
 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 

9. KUNSTONDERWIJS IN BEIDE LIMBURGEN “DAS ICH EINS UND DOBBELT BIN” 

 

Edwin Jacobs - Zuyd Hogeschool kunstopleidingen 

Dirk Kenis - PXL-MAD School of Arts kunstopleidingen 

 
“Das ich eins und dobbelt bin” is de slotzin van het gedicht ‘Ginkgo biloba’ van Goethe (1815). De wonderlijke plaats 
van de boom Ginkgo biloba in de afstammingsleer (fylogenie) inspireerde Goethe om over vriendschap en liefde 

verbonden aan één persoon te dichten.  De boom is geen naaldboom en geen loofboom en heeft toch 
eigenschappen van beide. De boom kwam al op aarde voor in het Krijt (van 145 miljoen tot 66 miljoen jaar), een van 

de oudste levende relicten uit de prehistorie. 

De cultuur van Vlaanderen en Nederland is één en dubbel. Eén vanwege de gedeelde oorsprong en dubbel vanwege 

de uitgesproken verschillen. Met taal als belangrijke uiting van cultuur geldt dit ook voor de Nederlandse taal in beide 
gebiedsdelen.  

In een wereld vol conflicten verdient het alle aandacht om culturen bij elkaar te brengen met begrip en respect voor 
elkaars identiteit. Bij uitstek een opdracht aan de kunsten en het kunstonderwijs.  De eigenheid van kunst en 

kunstonderwijs bestaat bij de gratie van uitdagingen van wat onderscheidt weg te nemen en wat verbindt te 
versterken.  

Zo beschouwen en duiden architecten geschiedenissen van plekken, personen, achtergronden en komen tot een 
ontwerp van een gebouw; bestuderen vormgevers verschillende tradities, technieken, ambachten en komen tot een 

ontwerp;  experimenteren modeontwerpers met verschillende expressies uit verschillende landen, stoffen en kleuren 
en komen tot een patroon en een silhouet. In de kunsten wordt niets uitgesloten, juist onderzocht op mogelijkheden 

om het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk te maken. .. ‘What becomes possible in art becomes thinkable in life’ 

(Brian Eno, 2012).In de workshop bespreken we met elkaar hoe het kunstonderwijs kan bijdragen aan het 
wegnemen van wat ons onderscheidt en aan het versterken van wat ons verbindt aan weerszijde van de Maas waar 

beide Limburgen dubbel en toch één zijn. Aan het einde van de workshop willen we minimaal één, mogelijk twee 
voorstellen formuleren/ophalen voor een pilot die we onder het motto Das wir eins und doppelt sind  kunnen 

realiseren. Te denken val aan een omgevingslesbrief,  een event met en voor  scholieren, een kunstproject met 
gemengde (VL/NL) leerlinggroepen met echte opdrachtgevers (gemeenten, provincie..?) …  

 


