
Terugblik op het event: Regeneration! Where we are now!
Regenerative futures, waarom hebben we  
Regeneratie nodig? 
Zomer 2020. We bevinden onszelf als mensheid in 
een overlap van verschillende mondiale crisissen, 
verlies van biodiversiteit, een opwarmende aarde, 
groeiende ongelijkheid, technologische verschui-
vingen, wantrouwen in de politiek. Deze problemen 
kenmerken zich door eenzelfde kenmerk, ze worden 
veroorzaakt voor een uitbuitende en extraherende 
mind-set. Ze putten de planeet uit, zijn gebaseerd 
op uitbuiting van andere mensen en wellicht putten 
deze denkbeelden ook onszelf uit. 
Dat schildert een bleke en dystopische toekomst. 

Maar mensen hebben een ongelofelijke capaciteit 
om te veranderen, samen te werken en tot stand 
te laten komen wat ze hebben verzonnen. Daarmee 
hebben zij capaciteit om systemen van uitbuiting 
en opmaken achter zich te laten en regeneratieve 
(helende en levensgevende) systemen tot stand te 
brengen die de mensheid tot bloei laat komen bin-
nen de grenzen van de planeet. 
Het komende decennium moet de hele wereld re-
generatief worden, een intimiderende opdracht.
Het veld van de kunsten en onderwijs spelen een 
belangrijke rol in dit veranderingsproces naar een 

regeneratieve toekomst. Met het potentieel van cre-
ativiteit, spel, verbeelding, experimenteren, impro-
visatie, vakmanschap en de kracht om te verbinden 
hebben de kunsten een unieke en leidende rol te 
vervullen in het aanwakkeren van Regeneratieve 
processen.

Daarvan proefden we tijdens de opening van het aca-
demische jaar op 4 september in het Sonsbeekpark.  

Inspiratie voor de choreografie 
Als we regeneratieve systemen willen creëren kijken we naar ecosystemen en laten  
we ons daardoor inspireren. In ecosystemen gaat niets verloren. Ook het mislukte niet. 
In het ecosysteem van onze community gaan de fouten ook niet verloren. We nemen 
er verantwoordelijkheid voor en blijven leren en ontdekken. 

Jij bent een geschenk voor de wereld. 
Je bent uniek maar je bent niet alleen.
Jij bent verantwoordelijk voor jou deel en inbreng. 
Om genereus te geven en genereus to ontvangen. 
Je geeft een beweging, je ontvangt een beweging en je geeft beweging door.

De mindset van regenerativiteit is het omarmen van complexiteit en diversiteit. Hoe com-
plexer en gevarieerder een ecosysteem is, hoe veerkrachtiger ze is. Door te improviseren 
en variëren scheppen we het nieuwe en passen we ons aan de nieuwe werkelijkheid.

Vandaag  maken we op deze plek een beweging. 
We beantwoorden dansend de vraag:

Where?    Are?    We?    Now?



Tekst van Lecture, opening Academisch jaar 2020-2021 
Vrijdag 11 september, Bachelor Docent Dans ArtEZ, Arnhem 

Henrike Gootjes www.Henrikegootjes.com

Laten we beginnen, persoonlijk. 
En bij het begin. 
En dan bedoel ik echt, het begin. 

Mijn vader studeerde aan de kunstacademie in Gro-
ningen. Toen hij aan zijn tweede jaar begon was er 
tussen de nieuwe eerstejaars een prachtig meisje uit 
Rotterdam. Hij vergat haar weer een beetje. Hij kwam 
uit een gereformeerd gezin en dat geloven was be-
langrijk voor hem, verliefd worden op een meisje die 
niet van God hield was zonde van je energie. 
Zondagochtend in de grote Kerk van Groningen 
schoof hij, zoals hij gewend was, de kerkbanken bin-
nen. Wellicht een beetje slaperig zonder al te veel an-
ticipatie. En toen, (ik stel mij dit moment dramatisch 
voor, maar grote kans dat er werkelijk Bach werd ge-
speeld op dat imposante kerkorgel) ineens, was zij 
daar ook! Het mooie meisje uit Rotterdam!
De volgende dag zouden ze met de academie op 
een introkampweek gaan naar Schiermonnikoog. De 
meesten namen de bus, maar mijn vader had het ini-
tiatief genomen heel sportief de 45 kilometer naar de 

haven van Lauweroog te fietsen. Een iemand had zich 
opgegeven mee te gaan. Je raadt al wie. 
Daar begon dus de romance tussen twee kunstenaars. 
En uit hun liefde werd ik ontvangen en geboren. 

Ik werd omringd met kunst, muziek, moderne dans, 
architectuur. Werd aangemoedigd te maken, bak-
ken, ontdekken. Mijn handen te gebruiken.  
En deze culturele sfeer mengde zich met een spiri-
tuele. We gingen naar de kerk, en een deel van mijn 
sociale leven speelde zich af in de gereformeerde 
zuil, de gereformeerde vrijgemaakte zuil om nog 
preciezer te zijn. Dat vormde mij. Ik voelde Gods 
aanwezigheid en zorg om mij heen. Gods schep-
pingkracht die alles maakte en in stand hield. De 
liefde van God voor alle mensen, die mij verbond 
met iedereen. De rol van de mens als steward, rent-
meester voor de aarde en het heilige leven wat hem 
was gegeven. 

Dat vormde mijn jeugd. Dat vormde mij, als mens, 
in al mijn rollen. 

Toen in 16 was ging ik een jaar in Amerika naar 
school. The United States. Voor het eerst in het 
vliegtuig had ik het gevoel dat ik naar het land van 
de toekomst vloog. Alles zag eruit als in de films en 
series die ik had gezien. De lockers in de gang van 
mijn highschool, de brede straten met stoplichten 
die daar aan kabels boven zweefden, hamburgers en 
grote bekers cola. Wat ik van dat jaar meenam was 
dat mensen op zo veel manieren kunnen leven, dat 
ik veel meer begreep over Amerika, maar ook over 
Nederland. In Nederland was vaak tegen me gezegd 
dat ik me moest laten leiden door wat ik leuk vond, 
en dat ik niet al te groot hoefde te denken. In Ame-
rika word je aangemoedigd het beste te maken van 
wat mogelijk is. ‘Be the best you can be’. In alle rol-
len; de beste zus die je kan zijn, de beste medewer-
ker, de beste docent, de beste student. Dat heeft me 
ambitieus gemaakt. Om me niet te verschuilen of te 
excuseren, maar om binnen soms beperkte moge-
lijkheden te zoeken naar hoe je er het beste van kan 
maken. Te kijken naar wat wel mogelijk is. 

Terug in Nederland ging ik aan de kunstacademie 
studeren en haalde mijn diploma in beeldhouwen 
en een docentbevoegdheid. Ik deed projecten, had 
een atelier, gaf les op verschillende Hbo’s, musea 
en scholen. Ik woonde een aantal jaar in Brisbane 
Australië, in Friesland, en daarna in het zuiden van 
Frankrijk, Montpellier. Mijn kunstpraktijk was vaak 
locatie specifiek, ik liet graag mensen meewerken 
(soms zelfs de oceaan).

Ongeveer 6 jaar geleden, toen ik in Montpellier 
woonde, wist ik het niet goed. Ik werd mij meer en 
meer bewust van de ongelijkheid in de wereld, en 
de omvang van klimaatveranderingen. En ik door-
zag de rol van kunst in de kunstwereld. Je was een 
goede kunstenaar als je werk steeds duurder werd, 
een goede investering. Ik zag de corrupti   e en hoe 
kunst een lucratieve manier was om geld wit te was-
sen. En hoe het in een kleine elitaire kring rondspon. 
Ik was niet geïnteresseerd of gemotiveerd hieraan 
bij te dragen. ’Be the best you van be’. Moest ik dan 
stoppen kunstenaar te zijn? 

Ik moest maar econoom worden, of psycholoog, of 
arts zonder grenzen. Het voelde alsof mijn profes-
sionele leven een dood pad was, ik een verkeerde 
afslag had genomen. En nadat ik dit een poosje had 
geloofd en ontzettend medelijden had met mezelf, 
dacht ik: dat kan niet kloppen. Als je gelooft dat 
je leven zinvol is en jouw unieke bijdrage een plek 
heeft, bestaan er geen gemiste afslagen en doodlo-
pende paden. Wel kronkels, en valei-en en stekkeli-
ge prikkelbossen, maar eenmaal daardoorheen, ook 

weer geplaveide paden en weidse vergezichten. 

Crisis!
Dus ik wist dat kunst niet frivool was, geen leuk de-
corum, maar dat ze iets wezenlijks biedt. Dat kunst 
nodig is voor een gezond, veerkrachtig en vitaal ge-
zamenlijk leven. Dus ik ging uitzoeken hoe. 

Ik schrok en ben nog steeds geschokt van de ernst 
van onze problemen als mensheid. En onze merk-
waardige medeplichtigheid in deze wijdvertakte 
systemen.  

Klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, ver-
lies van biodiversiteit en overproductie slopen ons. 
Ze opereren van uit een uitbuitende en ’exploitive 
mindset’. Het boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ van 
T. Pikkety en ‘Doughnut economics’ hielpen me bij 
het begrijpen hiervan. Ik studeerde online bij het de 
Global Campus van het Institute for Peace over de 
rol van Media en kunst in Peace and conflict. En ik 
bezocht tijdens mijn master in Noord-Ierland, Colin 
Graig, die een boek schreef over zijn ervaring met 
het beëindigen van gewelddadige conflicten, zoals 
de IRA in de jaren 90. Terwijl we samen aten, keek 
hij me indringend aan en zei hij: ”Henrike, met spijt 
moet ik zeggen, dat mijn generatie, de mannen die 
nu 60 zijn, de aarde hebben geplunderd en haar 
diep verwond. De belangrijkste taak van jullie ge-
neratie is verzoening van de mensen met de aarde. 
Gebruik de kennis van ’Peacebuilding and reconcili-
ation’ hiervoor”. 

Ook leerde ik meer over ons gebruik van de natuur, 
over landbouw, productieprocessen, ons voedsel en 
kleding. Overweldigende problemen. Hoewel ik eer-
der zei niet te willen denken in doodlopende wegen, 
kun je hier ZEKER spreken van doodlopende wegen. 
Wat is er nodig voor een gezond, veerkrachtig, vitaal 
gezamenlijk leven?  Gelukkig ben ik niet de enige die 
hierover nadenkt. Ik vond Drawdown, van Paul Haw-
ken, en ‘Climate’ van Eisenstein, en ‘Who realy feeds 
the world’ en het werk van EAT Forum. Ze brengen 
allemaal naar voren dat we afstand moeten doen van 
een aantal ideeën zoals eindeloze groei, van de on-
zichtbare hand van de markt, en de mens als consu-
ment. Maar dat we helende en levensgevende syste-
men moeten bouwen die hun eigen energiebronnen 
en materialen vernieuwen. 
Permacultuur en regeneratieve landbouw zijn hiervan 
voorbeelden. 

Ik verhuisde naar Nederland en deed de Internatio-
nale Master Artist Educator bij ArtEZ om me verder 
in deze ideeën te verdiepen. 
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Daarom stel ik een kunstenaars- en onderwijsprak-
tijk voor die Regeneratief is en Regeneratieve pro-
cessen aanwakkert. 

Voor de grote Transformatie die voor ons ligt heb-
ben de kunsten een leidende rol te spelen. Crea-
tiviteit, spel, verbeelding, experiment, improvisatie, 
vakmanschap en de kracht om te verbinden, daarin 
zijn de kunsten experts. 

Kijkend naar mijn eigen ervaringen en die van an-
dere kunstenmakers ontdekte ik dat er in dit pro-
ces globaal 6 fases te onderscheiden zijn. Met deze  
6 fases ontwierp ik het Event ‘Regenertion’ van af-
gelopen vrijdag. (Zie tabel in de appendix) 

De kern van de passie van mijn werk is:
Geloven in deel zijn van een groter geheel. Ik kan 
niet veel met een grijze boze man die met je af- 
rekent. Wel met deel zijn van een groter geheel, van 
goedheid en liefde als levensgevende energie, van 
vergev ing, verzoening en heling. 

Ambitie en ’Being the best you can be’: Being a 
steward, de houding van een rentmeester. Je bent 
met iets heiligs, waardevols toevertrouwd, geef dat 
ruimte, deel dat, wees genereus, doe je best.

Reizen: diversiteit en culturen en so many ways to 
live a good life. Geen dogma’s of oordeel. Dignify 
each other, rejoice in each other. 

Verandering: je kan leren van het verleden, maar 
voor regeneratieve verandering moeten we ons toe-
komstbeeld schetsen en ons daardoor vooruit laten 
trekken. Hardop denken en verbeelden in verbin-
ding met elkaar. 
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Theorie
Waarom regeneratieve praxis?
Regeneratieve studies beschrijft het interdiscipli-
naire onderzoeksveld dat zich bezighoudt met een 
duurzame toekomst. Hoewel ze nauw aansluiten 
bij ecologische, economische en sociale duurzaam-
heidsprojecten, leggen regeneratieve studies de na-
druk op het ontwikkelen van systemen die kunnen 
worden hersteld, vernieuwd of geregenereerd door 
natuurlijk processen, gemeenschaps-actie en men-
selijk gedrag. De ontwikkeling van regeneratieve 
systemen is de meest veelbelovende methode om 
een duurzame toekomst te verzekeren, omdat het 
zich niet alleen richt op het behouden van essenti-
ele natuurlijke hulpbronnen, maar zelfs om ze in de 
loop van de tijd te verbeteren.
Regeneratieve kunst- en ontwerppraktijken zijn 
procesgerichte benaderingen voor ontwerpen en 
artistieke processen. De term ‘regeneratief’ be-
schrijft processen die hun eigen energiebronnen en 
materialen hernieuwen, herstellen of revitaliseren. 
Ontwerpers gebruiken systeemdenken, toegepaste 
permacultuur-ontwerpprincipes en gemeenschaps-
ontwikkelingsprocessen om menselijke en ecologi-
sche systemen te ontwerpen. De ontwikkeling van 
regeneratief ontwerp is beïnvloed door de benade-

ringen van bio-mimicry, ecologische economie en 
circulaire economie. De theorie is erop gebaseerd 
dat de mens en de planeet op de eerste plaats moe-
ten komen en dat menselijk welzijn en niet de eco-
nomische groei prioriteit moet krijgen. Het doel van 
regeneratief ontwerp is herstellende systemen te 
ontwikkelen bedoeld om gemeenschappen, mense-
lijke en natuurlijke hulpbronnen en de samenleving 
als geheel te hernieuwen. 

De rol van ‘the Artist Educator’
In een regeneratief model zien wij niet alleen stu-
denten, maar alle leden van de community als ’Artist 
Educator’, als brengers van verandering. Wij willen 
het bewustzijn daarvan vergroten en deze attitu-
de ruimte geven te groeien. Als docent-dans ben 
je voortdurend aan het maken en in beweging aan 
het zetten. Hoe beweeg je in de wereld? Hoe ver-
beeld en beweeg je naar een toekomst waarin ge-
lijkwaardigheid, gerechtigheid, diversiteit, (mentale)
gezondheid ect. vanzelfsprekend zijn? Studenten 
bouwen gaandeweg hun studie aan een persoonlij-
ke portefeuille van ervaringen en inzichten en ont-
wikkelen daarmee een eigen visie.
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Principes van Regenerative Art Education
• Van exploitief en extractive naar Regeneratief denken en werken
• Van linear denken naar denken in complexe netwerken Verbanden zien en gebruiken.
• Van unifomiteit naar diversiteit Hoe veelsoortiger het systeem hoe veerkrachtiger ze is. 
• Van competitie naar samenwerken en excellentie
• Van producent (docenten) en consument (studenten) denken naar ‘sense of stewardship’ en samen 

leren Waar vakmanschap, verantwoordelijkheid nemen, creativiteit, verbinding en  het versterken van  
‘self-agency’ centraal staan. 

• Van enkelvoudige naar meervoudige perspectieven Een brede en diepe inventarisatie van waarden, en 
een bewustzijn van hoe deze verschillende waarden ontwikkelen en groeien. 

• Van uitvoeren naar improvisatie. Gebruik van Human Centred Design Thinking, prototyping en feedback-
loops.

• Biomimicery De natuur zien als regeneratief voorbeeld. Niet denken in gescheidenheid, als de mens als 
temmer van de natuur. Maar de mensheid als onderdeel van de natuur. En de natuur zien als meester in 
inventiviteit.

 

Fases van regeneratieve art praxis
Fase Doel Kernvragen

1 Diepe inventarisatie Inventariseer mogelijkheden, relaties, vragen en complexiteit.
Wat zijn de mogelijkheden? 
Wat wil je samen leren? 
Waarop kan je aansluiten?
Waar is de generositeit? 

2 Marineren Laat de verschillende kwaliteiten en vragen elkaar beïnvloeden. 
Gebruik spel en improvisatie om veel nieuwe ideeën te laten ontstaan. 
Durf, Wees oordeelvrij en nieuwsgierig.
Kijk zorgvuldig naar wat er ontstaat.
Ontdek je thema’s? Onderwerpen? 

3 Maken
                

Kies de meest passende ideeën bij dit moment, deze plek, deze men-
sen en de leervragen van nu. 
Maken, gebruik je techniek en materiaal en streef naar excellentie. 
Denk ondertussen na over fase 4.

4 Uitnodigen  Wie is je publiek?
Wat wil je dat die meemaakt?
Hoe kan deze ervaring zo rijk mogelijk zijn?
Hoe kan je dit zo goed mogelijk faciliteren?
Wat verwacht je van ze?
Neem hierin de leiding.

5 Laten zien Laat zien wat je hebt gemaakt. 
Wat gebeurt er tussen de maker en de uitgenodigde?
Leg het vast om er op terug te kunnen komen. 

6 Veranderen Wat verandert er? 
Hoe kan deze verandering worden gedagen?
Wat is er veranderd bij jezelf?
Wat verandert er bij de ander?
Hoe kan deze verandering duurzaam zijn of worden? 


