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Kunst en wetenschap in de 4e industriële revolutie 
 
Verschillende toekomstverkenners constateren dat over niet al te lange tijd slechts een klein deel van de 
bevolking voltijds werkt. Het overgrote deel zal veel meer vrijetijd hebben en deze willen besteden aan 
activiteiten die zingeving tot doel hebben. Naar hun idee zal men die zingeving onder andere vinden in het 
beoefenen van (amateur)kunst en het zich inzetten als vrijwilliger voor de culturele sector. De kunstenaar gaat 
daardoor een spilfunctie spelen als voorbeeld voor amateurs en als docent of participator. Kunst wordt voor 
iedereen en iedereen wordt kunstenaar, dachten de leden van de Nul-beweging al in de vijftiger en zestiger jaren. 
Ook de kunstenaars Joseph Beuys en Constant Nieuwenhuijs voorspelden het al vele jaren geleden. Heeft de 
spelende mens de toekomst? En in het tijdperk van de vierde industriële revolutie wordt dit vraagstuk steeds 
urgenter. 
 
EICAS wordt een instituut dat vertrouwt op het vermogen van de mens om zelf zijn leven zin te geven, zich 
baserend op westerse universele waarden zoals menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en 
verantwoordelijkheid De mens dient zich door creativiteit zo te vormen dat hij zich maximaal kan ontplooien. 
EICAS wil een unieke positie innemen door uit te gaan van het humanisme van Alexander Hegius en geheel in de 
traditie  van de verlichting taal, kunst, cultuur en wetenschap met elkaar verbinden. In de kunst die wordt 
geëxposeerd zijn filosofie, taal en cultuur (de brede maatschappelijke context waarin de mens leeft) fenomenen 
waaruit het beleid en de programmering van het EICAS wordt verwoord. 
 

 
 

Het uitgangspunt is de combinatie van abstracte kunst en wetenschap op internationaal niveau. EICAS verhoudt 
zich tot het bestaande veld waaraan zij een complementair aanbod wil toevoegen. Zij zal niet in competitie gaan 
met een bestaand museum of educatieve/onderzoek instelling, maar zal een uniek profiel ontwikkelen met het 
doel samen te werken en onderdeel te zijn van een ‘culturele keten’. Het zal vanaf dag één inzetten op inter-
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nationale samenwerkingsverbanden om een sterk internationaal profiel op te bouwen dat complementair is aan 
haar lokaal profiel.  
 
Permanente collectie en wisselexposities 
 
EICAS organiseert exposities, ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers, lezingen, debatten en 
workshops, uitwisseling met onderwijsinstellingen, zowel in eigen land als over de grenzen heen. Een bibliotheek, 
de permanente collectie en de wisseltentoonstellingen vormen voor de bezoekers en gebruikers een belangrijke 
bron van inspiratie en onderzoek. EICAS richt zich op (toegepaste) kunst, design en architecturale vormgeving.  
 

 
 
EICAS heeft een uitgesproken internationale oriëntatie. Beeldende kunst is niet aan grenzen gebonden, spreekt 
een universele taal en biedt zo de gelegenheid om over taal- en cultuurgrenzen heen ervaringen te delen. Het 
richt zich in de eerste plaats op Europese hedendaagse kunst, kunstenaars en theoretici, maar zoekt –zo nodig¬– 
ook de internationale interactie buiten Europa. Met geïnteresseerde samenwerkingspartners binnen de 
Europese Unie wordt een samenwerkingsverband aangegaan. 
 
Een onlosmakelijk duo: kunst en wetenschap 
 
Vandaag de dag associëren wij experiment, innovatie en vooruitgang eerder met de wetenschappen dan met de 
kunsten. Historisch echter – denk aan de Renaissance- waren beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het 
licht van de 4de industriële revolutie waarin wij ons nu bevinden en de opkomst van kunstmatige intelligentie 
stellen analisten (zie de uitkomsten Davos World Economic Forum) en beleidsmakers (zie recente EU communi-
caties) dat kunst en wetenschap weer nader tot elkaar zouden moeten komen (‘from STEM to STEAM’ waarbij 
de  A van Art toegevoegd wordt aan Sience Technology Engeneering Art Mathematics).  
Er is een aangetoonde noodzaak voor kunst en wetenschap om samen, als gelijke partners, de toekomst van de 
mensheid vorm en zin te geven. De rol van de kunstenaar als collega van de wetenschapper (en vice versa), de 
kunstenaar als katalysator van de wetenschappen en de onderzoekende kunstenaar bevinden zich momenteel 
in de aandacht van het academische discours. Het wordt tijd dat deze op een toegankelijke manier zijn weer-
klank vindt in het publieke domein.  
 
Een transhistorische aanpak met de ZERO/Nul collectie als uitgangspunt zal internationaal kunstenaars en 
wetenschappers inspireren om binnen de activiteiten van het instituut samen te werken en in gesprek te gaan 
met de bezoekers van de exposities, de inwoners van Deventer en bezoekers uit binnen- en buitenland.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie 
In een toekomst die door de vierde industriële revolutie gevormd zal worden, een post-humane toekomst, zal de mensheid alleen dan 
haar humaniteit bewaren en op een positieve manier aan de evolutie bij dragen als zij op een oprechte en fundamentele manier de 
kunsten en de wetenschappen een centrale plek geeft in onze samen-leving en hun kruisbestuiving bevorderd. 
 
Missie 
EICAS maakt een brede collectie van ZERO/NUL kunst toegankelijk in een permanente tentoonstelling op een geheel eigen trans-
historische manier. Zij verbindt de historische kunst stroming Zero met hedendaagse artistieke productie en onderzoek. Het integreren 
van kunst en wetenschap zal aandacht krijgen in tentoon-stellingen, film vertoningen, lezingen, artistieke inter-venties, workshops, 
masterclasses en publicaties die het brede publiek de mogelijkheid bieden in gesprek te gaan met kunstenaars en wetenschappers. 
Voor de achtergrond van haar collectie bevordert deze uitwisseling bewust-wording van en inzichten in de creatieve processen die onze 
toekomst vorm zullen gaan geven.  
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Het Hegius-gebouw 
 
EICAS vestigt zich in het voormalige Hegius-gymnasium in Deventer. Een gymnasium bereidt leerlingen voor op 
een wetenschappelijke studie aan de universiteit. In de oorspronkelijke Griekse betekenis is een gymnasium een 
sportschool waar ook filosofielessen werden gegeven, door onder anderen Aristoteles en Plato. De training van 
lichaam en geest moest leiden tot schoonheid en wijsheid. Vanaf de Verlichting werd het gymnasium gezien als 
de nieuwe klassieke opleiding die persoonlijkheidsontwikkeling beoogde, minder door de klassieke talen dan 
door de geest van het Grieks en Romeinse volk achter hun taal, kunst en cultuur.  
 

 
 
Tijdens de bevrijding in 1945 is de oorspronkelijke bebouwing aan de oostzijde van de Nieuwe Markt vernietigd 
door een bombardement, dat bedoeld was voor de Wilhelminabrug. Het nieuwe schoolgebouw werd in 1954 
voltooid naar een ontwerp van architect W.P.C. Knuttel (1886 –1974). Het Hegius-gymnasium is een belangrijk 
naoorlogs gebouw (Gemeentelijk monument) in de Deventer binnenstad, zorgvuldig opgenomen in het stads-
beeld. Het is een goed en gaaf gebleven voorbeeld van naoorlogse scholenbouw. De detaillering, materialisatie, 
uitwerking en kunsttoepassingen zijn van een hoog niveau.  
 
1618 Vastgoed BV  
projectontwikkelaars met een C van cultuur 
 
Samen met EICAS zocht 1618 Vastgoed al langere tijd naar een plek voor een culturele hotspot voor hedendaagse 
kunst in Deventer. Na een zorgvuldige restauratie, die in 2020 van start gaat, onder architectuur van Hans van 
Heeswijk Architecten, zal het monument eind 2020 haar deuren openen. Na realisatie door 1618 Vastgoed zal 
het museumgedeelte van het gebouw (2.500 m2) tegen kostprijs worden overgedragen aan EICAS, de initiatief 
nemende rechtspersoon.   
 
Hans van Heeswijk, architecten 
 
Hans van Heeswijk is bekend als museum-architect. Bekende projecten van zijn hand zijn het museum de 
Hermitage in Amsterdam, Het museum More in Gorssel, verbouwingen in het Van Goghmuseum in Amsterdam 
en het Mauritshuis in Den Haag 
 
Deventer, centraal gelegen tussen Randstad en Ruhrgebied 
 
De keuze van de vestiging van EICAS in de Stedendriehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn rondom de IJsselvallei 
is niet toevallig. De IJssel is van oudsher een verbindingsader voor handel, cultuur en wetenschap, die op het 
hoogtepunt van de Hanze in Noord-Europa 200 steden met elkaar verbond, van Londen tot Novgorod. Een 
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prachtige omgeving, tussen Randstad en Ruhrgebied. Er wonen ruim 400.000 mensen. Binnen dertig 
autominuten zelfs 800.000. Bezoekers uit de Randstad en het Ruhrgebied staan binnen anderhalf uur voor de 
deur van EICAS.  Het succes van omringende musea, zoals o.a. de Fundatie in Zwolle, museum MORE in Gorssel, 
en vanouds het Kröller Moller in Otterloo onderstrepen de potentie van dit gebied.  
 

 
 

Cultuur speelt een relevante rol als trekker voor stedelijke vernieuwing. De aanwezigheid in de vorm van 
kunstenaars, voorzieningen en activiteiten, levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid: het maakt de 
gemeente aantrekkelijk. Cultuur creëert waarde, dat blijkt bijvoorbeeld uit de positieve invloed van monumenten 
en podiumkunsten op de prijs van vastgoed in de directe omgeving. Ook de vestigingskeuze van bedrijven wordt 
mede bepaald door de aanwezigheid van een culturele infrastructuur.  
 
Een sterke culturele infrastructuur levert de gemeente voordelen op, zowel financieel als op het gebied van 
aantrekkingskracht (citymarketing), leefbaarheid en participatie. Het samen optrekken van instellingen en 
overheid in de route naar meer cultureel ondernemerschap is essentieel voor succes. De directe nabijheid van 
activiteiten die synergie opleveren (bijv. hotels, musea) zijn van groot belang. De gemeente Deventer erkent deze 
zienswijze en heeft zich achter de plannen voor het EICAS geschaard. 
 
EICAS zal nadrukkelijk verbinding maken met het aangrenzende Duitsland. Een land waar men van oudsher het 
onderzoek van de kunst in het centrum van de aandacht weet te plaatsen, op eigenzinnige, vitale en 
maatschappelijk zeer betrokken wijze. 
 
Programmaschets activiteiten ‘Art & Science’ 2019-2024 
 
Het onderstaande programma is vooralsnog fictief en dient als voorbeeld van de beoogde programmering. Maar 
tegelijkertijd kan het ook als concreet voorstel worden gelezen, een voorproef van een integrale aanpak, die de 
visie en missie van EICAS en het 0-insitute ten grondslag legt aan een programmering die kunst en wetenschap 
ineen ziet: met tentoonstellingen, onderzoeksprojecten, educatie, etc.  
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Dit activiteitenprogramma moet parallel, als een counterpart van de exposities dienen, maar uiteindelijk zal 
EICAS juist de intrinsieke verwevenheid van kunst en wetenschap moeten laten zien wil het een stem van een 
‘nieuw humanisme’ worden. De wetenschappelijke programmering kan op zichzelf staan maar verhoudt zich ook 
tot het exposeren van de vaste collectie en wisselexposities. Met name de wissel-exposities zullen de relevantie 
en impact van ZERO/NUL op de huidige ontwikkelingen belichten en de importantie van het  nieuwe humanisme 
op de vierde industriële revolutie aanduiden.  
 
Het thema ‘artistiek onderzoek’ is van groot belang vanwege de erkenning die daardoor aan kunst als 
academische discipline toe komt. Alleen door deze erkenning kunnen kunst en wetenschap op ooghoogte 
komen. Er kunnen en moeten methodes beschreven worden van artistiek onderzoek, alsook artistieke vormen 
van kennisoverdracht. Deze vaak beleidsmatig of op academisch niveau gevoerde discussie zal door het Arts and 
Science programma van EICAS toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek. Ook zal de praktijk van 
STEAM op artistiek onderzoek toegepast worden.  
 
Structuur activiteitenprogramma 
 
De onderdelen van het activiteitenprogramma gaan ervan uit dat ieder jaar minimaal één grote tentoonstelling 
georganiseerd wordt. Deze loopt parallel met de vaste tentoonstelling en met kleinere wisselexposities, die 
verband houden met collaboratie projecten en die zonder al te lange voorbereiding op actualiteiten kunnen 
inspelen. Aan de structuur van deze tentoonstellingen sluiten aan: 
 
-Jaarsymposium 
-Abstractlab binnen EU projecten;  
-Lezingen, screenings, performances, rondetafelgesprekken en regelmatige Meet and Greet gelegenheden.  
-Jaarboek/tijdschrift EICAS Herald /online 
-Peer Review  
 
Maatschappelijk draagvlak  
 
Groot publieksbereik is belangrijk voor ieder zichzelf respecterend instituut en zorgt voor inkomsten. Publiek 
bereiken en binden is corebusiness. Goed inzicht in de samenstelling en de mentale oriëntatie van doelgroepen 
is daarbij van strategisch belang. Verbreding van het publiek gaat samen met verdieping van de band met het 
publiek. Zonder een goede band met bezoekers en zonder hun ambassadeurs, zijn cultuurpodia hoogstens voor 
even een vluchtheuvel in de dagelijkse strijd om aandacht. Telkens opnieuw moet een band  
 

 
 
gesmeed worden met nieuw publiek, dat vraagt om innovatie en educatie.  Onderwijs, educatie en cul-
tuurparticipatie zijn belangrijk. Dat kan op verschillende manieren, zoals met de inhoud en programmering 
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Cultureel ondernemen doe je in netwerken, succes behaal je met nieuwe verbindingen, Neue Kombinationen. 
Zo maak je zichtbaar wat je waarde is voor de stad of streek en verzilver je je draagvlak. Kunst is altijd een lokale 
beweging, maar tegelijkertijd internationaal verbonden. In analogie daartoe vallen twee doelgroepen te 
definiëren: 
 
- Internationaal/Europees:  

kunstenaars en wetenschappers die samen (willen) werken, geïnspireerd door Zero, op weg naar een bijdrage 
aan een humanere toekomst. Zij bezoeken EICAS om een lezing te geven, een workshop te leiden, een denktank 
bij te wonen, symposia en andere evenementen die altijd de interactie zoeken met vakcollega’s en het bredere 
publiek. 

-Lokaal:  
 
de inwoners van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en omliggende gebieden van zeer jonge 
leeftijd tot aan senioren zijn welkom in EICAS. Zij ontmoeten elkaar in het café, bezoeken de tentoonstellingen, 
nemen deel aan workshops en brengen hun eigen persoonlijke kennis en erva-ring in. Ze geven de activiteiten 
op het snijvlak tussen kunst en wetenschap mede vorm en laten zich inspireren en prikkelen door de permanent 
aanwezige Zero collectie.  
 
Inclusie 
 
EICAS is toegankelijk voor iedereen - ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, gender of beperking, 
in welke vorm dan ook.  
Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk vanwege de mogelijkheid om meer bezoekers te verwelkomen, maar 
ook qua maatschappelijke positionering. De gemiddelde museumbezoeker is namelijk nog altijd 60+, hoger 
opgeleid en blank. Met de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
is de toegankelijkheid een belangrijk issue geworden.  
Toegankelijkheid heeft drie pijlers:  
-fysieke toegankelijkheid,  
-sociale toegankelijkheid  
-betrouwbare informatie. 
Daartoe zullen speciale programma’s worden ontwikkeld  
 
Businessplan en Financieel beleidsplan 
 
Voor diverse overzichten zie bijlage 1: 
Schema 1: Doelen; 
Schema 2: rolverdeling; 
Schema 3: Mensen. 
 
EICAS is een privaat initiatief en ontvangt vooralsnog geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel 
in de fase van de totstandkoming als daarna is het uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, 
schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het instituut 
vereist continue aandacht van het bestuur. Het ondernemingsplan geeft houvast aan de te volgen route. Voor 
de begroting wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Naast een dekkende exploitatie is een grotere investeringskracht en uitbreiding van het eigen vermogen 
wenselijk opdat risico’s kunnen worden gedragen en middellange termijn investeringen kunnen worden gedaan. 
Van groot belang voor continuïteit en innovatie van de organisatie. Fondsenwerving heeft de hoogste prioriteit, 
lokaal (gemeente en private fondsen), nationaal (OCW, Mondriaan Stichting) en internationaal (EU). Een 
startfinanciering  is nodig om een professionele fondsenwerver en een foundingdirector parttime aan te kunnen 
stellen. 
 
Voor de meerjarenbegroting zie bijlage 2 
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Governance Code Cultuur 
 
EICAS wil waarden realiseren op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied. Werken met publieke 
middelen van derden in het maatschappelijk belang brengt ook een morele verantwoordelijkheid met zich mee. 
Vanwege het werken met gemengde financiering tellen het risicobeheer, toezicht en verantwoording zwaar. 
EICAS conformeert zich dan ook aan de Governance Code Cultuur, welke aanbevelingen doet voor normen en 
werkwijze van culturele stichtingen. 
 
EICAS is een Culturele ANBI 
 
EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Dit is zeer belangrijk omdat dit betekent dat 
begunstigers een extra belastingvoordeel genieten. Voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen 
in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbe-
lasting.  
 

 
 
De wijze waarop EICAS fondsen wil verwerven: 

A. EICAS-founders en begunstigers 

EICAS-founders zijn enthousiaste kunstliefhebbers die speciaal de hedendaagse beeldende kunst een warm hart 
toedragen. Ze beseffen dat een voorspoedige internationale toekomst van EICAS mede in hun handen ligt en ze 
willen daar een stevige financiële basis voor leggen. Men is dan mede-initiatiefnemer van EICAS. Het is tevens 
mogelijk een eigen fonds op naam te schenken of per erfstelling nalaten. De schenker/erflater bepaalt zelf de 
doelstelling van het fonds ten behoeve van het voortbestaan van EICAS. Een fonds op naam blijft een apart en 
zichtbaar onderdeel van EICAS. Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 50.000.  
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Begunstigers kunnen EICAS steunen door eenmalig of periodiek te schenken. Dat kan door eenmalig een bedrag 
of een kunstwerk te schenken of een kunstwerk voor bepaalde of onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Ook kan 
men minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een bedrag schenken op basis van lijfrente.  

B. EICAS-zakenvrienden 

De moderne internationale dynamiek van EICAS straalt straks af op het bedrijfsleven in de Stedendriehoek 
Apeldoorn-Deventer-Zutphen, maar reikt ook tot de Randstad en het Ruhrgebied. Ondernemers, bestuurders, 
directie- en stafleden ondersteunen het initiatief van harte en willen ervan meeprofiteren. In ruil voor hun steun 
aan EICAS mogen zij, met hun zakenrelaties, na realisatie exclusief gebruik maken van de faciliteiten van EICAS. 

C. Sponsoring 

EICAS biedt sponsors talrijke mogelijkheden om aan te sluiten bij de externe communicatie van EICAS, zowel voor 
wat betreft de vaste exposities en programma’s als de wisselexposities en evenementen.  

D. Projectsubsidies 

Voor wissel-exposities zullen (project-)subsidies worden aangevraagd bij fondsen zoals het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Mondriaanfonds, VSBfonds en anderen. 
 
De wijze waarop EICAS fondsen en vermogen zal beheren: 
 
Verkregen fondsen en vermogen worden beheerd op een spaarrekening van de Triodosbank en eventueel belegd 
in obligaties en niet-risicovolle aandelen. Een schenker/erflater kan desgewenst zelf de doelstelling van het fonds 
ten behoeve van het voortbestaan van EICAS bepalen. Een zgn. fonds op naam blijft een apart en zichtbaar 
onderdeel van EICAS. Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 50.000. 
 
De wijze waarop EICAS fondsen en vermogen zal besteden: 
 
De verworven fondsen en vermogen worden gebruikt voor de aankoop van het Hegius-gebouw, voor de 
inrichting van het museum en de jaarlijkse exploitatie er van, alsmede voor het het organiseren van 
publieksgerichte wisselexposities, congressen, symposia en het doen van onderzoek, e.e.a. conform de 
doelstellingen van de stichting. 
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Bijlage 1 
Schema 1: DOELEN 
 

 
 
 

Schema 2: ROLVERDELING 
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Schema 3: MENSEN 
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Bijlage 1 
BEGROTING 2020 -2024 (na ingebruikname Hegiusgebouw) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20191029 JH/kh(actualisatie) 


