
Hang mij maar boven de bank

Tsnuk! Jip & Janneke 
kunst nader bekeken

StaalkaartKunstenkrant
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10 juni 2010. De manifestatie Tsnuk! opent de deuren aan het julianaplein. Ruim 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland en Amers-

foortse musea en theaterinstellingen gaven gehoor aan de oproep van de organisatoren (Kunstguerilla) en gaven hun visie op de 

roep om Jip & Janneke kunst.

In de oproep signaleert Kunstguerilla 
(de organisatoren van de manifestatie)een 
tendens in de samenleving, waarbij groe-
pen mensen zich openlijk keren tegen de 
kunst: linkse hobby, speeltje van de elite. 
Wat die groepen betreft kan menig werk 
de musea uitgebonjourd worden dan wel 
achter slot en grendel geplaatst. De ogen 
worden gesloten voor al wat vernieuwend, 
experimenteel en onderzoekend is in de 
kunst. En de maat om dat te bepalen is de 
eigen smaak van de voormannen van deze 
groepen. Aldus de organisator. Die ziet de 
bui al hangen: kunst volgens Jip en Jan-
neke. Shakespeare de musical. Mondriaan 
ondergronds. 

Zie daar de motieven van Kunstguerilla 
voor de organisatie van “TSNUK!”, een ver-
kenning naar de toekomst van de kunst. 
Kunstenaars uit Amersfoort, Nederland 
en van over de grenzen stelden rondom 
het Julianaplein ten toon. De StadsGalerij, 
het Armando Museum Bureau, Lokaal 4, 
museum Flehite, Mondriaanhuis, theater 
De Lieve Vrouw en Laswerkplaats sloten 
met eigen bijdragen aan in deze 4-daagse 
manifestatie.

denksnack Vincent Icke

Vincent Icke verzorgde een denksnack 
tijdens de manifestatie. Vincent Icke is èn 

hoogleraar astrofysica èn beeldend kun-
stenaar. Als geen ander heeft hij zicht op 
de overeenkomsten en verschillen tussen 
kunst en wetenschap. Elders in deze krant  
staat een uitgebreid verslag van zijn 
denksnack.

De staalkaartKUNSTENkrant is een 
uitgave van de Stichting StadsGalerij en 
verschijnt 3 x per jaar. De krant is opinië-
rend op het gebied van kunst en cultuur 
in Amersfoort. Het werkterrein is niet 
beperkt tot beeldende kunst alleen. Ook 
de andere disciplines komen aan bod. En 
de krant bericht over cultuur in de stede-
lijke omgeving.

Er zijn nu 5 nummers verschenen in een 
oplage van 5.000 en we willen de krant 
verder ontwikkelen en een steviger basis 
gaan geven in Amersfoort.

De NV Amersfoortse Maatschappij tot 
Stadsherstel onderkent de waarde van een 
opiniërende krant. Stadsherstel Amers-
foort heeft dan ook besloten om de krant 
te steunen voor een periode van 3 jaar.

Met de steun van Stadsherstel kan de 
Stichting StadsGalerij de komende jaren 
werken aan een verbreding èn verdieping 
van de krant. De krant zal daarbij nadruk-
kelijker dan voorheen ook ingaan op de 
omgang met en het behoud van de waar-
devolle elementen in de Amersfoortse ste-
delijke omgeving.
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Jeroen Witvliet (Canada) stuurde een doek in, 

dat hij eerst in stukken had gesneden. Bij zijn 

inzending had hij het verzoek dat een kunste-

naar in Amersfoort de stukken op eigen wijze 

aan elkaar zou naaien. Maarten van der Laag 

reconstrueert een doek van Jeroen.

Mondriaanparafernalia



Veel premières tijdens 
eerste editie Spoffin

Amersfoort maakt zich op voor een 

nieuw festival: Spoff in. Ruim 25 straat- 

en locatietheatergroepen uit Nederland 

en tien andere Europese landen komen 

het laatste weekeinde van augustus 

naar Amersfoort om op te treden tijdens 

de eerste editie van het nieuwe multi-

arts festival. In totaal geven de arties-

ten van vrijdag 27 tot en met zondag 29 

augustus meer dan 100 voorstellingen. 

Het overgrote deel van de voorstel-

lingen is gratis toegankelijk. In totaal 

staan er negen premières op stapel van 

producties die niet eerder in Nederland 

te zien waren.

Spoffin 2010 biedt een zeer gevarieerd 
programma met acts die vrijwel zonder 
uitzondering tot de Europese top behoren. 
Zo presenteert Spoffin als enige festival in 
Nederland de veelgeroemde voorstelling 
Bodies in Urban Space van choreograaf 
en videomaker Willi Dorner (AT), die met 
menselijke lichamen tijdelijke sculpturen 
creëert. Ook zijn er Nederlandse premiè-
res van Granhøj Dans (DK), Cie. Kiroul (FR), 
Loutop (CH), l’Eléphant Vert (FR), Cie. I’m 
(IT) en Théâtre de la Toupine (FR).

Tijdens Spoffin gaan er bovendien twee 
Nederlandse producties in première: 
ReWind van Cie. WordtVervolgd en Hoge 
Thee van Kijvende Wijven. Andere opmer-
kelijke voorstellingen zijn onder meer La 
Cuisine Macabre van DaaD (NL), Dance 
Little Sister van Dame Jeanne (NL), BOT (NL) 
en Dervish in Progress van Ziya Azazi (TR). 
De Franse theatergroep La Salamandre, 
gespecialiseerd in vuurspektakels, sluit de 
festivalavonden op vrijdag en zaterdag af 
met de vuurprocessie Passage.

Het complete festivalprogramma is te 
vinden in de speciale uitneembare bijlage 
van De Stad Amersfoort.nl die op 11 augus-
tus is verschenen. Deze krant bevat uitge-
breide programmaoverzichten met veel 
praktische informatie en een groot aantal 
interviews met optredende artiesten. 
Natuurlijk is het programma ook te vinden 
op de website www.spoffin.nl. Hier kan 
men verder terecht voor actuele wijzigin-
gen in het programma. Via de site zijn ook 
online kaarten te koop voor de betaalde 
voorstellingen.

Ambities

Spoffin wil de komende jaren uitgroeien 
tot een toonaangevend internationaal fes-
tival op het gebied van straat- en locatie-
theater met een speciale focus op Noord- 
en Oost-Europa. Vanaf volgend jaar breidt 
het evenement uit met een off-festival, 
waar veelbelovende groepen hun nieuwe 
voorstellingen kunnen presenteren aan 

een publiek van zowel theaterliefhebbers 
als theaterprofessionals. Spoffin slaat op 
deze manier een brug tussen Noord- en 
Oost-Europa, waar straat- en locatiethe-
ater een stormachtige en vernieuwende 
ontwikkeling doormaakt, en landen als 
Frankrijk en Spanje waar deze kunstvorm 
al tientallen jaren bloeit.

Als opmaat naar de tweede editie in 2011 
ontvangt Spoffin dit jaar al enkele tien-
tallen programmeurs en theaterprofes-
sionals uit onder meer Nederland, België, 
Schotland, Duitsland, Denemarken, Polen, 
Frankrijk en Spanje. Voor hen biedt Spof-
fin, naast het festival, een vakinhoudelijk 
programma met workshops en pitches van 
artiesten. Ook is er een speciaal Artist Vil-
lage ingericht, waar alle theatergroepen 
gastvrij ontvangen worden, elkaar kunnen 
ontmoeten en ideeën uitwisselen.

Residentie

Er is meer dat niet direct voor iedereen 
zichtbaar is, maar wel voor de ontwikke-
ling van het festival van groot belang is. 
Zo kan Spoffin veelbelovende artiesten 
uit binnen- en buitenland voorafgaand 
aan het festival een zogeheten ‘residen-
tie’ aanbieden: een korte periode waarin 
werken en verblijven in Amersfoort wordt 
gecombineerd. Dat is mogelijk door een 
samenwerking met zowel Kunstenaarslo-
gies Amersfoort als de Stichting Laswerk. 
Spoffin kan interessante groepen op deze 
manier een plek bieden voor creatie, ver-
blijf én presentatie in Amersfoort.

Stichting Laswerk beheert een goed 
geoutilleerde ruimte op de voormalige 
Wagenwerkplaats in de wijk Soesterkwar-
tier, waar theatermakers kunnen repe-
teren en de laatste hand leggen aan hun 
voorstelling. Laswerk stelt de komende 
jaren gedurende de maand augustus de 
Laswerkplaats beschikbaar voor Spoffin-
artiesten. De samenwerking met Kunste-
naarslogies betekent dat Spoffin theater-
makers naast werkruimte ook een echt 
huis kan bieden, wat goed past bij het 
idee van een faciliterend festival waarbij 
artiesten meerdere dagen in de stad ver-
blijven. Kunstenaarslogies biedt beeldend 
kunstenaars, theatermakers en musici de 
kans tijdelijk in Amersfoort te wonen en te 
werken. De organisatie heeft twee wonin-
gen beschikbaar in de wijken Soesterkwar-
tier en Liendert.

Zo groeit er iets heel moois in Amers-
foort, zowel voor als achter de schermen!

∆alfred konijnenbelt∆

MULTI - ART S FEST IVAL  AMERSFOORT

Geen festival zonder!

franje 2010
in de observant, stadhuisplein 7
27 AUG - 29 AUG AMERSFOORT

www.franje.nu
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foto: Lisa Rastl

Festival FRANJE strijkt weer neer in 
Stadscafé De Observant. Alweer voor het 
vierde jaar. Theater, muziek, beeldende 
kunst, festival Franje biedt het allemaal. 
Ook dit jaar hebben zich weer kunstenaars 
uit binnen- en buitenland gemeld. Maar 
ook Amersfoortse kunstenaars laten zich 
zien en horen. De line-up en het speel-
plan van dit jaar en de voorafgaande 
jaren staan op de website www.franje.nu. 
Houdt u dus de website in de gaten. Of 
laat u verrassen en kom gewoon naar onze 
hoofdlocatie: Stadscafe De Observant, 
Stadhuisplein 7 in Amersfoort. (Stadscafé 
De Observant is een van de aandeelhouders 
van festival Franje)

FRANJE is een parasitair fringe festi-
val. FRANJE plugt in bij ander festival, en 
voegt daar op eigen initiatief een randpro-
grammering aan toe. In Amersfoort plugt 
FRANJE in bij SPOFFIN.  Eind oktober para-
siteert FRANJE op Unidram in Potsdam.

FRANJE maakt geen deel uit van enige 
gevestigde orde. Vernieuwing begint vaak 
buiten het centrum van de aandacht en 

volgt zijn eigen ontwikkeling, veilig in de 
luwte, tot het uiteindelijk in de hoofd-
stroom belandt. Veel ideeën sneuvelen 
onderweg, en de kans om tot wasdom te 
komen hangt vaak af van toevalsmomen-
ten onderweg. FRANJE richt zich welbe-
wust op prille ideeën die nog geen deel 
uitmaken van bestaande structuren, door 
een podium te scheppen voor onderzoek 
en ontwikkeling.

FRANJE is een eigengereide, onafhanke-
lijke, niet gesubsidieerde organisatie en 
opgezet als een commanditaire vennoot-
schap. Wordt ook aandeelhouder. Lees 
daarover meer op de website, www.franje.
nu. Het complete programma wordt gepu-
bliceerd op de website en op de locatie, 
Stadscafé de Observant.



Eighties verantwoord

We moeten 29 miljard bezuinigen en ik 

heb er zin in. Terug naar de jaren tachtig, 

terug naar mijn gelukkige jeugd. 

Ik zie mezelf nog zitten als 9 jarig jochie 
aan een bestickerd bureautje. Op mijn 
pyjama een CDA-button met de tekst “Laat 
Lubbers het karwei afmaken”. Uit pure soli-
dariteit doe ik twee dubbeltjes van mijn zak-
geld in een spaarvarken. Normaal kocht ik 
altijd voor een gulden snoep, nu maar voor 
80 cent. 20% bezuinigd in een week! Pats, 
daar kunnen ze in Den Haag nog een puntje 
aan zuigen. Het was een zware tijd maar 
ik droeg het als een man. De opbeurende 
muziek van The Smith, The Cure en de Sex 
Pistols heeft me er uiteindelijk doorheen 
getrokken. No Future! Heerlijke tijd.

Waarom moeten we eigenlijk bezuinigen? 
Oh ja, onze Staatsschuld en het overheidste-
kort nemen enorm toe. 29 miljard. Is dat niet 
hetzelfde bedrag waarmee we onlangs de 
ING en de ABN-AMRO hebben gered? Of is 
dat toeval? Een belasting op bankiersbonus-
sen lijkt me in ieder geval een goed begin. 
Minder ambtenaren op Ministeries is een 
mooie tweede. Gek genoeg hebben al die 
ambtelijke werkgroepen dat niet bedacht. 
Nummer drie; een toptarief van 99% voor 
salarissen boven de Balkenendenorm in de 
publieke sector. Want nu verdient de direc-
tie van het CBR meer dan JP. Blijkbaar is het 
uitgeven van rijbewijzen belangrijker dan 
regeren. Dat verklaart mogelijk het filepro-
bleem.   

Verder schrappen we de JSF en doen we 
het voortaan zonder politie en ME bij voet-
balwedstrijden. Het eerste seizoen is wat 
onrustig maar daarna heeft het hooligan-
probleem zichzelf opgelost. Wat minder 
uitkeren in de Staatsloterij is ook geen pro-
bleem, zie het als een belasting op domheid. 
Mocht dit allemaal niet genoeg zijn dan 
pakken we het H-woord aan. Moeten we 
wel eerst een regering krijgen zonder het 
CDH. 

Maar wat mij de aller gaafste maatregel 
lijkt, is een BTW-tarief van 69% op prosti-
tutie. Word je dubbel genaaid. Het levert 
verder weinig op, maar alleen het volgende 
gesprek in menig Nederlandse huiskamer 
maakt het al de moeite waard.

“Zeg, schat wat ga je doen vandaag?    Ehh, 
ik ga naar het Malieveld, protesteren, tegen 
de prijsverhoging van.... je weet wel.”

Zo zie je maar bezuinigen is best leuk. En 
om aan mezelf te bewijzen dat ik het nog 
steeds kan, ga ik -in het versleten spijker-
jasje van mijn vader- een keertje winkelen 
bij de Aldi. Uit pure nostalgie prik ik dan een 
CDA-button op, dit keer met de tekst “Laat 
Balkenende het nog een keer verprutsen”. 
Dan is “Yes we Cohen” toch een betere leus, 
originele vondst trouwens.

∆bouke∆

De “stovenhokken” onder de Sint Joriskerk aan de Groenmarkt. Links een urinoir.

Bron Archief Eemland

1962, © foto bell / G.D.J. Kersten

bovenaf), een beetje van het verhaal van 
de buurvrouw (mijn rug doet pijn, omdat; 
ja, vroeger waren die hier nog niet), maar 
ook de gladde gootjes in de winkelstraat of 
zelfs naast de kerk verrijzende buitenplas-
unit: allemaal dragers van de ervaringen 
van de stad, allemaal potentiële beteke-
nisvolle sporen. 

Je hebt erfgoed van het monumenten-
zegel, en je hebt erfgoed van het dagelijks 
leven. Neem nu die buitenplasunit, of uri-
lift. Dit ding heeft óók cultuurhistorische 
potentie. Al is het maar vanwege de com-
motie die hij losmaakte, en hoeveel dat 

zegt over de stad van nu – de vrijetijdsbe-
steding, de relatie tussen burger, onderne-
mer en overheid, over de media, en over 
vormgeving en techniek. (Want het komt 
toch best strak omhoog, vanonder die her-
schikte klinkertjes, verborgen onder een 
oppervlakte zoals het erfgoed betaamt.) 
In het historisch museum zie je het ding 
niet snel terug, maar de opnames van de 
regionale televisie, en de verhalen van de 
betrokkenen en minder berokkenen, die 
steeds meer betekenis geven, en steeds 
meer verbanden leggen, die blijven. En die 
komen terug via de flanken van de stad. 
∆romy jochems∆

De stad, zij is een schat
Je beweegt je er voort, en al doende erf 

je de ervaringen van de stad. Als je kijkt 

naar de stenen, op de grond, in de muren, 

naar de dakranden en de vormen van 

de plattegrond, dan weet je dat ze oud 

is. Verhalen te vertellen heeft. Bijvoor-

beeld over hoe een verloren en verdron-

ken Mariabeeldje haar tot een pelgrims-

oord maakte. Of over de manier waarop 

de winkeliers op de Kamp Bevrijdingsdag 

vierden. Maar je moet wel weten hoe die 

verhalen te horen, waar te kijken, en 

wat te weten.

Het kan in onverwachte hoeken zitten, 
dat besef van eenheid met het verleden en 
van binding met later. En inderdaad gaat 
menig verbeeldingsvermogen pruttelen 
bij het zien en betreden van zo’n char-
mant bol bruggetje tegen de achtergrond 
van lage huisjes begroeid met bloeiend 
groen en voorzien van kleine ramen - en 
wie weet zelfs een gedenksteen. Maar het 
kan ook gebeuren voor de supermarkt, als 
iemand daar een shaggie draait, terwijl 
hij samen met een ander herinneringen 
ophaalt aan de buurt. En dat die ander dan 
zegt: ‘Het zal toch niet waar zijn? Ik heb 
verdomme nog een kist met die dingen op 
zolder staan! En maar denken dat het oude 
troep is.’

Dat het in een zeker toen anders was dan 
in jouw nu, en toch ook weer herkenbaar, 
of dat je je realiseert dat iemand die een 
ander is, ook eerdere ervaringen had, en 
zijn ouders daarvoor, en diens idem. Dat je 
nieuwe dingen leert, net als van een sijpe-
lend stroompje uitdijende bewustzijn. Een 
stukje van de fabriek (het uitgestorven 
geluid van de machines, de lichtval van 

Jip & Janneke radio op 
de Golfbreker
Golfbreker Radio zendt uit via 87,5 

MHz FM via de Ziggo kabel in Amers-

foort, Bunschoten, Leusden, Achterveld 

en Soest via het XMS-glasvezelnet in 

Amersfoort en Soest.

Golfbreker Radio verzorgt deze uitzen-
dingen al jaar in jaar uit. Op de donder-
dagmiddag zit Coos Verkade achter de 
microfoon en Peter Kok doet de knoppen. 
Tussen 12:00 en 13:00 verzorgen zij het 
programma KunstActueel.

In juni mocht TSNUK! het programma 
overnemen. Jip & Janneke radio in Amers-
foort. Luister het allemaal terug op www.
tsnuk.nl. Maar blijf luisteren naar Kunst-
Actueel, want radio TSNUK! keert terug. 
Op de ether en op het internet.



Over de inhoud van nut

Er is een zeer kenmerkend verschil tussen 
nut vooraf en nut achteraf. Als je van tevo-
ren al weet wat je wilt gaan maken dan 
kun je over het nut daarvan heel gemak-
kelijk uitspraken doen. Je weet immers wat 
het product zal gaan zijn. Het kan hooguit 
gebeuren dat er af en toe onaangename 
verrassingen voorkomen, zoals wan-
neer je een tunnel onder Amsterdam wilt 
graven. Opbrengst is wat anders, dus als 
de tunnel bijvoorbeeld instort, dan kan het 
wat duurder uitpakken dan je zou hebben 
gedacht. Niettemin, over het nut van de 
tunnel in kwestie kunnen we het van tevo-
ren behoorlijk eens worden. En dat geldt, 
mutatis mutandus, voor alle producten die 
je van tevoren kunt specificeren. 

Het verschil echter met het nut van 
kunst en wetenschap is dat je vooraf nooit 
weet wat je zult gaan krijgen. Je kan geen 
kunst bestellen. Je kan ook geen weten-
schap bestellen. Als dus een wetenschap-
per of een kunstenaar zegt: “Je kunt dit en 
dit van mij krijgen, dat kost je zoveel en zal 
je deze of deze vorm van nut opleveren”,  
dan is hij of zij een bedrieger. Van tevoren 
iets beloven over kunst en wetenschap is 
dus echt bedrog. 

En het gekke is nu juist dat het van tevo-
ren beloven van nut voor een nog niet 
gemaakt product en een ook niet gespeci-
ficeerd product eigenlijk de eisen samen-
vat die de maatschappij op dit moment 
aan kunst en wetenschap stellen. Als een 
onderzoeker in een laboratorium weten-
schappelijk onderzoek doet of als hij the-
oretische berekeningen of bespiegelingen 
doet, dan wil men van hem van tevoren 
weten waar dat goed voor zal gaan zijn. In 
de onderzoeksvoorstellen die een weten-
schapper moet schrijven voor NWO om 
zijn promovendi gesubsidieerd te krijgen, 
moet hij dat letterlijk met zoveel woorden 
specificeren. Iedereen doet dat natuur-
lijk wel maar iedereen weet ook dat het 
bedrog is. 

Iets soortgelijks geldt voor de kunst. 
Wat net gezegd is over geld aanvragen bij 
NWO, geldt precies hetzelfde als wanneer 
een kunstenaar geld wilt hebben voor een 
kunsttentoonstelling, voor een atelierin-
richting of voor een nog te maken product. 

Over de overeenkomsten tussen kunst en wetenschap

Het alfa en het omega van wetenschap 
en kunst is onderzoek. Je kunt echte kunst 
van onechte kunst onderscheiden door de 
producten van één kunstenaar in tijdvolg-
orde te leggen. Als je bv. van het zigeuner-
jongetje met de traan twintig schilderijen 
naast elkaar zet, kun je niet zien welke 

eerst gemaakt is en welke het laatst. Daar 
zit geen onderzoek achter daar zit geen 
tijdvolgorde in. Bij werk van een echte kun-
stenaar kun je dat wel. 

Er wordt vaak gezegd, van wetenschap-
pers vooral, maar ook van kunstenaars, 
dat nieuwsgierigheid de belangrijkste 
eigenschap is. Dat is bepaald niet het 
geval. Opmerkzaamheid is de belangrijk-
ste eigenschap. Een echte wetenschapper 
kan dingen opmerken die zó gewoon zijn 
dat het wel haast lijkt alsof ze geen uitleg 
behoeven. Denk bijvoorbeeld aan het feit 
dat het ‘s nachts donker is. Dat is helemaal 
niet zo voor de hand liggend als menig-
een meent. En het is díe opmerkzaamheid 
die een kunstenaar en een wetenschap-
per onderscheidt van, overigens volstrekt 
intelligente, mensen die die gave van 
opmerkzaamheid niet hebben. 

Wat je er óók voor nodig hebt is een 
bepaalde vorm van karakter. Het gaat 
erover dat in kunst en in wetenschap falen 
de norm is. Het gaat bijna altijd verkeerd. 
Het is bijna nooit zo dat een briljante ver-
klaring voor wat er gebeurt in het heelal 
inderdaad de juiste verklaring blijkt te 
zijn. Het gebeurt hoogstzelden dat wan-
neer een kunstenaar pen en papier pakt 
om een roman te schrijven of een kwast 
om op linnen een schilderij te maken dat 
dat dan ook behoorlijk uitkomt. Falen is in 
deze twee vakken de norm en daar moet je 
maar net tegen kunnen. 

Onderzoek nader bekeken

Onderzoek van wetenschappers of kun-
stenaars blijkt uit het feit dat je hun pro-
ducten in tijdvolgorde kunt leggen. En 
waardoor is het dat een echte onderzoeker, 
of het nou een kunstenaar is of een weten-
schapper, ander werk maakt naarmate de 
tijd voortschrijdt? Dat komt door de kritiek. 
Kritiek in eerste instantie uit de persoon 
zelf, want als je kritiekloos bent van jezelf 
dan maak je feitelijk alleen maar steeds 
het zelfde spul. Een conflict is dus een 
noodzakelijk onderdeel van wetenschap 
en van kunst. Als je mot hebt ergens over, 
in díe twee vakken, dan is dat een normale 
toestand. Er is kritiek, er is conflict en daar 
doe je wat mee. Op het ogenblik dat er een 
aanvaring ontstaat, een conflict tussen bv. 
waarneming en theorie in de wetenschap 
of een conflict tussen een kunstenaar en 
de beschouwer van een kunstwerk, veran-
dert er iets en wat die verandering teweeg 
zal brengen is niet helemaal duidelijk. Er is 
een soort vooruitgang er is een soort kri-
tische spiraal. Denk weer even aan weten-

schap in dit geval, denk aan het het hoogst 
merkwaardige feit dat het ‘s nachts donker 
is. Stel, er komt iemand met een verklaring 
en die blijkt bij beter gebruik van nadere 
waarnemingen of betere berekeningen, 
niet te kloppen. Een wetenschapper heeft 
bij een dergelijk conflict maar één eervolle 
uitweg en dat is zeggen: “Ja, ik heb me 
vergist, ik heb het fout gedaan, ik ben van 
onjuiste veronderstellingen uitgegaan, ik 
had geen telescoop die groot genoeg was”, 
verzin maar een smoes maar je mag niet 
zeggen “Oh, ja maar ik heb toch gelijk”. In 
het heelal hoeft u dat niet te proberen want 
het heelal interesseert zich niet voor u. De 
smoezen, dat kunnen we misschien onder-
ling proberen maar verder helpt het niet. 
In de kunst helpt dat evenmin. Ik kan één 
criticus proberen onder de zoden te stam-
pen maar ik heb nog 6 miljard mensen op 
deze planeet en allemaal tegelijk gaat dat 
niet lukken. Dat wil dus zeggen dat als je 
op eervolle wijze met je vak omgaat, kunst 
dan wel wetenschap, op eervolle wijze die 
conflicten confronteert, dan zal er een evo-
lutie ontstaan. Je blijft niet het zelfde, er 
zijn mutaties, er zal iets veranderen en met 
andere woorden er gaat iets vooruit. Er is 
echte vooruitgang in de wetenschap en er 
is ook echte vooruitgang in de kunst. 

Natuurlijk is het zo dat wetenschappers 
en kunstenaars soms heel ver in de geschie-
denis teruggrijpen in hun waarnemingen 
en toch is er een bepaalde vooruitgang. 
Een paar voorbeelden geven van klassieke 
kunstenaars en de manier waarop die met 
hun medium zijn omgegaan. 

De eerste: Francisca de Goya y Lucientes, 
geboren in 1746 en is, zeker voor die tijd, 
een oude man geworden.

la familia de Carlos IV

Een schilderij uit 1800, gemaakt van de 
koninklijke familie van Spanje en als je het 
origineel ziet, dat is fantastisch. Als je van 
nabij kijkt naar de hoofden van sommige 
van deze mensen, dat karpatenkoppen, dat 
is ongelooflijk! Een stelletje dégénerees 
dat daar de baas was! Dat is  heel opmer-
kelijk. Dat Goya dat gedurfd heeft! De ver-
schillende manieren die ze bedachten in 
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een dergelijke maatschappij om je aan je 
einde te brengen, daar durft u niet over na 
te denken. En hij maakte  het toch. En dan 
de compositie, wat een ritme dat erin zit. 
Natuurkunde, kijk eens naar dat licht; van 
links, paf boem erin. Of kijk even naar de 
schaduwen: drie dimensies, hoe haal je het 
eruit in het platte vlak! Je moet het maar 
kunnen. Wat een dynamiek! Wat een gave 
om dat zo neer te zetten. Het is allemaal 
bedacht natuurlijk en het is zo ver-schrik-
kelijk knap! 

El très de mayo 1808. 

Je zou bijna niet denken dat dit dezelfde 
schilder was. De techniek van het vorige 
schilderij, dat kun je leren tot op zekere 
hoogte. Dit niet, dat leer je nooit, behalve 
als je het al kan en Goya die kon dat. We 
spreken dus over het begin van de 19e 
eeuw. De troepen van Napoleon waren 
Spanje binnen gevallen en de broer van 
deelde daar de lakens uit en dit is de manier 
waarop de franse soldaten dat deden. Als 
mensen tegen je in opstand kwamen dan 
plukte je er een stelletje en zetten ze tegen 
een bergje hier en ‘pang!’, schoot je ze 
overhoop. Als u die twee schilderijen naast 
elkaar zou hebben gezien zonder te weten 
dat er veertien jaar voorbij gegaan zijn 
tussen die koninklijke familie enerzijds en 
deze soldaten, dan begrijpt u wel dat Goya 
niet veertien maar misschien wel veertig 
jaar ouder is geworden in zijn ervaring. In 
zijn ervaring als mens en als schilder. En 
dat zie je er gewoon meteen aan af.

Los Capricios,

Hoeveel lef dat is? Dit is één van de 
plaatjes uit de Capricios. Als je de Spaanse 
adelboeken kent die in die tijd gemaakt 
werden, dan zie je meteen dat deze ezels-
kop bezig is zijn stamboom te bekijken. 
Nou er zijn er wel voor minder opgehan-
gen in Spanje in die tijd. En dan heb ik het 
nog niet over de artistieke kwaliteit. En die 
Caprisios kun je ook allemaal in tijdvolg-
orde leggen zelfs al heb je geen kunstge-
schiedenis gestudeerd. En dat komt omdat 
de kritische spiraal van deze grote man 
daar steeds in aanwezig is geweest. Dat is 
wat lef voor je doet.  

J.W. Turner, geboren in 1775 en hij heeft 
geleefd tot 1851, dus een tijdgenoot van 
Goya en mijn tweede held. 

Carthago, 1817

Vesuvius, 1819

Sea, 1842

Dit is zoals Turner dacht dat Carthago 
eruit gezien zou moeten hebben. Als je 
kijkt naar de vormen dan zie je dat er 
een tijdsvolgorde in zit. Bij Carthago, 1817, 
heeft hij al die venstertjes nog keurig 
neergezet, je kunt de spijltjes tellen. En 
kijk, 1819, een aanzet voor een schilderij 
van de Vesuvius en dat is dus echt met de 
brede borstel gemaakt. Vanaf dat ogen-
blik ging Turner die vorm van de aquarel 
blijvend gebruiken, ook in werk waarvan 
hij zei dat het af was. Naarmate de detail-
lering verdwijnt, naarmate de dynamiek 
toeneemt wordt het werk ook ouder en 
ouder en ouder. Allemaal consequenties 
van het onderzoek van Turner. Wat Turner 
niet op zijn lazarus gehad heeft voor dit 
werk. Turner had naam gemaakt met al 
die prachtige schilderijtjes, Carnarvon, ja 
ja, dat bracht een en ander op. Te grázen 
hebben ze hem genomen en hij heeft voet 
bij stuk gehouden. Die dynamiek die hij 
ontdekt heeft, het gebruik van middelen 
die in de olieverf helemaal niet toegestaan 
waren in die tijd. Om dat te durven! Je ziet 
het allemaal achter elkaar ontstaan. Even 
voor de goede orde, ik weet niet of u weet 
hoe kunstcritici in die tijd naar een schil-
derij keken. Dat deden zij niet door er van 
voren naar te kijken, nee dat deden zij door 
er scherp làngs te kijken. En als er ook maar 
één kriezeltje verf uitstak dan werd het in 
The Times afgebrand want een echte schil-
der maakte allen vlekkeloos vlak werk, niks 
met pastiche erin en dat hij dat durfde 
was echt geweldig. 

Onderzoek is het allerbelangrijkste voor 
kunst en voor wetenschap en dat kan je 
niet vroeg genoeg leren. 

Ik wil daar een klein voorbeeldje van 
geven. Van mijn 8-jarige Julia die als ze 
aan het werk is, constant bezig blijft. Zij 
kan zich geweldig concentreren en waar 
concentreert zij zich op? Als ze met haar 

mooie Goyaoogjes naar een werk kijkt dan 
gaat ze daar echt compleet in op. Ze werkt 
graag met kleur en vorm. 

We zijn er samen naar gaan kijken en 
wat ons boeide en wat we samen hebben 
uitgezocht is, wat het verschil is tussen 
droge en natte verf. We zijn toen bezig 
gegaan met in plaats van door elkaar heen 
te mengen, te kijken wat er gebeurt als je 
verf los laat van elkaar. Het verschil tussen 
nat en droog krijg je niet meteen te zien. 
Terwijl dat werk aan het drogen is krijg je 
steeds andere beelden die je samen kunt 
voegen. Onderzoeken vindt ze fantastisch. 
En soms komt ze op ideeën waarvan je 
denkt, waar haalt een klein kinderhoofd 
dat nou vandaan? 

Dit is gemaakt op het strand in Wasse-
naar en ik durf er bijna niet naar te kijken. 
Dit heeft ze zelf gecomponeerd, ze heeft 
mij alléén gevraagd het beeld te maken en 
de knop in te drukken. Je moet je voorstel-
len je staat aan het strand, het is eb, de zee 
gaat net een beetje terug, je komt langslo-
pen en je ziet dat. Je hart staat stil. En zij 
moet geweten hebben dat mijn vaderhart 
ernaast, stilstaat bij een dergelijk beeld. U 
begrijpt dat ik reuze benieuwd ben naar de 
wording van haar onderzoek. 

Mijn eigen onderzoek. Ik had het al 
eerder over het onderzoek van het weer in 
het heelal. De afbeelding aan het begin is 
een voorbeeld van het soort dynamica wat 
je dan krijgt. En je kunt dit dus als bouw-
materiaal gebruiken. Dat doe ik op dit 
moment in mijn werk, op het platte vlak. 
Een paar woorden over het medium. Wat 
ik heb laten zien is over het algemeen verf 
op papier, verf op linnen en dergelijke. Ik 
breng dat medium ter sprake omdat je dat 
vaak voor de voeten geworpen krijgt als je 
laat doorschemeren dat je zowel kunste-
naar als wetenschapper bent. Zo van: “Ja 
die beelden die jij maakt dat is tenslotte 
allemaal computerwerk. Dat komt gewoon 
uit een theorie die je hebt.” Dat is in zekere 
zin wel waar maar dat heb je eigenlijk 
altijd. Een medium dat je gebruikt kan 
altijd op twee manieren bekeken worden, 
op een wetenschappelijke manier en op 
een artistieke manier. Er is een stofje dat 
heet ferry ferro cyanide en dat is iets dat 
in een potje staat op een plankje in een 
chemisch laboratorium. En iedere che-
micus weet precies wat dat is. Voor een 
kunstschilder is exact dat zelfde materiaal 
in exact datzelfde potje iets anders. Wij 
noemen het Pruisisch blauw. Voor een kun-
stenaar zit het gewoon in een tube je kunt 
het kopen in een kunstwinkel en je kunt er 
dingen mee maken. En dat wil dus zeggen 

dat je dat materiaal aangeleverd krijgt, en 
dat het kiezen daaruit, het weten wat je 
eruit moet pakken dat dàt het belangrijke 
is. Je krijgt dus als het ware in het werk 
dat ik u zojuist heb laten zien een soort 
meerdimensionaal beeldhouwwerk en je 
moet die kleur en die vorm onderzoeken, 
opnieuw door het experiment. Het afge-
drukte beeld is uit een serie. Wat je kunt 
doen is bepaalde delen systematisch ver-
anderen. Dus ik kan uit een dergelijk werk 
wat ik in mijn wetenschappelijk onderzoek 
tevoorschijn haal, bepaalde veranderin-
gen aanbrengen, op bepaalde manieren 
de diepte kiezen, op bepaalde manieren 
de vergroting kiezen en op die manier kan 
ik het totale beeld veranderen en aanpas-
sen. En dat gaat niet altijd geweldig. Het 
is plezierig dat Julia er dus in slaagt om 
in dezelfde zin te laten zien dat het van 
belang is te onderzoeken en toch de kritiek 
te kunnen hebben dat het niet zo geweldig 
is. 

Tot dusver heb ik het erover gehad wat 
kunst en wetenschap met elkaar gemeen 
hebben volgens mij, namelijk opmerk-
zaamheid en onderzoek. Maar op het 
ogenblik dat je werk wat jou betreft af is 
komt er een splitsing in de wegen. Want 
dan moet bepaald worden of het werk 
deugt of dat het niet deugt. En die kritiek 
is een van de belangrijke punten van die 
kritische spiraal. 

In de wetenschap is het zo dat de waar-
nemingen, het heelal om ons heen uitma-
ken of het werk deugt of niet. Ik kan een 
prachtige theorie hebben die verklaart 
waarom de zon schijnt en als die theorie 
als voorspelling heeft dat de zon paars 
van kleur moet zijn dan is die theorie niet 
juist. Niet om een of andere reden behalve 
dan dat het heelal het reeds anders had 
bepaald. In de wetenschap is er dus zoiets 
als feiten. Er is een feit, de aarde is een 
bol en niet een plat vlak, klaar. De waar-
nemingen bepalen dat. Dat betekent dus 
dat je daar als wetenschapper geen enkel 
verhaal over hebt. Als blijkt dat het niet 
zo is, ja dan is het jammer, dan moet je 
door de pomp. In de kunst is dat radicaal 
anders. Het heelal interesseert zich totaal 
niet voor uw wetenschappelijke theorie 
en evenmin voor uw kunstproducten. In 
de kunst is het niet het heelal dat bepaalt 
of een werk deugt of niet maar het is de 
beschouwer. En dat zijn twee enormitei-
ten die we hier tegenover ons zien die echt 
heel anders van aard zijn. Een wetenschap-
per legt zijn werk voor ter beoordeling aan 
het heelal en het heelal zal uitmaken of 
het klopt of niet. Een kunstenaar legt zijn 
of haar werk voor ter beoordeling van de 
mensheid, die ten minste net zo groot is als 
het heelal want het zijn 6 miljard mensen 
en als je je werk presenteert dan leg je 
het voor aan die 6 miljard. En die denken 
er geen van allen het zelfde over. Dus op 
het ogenblik dat een kunstenaar zijn of 
haar werk presenteert, versplintert het in 
6 miljard stukken. En die zijn niet allemaal 
even aangenaam en die zijn niet allemaal 
even rond en die zijn niet allemaal even 
vleiend en dat wil dus zeggen dat de moed 
die een wetenschapper moet hebben ten 
overstaan van het heelal, vergelijkbaar is 
met de moed van een kunstenaar die zijn 

lees verder op pagina 7 >>> 



Vakantie is waar mijn hart is

Spaghettikunst

Aan het bewustzijn zitten geen grenzen. Vergelijk het met een oneindig driedimensionaal raster. Het individu ervaart wel grenzen. 

Totdat je weer wat bijgeleerd of ervaren hebt. Er zijn vele mogelijkheden om het raster/ bewustzijn te vergroten. Door middel van 

kunst, lezen, reizen, dialogen etc. Helaas lijken scholen hier niet al te veel aan mee te willen werken en steken vooral energie in 

louter kennis. Er zijn hoeken waar je kan zoeken waar men nauwelijks komt. Kunstenaars, wetenschappers en allerlei creatievelin-

gen zijn daarom van belang, omdat er onherroepelijk een verruiming van onze grenzen optreed. 

De juiste snaar raken is een goede 
omschrijving. Alles is een trilling. Zeker in 
muziek. Ook de angst om bijv. in de trein 
te zitten is slechts afstemmen op een tril-
ling. Je kunt echter op een andere sfeer 
overstappen wanneer het bewustzijn dit 
toelaat.

En we kunnen ook in onze eigen stad op 
vakantie zijn. 

Bij Andre Hazes gaan bij alle Neder-
landers, of ze het willen of niet, dezelfde 

vakjes open. Muzikaal gezien stelt het 
allemaal niet zoveel voor, maar hij had het 
vermogen om een kern van onze huidige 
volksaard vast te leggen. Sterker, dat ver-
mogen had hij al te pakken nog voordat 
er daadwerkelijk een nieuw nummer ont-
stond. Muziek is een gemakkelijke manier 
om in een ander energieveld te stappen. 
Het is alleen de vraag of de luisteraar 
zich in dat veld wil begeven. Reggae of 
deathmetal, jazz of punk resoneren weer 
met totaal andere belevingswerelden. Al 

die verschillende stromingen kunnen fan-
tastische producten afleveren. De vraag 
is maar of iemand zich er in wil begeven. 
Wanneer je naar een bepaalde stroming 
graag luistert is dat vooral omdat dit een 
trilling raakt waar je lekker in gedijd. Het 
voordeel van het afwisselen van verschil-
lende muziekstijlen zou kunnen leiden 
tot het inleven in verschillende sferen. En 
daardoor kun je een open houding gene-
reren. 

Muziek is sowieso vooral; wíl je het 
sfeertje pakken. Dat zet ‘smaak’ wel in per-
spectief. 

Een spiritueel pad in de provinciale stad; 
het valt me al heel lang op dat alle plaat-
sen een sfeer en/ of emotie oproepen. De 
Varkensmarkt, het station, de Leusderweg 
etc. Ik denk dat een plaats, straat en huis 
van zichzelf een energie uitstraalt die je 
onwillekeurig opvangt. De sfeer veran-
dert van buurt tot buurt en van straat tot 
straat. Ieder individu zal onderhevig zijn 
aan die sfeer en slechts met mate de ener-
gie vanuit zichzelf kunnen veranderen. In 
Amersfoort heeft de omgeving dermate 
grote invloed op mijn stemming dat ik aan 
die stemming zou kunnen opmaken in 
welke wijk ik ben!

Er zijn plaatsen waar veel mensen 
een heilige plek vinden; wanneer er veel 

mensen een bijzondere status aan iets ver-
lenen zal dit werkelijkheid worden. Maar 
in principe zijn die sferen overal aanwe-
zig en beïnvloeden ieder persoon op een-
zelfde manier. Het individu en zijn emotie 
van dat moment hebben invloed maar 
met mate. Het is opmerkelijk dat we deze 
sferen allemaal doorleven maar er niet 
bewust mee bezig zijn. Het is mijn favo-
riete tijdverdrijf. Gek genoeg doen mensen 
het wel wanneer ze op vakantie zijn. Ster-
ker, dan doen ze niet anders. Terwijl in de 
eigen stad genoeg te doorleven valt. Het 
heeft slechts met aandacht te maken.

Het gaat om het veld. Hoe langer je 
met iets te maken hebt, hoe liefdevoller 
je daarmee bezig bent. Hoe meer je reso-
neert met dat veld. De informatie is al aan-
wezig, je moet er alleen op kunnen afstel-
len. Met schilderen kan ik me al heel veel 
op het gewenste veld ‘afstellen’ maar met 
heel andere zaken niet omdat het me niet 
geleerd word. Taal is ook een veld, mede-
dogen is een veld, haat is een veld etc. Het 
is zaak om volwassenen en kinderen in 
aanraking te laten komen met veel ver-
schillende sferen, ideeën en kunstzinnige 
uitingen. Om elkaar beter te begrijpen en 
het mogelijk te maken om jouw voorkeu-
ren helder voor ogen te krijgen. 

∆john konijn∆

kunst is schoonheid. kunst is de schoonheid van het niet schone. kunst is amusement; nee, kunst is een spiegel. kunst verheldert, kunst versluiert. kunst zet op het verkeerde been. 

kunst is duur, kunst is er gratis en voor niks. kunst toont de diepste emotie van de individueelste expressie. maar is het niet zo dat een individu bestaat dankzij de existentie van 

de massa. kunst is de idee. nee, kunst is de ambacht. kunst is harmonie. nee, kunst is chaos. kunst is het hogere, het gesublimeerde. kunst ligt op straat. kunst is…

Veel verschillen van inzicht en opvattin-
gen: geen definitie van kunst is dezelfde. 
En toch, als we kunst zien weten we dat 
het kunst is. Dat is de magie van kunst. (De 
vraag of het goede kunst is of niet is dan 
natuurlijk nog niet beantwoord). Maar 
dan. Elitekunst. Is dat kunst vàn de elite? 
Is dat kunst vóór of door de elite? En zo 
daar een antwoord op is, so what? En zo ja 
welke elite dan, want bestaat een samen-
leving niet uit vele elites? De elite van het 
brandweercorps, de elite bij de vuilnisop-
haaldienst, de elite bij de politiek, de elite 
bij het fundamentele onderzoek? En hoe 
zit het dan: is de elite van de politiek geïn-
teresseerd in de kunst van de chaos? Of in 

chaoskunst?  Of in primitieven? Of alleen 
in de kunst van het resultaat? Wat zegt dat 
over kunst? Zegt het antwoord niet veel 
meer iets over de elite?

Bij het begrip elitekunst kan je je met de 
nodige fantasie nog iets voorstellen. ten-
minste, als je het hebt over kunst van, voor 
of door de (een) elite. Het is dan nog enigs-
zins te duiden naar personen: rouvoet 
(politieke elite) heeft boven zijn schoor-

steen vermoedelijk geen werk van Sylvia 
Kristel hangen. Ik vermoed ten zeerste dat 
er bij Yvonne Ploum (culturele elite) geen 
sociaal-realistisch beeld van bijvoorbeeld 
Lenin in de tuin staat, terwijl de voorvech-
ters van eerherstel voor het sasje vol trots 
zullen wijzen naar hun kolensjouwer die 
nu aan de Eemhaven staat. Kortom, van 
elitekunst kan je je in ieder geval een beeld 
vormen, al dan niet terecht of verzon-

er waait een nieuwe politieke wind door 
amersfoort. kunst, elitekunst en bovenal wijkkunst zijn de 

nieuwe toverwoorden in de
politieke goochelhoed. kunst als spaghetti.

nen. Met wijkkunst trekt de mist defini-
tief omhoog. Wie is de wijk? Gaat het om 
kunst van/voor of door de mensen die in 
de wijk wonen? Of maken we verschil: dit 
is kunst voor mensen die in straten wonen 
op de even nummers, en dit is voor hen op 
de oneven nummers. Op even dagen mag 
de ene helft van de wijk meedoen met een 
kunstproject op oneven dagen de andere 
helft. Zit er ook wijkkunst in het industrie-
kwartier? Behoort de tekening, gemaakt 
op de zondagsschool in wijk x, tot de wijk-
kunst x? Is wijkkunst in het Bergkwartier 
net zo belangrijk en net zo als die als in 
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In dit nummer van de staalkaartKUNSTENkrant een 

terugblik op de manifestatie TSNUK!. De denksnack van 

Vincent Icke levert veel stof op tot nadenken. Helaas is 

de ruimte in de krant te klein om de hele denksnack te 

publiceren. De redactie heeft in de uitgesproken tekst 

drastisch moeten knippen. Hopelijk smaakt de tekst 

naar meer. U kunt dan terecht op de website www.

stadsgalerij.nl. 

Daar kunt u de volledige tekst nog eens beluisteren. En 

als u dan toch op het internet bent: bezoek ook eens 

www.tsnuk.nl. U kunt daar de complete radioprogram-

ma’s van Radio TSNUK! terugluisteren. Radio TSNUK! 

gaat namelijk door. En het programma KunstActueel 

gaat uiteraard ook door. 

Kunst aan de man brengen? Een com-

mercieel econoom zal het advies geven 

om allereerst een marketingstrategie te 

bedenken. Een veel gehanteerd uitgangs-

punt hierbij is de marketingmix, ook wel 

bekend als de vier P’s: Product, Prijs, 

Plaats en Promotie. We willen natuur-

lijk duidelijk voor ogen hebben hoe we 

de kern van onze strategie, het product, 

moeten benoemen. We gaan “Kunst” in 

een hokje stoppen!

Vanuit de marketinggedachte kunnen 
producten grofweg in twee typen worden 
onderverdeeld, al naar gelang het type 
afnemer. Consumptiegoederen worden 
verkocht aan particulieren voor hun per-
soonlijke gebruik. Industriële producten 
worden daarentegen geleverd aan bedrij-
ven of organisaties die de goederen verder 
verhandelen of als halffabricaat in hun 
eigen producten verwerken.

Dus, kunst is een ehhh… Nou ja, als we 
zeggen dat we de beleving van kunst 
kunnen beschouwen als persoonlijke 
consumptie, dan is kunst een consump-
tiegoed. Hoewel het natuurlijk ook als 
handelsgoed of zelfs als halffabricaat 
wordt gebruikt. Maar laten we het simpel 
houden; een consumptiegoed dus.

Een andere indeling van goederen is die 
op basis van duurzaamheid en tastbaar-
heid. De goederen worden dan aange-
merkt als duurzame consumptie goederen, 
verbruiksgoederen of diensten. Duurzame 
consumptiegoederen kunnen meerdere 
malen worden gebruikt en gaan minstens 
drie jaar mee. Verbruiksgoederen zijn niet-
duurzaam; ze worden relatief gezien snel 
gebruikt waarna ze op zijn. Me dunkt, de 
indeling naar diensten behoeft geen ver-
dere toelichting.

Omdat het mogelijk is dat we langere 
tijd van een kunstwerk genieten, kunnen 
we (tastbare) kunst als een duurzaam con-
sumptiegoed beschouwen. Deze conclusie 
leidt echter weer tot een nieuwe overpein-
zing… Bij het gros van de duurzame con-
sumptiegoederen geldt een economische 
levensduur. Is dat ook voor kunst zo? Zo ja, 
hoe wordt deze dan bepaald? Tja, ik ga hier 
niet uitkomen, vrees ik. Laten we dit vraag-
stuk doorschuiven naar de tweede “P” van 
de marketingmix, het onderwerp “Prijs”… 
dat overigens niet meer in deze column 
aan bod zal komen. (In de tussentijd zijn 
suggesties van lezers welkom!)

Oké, laten we niet afdwalen; (tastbare) 
kunst is dus een duurzaam consumptie-
goed. Dit soort goederen kunnen we dan 
weer onderverdelen aan de hand van de 
manier waarop een consument het koop-
beslissingsproces doorloopt. De koop-
beslissing bij zogeheten “Convenience 
goods” gebeurt veelal ter plekke, met een 
minimale inspanning van de consument. 
Het koopbeslissingsproces van “Shopping 
goods” duurt wat langer. Dit soort goede-
ren wordt vergeleken op punten als prijs, 

In welk hokje past kunst?
Overwegingen vanuit de marketinggedachte, deel 1. 

 

 kwaliteit en uitvoering. Maar als er sprake 
is van merkentrouw, zijn consumenten pas 
echt bereid om veel moeite te doen om 
een product te kopen. Dit soort producten 
wordt aangeduid met “Specialty goods”. En 
in de laatste categorie vallen de “Unsought 
goods”, kort te omschrijven als onbekende 
of onbeminde goederen.

Hmmmm, kunst als convenience good… 
Nee, dat kan niet goed zijn: in de super-
markt wordt (vooralsnog) geen kunst ver-
kocht. Kunst als shopping good is al een 
reëlere duiding. Je kunt je voorstellen dat 
iemand op zoek is naar een schilderij in 
een bepaalde stijl. Hij zal verschillende 
galerieën bezoeken en de doeken in uit-
voering en prijs met elkaar vergelijken. En 
dan… je bent een gevierd kunstenaar en 
mensen willen persé kunst van jouw hand. 
Zodra je werk kan worden geclassificeerd 
als specialty good, dan loop je binnen! De 
tegenovergestelde situatie moet uiteraard 
worden vermeden: kunst als unsought 
good. 

Ergo: (tastbare) kunst is in eerste instan-
tie een duurzaam shopping good, terwijl 
de doelstelling kan zijn om het tot een 
duurzaam specialty good te maken. Of 
geldt dat kunst als duurzaam unsought 
good benoemd moet worden mag ieder 
voor zich uitmaken. Of het formuleren van 
een marketingstrategie dan echter nog 
zin heeft, is maar zeer de vraag. Maar dat 
“Kunst” een ruim begrip is, dat blijkt ook 
nu eens te meer…

 
∆annemarie dotinga∆

werk moet voorleggen ten overstaan van 
6 miljard andere mensen op deze planeet. 
Deugt het of deugt het niet? Mocht blijken 
dat het werk niet deugt, dan is het zelden 
zo dat het geheel verwerpelijk is. Meestal 
is het zo dat een wetenschappelijke the-
orie die niet compleet klopt met wat wij 
waarnemen toch elementen van feitelijk-
heid, elementen van waarheid bevatten 
die je een indruk geven in welke richting 
je het onderzoek moet voortzetten. En iets 
soortgelijks heb je in de kunst. Dat kan uit 
de kunstenaar zelf komen, dat kan uit de 

mensen die de kunstenaar een kritisch 
maar warm hart toedragen komen en dat 
kan ook van een totale verwerping komen. 
Als je de moed hebt om om te gaan met het 
onbekende en dat is wat onderzoek in feite 
is, dan kun je dat gewoon doorzetten, en 
een andere benadering van hetzelfde werk 
nemen. Het is ook niet voor niets dat som-
migen van de grootste kunstenaars die wij 
kennen, stapsgewijs hun werk benaderd 
hebben. Steeds weer een beetje anders 
gedaan. In sommige gevallen was dat mak-
kelijk omdat het medium zich daar goed 
voor leende. Als u naar het prentenkabinet 
van het rijksmuseum gaat, dan is daar en 

prent van Rembrandt. Een combinatie van 
ets en droge naald, de zogenaamde ‘Drie-
kruisenprent’, en er zijn vier of vijf staten 
van bekend. Nadat die plaat gedrukt 
was op de etspers heeft Rembrandt een 
schraapstaal genomen en toch zeker een 
kwart van die prent afgeschraapt, gepo-
lijst en er iets anders neergezet. En daarna 
weer gedrukt, enzovoorts. Op die manier 
werkt die kritische spiraal ook in het hoofd 
van een individu en krijg je een stapsge-
wijze benadering tot wat je uiteindelijk 
wilt maken. De essentie daarvan is dat het 
bijna nooit goed gaat. Bijna alles wat een 
wetenschapper bedenkt, bijna alles wat 

een kunstenaar maakt of het nou beel-
dend werk is, een gedicht of een roman, 
bijna altijd is het fout, bijna altijd is het 
mis al was het maar in de ogen of het hart 
van de persoon zelf die het gemaakt heeft. 
Falen is bij ons de norm. Maatschappelijk 
betekent dat dat zowel kunst als weten-
schap in het verdomhoekje zitten. Want 
falen behoort niet de norm te zijn in deze 
maatschappij. Daar moet je maar net 
tegen kunnen, dat het meeste wat je doet 
verkeerd gaat. ∆sterk verkorte weergave 
denksnack vincent icke∆
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het Soesterkwartier? Waarom dan zoveel 
kunst in de openbare ruimte van Vathorst 
en niet in die van bijvoorbeeld Jeruzalem  
of Randenbroek? Heeft iedere wijk even-
veel recht op wijkkunst, of gaat het naar 
draagkracht? Of naar overlast? (mag kunst 
überhaupt lawaai maken?) Of naar crimi-
naliteit? En telt witteboordencriminaliteit 
dan ook mee? Mag een bewoner van een 
wijk, die een armando boven de haard 
heeft hangen, meepraten over kunst? Of is 
het verplicht eerst een reproductie van een 
werk van Toon Tieland naast de verjaar-
dagkalender te hangen? En is een kunste-
naar niet per definitie een wijkkunstenaar 
omdat ie in een wijk woont? We noemen 
de kunstenaar Mondriaan ten slotte een 
Amersfoortse zoon, omdat hij in de stad 
geboren is en gewoond heeft. Is de opera 
van voorheen Xynix (ik krijg die nieuwe 
naam niet door de strot) wijkkunst van 
het Soesterkwartier? Heeft hoogland dan 
geen recht op opera? Of weet Hoogland 
nog niet dat opera volkskunst is en moeten 
we ze onwetend houden? En wordt de wijk 
waar de meeste kunstenaars wonen wijk-
kunst onthouden?

Vragen, vragen, vragen. naar de ant-
woorden kan ik slechts gissen. Waar heeft 
de Amersfoortse politiek het nu toch over 
als zij spreekt van kunst, wijkkunst of 
elitekunst? Ik heb de partijprogramma’s 
gelezen en de paragrafen gezien waarin 
de begrippen kunst, wijkkunst en elite-
kunst behandeld worden. Die paragrafen 
zijn nog korter dan de eerste alinea van 
dit stuk. Maar wijkkunst gaat een hot item 
worden in Amersfoort!

Als jonge jongen woonde ik achterin 
het Soesterkwartier, de Kastanjestraat. De 
bibliotheek was gehuisvest in een pand 
aan de Stadsring, naast het pand waar 
nu de sns-bank in zit. Het fietserstunnel-
tje onder het spoor en de stadsring waren 
er nog niet. Vanuit het Soesterkwartier 
moest je over de loopbrug (ik had hoog-
tevrees) of via de spoorwegovergang bij 
Meursing. Ik moest van mijn ouders naar 
de bibliotheek. Acht jaar, lopend. Ik vond 
dat een feest. De bibliotheekjuffrouw las 
uit boeken voor! De afstand was nooit 
een blokkering om naar dit huis met de 
boeken te gaan. Niet in de zomer, niet in de 
winter. Integendeel, ik liep de afstand met 
blij gemoed. Nu komt de bibliotheek naar 
je toe. Gemak dient de mens en wat mij 
betreft een groot goed. Maar de urgentie 
om literatuur te schrijven wordt niet ver-
groot of verkleind door de bibliotheek in de 
wijk te plaatsen. Is er één goede schrijver 
meer ontstaan doordat de bibliotheek naar 
de buurten toe gaat in een srv-wagen? Ik 
waag het te betwijfelen. Mijn belangstel-
ling èn waardering voor de poëzie is niet 
ontstaan in de srv-wagen voor literatuur, 
maar door mijnheer Jansen, docent neder-
lands aan de middelbare school. Is de srv-
wagen voor literatuur daarom slecht? Nee 
natuurlijk niet. De srv-wagen voor litera-
tuur draagt er toe bij dat grotere groe-
pen in aanraking met literatuur kunnen 
komen. Educatie; het lezen van; prima. 
Maar het helpt de productie van literatuur 
geen meter vooruit. Voor de productie van 
literatuur, en in dit geval van poëzie in het 

bijzonder, is een activiteit als een poëzie-
slam veel belangrijker. Het is echter slechts 
een kleine elite die zich met poëziewed-
strijden bezig houdt. Voor iemand die ach-
terin het Soesterkwartier woont en toch 
een slam in de binnenstad wil bijwonen 
is de afstand geen probleem. Voor degene 
die nog nooit van een slam gehoord heeft 
zal de afstand onoverbrugbaar zijn. Het 
betreft hier geen fysieke onoverbrugbaar-
heid, de poëzie-battle kan om de hoek 
plaats vinden in de srv-wagen. maar of de 
wijkbewoners komen? De mentale afstand 
is groot en kan slechts met mondjesmaat 
overbrugd worden..

In de kunstproductie is de kunstenaar 
bezig met introspectie, is de kunstenaar 
op zoek naar persoonlijke betekenissen, 
al dan niet in relatie tot maatschappelijke 
ontwikkelingen, uitgedrukt in tekst, beeld 
of geluid of een andere zintuigelijk waar-
neembaar middel. Wat voor de kunstenaar 
nieuw is, hoeft voor de kijker of toehoor-
der natuurlijk helemaal niet nieuw te zijn. 
Open deuren genoeg. Het kan ook zijn 
dat de kijker of toehoorder de ‘ontdekkin-
gen’ van de kunstenaar helemaal niet wìl 
ervaren. Hoevelen zijn niet gebrand op de 
status quo?! Het is dan ook maar zeer de 
vraag of een wijk zit te wachten op een 
‘wijk’kunstenaar, op een kunstenaar die 
zijn eigen gang gaat en misschien wel 
voor bepaalde groepen mensen uiterst 
onwelgevallige dingen laat zien, lezen of 
horen over een wijk. De politiek kennende, 
zal dit niet het beeld zijn van wat en ver-
wacht van een ‘wijk’kunstenaar. Of heeft 
de stimulering van wijkkunst stiekem niks 
te maken met kunst, en worden er andere 
doeleinden gediend? ∆ron jagers∆

>>> vervolg van pagina 6 Kijkend uit het raam
Het raam van mijn atelier kijkt uit op de kippenren. Ik heb 3 kippen. Als kuikentje gekocht 

bij een kippenboer in Barneveld. De boer wenste ons “veel succes” met de drie kuikens. 

Ze waren eerst gehuisvest in een karton-
nen doos, en toen ze groter werden in 2 kar-
tonnen dozen met een doorgang. Een soort 
2-kamerwoning. En voor de warmte een 
heuse infraroodlamp, waarmee je de tem-
peratuur regelt door hem hoger of lager te 
hangen. De kuikens werden kippen. Met 
3 kippen heb je er steeds één die de baas 
speelt. Altijd vooraan, elke morgen het 
hardst kakelen, altijd met haar poten in de 
waterbak. Pikt het snelst het graan, of pikt 
haar soortgenoten. Er is ook een kip het 
sulletje van de kippenren. Zij wordt gepikt, 
weggejaagd, moet wachten met eten, zit 
op de lulligste plek op stok. Een meelijwek-
kende kip. En dan nog de middelste kip. 

Doet gewoon mee, valt niet op. Volgens 
mij legt die kip de meeste eieren. Kan bij 
mij een potje breken.

Naarmate de zomer vordert trekt de 
kippenren steeds meer gasten. Eerst was 
daar een duif die volgens mij niks tekort 
komt maar toch meeëet. Duiven klap-
peren zo onhandig met hun vleugels, ze 
maken zo’n herrie. Mijn vader vertelde 
dat hij vroeger duiven ving voor in de 
soep. Ik kan me dat goed indenken. Na de 
duif komen er meer en meer mussen in 
de kippenren. Waren het er in het begin 
2 of 3, inmiddels vliegen er we 20 rond die 
allemaal een graantje meepikken. Ik vind 

mussen gezellig. Ze doen alles zo samen, 
lijkt het wel. Vliegen samen op, strijken 
samen neer, duiken samen op het graan, 
schrikken zich samen een hoedje... want 
ik heb ook 2 katten die soms in de kippen-
ren komen kijken. Een kat bekijkt een mus 
weer heel anders dan ik. Aan de kippen 
schenken ze geen aandacht, en de kippen 
nauwelijks aan de katten. Soms ligt er een 
kat in het hok waar de kippen hun eieren 
willen leggen. Dan hoor je ze even heftig 
kakelen en vliegen er wat veertjes in het 
rond, en de kat maakt dat ie wegkomt.

Al deze observaties zijn belangrijk voor 
mijn linkse hobby. ∆frans ottink∆


