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Engagement en nutteloosheid



Steeds meer bedrijven en individuen schenken 

aandacht aan het milieu, de herkomst van producten 

en grondstoffen, de omstandigheden waarin produc-

ten worden gemaakt en hoe deze later weer tot afval 

worden verwerkt. De sportschool is weer heel belan-

grijk, roken is slecht en biologische maaltijden pro-

beren langzaam de fastfood ketens te verdringen. Er 

komen steeds meer keurmerken die iets zeggen over 

de inhoud en het productieproces van een product. 

Overheden en consumenten stimuleren initiatieven 

van allerlei organisaties die op hun eigen manier de 

wereld proberen te verbeteren. 

Waar goede doelen vroeger alleen bestonden uit 

organisaties als Unicef zijn er tegenwoordig tal van 

initiatieven. Ontwerpers zijn daarnaast steeds meer 

bezig met de maatschappelijke relevantie en de in-

houd van hun werk, de esthetiek lijkt op nummer 

twee te staan. Het engagement is iets wat steeds meer 

aandacht krijgt en vermoedelijk in de toekomst al-

leen nog maar zal groeien.

Inleiding



Opvattingen over geëngageerd 
ontwerpen in Nederland

Over het begrip engagement wordt overal in de 

wereld veel gesproken. Met dit begrip wordt vaak een 

manier van denken of handelen bedoeld dat op enige 

wijze een politieke, filosofische of maatschappelijke 

betrokkenheid toont. Dit gebeurt op lokaal, nationaal 

en internationaal niveau. Deze betrokkenheid wordt 

op veel verschillende manieren ingevuld, iedereen is 

hier op zijn of haar eigen manier mee bezig. De kun-

stenaar, architect, schrijver, cineast of ontwerper 

voelt zich hierbij altijd op enige manier betrokken bij 

maatschappelijke gebeurtenissen.

In deze scriptie wil ik graag bestuderen hoe het 

er voor staat met geëngageerd ontwerpen in Neder-

land. Engagement is aan de ene kant een serieuze wil 

om het goede te doen, aan de andere kant lijkt het een 

mode te worden. 

Het NAi heeft in het kader van het groeiende engage-

ment in de hedendaagse kunst een project opge-richt, 

Reflect. Onder deze naam zal een aantal boeken uit-

gebracht worden die reflecteren op de stand van za-

ken m.b.t. kunst, architectuur en design. Het eerste 

deel is onlangs verschenen, “Nieuw Engagement.” 

In dit boek staan 25 essays van diverse schrijvers, 

filosofen, architecten en ontwerpers die hun mening 

geven over het opkomende engagement van vandaag. 

Vanuit de informatie die dit boek verschaft wil ik 

gaan kijken naar geëngageerd ontwerp in Nederland 

vandaag.



Veel kunstenaars, ontwerpers, filmmakers en 

dergelijke die geëngageerd genoemd worden of zich-

zelf zo noemen, hebben een zekere mate van verbon-

denheid met alles wat in de maatschappij of politiek 

gebeurd, en daarom komt deze verbintenis terug 

in hun werk. Er wordt op bepaalde gebeurtenissen 

gereageerd door middel van woord, beeld en voor-

drachten. Hoe goed deze initiatieven ook lijken, er 

kunnen wat kritische vragen bij worden gesteld. Er is 

een grote mate van diversiteit binnen geëngageerde 

ontwerpers en hoe effectief de visie naar buiten komt. 

Voor dit onderzoek wil ik filosoferen over de volgende 

vraag: Hoe effectief is het hedendaagse geëngageerd 

ontwerp? In de komende twee hoofdstukken wil ik 

een paar voorbeelden van binnen- en buitenlandse 

kunstenaars in verschillende disciplines gaan bestu-

deren. Daarna volgt een reflectie hierop. In het vierde 

en vijfde hoofdstuk wil ik dieper ingaan op theore-

tici. De laatste twee hoofdstukken zullen op de bestu-

deerde theorie reflecteren en hier een conclusie aan 

verbinden.

Engagement



Mieke Gerritzen 

_De film Beautiful World van o.a. Mieke Gerrit-

zen toont wat de rol van reclame en propaganda in 

onze maatschappij is. Op een iconografische manier 

flitsen tal van logo’s voorbij die de kijker grotend-

eels herkent. De film vormt een kritiek op de manier 

waarop de beeldcultuur inbreuk maakt op ons leven 

en denken. De vraag hierbij is in hoeverre deze infor-

matie van toepassing is op de kijker. Het zet de kijker 

weliswaar aan het denken, maar is deze niet al meer 

dan bekend met die informatie? De hedendaagse ont-

werpers en kunstenaars kennen deze problematiek 

omdat er al jarenlang door diverse media zulke infor-

matie wordt verstrekt. De identiteit van de ontwerper 

lijkt hier boven de effectiviteit van de boodschap over 

maatschappelijke onderwerpen te gaan. 

Erik Gandini

Bij Surplus van Erik Gandini is het anders dan 

bij Mieke Gerritzen, hoewel de documentaire tot op 

zekere hoogte dezelfde boodschap heeft. De impact 

van de beelden in combinatie met teksten en inter-

views is veel groter waardoor de kijker de informatie 

op een veel directere manier voor zijn kiezen krijgt. 

Ik vind de documentaire een enorm fascinerend om-

dat het veel nieuwe inzichten geeft in de hedendaagse 

propagandacultuur. Het is veel meer dan “Beautiful 

World” een stimulans en eye-opener. Echter, hierbij 

geldt ook dat het publiek voornamelijk bestaat uit 

kunstenaars of mensen die erg in (video)kunst zijn 
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geïnteresseerd. De vraag is dus of deze documentaire 

echt effectief is omdat het de eigenlijke doelgroep (de 

onwetende consument) nog niet heeft bereikt.

Theo van Gogh

Cool! is een film van Theo van Gogh over randgroep-

jongeren die door criminaliteit in het Glenn Mills 

School terecht komen. Het is een film die een dui-

delijke doelgroep heeft door middel van beeld- en 

taalgebruik. In esthetisch opzicht is dit geen hoog-

staande film, het gaat vooral om de boodschap. Het 

is een film voor jongeren, die na het zien van de film 

aan het denken gezet worden over criminaliteit en 

het nut hiervan. De film zal echter nooit het Stedelijk 

Museum halen, maar dat hoeft ook niet, het is hier 

niet voor gemaakt. Wanneer de film met succes de 

boodschap verteld aan randgroep jongeren en hen 

aan het denken zet, zou je kunnen zeggen dat geënga-

geerde kunst totaal niet gebonden is aan het museum 

of een bepaalde artistieke waardering. Het gaat de 

maker immers niet om een groot kunstenaarsimago, 

maar veel meer om een nieuwe manier van denken 

bij een bepaalde groep te weeg te brengen. De andere 

twee onderzochte films van Van Gogh wijken hier een 

beetje van af. 06/05 heeft duidelijke meer diepgang, 

de boodschap is niet zo moraliserend als bij Cool! en 

zit qua filmwerk wat beter in elkaar. Submission I, 

samen met Hirshi Ali, lijkt meer een anti-film. Hoewel 

Van Gogh verklaarde dat hij probeerde de dialoog op 

te wekken, lijkt deze film in plaats daarvan agressie 

te hebben opgewekt. 



Michael Winterbottom

In In This World laat Michael Winterbottom zien 

hoe twee Afghaanse vluchtelingen hun heil proberen 

te zoeken in Londen. 

De documentaire laat de reis van begin tot eind 

zien. De hele reis is daadwerkelijk gemaakt zonder 

gebruik van acteurs, er werd alleen gebruik gemaakt 

van de plaatselijke bevolking, dit maakt de film erg 

indrukwekkend en dwingt de kijker een mening te 

vormen over onderwerpen als asielbeleid en immi-

gratie. De doelgroep voor deze film is de gewone man, 

de filmmaker wil hem laten zien wat het een vluchte-

ling kost om een westers land te bereiken. De maker 

van de film is gek genoeg helemaal geen kunstenaar 

of cineast. Het is iemand die al een lange tijd verbon-

den is met vluchtelingen. 

Het bonusmateriaal op de dvd is buitengewoon 

interessant, een interview met het hoofd van de Euro-

pese Liga voor Mensenrechten. Hij verteld over het 

huidige Europese asielbeleid en hoe deze door middel 

van propaganda wordt gestuurd binnen de EU. Hierin 

stelt hij dat er in de EU een negatieve gedachte heerst 

over asielzoekers omdat ze onze rijkdom zouden af-

pakken. Als gevolg hiervan zegt de EU dat het asiel-

zoekersbeleid is aangepast op de wil van het volk. Het 

volk is niet blij met asielzoekers, daarom kiezen we 

voor een beleid dat weinig asielzoekers toelaat. Maar 

door de manier waarop de EU asielzoekers propag-

eert, ontstaat er automatisch een negatief gevoel over 

asielzoekers. Ze worden niet gezien als hulpbehoe-

vende individuen maar als indringers. 



Vreemd genoeg zijn armere landen in de wereld 

veel ruimhartiger tegenover asielzoekers, hoewel ze 

hen minder kunnen geven dat rijke landen. 

Hans Weingarter

De film The Edukators van Hans Weingarter laat 

de spanningsboog zien tussen activisten voor het go-

ede doel en de redelijke haalbaarheid hier van. De 

film zegt dat simpelweg actie voeren en ergens tegen 

zijn en meestal niet een rendabele manier van leven 

voortbrengt. Hoewel het een manier is om te prote-

steren tegen de huidige gang van zaken eist dit een 

levensstijl die het opvoeden van kinderen erg moei-

lijk maakt. 

Drie jongeren die zichzelf de Edukators noemen, breken bij 

rijke mensen in als zij niet thuis zijn. Ze nemen dan niets mee maar 

verplaatsen alle meubels en laten een brief achter “de vette jaren 

zijn voorbij” of “u heeft te veel geld.” Als tijdens een inbraak de 

eigenaar van het huis onverwacht thuis komt besluiten ze om hem 

te ontvoeren om hun identiteit geheim te houden. Wanneer ze met 

zín vieren vluchten naar een vakantiehuisje raken ze langzaam 

in gesprek. De man vertelt dat hij vroeger ook vaak meedeed aan 

allerlei milieuacties maar omdat hij een gezin kreeg werd hij ge-

dwongen die verantwoordelijkheid op zich te nemen. De kinderen 

moeten naar school, verzekeringen moeten betaald worden, etc. 

Hierdoor zien de jongeren in dat hun manier van actievoeren 

misschien ook niet de meest ideale is, of in ieder geval niet voor 

altijd zo door kan gaan. 



Ontwerper Martijn Engelbrecht heeft in 1994 

een registratiebureau opgezet, EGBG (Engelbrecht 

Gegevens Beheer Groep.) Van alle projecten die onder 

deze naam zijn gerealiseerd wil ik er twee bespreken. 

Het eerste is De Dienst, het tweede is de illegalen-

enquete.

De Dienst

De vragen die Engelbrecht aan het publiek stelt 

zijn soms meer diepgaand – mening over de Tweede 

Kamer en wetsvoorstellen – en soms op een kleine 

specifieke manier – informeer de Tweede Kamer over 

hoe je tuin er uit ziet. Deze onderzoeken geven een 

beeld van hoe Nederlanders over allerlei onderwer-

pen denken. 

Illegalenenquete

In december 2003 is onder 200.608 Amster-

dammers de illegalenenquete verspreid. Voor dit 

project heeft Martijn Engelbrecht het fictieve bedrijf 

REGONED (Registratie Orgaan Nederland) opgezet. 

Deze heel officieel ogende enquête heeft bij diverse 

bevolkingsgroepen en media behoorlijk wat opschud-

ding veroorzaakt. De vraag die in deze enquête werd 

gesteld was of de ontvanger illegaal was, of hij ille-

galen kende en of hij bereid was deze aan te geven. 

De reacties liepen uiteen van mensen die dachten dat 

het echt was, en bang werden tot mensen die kwaad 

werden dat zulke grappen werden gemaakt. 

Studie II_EGBG/Martijn Engelbrecht_
De Dienst_Illegalenenquete

“De Dienst; onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen 

voor het Logement van de Tweede Kamer” is een project van Mar-

tijn Engelbrecht, wat onderzoek deed naar de (on)mogelijkheid 

om kunst te combineren met democratie. Hiervoor zijn tal van 

onderzoeken gedaan onder het volk. Diverse enquêtes, tests en 

vragenlijsten op internet hebben een beeld gegeven over hoe de 

gemiddelde Nederlander denkt over kunst. Dit is samengevat in 

het boek “Dit is Nederland”. 



Uiteindelijk hebben 895 mensen gereageerd op 

dit onderzoek door middel van internet, telefoon, post 

of door de enquête in te vullen. Daarnaast hebben tal 

van lokale en landelijke media de enquête verslagen 

en is de impact hiervan op diverse samenkomsten be-

discussieerd. 

De reden van de enquête is volgens Engelbrecht 

om mensen wakker te schudden. Het meewerken aan 

deze enquête zou volgens hem precies in één lijn sta-

an met de huidige wetgeving van de Tweede Kamer. 

Meestal wordt hier stilzwijgend mee ingestemd, maar 

door mensen te confronteren met actief meewerken 

gaan ze nadenken over de gevolgen van het beleid.

De manier waarop Martijn Engelbrecht te werk gaat 

is een vrij unieke manier. De onderzoeken die hij 

doet (niet alleen voor de besproken onderwerpen 

maar veel meer) zijn gericht op het volk. Hij wil weten 

hoe mensen denken, wat interesses zijn en hoe dit 

samengaat met kunst en politiek. In zijn werk blijkt 

een zoektocht naar de samenhang tussen de politiek 

en het leven van alledag. Hij maakt politiek behap-

baar voor het volk en laat tegelijk de belangen en 

ideeën zien van de gewone man.



Naomi Klein

No Logo van Naomi Klein lijkt de aanleiding te 

zijn voor het werk van Mieke Gerritzen en tal van 

andere ontwerpers. 

No Logo zou je kunnen zien als een stimulans 

voor de lezer om na te denken over wat de rol van 

grote bedrijven tegenwoordig is en waarom je een 

tegenstem zou kunnen zijn. Het geeft de lezer een 

nieuwe kijk op grote multinationals en hun invloed 

op de hedendaagse samenleving.

Rene Boomkens

Rene Boomkens beschrijft dat engagement 

niet alleen afhangt van een geëngageerd individu 

maar van de reactie van de massa, het publiek. Deze 

maakt iets tot een maatschappelijk relevant gegeven. 

Engagement zal in de toekomst niet meer geïnteres-

seerd zijn in vooruitgang en maatschappelijke hoog-

tepunten, wat in het post-modernisme het geval was. 

Wat nog echt belangrijk is, is geluk. De zoektocht hi-

ernaar zal centraal staan binnen het nieuwe engage-

ment. 

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama zegt in “The End of History 

and the Last Man” dat de geschiedenis een zoek-

tocht is naar een ideale levensvorm, een utopie. Deze 

is verwezenlijkt in de liberale democratie zoals we 

deze kennen in westerse landen. In deze landen heeft 

iedereen het goed, er zijn veel sociale voorzieningen, 

Studie III_Naomi Klein, Rene Boomkens, 
Francis Fukuyama, Gert Staal, Hans Aarsman

Het boek vertelt over allerlei organisaties en groepen die 

een logo hebben, hier worden grote bedrijven als Nike en Shell 

genoemd die met hun logo (identiteit) zichzelf profileren. In deze 

beeldcultuur is echter een groep zonder logo. Kleine kunstenaars-

initiatieven, ontwerpers en activisten die een tegenstem vormen 

in de westerse maatschappij. Het zijn veelal individuen of kleine 

groepen die hier beschreven worden, groepen zonder logo. 



niemand sterft van de honger, er zijn geen oorlogen 

meer, het kan niet beter. Deze problemen zijn er 

echter nog wel in historische landen die een andere 

staatsvorm kennen dan de liberale kapitalistische 

democratie. Hiermee is kunst, zo stelt Fukuyama, 

overbodig geworden en alleen nog maar nutteloos 

entertainment van het volk. Kunst heeft niks meer 

om tegen te protesteren, wat nog wel kon in de tijd 

van de koude oorlog aan de oostelijke kant van het 

IJzeren Gordijn. Dieter Lesage zegt in “Kunst aan het 

einde van de Geschiedenis” dat het artistieke engage-

ment na de geschiedenis niet zozeer overbodig is ge-

worden en tot entertainment is gedoemd, maar dat 

het kapitalisme het engagement gebruikt als nieuwe 

arbeid. Waar vroeger geëngageerde kunst een protest 

was tegen het kapitalisme gebruiken veel bedrijven 

nu geëngageerde kunst als model voor hun identiteit. 

Ze hebben het engagement wat tegen het gekeerd was 

geïntegreerd in het systeem. 

zie verder “_Studie IV_Dieter Lesage”

Hans Aarsman

Hans Aarsman zegt dat de media van alles schrij-

ven, maar grote delen niet kloppen. Sommige dingen 

die we zien zijn helemaal niet gebeurd, andere zijn 

in scène gezet als propagandamiddel. Wat betreft 

films wordt er veel gespeculeerd, soms fictief, soms 

op waarheid gebaseerd. Wat een grote overeenkom-

stigheid is, is dat er veelal op een negatieve manier 

bericht wordt gegeven. Waarom altijd de negatieve 

kant? Waarom wordt niet eens de positieve manier 

ergens van bericht? Aarsman is van mening dat het 

”Engagement is geen individuele keuze, maar is de ex-

pressie van collectieve betrokkenheid bij een cruciale beweging 

of ontwikkeling. Het is geen eenmalige beslissing (iets dat je op 

rationele of emotionele gronden doet of toelaat), maar iets dat 

voortvloeit uit een min of meer langdurige intensieve betrokken-

heid bij iets dat het individu te boven gaat. Engagement gaat per 

definitie aan het individu vooraf.”

- Francis Fukuyama

“Lucy Orta ontwierp in antwoord op de groeiende vluchtel-

ingen problematiek een éénpersoons kledingstuk van waterdicht 

plastic. Haar glanzend zilveren tent is voorzien van een mutsje, 

dat het de vluchteling nog net mogelijk maakt om adem te halen. 

Zo helpen wij het leed de wereld uit en blijven we intussen trouw 

aan onze persoonlijke esthetiek. Beeldige vluchtelingen zal dat 

opleveren.” 

- Gert Staal



nieuwe engagement zich vooral zal richten op geluk, 

gewoon geluk. Ter illustratie noemt hij een verhaal 

van een Engelse fotograaf, Julian Germain.

Julian Germain liep met zijn cameratas door een typisch 

Engelse volksbuurt, een straat vol grauwe huisjes. Eén van de huis-

jes viel hem op. Het was geel en oranje geschilderd. Een winkel ei-

genlijk. In de etalage stonden wat planten te koop voor ongebruikeli-

jke prijzen, 57p bijvoorbeeld of 34p of 83p. Hij stapte binnen en vond 

daar nog meer planten. De onderste helft van de muren was gelam-

brizeerd en licht geel geschilderd, daarboven zat bloemetjesbehang.

Charlie Snelling, de eigenaar, verscheen, rustig, bejaard, 

beleefd sprak hij. Hij vertelde wat voor planten het waren en ja, hij 

zou er graag een paar opzij zetten voor als ik straks terugkwam. 

We kletsen een tijdje en toen vroeg ik of hij op mijn statief zou willen 

passen, omdat ik het niet meer nodig had die dag. Hij nam me mee 

naar de woonkamer en liet me zien waar hij het statief zou neer-

zetten, ‘voor het geval dat.’ Tegen de muren van deze a; net zo fleurig 

gedecoreerde kamer hingen foto’s van een dame, zijn vrouw, begreep 

ik. Mooie foto’s, zei ik, en hij vertelde me dat zijn Betty gestorven 

was, een paar jaar geleden. Toen Germain later die dag terugkwam 

voor de planten en het statief, zette Charlie hem een boterham en een 

kopje thee voor. Hij haalde een fotoalbum tevoorschijn met nog meer 

foto’s van zijn vrouw. Toen ze uitgekeken waren vroeg Germain of 

hij wat foto’s van Charlie mocht maken. Dat was best. Een week later 

stuurde Germain een van de afdrukjes op met de vraag of hij nog 

eens langs mocht komen. Zo is hun vriendschap begonnen. Charlie 

was een eenvoudige, zachtaardige man. Hij hield van kleur en om-

ringde zichzelf met kleur. Hij hield van zijn vrouw, hij had totaal 

geen ambitie, hij wilde dat zijn kinderen gelukkig waren, dat was 

alles. Soms vroeg hij Germain of hij naar muziek wilde luisteren, en 

zette dan bijvoorbeeld drie songs van een Nat King Cole LP op, maar 

dan luisterden ze ook echt. Zonder er op uit te zijn liet Charlie zien dat 

de belangrijkste dingen in het leven niets hoeven te kosten. Hij was 

Germain’s tegengif voor het moderne leven.”



In zijn Vertoog over Verzet denkt Dieter Lesage 

na over tegenbewegingen en het nut hiervan. Hij zegt 

dat het zinloos is om simpelweg ergens tegen te zijn. 

Wat voor nut heeft een demonstratie van antiglo-

balisten? Het heeft geen zin om ergens tegen te zijn 

omdat dit verzet geen leefbaar alternatief geeft. Hij 

maakt in zijn betoog onderscheid tussen antiglobali-

sten en andersglobalisten. De eerste groep betreft 

een beweging die tegen het systeem als zodanig is, de 

tweede groep probeert binnen een bepaald systeem 

een aspect hiervan te veranderen. Als voorbeeld no-

emt hij christelijke hulporganisaties die een bepaalde 

ideologie nastreven die binnen het westerse systeem 

kan worden gerealiseerd. Een tegenbeweging kan 

alleen effectief zijn als het een anders-beweging is. De 

enige manier om iets te veranderen aan een bepaald 

systeem is door een verschuiving te beogen zonder 

dat dit systeem in elkaar stort. 

Vertoog over Verzet klinkt behoorlijk aanneme-

lijk maar het maakt het er allemaal niet makkelijker 

op. Het is best makkelijk om met wat spandoeken de 

straat om te gaan, maar om effectief een ideologie te 

verwezenlijken is een stuk moeilijker. 

Verder bespreekt hij de identiteit van een kunste-

naar of ontwerper die zich verzet en stelt hij de posi-

tie daarvan ter discussie. Ook gaat hij in op de vraag 

wat verzet tegenwoordig is. Waar vroeger veel linkse 

groepen zich verzetten tegen de maatschappij en er 

ook een andere levensstijl op na hielden – denk aan 

Studie IV_Dieter Lesage



alternatieve leefgroepen, biologisch eten – worden 

deze stijlen nu overgenomen door een groter publiek. 

De oplossing die Lesage hier geeft is dat het 

nieuwe verzet zich moet richten op politiek. Verzet 

kan niet meer contra-systemisch zijn in een post-

historische wereld, maar moet intra-systemisch zijn. 

De politiek bestuurt een land, en de politiek zoekt 

naar leefbare oplossingen die haalbaar zijn binnen 

een bestaand staatkundig systeem. Organisaties die 

werkelijk iets willen zeggen hebben geld of macht 

nodig. en in het liberaal-kapitalistische systeem is 

geld macht. Daarom hebben politieke partijen macht, 

grote organisaties met voldoende kapitaal – al dan 

niet door de overheid of andere instanties gesub-

sidieerd – hebben dit ook. 

Hieruit volgt dat het nieuwe verzet zich beter 

zou kunnen profileren als ze macht zouden hebben 

en hun ideologie voortzetten in de politiek. het pro-

bleem hierbij is dat ze dat soms niet kunnen. Betekend 

dit dan dat het nieuwe verzet niet mogelijk is? Dieter 

Lesage noemt hier nog een andere mogelijke positie 

van de anders-globalisten. Hoewel veel organisaties 

niet de mogelijkheid of de behoefte kennen om in de 

politiek te gaan, is er in grote lijnen wel samenhang 

tussen andersglobalistische organisaties en bestaan- 

de politieke partijen. Hiermee vormen de andersglo-

De theorie van Lesage brengt me min of meer bij een pro-

bleem. Geëngageerde kunst lijkt dus niet meer een manier van 

verzet, het is niet meer contra-systemisch omdat het systeem de 

kunst heeft geïntegreerd. Dit maakt het dus zinloos voor de geën-

gageerde kunstenaar om zich tegen het systeem te verzetten door 

middel van kunst omdat de kunst niet meer contra-systemisch is. 

Maar eigenlijk wil je dat niet. Je wilt protesteren, je ongenoegen 

tegen het systeem uiten, je verzetten tegen de gang van zaken in 

deze tijd op wat voor manier dan ook. De hele economie draait 

op een dermate hoge snelheid dat er een stop moet komen want 

we gaan eraan. De vraag is nu dus of geëngageerd ontwerpen in 

de post-historische wereld eigenlijk mogelijk is op een effectieve 

manier, en zo ja, op wat voor manier dan.

Dit geeft twee nieuwe problemen. Ten eerste zijn veel ide-

ologische organisaties helemaal niet op macht of bezit (kapitaal) 

uit. Ze willen in eerste instantie hun doel nastreven, gehandi-

capten een beter leven geven of koffieboeren in Afrika steunen. 

Ze willen helemaal geen macht omdat dit niet in hun aard zit. 

Anders waren ze überhaupt niet begonnen aan een leven “voor 

het goede doel”. Ten tweede zijn veel anders-globalistische or-

ganisaties – die geen macht bezitten omdat ze niet direct deel uit-

maken van de politiek – niet in het bezit van kapitaal. Vaak zijn 

het vrijwilligersorganisaties die bestaan door incidentele giften 

van leden of sympathisanten. Met het geld wat ze krijgen kunnen 

ze vaak net zichzelf in stand houden. 



balistische organisaties het geweten van een partij. 

De partij bestuurd en maakt rationele keuzes om een 

land te besturen, tegelijk worden zij door andersglo-

balistische organisaties gewezen op de moraal. (Zo 

zijn in Nederland krakersbewegingen en milieuor-

ganisaties het geweten van de SP, kerken en christe-

lijke groepen het geweten van het CDA, enz.) 



Geëngageerde kunst lijkt vrij lastig in deze tijd. 

Er zijn ontzettend veel kunstenaars en grafisch ont-

werpers die zich met dit onderwerp bezighouden. De 

manier om dit effectief te doen is nog lang niet altijd 

zo makkelijk. Toch ben ik twee soorten engagement 

tegengekomen in het onderzoek die ik hier graag 

verder wil uitwerken. De eerste groep is engagement 

voor identiteit, de tweede is engagement door be-

trokkenheid. 

Twee soorten engagement

Geëngageerde kunst lijkt een zijde te hebben 

waarbij de betrokkenheid met de persoon, groep of 

situatie niet zo duidelijk naar voren komt. Het lijkt 

hier te gaan over een vorm van engagement die de 

ontwerper een bepaalde identiteit geeft. Dit komt 

vaak tot uiting bij ontwerpers die hun werk richten 

op andere ontwerpers. Een ontwerper wil graag ont-

werpen, dat is stap één. Vervolgens gaat hij bedenken 

wat hij wil ontwerpen. Door de cultuur van vandaag 

waarin maatschappelijke relevantie niet meer aan je 

voorbij kan gaan en het soms ook een mode lijkt te 

worden, gaat de ontwerper op zoek naar een manier 

om door zijn werk te laten zien dat hij of zij zich ook 

bewust is van de wereld en daar om geeft. Hier gaat 

het vak, het ontwerp, vooraf aan het individu. De be-

trokkenheid wordt uitgekozen en als een Conimex 

sausje over het ontwerp heen gegoten. De ontwerper 

als consument.

Reflectie



Het engagement door betrokkenheid gaat aan de 

ontwerper of kunstenaar vooraf. Hij komt in een situ-

atie of met een bepaald persoon in aanraking en op 

één of andere manier raakt het hem. Nadat hij hier 

over nagedacht heeft besluit hij iets te gaan doen. De 

vraag luidt dan: wat wil ik aan deze situatie toevoe-

gen of veranderen. Waneer hij hier achter is gekomen, 

besluit hij op welke manier dat het beste zou kunnen. 

De manier waarop - film, grafisch ontwerp, foto, boek 

etc.- is ondergeschikt aan het doel. Het bureau TCHM 

besloot voor een project of mensen in vinex-wijken te 

interviewen. Michael Winterbottom besloot een film 

te maken, hoewel het geen cineast is. 

Engagement in de 

post-historische wereld

De echte harde politiek affiches, die we kennen 

uit de jaren ‘60 en ‘70 lijken nu niet veel effect meer 

te hebben, omdat dat wereld waarin we leven zo leuk 

is dat we daar eigenlijk helemaal geen afstand van 

willen doen. Op een hele andere manier echter is er 

wel wat te doen. Steeds meer organisaties nemen een 

klein deel van de hele mondiale economie onder de 

loep en gaan kijken wat ze hier kunnen verbeteren. 

Een voorbeeld hiervan is het FSC keurmerk voor 

papier. In eerste instantie lijkt een een druppel op 

een gloeiende plaat, maar toch, er wordt wat gedaan. 

Het FSC keurmerk wordt toegekend aan een bepaalde 

papiersoort wanneer het hele houtverwerkingspro-

ces hiervan in orde is. Dat wil zeggen dat op de plek 

waar een bos gekapt wordt weer een nieuw bos moet 

komen, de arbeiders aldaar moeten onder redelijke 



omstandigheden en salaris hun werk kunnen ver-

richten. Daarnaast wordt het hout milieuvriendelijk 

worden verwerkt zonder schadelijke chemicaliën etc. 

Een ander voorbeeld is Made By, deze draagt onder 

andere zorg voor de werkomstandigheden katoen-

boeren in India en probeert op een verantwoorde 

manier kleding te produceren. Zo zijn er een aantal 

organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. 

Maar daar begin je niet zomaar aan. 

Het is nogal hoog gegrepen om een dergelijk 

project op te zetten. Het is natuurlijk zo dat dit niet 

de enige manier is. Deze manier van aanpak vraagt 

ook iets van de consument. Is die bereid om wat 

extra te betalen voor een broek als hij weet dat dit 

op een verantwoorde manier gemaakt is en niet door 

kinderhandjes. Veel consumenten, hoewel ze zeggen 

dat de wereld hen aangaat, lijken toch echt niet bereid 

te zijn om een paar cent extra te betalen voor Max 

Havelaar koffie. We zijn nog te erg vastgebonden aan 

alle luxe om ons heen, en als we iets heel goedkoop 

kunnen krijgen betekent dat alleen maar dat we meer 

geld overhouden om nog meer luxe te kopen. Onder 

deze mentaliteit is er geen ruimte voor engagement, 

behalve engagement dat de consument lostrekt van 

het consumentisme.

Het nieuwe engagement zal zich misschien 

op twee manieren manifesteren. Aan de ene kant 

het georganiseerde engagement die zich werkelijk 



inzet voor een betere wereld. Aan de andere kant de 

kleine actiegroepen die in de eerste plaats niet altijd 

het doel op een directe manier steunen maar veel 

meer het geweten zijn van het georganiseerde enga-

gement en tegelijk hun stem laten horen naar hun 

omgeving. Als we uitgaan van Fukuyama’s theorie 

dat onze samenleving redelijk volmaakt is, en daar 

mee ons leven, moeten we maar gaan beginnen om 

ons druk te maken over mensen bij wie dat nog niet 

zo is. 
Daarna ging het een stuk beter 

– Bill Clinton
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