen op:
De dans, de muziek, de kunst - het
is van een ongekende vitaliteit en
voortdurend gericht op contact
maken met het publiek. Kunst en
cultuur wordt er nadrukkelijk
gezien als middel om de dialoog
tussen verschillende groepen in de
samenleving op gang te brengen.’
Geen censuur
Het mooie, vindt Jacobs, is dat
KUNSTENISRAËL tijdens zo’n
kunstverkenningsreis geen enkele
censuur toepast. ‘Alles kun je
bekijken. En dat hebben we ook
gedaan. Ook toen we in een
Arabisch dorp waren en Gallery Um
el Fahem bezochten, een galerie en
archief voor Arabische kunst.’
Het nog jonge initiatief beoogt de
historische Arabische identiteit de
komende jaren een nieuw gezicht
te geven en presenteert kunstenaars met een dubbele, IsraëlischPalestijnse achtergrond. Jacobs:
‘Het ging de directeur die we

spraken er niet om of zijn initiatief
nou morgen gereed was, of over
tien jaar, of desnoods pas na zijn
leven - als het er maar kwám.
Religie speelde in zijn afwegingen
nauwelijks een rol. Mensen van
verschillende culturen of identiteit
samen brengen, daar draaide het
om.’
Het zijn unieke ervaringen die
eraan hebben bijgedragen dat
Jacobs sinds deze trip anders naar
de wereld kijkt, en vooral naar de
betekenis daarin van kunst en
cultuur. ‘Ik ben nu aan het
onderzoeken of ik het werkprincipe
van Barbur, die samenwerking met
de omliggende buurt, ook in
Utrecht kan toepassen. Bij Tate
Modern in Londen heeft Barbur
inmiddels al een weekend mogen
organiseren: Barbur Bazaar. Alle
culturele en etnische groepen uit
de omgeving van het museum
brachten een eigen symbool in dat
hun identiteit uitdrukte. Die

werden stuk voor stuk doormidden
gezaagd en in verschillende
workshops weer aan elkaar geplakt
tot nieuwe symbolen en ter plekke
verkocht. Zo simpel en toch zo
doeltreffend - kijk, dat vind ik
interessant.’
De kunstverkenningsreis zal vast en
zeker leiden tot een uitwisselingsprogramma tussen zijn museum en
partners in Israël (zie kader). Maar
volgens Jacobs reikt de ambitie
verder. ‘Wat doet zo’n reis met
jezelf, als museumdirecteur? Dat
heb ik geprobeerd in de evaluatie
te beschrijven en vervolgens ook in
mijn werkwijze in Nederland te
incorporeren’
Het commitment met de kunsten
zoals hij dat in Israël aantrof, dient
zo als inspiratiebron voor de
Nederlandse museumpraktijk.
Jacobs: ‘Je zou deze reis bijna verplicht moeten stellen aan iedereen
die zich hier serieus met kunst en
cultuur bezighoudt.’

Met het Tel Aviv Museum
kan een tentoonstelling over
Caravaggisten worden opgezet.
Het Centraal Museum kan een
bijdrage leveren aan de oprichting van een museum voor
Palestijnse kunst.
Tel Aviv is een ‘Bauhaus-stad’,
wat goed aansluit bij de
Rietveld-collectie in het
Centraal Museum. Op dit vlak
is een gezamenlijk programma
realiseerbaar.
Met kibboets Ein Harod kan
een thematische of kunstenaargerichte samenwerking worden
opgezet.
Het concept van Gallery Barbur
kan één op één naar Nederland
worden overgezet en via uitwisselingsprogramma’s worden
ingevuld.
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