
Absurdisme in de beeldende kunst? 

André Groothuizen in de  
StadsGalerij
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Waar gaat het in godsnaam over? Zijn 

dit gevonden voorwerpen? Is het kunst? 

Wat moet ik er als kijker mee? Vragen, 

vragen. Een expositie van André Groot-

huizen roept meer vragen op dan dat er 

beantwoord worden.

Krabbels van anderen, gevonden in 
de goot. Boodschappenbriefjes. Ergens 
gevonden. Achteloos weggeworpen ideeën 
en gedachten. Zie daar het basismateriaal 
voor de taal van André Groothuizen: schil-
dertaal. Al menigmaal hebben dit soort 
tekens van de tijd geleid tot grote monu-
mentale werken. De kijker krijgt terugge-
worpen wat hij zelf heeft achtergelaten. 
In eerste instantie redelijk ogende mede-
delingen krijgen door de bewerking van 
André een ongerijmdheid met zich mee 
die de kijker stevig met de ogen laat knip-
peren.

Stadsgalerij
Leusderweg 23
Amersfoort

Open: iedere vrijdag en zaterdag van 
13:00 tot 17:oo uur #REMINDER
verslaggeving uit de Amersfoortse underground scene

Bericht uit het land onder de radar
Lieve lezer, gegroet!
Een nieuw jaar is begonnen en ik schrijf 

je in goeden doen. Ik stuur je mijn top tien 
van dingen die bijna iedereen hier heeft 
gemist het afgelopen jaar. Hou ze in de 
gaten, er zitten taaie rakkers tussen die 
ondanks een klein publiek al jaren, en in 
één geval al eeuwen, standhouden. Ga er 
eens kijken wanneer je tijd hebt, en eigen-
lijk ook wanneer je geen tijd hebt, want de 
inspiratie komt niet altijd langs de deur. En 
laat me weten wat je ervan vond.

• De voostelling Micromorfose van col-
lectief KG in de Laswerkplaats. Het meest 

bijzondere locatie project in Amersfoort 
dat ik in jaren heb gezien.

• Het FabLab en het Transitielab, twee 
nieuwe initiatieven die van start gingen 
in de War aan de Kleine Koppel, wekelijks 
trefpunt voor uitvinders, kunstenaars en 
andere ongeleide projectielen.

• Het interview door Theo Naessens met 
kabouter Tsnuk op 17 juni j.l., nog steeds 
te beluisteren op www.tsnuk.nl (vanaf 
minuut 18)

• De voorstelling ‘Bejaarden en begeerte’ 
door Lucas de Man en Oscar Kocken in de 

Kamers had alles wat theater te bieden 
heeft. Toegang alleen op vertoon van een 
65-plusser.

• Het boek tegen de barbarij van Deside-
rius Erasmus is zo’n 500 jaar oud, maar ik 
heb zelden zo’n heldere en actuele uiteen-
zetting gelezen over kunst en politiek.

• Het carte blanche dat Global Village 
geeft aan een muzikant om geestver-
wanten uit te nodigen en er een eenmalig 
uniek concert mee te brouwen.

• Een lezing door Ronald Visser bij het 
Studium Generale Amersfoort over de 

datering van houten voorwerpen uit de 
Romeinse tijd aan de hand van jaarringen.

• De enorme blow-up die de Nieuw-
Zeelandse Janna van Hasselt van een zak 
Euroshopper muesli maakte tijdens haar 
verblijf in het KunstenaarsLogies

• De sfeer die Philip Westera en RAMM 
wisten neer te zetten op het muziekpo-
dium van Franje

• De dichtbundel van Albert van Loon, 
met geen mogelijkheid open te krijgen.

∆harmen zijp∆



Het Wilde Oog
Gedetailleerd kijken, tot in de f inesse arrangeren. Een beeld op foto met een ongebrui-

kelijke blik op de realiteit. Het Wilde Oog typeert authentieke Spakenburgers in het 

hedendaagse. Vormgeving uit het leven gegrepen met een scherp cultureel randje.

Het Wilde Oog wil de kracht van de tra-
ditie laten zien door deze uit de erfgoed-
sector te halen en een mix te maken met 
het domein kunst en vormgeving. Dat kan 
zijn architectuur of hedendaagse tentoon-
stellingen zoals in Het Valkhof of in Kade. 
Spakenburg heeft de kracht van de traditie 
en die wordt al ruim tien jaar vastgelegd. 
Een historie die vervaagt en over enkele 
jaren zelfs uitgewist zal zijn. Mannen en 
vrouwen, geheel volgens traditie gekleed. 
Ook vandaag de dag nog. Voor vrouwen 
geen moderne broeken en blouses, maar 
traditionele klederdracht. Het Wilde Oog 
legt de beelden vast, zolang ze er nog zijn.

Poses van authentieke Spakenburgers 
in een moderne setting om het contrast 
helder weer te geven. Een moderne tijd 
waarin traditie hoogtij viert. Het kan, is 
prachtig om te zien maar voelt ook onge-
woon en misschien een beetje ongemak-
kelijk. Het roept vragen op.

Langzaam maar zeker verdwijnt een 
prachtig straatbeeld. De ouderen onder de 
lokale bevolking hullen zich nog in kleder-
dracht maar zij zullen het meenemen in 
hun graf. Hun nazaten zullen de traditie 
op dat gebied niet voortzetten. Het Wilde 
Oog brengt daarom originele momenten 
in beeld totdat de laatste traditionele Spa-
kenburger er niet meer is. Pas dan is het 
werk voltooid. En is een erfgoedkunst voor 
altijd vastgelegd.

De figuranten in het werk zijn oudere 
dames en heren die ons kunnen vertellen 
over het vroegere leven en het leven van 
nu. Tien jaar geleden een eerste foto van 
een Spakenburgse in klederdracht. Geno-
men op een locatie die zorgvuldig is uit-
gezocht. Een foto genomen voor bekende 
bouwwerken als de omstreden Stads-
schouwburg van Dudok of de veel bespro-
ken kubuswoningen, ontworpen door Piet 
Blom. Bouwwerken met een geschiede-
nis waarover al is gesproken. Dat beeld 
vormt nu de basis van een reeks werken 
die garant staan voor een interessant 
geschiedkundig boek. Zien en ervaren, 
nadenken en beleven.

Hoe kijken wij naar de foto en hoe is 
die gemaakt? Het publiek ervaart visueel 
het perfectionisme van Het Wilde Oog. De 
foto’s stralen een natuurlijke nonchalance 
uit maar in werkelijkheid is geen hand of 
zelfs maar een vinger vanuit een spontane 
pose vastgelegd. Iedere fractie van het 
totale beeld is gedetailleerd uitgewerkt. 
Een halve centimeter met de wijsvinger 
naar links of een duim nog vijf millimeter 
meer omhoog. Wanneer het Wilde Oog aan 
het werk is komt een bepaalde souplesse 
naar voren die verraadt dat deze kunst al 
lange tijd bestaat. Ieder detail krijgt volle-
dige aandacht. Het plooien van de rok, het 
gladstrijken van de witte schort of zelfs 
de contouren van een bril die als schaduw 
worden weergegeven krijgen zorgvuldig 
aandacht. Het beeld wordt stukje voor 
stukje bewerkt totdat het totale beeld een 
perfectie weergeeft. 

De performers geven zich volledig over 
aan de werkwijze van het Wilde Oog. Flexi-
bel zijn, heel veel geduld hebben, goed 
opdrachten kunnen uitvoeren en minuti-
euze aanwijzingen kunnen uitvergroten. 
Alles om een perfect beeld te creëren en de 
foto ś op zichzelfstaand als ware kunst te 

laten aanschouwen. Maar ook in een reeks 
van beelden als een film te waarderen. 

Vrouw Mengsje Koelewijn is een oudere 
dame. Onbewogen als ze lijkt acteert zij 
haar performance op een natuurlijke 
wijze. Zij laat zich plaatsen op bankjes 
waarop ze zeker vijf minuten volledig stil 
staat. Haar blik gericht op een denkbeel-
dige horizon. Alsof ze staat te mijmeren 
en alsof het leven heel langzaam aan haar 
voorbij gaat. In werkelijkheid wordt de 
innerlijke rust verstoord. Haar gemoeds-
toestand loopt uiteen van trots enerzijds 
tot zelfs weemoed anderzijds, versterkt 
door de film van Dirk Braekland waar zij 
naar kijkt. Maar er wordt niet gesproken, 
er wordt niet bewogen. Een stilleven geïl-
lustreerd door een Spakenburgse dame 
die haar cultuur lief heeft.

Gewillig volgen de spelers alle instruc-
ties van de tot professionele theatermakers 
opgeleide Wilde Ogers op. Jonge mensen 
die moderne kunst maken in samenwer-
king met ouderen die daar ogenschijnlijk 
ver vanaf staan. Het is een opmerkelijk 
tafereel. Het zijn twee werelden die niets 
met elkaar delen totdat je ze dichter bij 
elkaar brengt. En dat is wat het Wilde Oog 
doet. ∆muriel van der heijden∆de bovenste 3 foto’s: © het wilde oog

de onderste 2 foto’s: © ron jagers

zie voor de video van de werksessie van

het Wilde Oog www.stadsgalerij.nl



Onder de naam maarwaaromdan.nl wisselden 

Ron Jagers en Harmen Zijp de afgelopen jaren van gedachten 

over kunst en politiek in Amersfoort. 

Een nieuwe brief van Harmen Zijp, nu in druk.

MAARWAAROMDAN.NL
Een nieuw jaar, met nieuwe bestuurders bij de gemeente en nieuwe directeuren bij de cul-

turele instellingen. Maarwaaromdan.nl probeerde op een rijtje te zetten waar we staan 

en wat er te schrijven valt over kunst en politiek in Amersfoort. We kunnen het dan weer 

hebben over allerlei misstanden en misverstanden, de molens waartegen we vechten. Maar 

we twijfelen.

We kunnen het nog eens hebben over 
het perverse systeem van subsidies, 
die bedacht worden door goedwillende 
bestuurders, beoordeeld door onafhanke-
lijke commissies, maar steevast ten goede 
komen aan reeds gesubsidieerde instel-
lingen. Dat dit misschien komt doordat de 
goedwillende bestuurders hun prioritei-
ten laten bepalen door de nieuwsstroom in 
de media, doordat de reeds gesubsidieerde 
instellingen een pr budget hebben dat ze 
in staat stelt die nieuwsstroom in de media 
te bepalen, en doordat de commissie zó 
onafhankelijk is dat ze de aansluiting met 
alle vernieuwende makers volledig mist.

We kunnen het nog eens hebben over 
ambtenaren, die alle initiatieven, groot of 
klein, over dezelfde kam van bestuurlijke 
verantwoording scheren, en daarbij inzet-
ten op de hoogste schaal van papieren 
zekerheid, maar zich niet informeren over 
de werkpraktijk van kunstenaars, zelden 
komen kijken naar het eindresultaat, en 
geen flauw idee hebben van hoe hun CAO-
conforme netto maandsalaris zich vertaalt 
naar het uurtarief ex btw van de zzp-er in 
de kunst.

We kunnen het nog eens hebben over 
kortzichtige politici, die niet langer kijken 
dan hun herverkiezingstermijn lang is, 
kennis en ervaring missen op veel terrei-
nen waarover ze moeten oordelen, zichzelf 
ook niet op de hoogte stellen, en steeds 
vaker in de valkuil van het populisme trap-
pen.

We kunnen het nog eens hebben over 
ondernemers, van wie de ene helft gedre-
ven wordt door een kruideniersmentaliteit 
waarvan zelfs ALDI nog wat op kan steken, 
en de andere helft weliswaar meer is van 
het grote gebaar of de weidse blik, maar 
zich daarin meer laat leiden door het heer-
sende mode in de business club dan door 
een eigen visie.

We kunnen het nog eens hebben over de 
fopspenen van de Creatieve Economie die 
met een budget dat menig kunstenaar een 
natte droom bezorgt, aan de leiband van 
EZ de kunst misbruikt voor managersver-
maak.

We kunnen het nog eens hebben over de 
kunstenaars zelf, over alle blije makers die 
het verdommen zich in de publieke ruimte 
te begeven met een mening of een spie-
gel. Over de getalenteerde mensen die de 
kansen die ze krijgen (opleiding! wik! open 

podia!) niet grijpen om van zich te laten 
horen. Wiens nieuwsgierigheid en onder-
nemingszin leeglopen bij de eerste hobbel 
op de weg.

Maar we twijfelen...

De laatste maanden bekruipt ons steeds 
meer het gevoel dat er een totaal andere 
discussie gevoerd moet worden. Bij alle 
bezuinigingen de laatste tijd zie je ieder-
een weer in een reflex schieten. Aan de 
ene kant worden protesten georganiseerd 
en ludieke acties bedacht, aan de andere 
kant wordt een hoop misbaar gemaakt 
over onbegrijpelijke, elitaire kunst of sub-
sidieverslaving. En we krijgen steeds meer 
het gevoel dat niemand elkaar zal kunnen 
overtuigen van de goede zaak (welke dat 
ook moge zijn). De ludieke acties bereiken 
doorgaans slechts diegenen die al voor de 
kunst gewonnen waren, en bevestigen 
het eigen gelijk van hen die kritisch staan 
tegenover kunstsubsidies of kunst an sich. 
De laatsten voelen zich weer gesterkt door 
de pleidooien tegen culturele zakkenvul-

lers. Pleidooien die weer stuiten op mee-
warigheid of ergernis aan de andere kant.

En niemand stelt de vraag waaróm kunst 
al dan niet belangrijk is. Het ene kamp 
gaat uit van dat belang maar kan het niet 
goed beargumenteren. Het andere kamp 
gaat uit van het tegendeel en kan dat even 
slecht beargumenteren.

En niemand stelt de vraag of het wel zo 
nodig is dat íedereen van àlle kunst moet 
kunnen houden om haar te rechtvaardi-
gen of financieel te ondersteunen.

En niemand stelt de vraag hoe het komt 
dat deze discussies zo veel lijken op die 
over onderwijs, klimaat, wetenschap, of 
energie.

Goed onderwerp, verkeerde vragen, dat 
gevoel bekruipt je bij de veel discussies. 
Zoals de mensen in de biowinkel lijken te 
komen voor geurkaarsen en dierenliefde, 
maar het grotere plaatje volledig missen: 
dat het eigenlijk bittere noodzaak is op 
een of andere manier onze mondiale voet-
afdruk te verkleinen omdat we het anders 

OP DEN DUUR niet redden met een groei-
ende wereldbevolking op een eindige pla-
neet.

Zo ook met kunst: het gaat niet om 6 
of 19 % btw, het gaat niet om volkskunst 
vs elitaire hobbies, het gaat niet om meer 
of minder ondernemerschap. Wat is het 
grotere plaatje? Welke visie heb je op de 
samenleving en wat moet je vandaag 
doen om te zorgen dat je kinderen ook in 
zo’n maatschappij kunnen leven, of in een 
betere? We horen noch de verdedigers van 
de kunsten noch de afschaffers ervan over 
het belang van het een of het ander. En tot 
dat moment gaat het wat ons betreft ner-
gens over.

De rare situatie doet zich voor dat juist 
in tijden van crisis het logisch lijkt plannen 
te maken voor een betere toekomst, maar 
iedereen zich terugtrekt op het eilandje 
van zijn het eigen gelijk. Om in het hier 
en nu te redden wat er te redden valt. Of, 
volgens sommigen, te profiteren wat er 
lees verder op pagina 10 >>>



Zoals afgesproken stopt de regen automatisch 
bij het verlaten van mijn woning

Een oproep om beeldvorming vanuit de media en onze omgeving kritischer te bekijken.

Hoewel het huidige kabinet er alles aan 
doet om de kunst in Nederland een hart 
onder de riem te steken lijkt de bericht-
geving omtrent de hedendaagse binnen-
landse beeldende kunst nogal lafjes en 
terughoudend. Er zouden weinig kunste-
naars zijn die een groot publiek bereiken 
of, erger nog, niet verdienen. Probleem 
lijkt mij echter vooral dat er nauwelijks 
aandacht is voor de nieuwe lichting kun-
stenaars. Ondanks de enorme talenten 
worden die bijna niet naar buiten toe 
gepresenteerd. Men weet het gewoonweg 
niet en we vallen louter terug op ons roem-
rijke verleden, kunstenaars die al decen-
nialang in het middelpunt van de belang-
stelling staan. Prima, maar het gebeurt 
ook nu! 

Een simpele constatering; hoe vaak zie 
je kunstenaars op de tv bij de verschillende 
talkshows of in toonaangevende kranten 
of tijdschriften? 

Ik ben er van overtuigt dat er over 30 jaar 
veel meer belang zal worden gehecht aan 
de beeldende kunst van deze tijd.

De oneindige mogelijkheden van het 
beeldverhaal worden nauwelijks erkent 
buiten de Verenigde Staten, Japan en 
Frankrijk. Strips, zo is de algemene opinie, 
zijn voor kinderen of vage types. De gemid-
delde museumbezoeker zal zijn neus opha-
len voor zoiets stompzinnigs als de strip. 
Maar ook hier is dat slechts beeldvorming. 
Ook in Nederland lopen genoeg getalen-
teerde stripmakers rond maar worden vrij-
wel niet opgemerkt. Nu is dat niet geheel 
onbegrijpelijk aangezien de artistieke 
vooruitgang in dit medium nog in de kin-
derschoen staat. Bij stripverhalen denkt 
het gros nog altijd aan Suske en Wiske. 
Tegenwoordig echter vallen veel grenzen 
weg en zijn er nieuwe manieren om een 
verhaal te vertellen. Het beeldverhaal kan 
wel eens 1 van de grote kunstvormen van 
de 21ste eeuw worden. Het brengt beel-
dende kunst, film en het boek bij elkaar. 
Een kunstwerk kan je in hoeken brengen 
waar je normaliter niet komt. Kan muren 
openbreken en nieuwe horizonten bloot-
leggen. Een boekwerk als ‘kramers ergot’ 
bracht dit bij mij teweeg. Ik begrijp bijna 
niets van deze Amerikaanse strip. Totale 
gekte in beeldend en verhalend opzicht. 
Maar het deed mij beseffen hoe begrenst 
wij onze verhalen in het algemeen presen-
teren. Het beeldverhaal is een kunstvorm!

Inzake het ufo-fenomeen worden er 
meestal twee kampen opgetrokken; zei 
die geloven en zei die niet geloven. Om een 
voor mij volstrekt duistere reden worden 
ufo’s altijd gecombineerd met buiten-
aards leven. Nu sluit ik dat niet uit maar 
er zijn vele andere mogelijkheden. Een ufo 
is slechts een ongeïdentificeerd vliegend 
object, niets meer en niets minder. En die 
bestaan, of we dat nu leuk vinden of niet. 

Velen verklaren dit als onzin. Dit lijkt me 
een heel beperkte visie omtrent een feno-
meen dat miljoenen mensen ervaren. 
Bovendien suggereert dit dat er voor de 
mens geen onverklaarbare gebeurtenissen 
meer zijn. Een nogal arrogante gedachte-
gang. Wellicht vinden we in de toekomst 
een antwoord voor al die onverklaarbare 
gevallen en is de uitkomst totaal anders 
dan we nu ook maar kunnen bedenken. 

Aan alle homofoben: 

We zouden een samenleving kunnen 
hebben waar homosexualiteit de norm 
is. Waar sex met vrouwen taboe zou zijn 
omdat, bijvoorbeeld, die er alleen maar 
zijn om kinderen te baren. “Sex met vrou-
wen is verachtelijk en vies!” zouden alle 
homofoben van nu in koor roepen. Want je 
kan alles verkopen, mits goed verpakt. 

Hierbij nog enkele weetjes:

• In tegenstelling tot wat altijd gedacht 
wordt is de regenval in Nederland in de 
zomer het grootst. 
• Er zijn maar liefst 38 landen die qua 
afstand dichter bij het middelpunt van 
Nederland liggen dan Portugal. 

Jeroen Vos in de Observant
Jong talent? De Observant geeft iedere 

twee maanden jonge, net afgestudeerden 
de mogelijkheid om hun werk te presen-
teren. De Observant spoort ze voor u op. 
In de provincie Limburg, in Gelderland, in 
Noord Holland, in Utrecht. De komende 

periode is in de Observant het werk te zien 
van Jeroen Vos. Hij is geboren in Nijmegen, 
studeerde in Kampen, en woont tegen-
woordig in Amersfoort. Hoe snel kunnen 
we John Konijn van dienst zijn?

Het Stadscafé is geopend van Maan-
dag t/m Vrijdag van 8.30 tot 18.00 
Stadhuisplein 7,  Amersfoort

 
www.observant.nl

lees verder op pagina 10 >>>











In gesprek met Couzijn van Leeuwen

Jaar in, jaar uit 

Chris Rea rijdt weer naar huis. Wham geeft voor de zoveelste keer zijn hart aan een speciaal 
iemand. En Mariah Carey wil ook dit jaar alleen mij voor Kerstmis. Het jaar zit er weer op. Tijd 
om terug te kijken en lijstjes te maken, lijstjes met toppen en dalen. Wat heeft het jaar me 
gebracht? Welke nasmaak heeft het kerstdiner van 2010?

Ik heb weer te veel gewerkt en te weinig vakantie gehouden. Ik kan in de laatste week van 
het jaar nog vier weken op vakantie. Ik heb nog steeds dezelfde baan en hetzelfde huis. Beiden 
bevallen nog steeds goed. Ik heb heerlijk gezeild. Ik heb zeven bruiloften meegemaakt. Bij 
twee mocht ik getuigen. Bij de laatste heb ik mijn nieuwe vriendin ontmoet. En er zijn weer 
een half dozijn kinderen geboren in mijn omgeving. Mijn persoonlijke momenten-top-5 van 
dit jaar ziet er als volgt uit:
• Feest waar ik mijn nieuwe vriendin ontmoette; 
• Die bijzonder mooie zeildag op het IJselmeer; 
• Aankomen bij een prachtige berghut in de Alpen, na een fantastische wandeling;
• Getuigen bij de trouwerij van mijn broer en mijn beste vriend;
• Optreden met columns bij Franje en Gluren bij de Buren.

Dan nog even in het kort de sport voor dit jaar. De winterspelen: Sven neemt de verkeerde 
wissel en Nicolien wint goud. We stonden eindelijk weer in een WK-finale. Niet met mooi 
voetbal, maar op zijn Duits. Mijn Oranje hoogtepunt is de wedstrijd tegen Brazilië en dan met 
name het doelpunt van Sneijder na die fantastische doorkop-actie van Dirk Kuyt. Geesink 
wordt zesde in de Tour. Feyenoord verliest met 10-0 van PSV. En Yuri van Gelder gaat weer 
over het lijntje. Zelf ben ik niet verder gekomen dan af en toe hardlopen, racefietsen en met 
een biertje in mijn hand vuvuzela’s vervloeken.

Wat gebeurde er nog meer in ons koude kikkerlandje? Het grootste deel van het jaar zijn 
we kabinetloos geweest. Balkenende IV viel in februari, Wilders I trad aan in november. Is het 
toeval dat net in de tijd dat we wél een kabinet hadden het weer bar slecht was? 

Een hele serie politici is ons ontvallen Hans van Mierlo, Hans Dijkstal, Camiel Eurlings. Maar 
van Eurlings krijgen we over een aantal jaar weer last, vrees ik. Verder verdwenen Agnes Kant, 
Femke Halsema en Wouter Bos van het toneel. Bos wilde meer tijd aan zijn gezin besteden. 
Iets wat Balkenende noodgedwongen ook is gaan doen, maar of zijn gezin daar zo blij mee is?   

Antonie Kamerling pleegde zelfmoord en Harry Mulisch ontdekte de hemel. Daarnaast zijn 
er weer een paar mannen met een korte achternaam bijgekomen zoals Robert M, Sander V, 
Bisschop G, Hero B, en Eric L. Eén dame kreeg juist een langere achternaam; Lucia de Berk. 
Mijn persoonlijke binnenlandse dieptepunt is die goedkope terroristische aanslag op de Dam, 
waarbij een dakloze zichzelf probeert op te schreeuwen.    

Het buitenlandse nieuws jakker ik er nog even in een paar zinnen doorheen. Aardbevingen 
in Haïti en Chili. Overstromingen in Pakistan, Hongarije en Albanië. Doden bij de Love Parade. 
IPPC onder vuur. Eurocrisis. Wikileaks en BP zorgen voor enorme lekkage. Stakingen in Frank-
rijk. Bouterse wordt president van Suriname. Bonussen op Wall Street zijn ongekend hoog. 
Chileense mijnwerkers bevrijdt. Israël valt hulpkonvooi aan. Joran van der Sloot is Nederlands 
bekendste exportproduct. Nobelprijs voor de vrede gaat naar lege stoel. 

Tot slot nog een paar voorspelling van mijn kant voor 2011. De euro komt nog verder onder 
druk te staan door de staatsschuld van Spanje en Italië. Utrecht Centraal ligt weer regelmatig 
plat door sneeuw, brand of blaadjes. De Belgen krijgen ook in 2011 geen regering. En de PVV 
stijgt in de peilingen van Maurice de Hond. Het enige wat ik nog niet zeker weet is of Bohe-
mian Rhapsody van Queen of Hotel California van Eagles op nummer 1 staat in de Top 2000.

∆bouke∆

casus I

JE EIGEN ANTWOORDEN VINDEN 
OP WIE JE BENT, WAT JE DOET EN 
WAT JE MAAKT..

Vanaf welk moment begon je deze vragen te beant-

woorden? 

‘Ik denk dat ik eigenlijk mijn hele leven 
daarmee bezig ben geweest. Dat je zeg 
maar thuis knipt en plakt, kleit, zaagt en 
timmert. Bouwt en afbreekt. Die vragen 
hebben altijd op de een of andere manier 
wel een vorm gekregen. Ik heb het altijd 
getracht tastbaar te maken.’ 

En dan komt de vraag waarom?

‘In mijn geval is het antwoord 
eigenlijk alleen maar daarom.’

Dat is het antwoord? 

‘Ja. Dat is het antwoord.’ 

Kom het creëren van werk dan voort uit een 

soort noodzaak?

‘Het maken van dingen is een 
grote vreugde en een plezier. Tja 
een noodzaak.. Je knipt gewoon 
iets kapot en dan heb je iets. Eigen-
lijk is dat heel eenvoudig.’ 

Is dat waar jouw werk over gaat? Plezier 

zoeken en het maken? 

‘Het is een soortement van 
onderzoek. Een onderzoek naar 
waar het eventueel over zou 
kunnen gaan. Moet er nog iets bij? 
Moet er nog iets af? En uiteindelijk 
vind je dan iets.’ 

Klopt het als ik zeg dat je werkt vanuit het 

materiaal, dus het tegenovergestelde van 

conceptueel?

‘Het werk roept zijn eigen vragen 
op en geeft zijn eigen antwoorden.’ 

Wat is dan het startpunt om aan een project 

te beginnen?

‘Dat ik van een meloenschil bij-
voorbeeld dit kan maken.’

Couzijn pakt een gedroogde 
meloenschil tevoorschijn tussen de 
bladeren van een boek in de vorm 
van een salamander. 

‘Of van een banaan of van 
een blad.’ 

‘Ik weet niet hoe ik daar 
op kom. Ik zie die dikke, 
vlezige schil en denk: o, 
dat is leuk! Vervolgens gaan 

de uiteinden van de pootjes tijdens het 
drogen krimpen en krijg je nageltjes. Dat 
kan ik niet bedenken, dat gebeurt gewoon 
als het droogt en dan wordt het dat. 

Dat zijn de onverwachte wendingen die het werk 

krijgt tijdens het maakproces?

‘Ik had dat onmogelijk kunnen beden-
ken van tevoren. Het is een enorme bron 
van vreugde te bedenken dat je van vruch-
ten weer dieren kan maken, van planten 
weer dieren kan maken.’ 

Heb je in het bijzonder iets met 

dieren?

‘Ja beesten vind ik leuk, 
dieren vind ik leuk. En groei-
sels.’ 

Casus II

 ‘MIJN LEVEN KRIJGT 
EEN VORM DOOR DE 

KUNST..’

Geeft de kunst jou een vorm of geef jij de kunst 

een vorm?

‘Ik geef de kunst een vorm en de kunst 
vormt mij ook. De kunst formuleert mijn 
reisbestemmingen.’

Is dat een interactie? Of een soort prikkeling? Heb 

je veel gereisd in je leven? Of groeit het werk uit je 

eigen belevingswereld?

‘Nee, ik ben niet echt een reiziger. Voor 
mij wordt het pas interessant als ik ga 
liften en steeds weer een wit steentje 
tegenkom. Van hé een wit steentje. Hé 
daar weer een wit steentje.’

Niet zozeer het vreemde prikkelt, maar voorname-

lijk het bekende?

‘Ja, het bekende. Het gewone. Die grote 
terraria bijvoorbeeld. Daar ben ik ooit aan 
begonnen met één blaadje. Eén blaadje.’

Hoe begon je met dat ene blad?

‘De kunstwereld en het galeriewezen 
zijn heel beladen. Hoe mensen doen is 
vaak heel dubbelzinnig. Dat is voor ieder-

een persoonlijk natuurlijk heel belang-
rijk, maar ik vroeg me af: Moet dat 

nu? Waarom is dat? En toen ben ik 
begonnen met één bloem?’

Als reactie op de kunstwereld?

‘Ik vroeg me af:  Hoe moet ik 
me daar in vredesnaam toe verhou-

den? O god, ik moet een carrière! Ik moet 
van alles willen. Op dat moment bedacht 
ik me dat ik gewoon iets wilde doen wat 
heel dicht bij mezelf lag. Ligt.’

Hoe oud was je toen je die bloem maakte?

‘Dat was twee jaar geleden.’

Hoe kwam het dat je op dat moment het gevoel had 

een positie aan te moeten nemen ten opzichte van de 

kunstwereld? Je bent immers al langer kunstenaar.

‘Ik kwam er achter dat die wereld hele-
maal niet bij me past. Het is een wereld die 
me niet eigen is en mij dwong me anders 
te gedragen dan ik ben.’

Hoe komt het dat twee jaar geleden dat gevoel op 

kwam spelen? Is de kunstwereld de laatste jaren zo 

sterk veranderd?

‘Nee, dat heeft veel meer met mezelf te 
maken. Op een gegeven moment kwam 

ik meer in de picture. Ik schoof met steeds 
bekendere mensen aan tafel en bemerkte 
dat ik er steeds meer van over  mijn nek 
ging.’

 
Gaan mensen je hielen likken? Dingen van je willen?

‘Ja dat. En dan denk ik wat jammer 
eigenlijk allemaal. Het is niet zozeer de 
sociale context, maar meer hoe iedereen 
met zichzelf om gaat. Op dat moment 
begon ik mezelf de vragen te stellen wie ik 
ben en wat ik wil. Wat is belangrijk?

Mis je een stuk menselijkheid in de kunstwereld?

‘Ik mis een bepaald soort oprechtheid. 
Maar wat is oprecht en wat is eerlijk? Als 
iemand ten kosten van alles iets wil berei-
ken is dat natuurlijk ook heel oprecht, heel 
eerlijk. Dat is alleen niet iets wat bij mij 
past.’
lees verder op pagina 10 >>>



 

Is Kunst in de dimensies van de commerci-

ele economie (Product, Prijs, Plaats, Pro-

motie) te vatten? In de vorige column heb 

ik Kunst in het hokje Product geplaatst. 

In deze column komt het tweede element 

van de marketingmix aan bod: de Prijs.

De prijs van een product heeft vaak 
direct gevolgen voor het verkoopresultaat. 
Het bepalen van de prijs hangt vooral af 
van de vraag, de kostprijs en de concur-
rentie.

De neoklassieke theorie dat de prijs van 
een product afhangt van het nut dat het 
voor de koper vertegenwoordigt kan in veel 
gevallen niet op kunst worden toegepast. 
Het oordeel over het “nut” van kunst is 
heel persoonlijk. Het gaat er dus bij kunst 
om hoe graag men jouw kunst wil kopen. 
Hoe meer vraag er is, des te schaarser het 
product. Schaarste wakkert de natuurlijke 
hebberigheid van mensen aan waardoor 
men bereid is om meer te betalen. De mate 
van hebberigheid is uit te drukken in de 
zogenaamde prijselasticiteit: hoe sterk 
reageert de vraag van de markt op een 
verandering in de prijs? Stel je voor: je bent 
een gevierd kunstenaar en mensen willen 
persé kunst van jouw hand. In dat geval 

is er sprake van een inelastische vraag en 
kan de waardebepaling op de markt zelf 
plaatsvinden (de veiling). Mensen over-
bieden elkaar en zijn uiteindelijk bereid 
om absorbitant hoge bedragen voor jouw 
kunst neer te tellen. Maar tot de tijd dat je 
afnemers  ruzie maken over het eigenaar-
schap van jouw kunst, kan je je het beste 
richten op prijsbepaling door kostprijs en 
concurrentie.

De kostprijs is hetgeen dat het maken 
van de kunst daadwerkelijk gekost heeft. 
Het is een objectief uitgangspunt voor 
prijsbepaling. Menig kunstenaar is kunst 
gaan maken omdat hij/zij geen talent voor 
bedrijfseconomisch rekenen bezit. Laat ik 
dan van de gelegenheid gebruik maken om 
enkele grondbeginselen van de kostprijs-
calculatie met de dames en heren kunste-
naars te delen.

Bij het bepalen van de kostprijs moet   
niet alleen gekeken worden naar het mate-
riaal dat voor het werkstuk is gebruikt. 
Nee, ook een ingecalculeerd arbeidsloon 
behoort tot de kostprijs. Hoe wil je anders 
zeker stellen dat je je huidige levens-
standaard op z’n minst kunt behouden? 
Daarnaast kan een opslag voor gebruikte 
hulpmiddelen en werkruimte ook tot de 
kostprijs worden gerekend (zodat je het 
gereedschap nog eens kunt vervangen 
en in een verwarmd atelier kan blijven 
werken). Als de kostprijs is bepaald dan 
kan nog een winstopslag worden vastge-

Overwegingen vanuit de marketinggedachte, deel 2 

De kunst van waardebepaling
 

steld. De hoogte van deze opslag is uiter-
aard sterk afhankelijk van de vraag naar 
jouw kunst. De realiteit is echter hard: vaak 
moet worden besloten om de opslag ach-
terwege te laten.

Bij het bepalen van de prijs moet je ook 
rekening houden met je concurrenten en 
hun prijsbepaling. Vakgenoten zijn con-
currenten als zij voor een vergelijkbare 
doelgroep een zelfde soort kunst maken 
en als hun afzet ongeveer gelijk is aan die 
van jou. Wat vragen zij voor hun werk? Als 
jouw werk veel duurder is dan het werk 
van de concurrenten, dan moet je daar 
wel echt een goede reden voor hebben. Als 
jouw werk veel goedkoper is dan het werk 
van de concurrenten, dan ben je de markt 
aan het verpesten.

In de vorige column is kunst betiteld als 
duurzaam consumptiegoed. Het woordje 
“duurzaam” impliceert dat er een econo-
mische levensduur aan kunst gehangen 
kan worden. Voor trendgevoelige kunst 
kan ik me hier iets bij voorstellen: zodra de 
trend ten einde is, gaat de kunst de prul-
lenbak in of de zolder op. Voor alle andere 
kunst geldt dat het een product is met een 
hoge gevoelswaarde: either you love it 
or you hate it. Kunnen we de waarde van 
kunst dan wel objectief bepalen, of is het 
meer een kwestie van “wat de gek ervoor 
geeft”?

 
∆annemarie dotinga∆

te profiteren valt? En dat terwijl er nog 
helemaal geen noodsituatie is. Er is wéér 
meer geld uitgegeven aan kerstcadeaus en 
vuurwerk dan de voorgaande jaren, de cri-
minaliteit is wéér gedaald.

Vermoedelijk is ons brein niet zo geschikt 
om erg ver buiten het hier en nu te denken, 
over OP DEN DUUR. Daarom gaat het 
steeds weer over de mode, sportuitslagen, 
schandalen en schandaaltjes.

En daarom twijfelen we...

Of het wel zin heeft om dit soort 
beschouwingen te schrijven. Het zijn vari-
aties op een thema dat vast zit.

Is het niet beter om te gaan berichten 
over alle moois dat zich vaak buiten ieders 
blikveld bevindt? Over alle spannends dat 
zich in de door ons al vaker bezongen rafels 
in de stad ontplooit. Over alle inspiratie die 
een stad biedt náást de overkill aan gesub-
sidieerde kunst, wezenloze beleidsnota’s, 
holle kreten van politieke amateurs, de 
verdienmodellen, de babbelbijeenkomsten 

• Een van de weinige dingen die ik heb 
opgestoken van de middelbare school is 
het raadsel van het dubbelvouwen van een 
stuk papier. Wanneer je een standaard, 
maar groot vel 40x zou kunnen dubbel-
vouwen zou de hoogte (of dikte) van het 
papier tot aan de maan rijken. Ongeloof-
lijk maar reken maar na. 
• Het oog is een prachtig maar geman-
keerd instrument. Wij ervaren de visuele 
wereld om ons heen als de waarheid maar 
is slechts zeer beperkt. Optische illusies 
geven ons op een leuke manier inzage in 
de tekortkomingen van ons zien. Op de site 
http://www.michaelbach.de/ot/index.
html staan veel geweldige voorbeelden.

Tot slot enkele beeldromans die in mijn 
ogen meesterwerken zijn. De meeste 
albums zijn te leen bij de bibliotheek van 
Amersfoort of Utrecht.
• Guido van Driel – Toen we van de Duit-
sers verloren
• Christophe Blain – De snelheidsbegrenzer
• Hanco Kolk – De ruwe gids
• Brecht Evens – Ergens waar je niet wil zijn
• Bastien Vivès – De smaak van chloor
• Charles Burns – Black hole
• Olle Berg – Bonk
• Max – Bardin, de surrealist
• Stassen – Brieven uit de bar
• Winshluss – Pinocchio
Meer kunst, lijstjes en teksten op www.
johnkonijn.nl

∆john konijn∆

 

voor ondernemers of het pimpen van de 
publieke ruimte met feelgood-kunst.

Is het niet beter om op zoek te gaan naar 
die ene durfkapitalist met een visie op de 
lange termijn, die onverwachte combi-
naties weet te leggen en daarbij misluk-
kingen voor lief neemt? Om met dat 
voorbeeld weer anderen te inspireren, 
in de politiek, bij ondernemers, 
onder liefhebbers van kunst 
en wetenschap.

Is het niet beter om alle 
boeiende initiatieven te 
beschrijven die op 
eigen kracht ope-
reren en vaak ‘o n d e r 
de radar’ van 
de media blij-
ven maar waar alle vernieu-
wing plaatsvindt?

Vanaf vandaag beginnen we met een 
gebiedsverkenning die het land opnieuw 
in kaart brengt. Het land dat zich bevindt 
buiten het oog van de media, de politiek 
en de waan van de dag. Misschien wel het 
meeste land. Het land onder de radar.

∆harmen zijp∆

Ben jij 

meer naar binnen 

gekeerd? Minder naar de 

buitenwereld toe?

‘Ja, ik denk het wel. 
Ik maak alleen 

 
 w e r k 

omdat ik 
het zelf zo leuk 
vindt. Als ik vol-
gende week de 
Lotto win, dan 
zal ik direct  

 

weer wat 
maken.’

‘Wellicht neem ik een grote 
atelier zodat ik al het werk wat ik 

maak kan bewaren en nooit meer 
iets hoef te verkopen.’

 
 

Casus III

DEZE TWEE WERKEN ZIJN DUIDE-
LIJK VERSCHILLEND..

Deze salamander wordt opgebouwd uit verschil-

lende figuren. Het is een samenstelling. Maar die 

poppetjes vloeien uit elkaar voort. Staan deze twee 

werken metafoor voor jouw werkwijze? Je manier van 

denken? Of je ideeën?

‘Dat is zó complex, hoe moet ik dat uit-
leggen? Wat moet ik daar van zeggen? 
Waarom is dit hier en dat daar?’ 

‘Ja..’

Alleen jij kunt het antwoord geven.

‘Ik weet het niet. Of ik dat kan.’

Toen ik op de academie zat, moest ik dit soort 

vragen kunnen beantwoorden. Er uiteindelijk een 

antwoord op kunnen geven en alles tot in detail 

verantwoorden. Vind je dat nodig? Of totaal niet.

Absoluut niet. Er bestaat geen recht-
vaardiging voor in woorden. Daarom is het 
juist dít. Daarom is juist dit er. 

Het werk is uitleg genoeg?

‘Dat is meer dan genoeg!’
‘Het is de meest brutale vraag die je 

iemand kunt stellen: Waarom ben je hier 
en wat kom je doen?Zelfs al zou alles mis-

>>> vervolg van pagina 4
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>>> vervolg van pagina 9
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André Groothuizen

De kunstenwereld is in beroering. Bezuinigingen op 

kunstinstellingen. Het rijk bezuinigt, de provincie 

bezuinigt, gemeentes bezuinigen, het bedrijfsleven 

houdt de hand op de knip. Btw maatregelen verslech-

teren de marktpositie van de producenten van kunst, 

van de kunstenaars zelf dus. Hadden we hier een vlam-

mend protest moeten schrijven? Hadden we hier...? 

Ja we hadden, maar we hebben het niet gedaan. 

Met het verbale geweld dat nu over de kunsten heen 

wordt uitgestort dreigen we de blik op een belangrijke 

werkelijkheid te verliezen, namelijk dat kunstenaars 

nog steeds bezig zijn om kunst te maken. Kunstenaars 

hebben zich door tegenwind nog nooit in een hoek 

laten drijven. Kunst maken is voor hun een noodzake-

lijke levensbehoefte. Daar gaan ze gewoon mee door, 

wat er ook gebeurt. Bloedserieus, alles tot in de puntjes 

regisserend, lichtvoetig, humorvolle, bespiegelend, 

noem maar op. In deze krant even een licht op alles 

wat er wel gebeurt bij de makers van kunst, bij de 

kunstenaars.

Deze krant is overigens kattenbakproof. Let op het 

logo.

De StadsGalerij heeft in januari en februari de 

ruimte aan de Leusderweg 23 in handen gegeven van 

André Groothuizen. Voor diegenen die niet naar de 

Leusderweg kunnen komen, maar ook voor hen die dat 

wel kunnen, heeft André in het midden van de krant 

een van zijn kunstwerken laten plaatsen. U moet er 

wel wat voor doen. Verzamel drie exemplaren van 

de StaalkaartKUNSTENkrant, knip van twee kranten 

de middenpagina doormidden en plak de verkregen 

helften naast de middenpagina. Klaar is Kees. U kunt 

tijdens de tentoonstelling vragen om een demonstruc-

tie in de StadsGalerij.

Kapotte stoel op het ijs
Het vangen van de tijd... 

Locatie Kortegracht, begin 2010, bij de 

vergeten glorie van een schoenendis-

countketen. Altijd gescheiden door 

een streep bruin water van een plek vol 

kunst. Een museum voor de man die uit-

eindelijk in New York een onaf werk met 

plakbandjes achter liet. De overwinning, 

Boogie Woogie, miljoenen waard. Vic-

tory, Land of the Free. Abstractie, rechte 

lijnen, democratie, geld en macht...

Maar goed, daar dus. Tussen de knal-
gele deuren van de voormalig Scapino aan 
de ene kant en de entree van het Mond-
riaanhuis aan de andere kant, was de 
streep bruin bevroren en besneeuwd. Ook 
de straten aan beide zijden waren goed 
bedekt met sneeuw. Kloppend, alsof de 
statige grijs en witte gevels het hele jaar 
wachten op deze winterse compositie. 
(Nu is het zo dat zo nu en dan oud meu-
bilair op de straat beland, als het degelijk 
spul is verdwijnt het meestal vanzelf naar 
een nuttige nieuwe bestemming.) Nu 
was het een mooie stevige stoel, mahonie 
rood gebeitst en met rafelend nepleren 
bekleding op het zitvlak in de kleur groen, 

donker groen. Deze stoel is door iets of 
iemand, zo te zien met aanzienlijke vaart, 
vanaf de straat op dat wit besneeuwde ijs 
gegooid, het ijs won. Boemkrak, of krak-
boem, zoiets moet het hebben geklonken. 
De stoel met één gebroken poot bleef 
daar liggen, en lag daar nog weken... 

Een prachtspektakel, dat sowieso. En 
dat dan nog wel daar zo tussen die twee 
deuren van plemp en edele kunst. Mijn 
god wat een heerlijkheid, wat een top-
werk. Want het ijs moest ooit smelten. De 
stoel als episch middenpunt. Een einde-
loos verhaal van dagen en nachten, een 
transformerend decor. Dooi en vrieskou, 
de stoel gekanteld, half gezonken en weer 
stevig vastgevroren, voor even nog...

Bijna een jaar later, eind 2010. De 
gracht is opnieuw bedekt door sneeuw op 
ijs. Op de plek van de stoel is het leeg. Het 
witte ijs biedt nu een rustplek voor een 
blikje Coca Cola, een paar meter verder 
vergezeld door een plastic flesje AA drink 
en een verfrommelde krant. Ze zijn mis-
schien niet eens gegooid, maar achteloos 
vanaf de straat het ijs op gewaaid. Het 
valt bijna niet op dat de knalgele deur 
inmiddels groen geschilderd is. Nog iets 
donkerder groen dan de zitting van de 
kapotte stoel... 

∆hans goslinga∆

lukt zijn, misschien is het wel mislukt. Wie 
zal het zeggen? En toch is het helemaal 
oké.’

Zelfs als het mislukt is?

‘Zelfs als het als totaal onbelangrijk 
bestempelt zou worden, door wie dan ook.’ 

Dan is het alsnog genoeg voor jou persoonlijk?

‘Voor zichzelf. Voor dat het bestaat.’ 

Voor dat het bestaat?

‘Dat is een gedachte die me ontzettend 
veel ruimte geeft, dat het in principe oké 
is.’  

Je hoeft dus niet constant vragen te beantwoorden, 

je werk te rechtvaardigen voordat je er aan begint?

‘Het is een kwestie van gewoon doen. 
Een betere formulering is: Het het laat 
doen. Het het laat zijn. 

En dat idee geeft je dus heel veel ruimte?

‘Heel veel ruimte! Want ik mag overal de 
schaar inzetten.’

Zelfs als het af is?

‘Zelfs als het af is.’

Doet dat geen pijn?

‘Nee, want misschien kan ik nog wel 
meer gebieden ontsluiten.’

Klopt het als ik zeg dat je gevoelsmatig met je werk 

omgaat?

‘Ja. Ja, voor het grootste gedeelte wel. 
Heel gevoelsmatig.’ 

Maar je werk is niet mislukt. Je kunt er goed van 

leven.

‘Nee, het is eigenlijk nooit mislukt. En 
het gaat steeds beter.’

∆gesprek met couzijn van leeuwen en 
simone de boer∆

Het hele gesprek zien? Kijk op www.
stadsgalerij.nl
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Geen wolkje aan de lucht

Nog meer jong talent in de stad
Iedereen is bang om iemand te verliezen, 

een persoon, een gevoel, een herinnering. 
Marjoleine Spaans documenteert herin-

neringen om een moment of persoon in 
leven te houden. Je bent immers pas echt 
dood als iemand je niet meer herinnert. Zij 

houdt de zintuiglijke ervaringen vast die 
mensen nalaten, bijvoorbeeld hun kleding, 
reisverslagen, foto’s.

 Expositielokaal Lokaal 4
Arnhemseweg 41
Open wo, do, vrij 13:00 - 17:00 uur

menten weerspiegelingen van wat groot is 
en wat klein, van wat ver is en dichtbij, van 
wat zacht is of hard of mens of gedachte. 

Maar het allerliefst strijkt de maker soms 
ook met zijn handen langs de muren van 
de binnenkant van een gebouw. Een kerk 
bijvoorbeeld. Bij voorkeur zo een waarin je 
de lucht kan zien met het hoofd in de nek.  
‘Een wolk’, denkt de maker, indachtig een 
of ander vaag citaat, ‘bergt een woord in 
haar schoot, maar ze baart het zelden of 
nooit.’ Maar de maker is geen wolk. Hij is 
van vlees en bloed en geest en borrelt van 
binnen. Dus baren doet hij toch wel, of het 
gebouw nu open is of dicht. Hij zet het hek 
opzij, hij klimt er over heen. Hij lobbyt zich 
langs de bovenkant naar binnen. Hij bouwt 
zijn eigen afgebrande kerk en hij maakt er 
verhalen. Met de handen langs de muren, 
de voeten op de grond en het geluid dat zo 
mooi weerkaatst en de lucht in gaat, over 
het hek heen, via de wolken de stad in, 
het land op, naar oren en ogen overal. De 
kunst laat zich niet remmen, niet sluiten of 
afschermen. 

Maar wat te doen met de gebouwen? 
Die lieve mooie goede analoge standvas-
tige behulpzame gebouwen? Zij blijven. 
Ze rusten wat en ondergaan de storm die 
over hen heentrekt, de donkere lucht met 
druppels. Ze bewaren hun kunnen. Dat is 
geen probleem; wachten deden ze weleens 
vele malen langer. ‘Laat die luchtkastelen 

Het Armandomuseum brandde, de lucht 
uit de wolken wakkerde het aan. Nu is het 
gewelf geopend, maar de voordeur niet. 
En er staat een hek voor. De kerk wás er, 
ooit verborgen, maar al lang vanzelfspre-
kend en fier. Nu wacht hij, zonder zicht-
bare, beleefbare kunst. Je kan er niet bij. 
De kunst van vandaag zoekt het elders. 
In fabrieken, winkelpanden, woningen, 
tuinen. De oude vertrouwde gebouwen, de 
warme hulzen met dak, ruimte en ramen, 
zij sluiten zich. 

De maker loopt op straat. Hij kijkt om 
zich heen waar zijn stappen te zetten, en 
op welke wijze. Waar is de ruimte voor 
een beweging van zijn dansend lichaam? 
Waar moet hij heen? De straten, stegen, 
stoepen lonken. Zij zijn er altijd. Een wan-
delpad of plein kan een podium zijn, met 
als voordeel: de weidsheid. De hemel doet 
mee, de gebouwen aan de rand en de 
geluid van voorbijgangers, het voorbijko-
mend publiek. Want iedereen kan komen 
kijken. Er is ruimte, de benen kunnen goed 
gestrekt, en daar boven: de onderrug en 
bovenrug, de schouders, hals, nek en de 
wangen. Los. De handen maken dat de vin-
gers reiken, naar de lucht, naar de mensen 
en naar de randen van de stad. Dus dat 
doet hij: hij deint en strekt en rekt en 
springt wat. Het zijn de gebouwen die hem 
inspireren. En de lucht erboven die daar 
diepte aan geeft. Samen vormen deze ele-

maar vorm krijgen en weer overwaaien’, 
zo weten zij. Dat de woorden toch wel 
komen, en hoe dan ook gelezen worden en 

gehoord. En dat een hek zo omwaait bij een 
fikse zucht wind. 
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