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“Niet iedereen zingt “Niet iedereen zingt 
dezelfde suskewiet.”dezelfde suskewiet.”

Wie zich tijdens het eerste weekend van Wie zich tijdens het eerste weekend van 
oktober net voor de middag bevond in de straten oktober net voor de middag bevond in de straten 
rond de Koer, kan die quote met mij beamen. Of rond de Koer, kan die quote met mij beamen. Of 
je er nou bewust van was of geheel toevallig ‘De je er nou bewust van was of geheel toevallig ‘De 
Zetting’ ervaarde, Stolk serveerde, samen met Zetting’ ervaarde, Stolk serveerde, samen met 
een groot aantal geëngageerde buurtbewoners, een groot aantal geëngageerde buurtbewoners, 
een tralievrije volière. Lyrische, weliswaar een tralievrije volière. Lyrische, weliswaar 
digitale gezangen van nu eens exotische dan digitale gezangen van nu eens exotische dan 
weer inheemse vogels deden een uur lang weer inheemse vogels deden een uur lang 
dienst als verwonderend en verrassend geluid dienst als verwonderend en verrassend geluid 
in de straten. Soms waren de geluiden subtiel in de straten. Soms waren de geluiden subtiel 
verweven in en met het straatgebeuren, soms verweven in en met het straatgebeuren, soms 
overvielen ze je met hun melodieën of gekrijs. overvielen ze je met hun melodieën of gekrijs. 
Zelfs de katten wisten niet wat hun overkwam. Zelfs de katten wisten niet wat hun overkwam. 
De betonnen jungle weggewerkt, met in De betonnen jungle weggewerkt, met in 
de plek een verbeelde vorm van exotisme, de plek een verbeelde vorm van exotisme, 
natuur en vrijheid – een concept dat niet natuur en vrijheid – een concept dat niet 
toevallig vaak wordt gekoppeld aan vogels. toevallig vaak wordt gekoppeld aan vogels. 

De quote waarmee ik start, zou evengoed De quote waarmee ik start, zou evengoed 
de start van een sociaal en inclusief pamflet de start van een sociaal en inclusief pamflet 
kunnen zijn. Voorlopig bewaar ik het voor kunnen zijn. Voorlopig bewaar ik het voor 
een allegorie op Edwin Stolk en wat tot zover een allegorie op Edwin Stolk en wat tot zover 
zijn artistieke praktijk is, al valt dat laatste niet zijn artistieke praktijk is, al valt dat laatste niet 
zo eenduidig te beschrijven. Op zich doen de zo eenduidig te beschrijven. Op zich doen de 
tegen elkaar aangedrukte beluikhuizen en de tegen elkaar aangedrukte beluikhuizen en de 
kenschetsende geluiden van stadswijken amper kenschetsende geluiden van stadswijken amper 
herinneren aan het tal van vogelgeluiden die herinneren aan het tal van vogelgeluiden die 
er even snel kwamen als dat ze weggingen. er even snel kwamen als dat ze weggingen. 
De glimp die ik kreeg tijdens ‘De Zetting’ De glimp die ik kreeg tijdens ‘De Zetting’ 
blijft ondanks de kortstondigheid hangen en blijft ondanks de kortstondigheid hangen en 
echoën in de straten van De Brugse Poort, echoën in de straten van De Brugse Poort, 
dan wel in de hoofden van de bewoners.dan wel in de hoofden van de bewoners.

Stolk is een uit Nederland afkomstige Stolk is een uit Nederland afkomstige 
ex-vrachtwagenchauffeur die zich heeft ex-vrachtwagenchauffeur die zich heeft 
toegelegd op kunst en zich een jaar lang de toegelegd op kunst en zich een jaar lang de 
Koer (en de buurt errond) heeft proberen Koer (en de buurt errond) heeft proberen 
eigen maken. Welteverstaan neemt hij hier een eigen maken. Welteverstaan neemt hij hier een 
moeilijke - zo niet onmogelijke - opdracht aan moeilijke - zo niet onmogelijke - opdracht aan 
voor een relatief korte periode. Het geografische voor een relatief korte periode. Het geografische 
verschil merk je in zijn opvattingen, aanpak en verschil merk je in zijn opvattingen, aanpak en 
uitwerking. Fijngevoelig voor maatschappelijke uitwerking. Fijngevoelig voor maatschappelijke 
tendensen en situaties beperkt hij zijn werkveld tendensen en situaties beperkt hij zijn werkveld 

dan ook niet tot binnen vier muren. De dan ook niet tot binnen vier muren. De 
buitenwereld zoekt hij op en hij wandelt het liefst buitenwereld zoekt hij op en hij wandelt het liefst 
buiten de geijkte paden, zoals een snowboarder buiten de geijkte paden, zoals een snowboarder 
al eens al eens off roadoff road de uitdaging en spanning zoekt.  de uitdaging en spanning zoekt. 
In een wereld gedomineerd door economische In een wereld gedomineerd door economische 
en politieke systemen waarbij onder andere en politieke systemen waarbij onder andere 
hyperconnectiviteit en eenzaamheid hand hyperconnectiviteit en eenzaamheid hand 
in hand gaan, kan hij zich dan ook moeilijk in hand gaan, kan hij zich dan ook moeilijk 
binnenshuis verstoppen. Voor hem vormt binnenshuis verstoppen. Voor hem vormt 
kunst immers een intrinsiek onderdeel van het kunst immers een intrinsiek onderdeel van het 
leven als zijnde een waardevol en verbeeldend leven als zijnde een waardevol en verbeeldend 
instrument. Zijn kunstenaarschap beschouwt instrument. Zijn kunstenaarschap beschouwt 
hij eerder als een dienstverlening voor de hij eerder als een dienstverlening voor de 
samenleving in plaats van een autonoom en op samenleving in plaats van een autonoom en op 
zichzelf staand, puur artistiek gegeven. Wat zichzelf staand, puur artistiek gegeven. Wat 
zich door Stolk manifesteert, geeft ons enigszins zich door Stolk manifesteert, geeft ons enigszins 
kort grip op wat zich afspeelt. Hij manipuleert kort grip op wat zich afspeelt. Hij manipuleert 
situaties door ze om te keren en doorbreekt situaties door ze om te keren en doorbreekt 
daarbij de door de overheersende systemen daarbij de door de overheersende systemen 
opgezette, gefragmenteerde samenleving. opgezette, gefragmenteerde samenleving. 
Niet geheel onverwacht bevindt hij zich, Niet geheel onverwacht bevindt hij zich, 
door het doordringen van scheidingen, in door het doordringen van scheidingen, in 
ander ‘vijandig’ terrein. De dienstverlener ander ‘vijandig’ terrein. De dienstverlener 
als initiator van een alternatief perspectief en als initiator van een alternatief perspectief en 
voorstel van situaties, de kunstenaar die ruimte voorstel van situaties, de kunstenaar die ruimte 
verstoort en schept, de militair die zichzelf verstoort en schept, de militair die zichzelf 
als het ware bewapent in een mijnenveld. als het ware bewapent in een mijnenveld. 

Wie ‘mijnenveld’ hoort, weet dat hier geen Wie ‘mijnenveld’ hoort, weet dat hier geen 
persoonlijk atelier aan te pas komt. Het warm persoonlijk atelier aan te pas komt. Het warm 
water vindt hij evenmin uit. Hetgeen hij maakt, water vindt hij evenmin uit. Hetgeen hij maakt, 
is niet per se nieuw en ontvouwt zich meer wel is niet per se nieuw en ontvouwt zich meer wel 
dan niet via reeds aanwezige middelen uit de dan niet via reeds aanwezige middelen uit de 
nabije omgeving. Dat uit zich onder andere maar nabije omgeving. Dat uit zich onder andere maar 
niet uitsluitend in contextafhankelijke projecten, niet uitsluitend in contextafhankelijke projecten, 
langdurige maatschappelijke onderzoeken langdurige maatschappelijke onderzoeken 
en het verbeelden van de buitenruimte. Met en het verbeelden van de buitenruimte. Met 
andere woorden: niets is hetzelfde. Voor hem andere woorden: niets is hetzelfde. Voor hem 
staan verbeeldingsprocessen evenmin stil. Net staan verbeeldingsprocessen evenmin stil. Net 
als alle andere dingen bevinden ze zich in een als alle andere dingen bevinden ze zich in een 
continue staat van beweging. Gerealiseerde continue staat van beweging. Gerealiseerde 
projecten verschillen dag en nacht van de projecten verschillen dag en nacht van de 
zaadjes waaruit ze zijn ontkiemd. Zo was de zaadjes waaruit ze zijn ontkiemd. Zo was de 
werktitel van het initiële residentieproject voor werktitel van het initiële residentieproject voor 
de Koer niet ‘De Zetting’ maar luidde het de Koer niet ‘De Zetting’ maar luidde het 
eerst ‘Het Luizengevecht’. Spontaan komen eerst ‘Het Luizengevecht’. Spontaan komen 
de woorden ‘luis in de pels’ bovendrijven, de woorden ‘luis in de pels’ bovendrijven, 

die zowel Stolk als een dienstverlener, als die zowel Stolk als een dienstverlener, als 
de huidige precaire situatie van kunst en de huidige precaire situatie van kunst en 
cultuur illustreren. Hij beschrijft dat gevoel cultuur illustreren. Hij beschrijft dat gevoel 
treffend met het woord ‘zonevreemd’: kennis treffend met het woord ‘zonevreemd’: kennis 
en middelen worden beschikbaar gesteld en middelen worden beschikbaar gesteld 
voor een beeldvorming die vreemd is in een voor een beeldvorming die vreemd is in een 
bepaalde zone. Vanuit dat standpunt – niet bepaalde zone. Vanuit dat standpunt – niet 
als als outsideroutsider maar als zonevreemde – kan hij  maar als zonevreemde – kan hij 
betekenisvolle situaties verstoren en een betekenisvolle situaties verstoren en een 
alternatief beeld, bijna fictie, uittekenen.alternatief beeld, bijna fictie, uittekenen.

Kijken we naar een ander project uit 2017, Kijken we naar een ander project uit 2017, 
‘Basiskamp Entre Nous’, dan valt hetzelfde ‘Basiskamp Entre Nous’, dan valt hetzelfde 
streven naar die alternatieve beeldvorming streven naar die alternatieve beeldvorming 
op. Hier trachtte Stolk een proefkolonie op op. Hier trachtte Stolk een proefkolonie op 
te zetten waarin met ambachtslieden, de te zetten waarin met ambachtslieden, de 
buurt, belanghebbende organisaties en andere buurt, belanghebbende organisaties en andere 
participanten gezocht werd naar het potentieel participanten gezocht werd naar het potentieel 
en de slaagkansen van een abstract concept en de slaagkansen van een abstract concept 
zoals participatiesamenleving. Kunst staat voor zoals participatiesamenleving. Kunst staat voor 
hem niet louter in dienst van het beleid, noch hem niet louter in dienst van het beleid, noch 
handelt het volledig autonoom. Integendeel, handelt het volledig autonoom. Integendeel, 
kunst krijgt een meerwaarde door te fungeren kunst krijgt een meerwaarde door te fungeren 
als maatschappelijk instrument voor een breed als maatschappelijk instrument voor een breed 
gedragen onderwerp. Het vormt een eerste gedragen onderwerp. Het vormt een eerste 
stap naar het herdefiniëren en ontwikkelen van stap naar het herdefiniëren en ontwikkelen van 
de samenleving. Door abstracte processen te de samenleving. Door abstracte processen te 
verbeelden krijgen louter theoretische begrippen verbeelden krijgen louter theoretische begrippen 
en de alternatieven erop plots enige tastbaarheid.en de alternatieven erop plots enige tastbaarheid.

‘De Zetting’ en ‘Basiskamp Entre Nous’ ‘De Zetting’ en ‘Basiskamp Entre Nous’ 
bouwen voort op zijn denkwijze en praktijk bouwen voort op zijn denkwijze en praktijk 
die onderhevig zijn aan aanpassingen en die onderhevig zijn aan aanpassingen en 
ommezwaaien. Beide tijdelijke arrangementen ommezwaaien. Beide tijdelijke arrangementen 
kanaliseren verdienstelijke pogingen tot kanaliseren verdienstelijke pogingen tot 
(inclusieve) participatie. De keuze daarvoor (inclusieve) participatie. De keuze daarvoor 
heeft grotendeels te maken met de gelaagde heeft grotendeels te maken met de gelaagde 
context waarmee hij speelt en de groepen context waarmee hij speelt en de groepen 
die hij betrekt. Geschiedenis, heden en die hij betrekt. Geschiedenis, heden en 
toekomst spelen zich bijvoorbeeld niet af in toekomst spelen zich bijvoorbeeld niet af in 
verschillende tijdzones, maar overlappen verschillende tijdzones, maar overlappen 
en gaan met elkaar in dialoog, net zoals de en gaan met elkaar in dialoog, net zoals de 
verbeeldingsprocessen. Zo alludeert hij in verbeeldingsprocessen. Zo alludeert hij in 
‘De Zetting’ op de traditionele vinkenzetting, ‘De Zetting’ op de traditionele vinkenzetting, 
een volksport waarbij enkel de gezangen die een volksport waarbij enkel de gezangen die 
identiek eindigen (namelijk met een ‘suskewiet) identiek eindigen (namelijk met een ‘suskewiet) 
binnen de standaarden van de wedstrijd – of binnen de standaarden van de wedstrijd – of 

in Vlaanderen tout court - als geldig worden in Vlaanderen tout court - als geldig worden 
geacht. Wie de meeste gezangen kan tellen, geacht. Wie de meeste gezangen kan tellen, 
wint. Met zijn uitheemse, diverse chansons wint. Met zijn uitheemse, diverse chansons 
is de actie in die zin een vreemde eend in is de actie in die zin een vreemde eend in 
de bijt, en in dat opzicht verwijst het eerder de bijt, en in dat opzicht verwijst het eerder 
naar een metaforische representatie van de naar een metaforische representatie van de 
buurt. De Brugse Poort past niet binnen één buurt. De Brugse Poort past niet binnen één 
welomlijnde categorie. Geen tien buren die welomlijnde categorie. Geen tien buren die 
dezelfde witte achtergrond bezitten. Geen dezelfde witte achtergrond bezitten. Geen 
wijk in Gent die zo buiten de idealen van wijk in Gent die zo buiten de idealen van 
de huidige politieke tendensen staat. In dat de huidige politieke tendensen staat. In dat 
spanningsveld bevindt hij zich: een universele, spanningsveld bevindt hij zich: een universele, 
eenzijdige ruimte bestaat hier gewoonweg eenzijdige ruimte bestaat hier gewoonweg 
niet. De verbeelding van de publieke ruimte niet. De verbeelding van de publieke ruimte 
vertaalt zich niet in een kleur of noot, maar vertaalt zich niet in een kleur of noot, maar 
in de organische synchronisatie van diverse in de organische synchronisatie van diverse 
entiteiten, een knipoog naar de sociaal-culturele entiteiten, een knipoog naar de sociaal-culturele 
en zelfs politieke context van zijn acties.en zelfs politieke context van zijn acties.

Zonevreemd. Iets dat Zonevreemd. Iets dat 
doorgaans niet conventioneel is doorgaans niet conventioneel is 
in een bepaalde context of zone.in een bepaalde context of zone.

Van de houtduif, tot minder bekende Van de houtduif, tot minder bekende 
soorten zoals de stippelborsttandkwartel en de soorten zoals de stippelborsttandkwartel en de 
mythische Phoenix: ze fluiten niet naast maar mythische Phoenix: ze fluiten niet naast maar 
met elkaar, soms in harmonie alsof ze elkaars met elkaar, soms in harmonie alsof ze elkaars 
suskewiet gebruiken of willen begrijpen. suskewiet gebruiken of willen begrijpen. 
Stolk introduceert de term meertaligheid, Stolk introduceert de term meertaligheid, 
die hier niet gelijk staat aan een pejoratief die hier niet gelijk staat aan een pejoratief 
concept. Integendeel, het wijst op een sterkte, concept. Integendeel, het wijst op een sterkte, 
een rijkdom en waardevol instrument, een een rijkdom en waardevol instrument, een 
vat vol mogelijkheden in plaats van een vat vol mogelijkheden in plaats van een 
doodlopende steeg. In dat ideale opzicht komen doodlopende steeg. In dat ideale opzicht komen 
de verwondering en de verbeelding van de de verwondering en de verbeelding van de 
werkelijkheid tot stand in een spanningsveld werkelijkheid tot stand in een spanningsveld 
waar er a priori in meertaligheid wordt gedacht.waar er a priori in meertaligheid wordt gedacht.

Ik associeer meertaligheid ook met de Ik associeer meertaligheid ook met de 
afwezigheid van Stolks signatuur en zijn afwezigheid van Stolks signatuur en zijn 
multidisciplinariteit of misschien zelfs het multidisciplinariteit of misschien zelfs het 
gebrek aan een discipline - hem indelen in gebrek aan een discipline - hem indelen in 
één categorie zou die meertaligheid met een één categorie zou die meertaligheid met een 
veeg onderuithalen. De klassieke gedachte veeg onderuithalen. De klassieke gedachte 
van ‘de hand van de kunstenaar’ vervangt hij van ‘de hand van de kunstenaar’ vervangt hij 
door een vorm van participatiekunst waarbij door een vorm van participatiekunst waarbij 
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het eigenaarschap wordt gedeeld en verdeeld het eigenaarschap wordt gedeeld en verdeeld 
over de participanten. In over de participanten. In Basiskamp Entre Basiskamp Entre 
Nous 2017. Een humanitaire missie in eigen landNous 2017. Een humanitaire missie in eigen land  
(2019), de publicatie van het gelijknamige (2019), de publicatie van het gelijknamige 
project, beschrijft hij dat eigenaarschap project, beschrijft hij dat eigenaarschap 
welgekozen: “Boven alles was ‘Basiskamp welgekozen: “Boven alles was ‘Basiskamp 
Entre Nous’ de optelsom van de bijdragen Entre Nous’ de optelsom van de bijdragen 
van actieve deelnemers die leidden tot het van actieve deelnemers die leidden tot het 
bereikte resultaat.” Het resultaat, los van bereikte resultaat.” Het resultaat, los van 
wat dat was bij ‘Basiskamp Entre Nous’, wat dat was bij ‘Basiskamp Entre Nous’, 
moet vaak iets meetbaar of cijferwaardig moet vaak iets meetbaar of cijferwaardig 
door de neoliberale systemen waarin kunst door de neoliberale systemen waarin kunst 
zich bevindt. Die logica wordt opgedrongen zich bevindt. Die logica wordt opgedrongen 
maar is onwenselijk. De ‘waarde’ drukt zich maar is onwenselijk. De ‘waarde’ drukt zich 
hier anders uit. Wanneer slaagt een project hier anders uit. Wanneer slaagt een project 
dat de publieke ruimte verstoort en op welke dat de publieke ruimte verstoort en op welke 
manier is dat af te leiden uit het resultaat? Is manier is dat af te leiden uit het resultaat? Is 
een project dat urgente thema’s ondervraagt een project dat urgente thema’s ondervraagt 
of ondermijnt en de buurt wil betrekken mede of ondermijnt en de buurt wil betrekken mede 
door op diens context in te spelen, geslaagd door op diens context in te spelen, geslaagd 
als het een fractie van de buurt bereikt? als het een fractie van de buurt bereikt? 

Stolk weet waar zijn persoonlijke valkuilen Stolk weet waar zijn persoonlijke valkuilen 
liggen en dat kritische beeldvorming, naast liggen en dat kritische beeldvorming, naast 
kritisch denken, ook kritische (zelf)reflectie kritisch denken, ook kritische (zelf)reflectie 
behoeft. Hij is zich bewust van de reële behoeft. Hij is zich bewust van de reële 
betekenissen van buurt- en contextafhankelijke betekenissen van buurt- en contextafhankelijke 
plekken en projecten. Neem nu het plekken en projecten. Neem nu het 
participatieproces dat minder resultaat oogstte participatieproces dat minder resultaat oogstte 
dan hij had gehoopt. Met een open oproep aan dan hij had gehoopt. Met een open oproep aan 
de buurt en potentieel geïnteresseerde groepen de buurt en potentieel geïnteresseerde groepen 
heeft hij een groot aantal buurtbewoners bereikt heeft hij een groot aantal buurtbewoners bereikt 
- zij het geen aantal dat de diversiteit van de - zij het geen aantal dat de diversiteit van de 
Brugse Poort grotendeels weerspiegelt. Ook al Brugse Poort grotendeels weerspiegelt. Ook al 
kon hij rekenen op het bestaande draagvlak van kon hij rekenen op het bestaande draagvlak van 
de Koer, toch ontbraken er nog wat stemmen.de Koer, toch ontbraken er nog wat stemmen.

Door de bewegende verbeeldingsprocessen Door de bewegende verbeeldingsprocessen 
laat hij wel ruimte toe voor verschillende laat hij wel ruimte toe voor verschillende 
meningen, zonder een bepaalde volledigheid meningen, zonder een bepaalde volledigheid 
of unanimiteit na te streven zoals bij een of unanimiteit na te streven zoals bij een 
vinkenzetting net wel het geval is. Stolk vinkenzetting net wel het geval is. Stolk 
wil over die standaarden en hokjesdenken wil over die standaarden en hokjesdenken 
heen kijken, de suskewiet indachtig. Kan de heen kijken, de suskewiet indachtig. Kan de 
verbeelding van de publieke ruimte pas lukken verbeelding van de publieke ruimte pas lukken 
wanneer alle verschillende groepen, zelfs zij wanneer alle verschillende groepen, zelfs zij 
die niet gehoord worden, deel uitmaken van die niet gehoord worden, deel uitmaken van 

de discussie? Misschien is het een onmogelijke de discussie? Misschien is het een onmogelijke 
opdracht, desalniettemin een die we wel telkens opdracht, desalniettemin een die we wel telkens 
in vraag moeten stellen. Het opentrekken in vraag moeten stellen. Het opentrekken 
van inspraak impliceert per slot van rekening van inspraak impliceert per slot van rekening 
geen éénmanszaak. Daarvoor is de publieke geen éénmanszaak. Daarvoor is de publieke 
ruimte te immanent complex en misschien zelfs ruimte te immanent complex en misschien zelfs 
te verdeeld. Bereikbaarheid verliest allicht te verdeeld. Bereikbaarheid verliest allicht 
daarom zijn vanzelfsprekendheid – als die er daarom zijn vanzelfsprekendheid – als die er 
zelfs ooit was. Waar hij wel heil in ziet, is het zelfs ooit was. Waar hij wel heil in ziet, is het 
inschakelen van inschakelen van sleutelhouderssleutelhouders. Zij bewaken als . Zij bewaken als 
het ware de toegangspoorten naar een specifieke het ware de toegangspoorten naar een specifieke 
groep. Sleutelhouders beschikken over een groep. Sleutelhouders beschikken over een 
uitgebreid netwerk in een niche of deelgroep uitgebreid netwerk in een niche of deelgroep 
of representeren als het ware een veelheid aan of representeren als het ware een veelheid aan 
mensen. Nu eens zijn sleutelhouders mensen mensen. Nu eens zijn sleutelhouders mensen 
die van hoog aanzien genieten in een bepaalde die van hoog aanzien genieten in een bepaalde 
groep, dan weer zijn het micro-gemeenschappen groep, dan weer zijn het micro-gemeenschappen 
waar kennis en netwerk collectief goed is. waar kennis en netwerk collectief goed is. 
Wie de juiste in zijn binnenzak heeft, kan niet Wie de juiste in zijn binnenzak heeft, kan niet 
alleen steunen op een breder draagvlak maar alleen steunen op een breder draagvlak maar 
ook op een uitgebreid scala aan middelen. ook op een uitgebreid scala aan middelen. 
En wie niet vraagt, niet wint, toch?En wie niet vraagt, niet wint, toch?

De kwantumwetenschapper De kwantumwetenschapper 
David Bohm gaf in de jaren 90 al David Bohm gaf in de jaren 90 al 
aan dat fragmentatie een van de aan dat fragmentatie een van de 
grootste problemen is van onze tijd.grootste problemen is van onze tijd.

Dat het sleutelhouder-systeem kan Dat het sleutelhouder-systeem kan 
bijdragen tot het realiseren van activiteiten bijdragen tot het realiseren van activiteiten 
zonder veel middelen en tot het mobiliseren zonder veel middelen en tot het mobiliseren 
van groepen, klinkt aannemelijk en van groepen, klinkt aannemelijk en 
relatief toepasbaar. Alleen is het systeem relatief toepasbaar. Alleen is het systeem 
ontzettend kwetsbaar. Er bestaat vanwege ontzettend kwetsbaar. Er bestaat vanwege 
die fragmentatie niet één formule of recept. die fragmentatie niet één formule of recept. 
Wie louter veronderstelt, komt niet verder Wie louter veronderstelt, komt niet verder 
dan de oppervlakte. Daar komt voor mij dan de oppervlakte. Daar komt voor mij 
het diepmenselijke aspect naar voor dat het diepmenselijke aspect naar voor dat 
voorwaardelijk doch vaak vergeten is: voorwaardelijk doch vaak vergeten is: 
wederzijds inlevingsvermogen. Een emotionele wederzijds inlevingsvermogen. Een emotionele 
band met iets. Een gezonde portie empathie band met iets. Een gezonde portie empathie 
voor iets bezitten, met begrip voor individuele voor iets bezitten, met begrip voor individuele 
en collectieve situaties en zonder enige rancune en collectieve situaties en zonder enige rancune 
of strijdgevoel, lijkt mij aangewezen dan wel of strijdgevoel, lijkt mij aangewezen dan wel 
broodnodig. Zo komen we tot een vruchtvolle broodnodig. Zo komen we tot een vruchtvolle 
verstandhouding met een sleutelhouder, verstandhouding met een sleutelhouder, 

organisatie of gewoon een individu. Dat proces organisatie of gewoon een individu. Dat proces 
kost tijd. Investeren in mensen kost tijd, wat kost tijd. Investeren in mensen kost tijd, wat 
niet inhoudt dat het de moeite niet loont – het niet inhoudt dat het de moeite niet loont – het 
loont wel degelijk. En wanneer het loont, bezit loont wel degelijk. En wanneer het loont, bezit 
je iets zodanig kostbaar dat de intrinsieke je iets zodanig kostbaar dat de intrinsieke 
waarde ervan haast onmogelijk uit te drukken waarde ervan haast onmogelijk uit te drukken 
valt, zelfs niet in bepaalde toonaarden.valt, zelfs niet in bepaalde toonaarden.

Wat Stolks tijdelijke verstoringen tot slot zo Wat Stolks tijdelijke verstoringen tot slot zo 
(be)grijpbaar maakt ondanks zijn vluchtigheid, (be)grijpbaar maakt ondanks zijn vluchtigheid, 
is niet de aandacht voor de vormgeving maar is niet de aandacht voor de vormgeving maar 
de ontwikkeling en inhoud van het narratief. de ontwikkeling en inhoud van het narratief. 
Dat verklaart ook het gedeelde, bijna afwezige Dat verklaart ook het gedeelde, bijna afwezige 
eigendomsrecht dat hij nastreeft en het eigendomsrecht dat hij nastreeft en het 
gladde ijs waarop hij zich al eens bevindt. De gladde ijs waarop hij zich al eens bevindt. De 
fundamentele boodschap neemt op het einde fundamentele boodschap neemt op het einde 
van de rit de bovenhand, niet het lettertype, van de rit de bovenhand, niet het lettertype, 
noch de tekstkleur, noch het medium, noch noch de tekstkleur, noch het medium, noch 
de ‘schepper’. Uiteindelijk draait het om de de ‘schepper’. Uiteindelijk draait het om de 
publieke discussie, een soort van publieke discussie, een soort van common common 
causecause. Dat maakt hem niet-klassiek, radicaal . Dat maakt hem niet-klassiek, radicaal 
hedendaags, bijna militaristisch. Het reikt hedendaags, bijna militaristisch. Het reikt 
hem de instrumenten aan waarmee hij actief hem de instrumenten aan waarmee hij actief 
mogelijke antwoorden kan formuleren op mogelijke antwoorden kan formuleren op 
maatschappelijke vragen, terwijl het besef van maatschappelijke vragen, terwijl het besef van 
onvrijheid interessante strategieën verschaft onvrijheid interessante strategieën verschaft 
om zo vrij mogelijk te handelen. Op die wijze om zo vrij mogelijk te handelen. Op die wijze 
bewapent de dienstverlener zich, klaar om de bewapent de dienstverlener zich, klaar om de 
grens over te steken en, los van de context, een grens over te steken en, los van de context, een 
ruimte tijdelijk en betekenisvol te verstoren.ruimte tijdelijk en betekenisvol te verstoren.


