
Nieuwe oogst
De kunstenaars stellen zichzelf in woord en beeld voor

de BACK adviseert sluiting
Amersfoort besluit anders
Welk belang hechten we aan de Amersfoortse uitvoerend kunstenaars?

StaalkaartKunstenkrant
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Wat hebben Haren Majesteit, BV de Gasten, De Obser-
vant en de StadsGalerij gemeen? Alle vier de clubs volgen 
al een tijdje de nieuwe aanwas van (beeldend) kunste-
naars in de stad. BV de Gasten en Haren Majesteit  hebben 
betrokkenheid met jonge kunstenaars enige tijd geleden 
vormgegeven door in het pand van Haren Majesteit aan 
de Lieve Vrouwestraat kleine tentoonstellingen te organi-
seren met werk van Amersfoortse jonge kunstenaars. Met 
op de zondagmiddag een vet feestje daaraan vastgekop-
peld. Sommigen hadden hun werk al eens laten zien bij 
Per Expressie. Anderen voltooiden hun werk midden in 
de nacht en gaven het prijs aan de blikken van de Amers-
foorters bij het opkomen van de eerste zonnenstralen. 
Sommigen zijn autodidact. Anderen zitten in het laatste 
jaar van de academie of zijn net afgestudeerd. 

Dat is de stand van zaken anno 2012. Dat was de stand 
van zaken in 2011 en 2010 en niets wijst er op dat het in 
2013 anders zal liggen. Amersfoort brengt nieuwe kun-
stenaars voort. Zij kloppen op de poort; zij willen gezien 
worden. Uiteraard is Nederland hun werkterrein, maar 
is het niet prettig om óók in je geboortestad of in destad 
waar je nu woont - Amersfoort - gezien te worden?! 

Haren Majesteit, BV de Gasten, De Observant en de 
StadsGalerij geven daar graag gehoor aan. Onbekend 

Ron Jagers

Ron Jagers

Van 14 oktober tot en met 22 december:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur

De tentoonstelling ‘Nieuwe oogst’ is de afscheidstentoon-
stelling Ron Jagers. Hij kan zich niet meer verenigen met 
het beleid dat heerst. Er is z.i. veel te weinig focus op de 
Amersfoortse uitvoerend beroepskunstenaar. Daarmee is 
hij niet weg uit de stad, maar zal hij de ontwikkeling puur 
vanuit zijn eigen beroepspraktijk volgen.

Als voorzitter van de BACK, ben ik gevraagd te reageren 
op het nevenstaande artikel (volledige versie van dat artikel 
staat op www.staalkaartkunstenkrant.nl).

De BACK is ingesteld als adviesorgaan van de gemeente. 
Voor de meerjarenregeling waarvoor de Stadsgalerij een 
subsidie-aanvraag voor heeft ingediend, zijn bijna 30 
aanvragen ingediend die de BACK uitgebreid besproken, 
beoordeeld en integraal gewogen heeft.

Voor het doen van een aanvraag en het afgeven van het 
advies golden de door de gemeente gestelde criteria (http://
decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/His-
torie/Amersfoort/180097/180097_1.html). De BACK heeft 
negatief geadviseerd over de aanvraag van de Stadsgalerij.

Naast het advies per aanvraag, is door de BACK ook een 
aantal algemene adviezen afgegeven. Daarin staat dat de 
BACK de gemeente adviseert de plek, die momenteel door de 
Stadsgalerij wordt ingenomen, opnieuw open te stellen voor 
aanvragers. Ook de Stadsgalerij krijgt daarmee de mogelijk-
heid opnieuw een aanvraag indienen. Dit advies is niet door 
de gemeente overgenomen, De gemeente heeft bepaald het 
beschikbare budget - tegen het advies van de BACK - aan de 
Stadsgalerij toe te kennen.

Gemma Jelier
voorzitter BACK

maakt onbemind, dus laat die gasten maar eens hun gang 
gaan. Geef die gasten maar eens de ruimte om te laten 
zien wat ze in huis hebben. Eerst kijken dan oordelen.

In de StadsGalerij vindt de groepsexpositie plaats van 
een zestal jonge kunstenaars. In de Observant zijn er 
achter elkaar twee solo-tentoonstellingen. In deze krant 
vindt u daar meer over. Daarnaast hebben we in de krant 
werk opgenomen van kunstenaars die tot dezelfde catego-
rie behoren, maar die of net een expositie hebben gehad, 
of die in de toekomst nog van zich zullen doen spreken.

De Brede Advies Commissie Cultureel Klimaat (BACK) is 
het officiële adviesorgaan van de gemeente Amersfoort 
voor wat betreft de toewijzing van subsidiegelden aan 
culturele initiatieven. De BACK heeft zich ook gebogen 
over de subsidie-aanvraag van de Stichting StadsGale-
rij. De BACK heeft negatief op de aanvraag gereageerd: 
geen subsidie voor de StadsGalerij. De gemeente heeft, 
opmerkelijk genoeg, dit advies naast zich neergelegd. De 
Stichting krijgt het zelfde bedrag als altijd toegewezen. De 
gemeente heeft wel extra inhoudelijke eisen, voortvloei-
end uit het BACK-advies, aan de toewijzing gekoppeld.

Ron jagers, drijvende kracht achter de StadsGalerij, kan 
zich nergens vinden in het advies van de BACK. Hij heeft 
het advies zin voor zin doorgenomen. Hij is er geen een 
tegengekomen die in zijn ogen recht doet aan het werk 
van de Stichting StadsGalerij. Dit advies, plus de weten-
schap dat de komende vier jaar de BACK het culturele 
geweten van de gemeente Amersfoort blijft, plus het 
opschroeven van de eisen door de gemeente in een 
richting zoals de BACK die voorstelt hebben hem doen 
besluiten om te stoppen met de vrijwillige activiteiten 
voor de StadsGalerij. De enige manier om de kritiek in de 
praktijk te pareren is als de StadsGalerij met een fatsoen-
lijk budget kan draaien als een professionele organisatie. 
Dat kan niet met  13.000,- op jaarbasis.

Kort samengevat komt de kritiek op het volgende neer:
De BACK heeft geen weet van de Amersfoortse situ-

atie. In het advies wordt voorgesteld alsof de StadsGalerij 

soortgelijke activiteiten zou ondernemen als de Stichting 
Kunst in Amersfoort: namelijk exposeren in kraakpanden. 
Ten eerste doen de StadsGalerij en de KIA volstrekt andere 
dingen. We zitten niet in elkaars vaarwater. En weliswaar 
zit de StadsGalerij nu anti-kraak, maar dat is niet omdat 
zij dat zelf wil. Integendeel. De Stichting StadsGalerij pleit 
al jaren voor een volwaardige plek voor Amersfoortse 
kunstenaars.

De BACK vindt te weinig kwaliteitseisen bij de StadsGa-
lerij. Verderop in deze krant wordt dit onderwerp verder 
uitgewerkt. ook hier meent Ron Jagers dat de BACK niet 
weet in de StadsGalerij omgaat. Hij daagt de BACK uit om 
concreet te maken welke kwaliteiten gemist worden bij de 
Amersfoortse exposanten.

De BACK vervolgt met een paar zinnen over “wisseling 
van de wacht” en “frisse ideeën”. Die passage kan Jagers 
niet anders lezen dan op de persoon gericht. De BACK had 
bijvoorbeeld ook kunnen schrijven: “13.000,- euro? vrijwil-
ligerswerk? Als de gemeente echt wat wil, dan moet ze er 
een ton voor uit trekken!” Maar dat schrijft de BACK niet. 
Binnen de krijtlijnen van  13.000,- moet er een wisseling 
van de wacht komen om een frisse wind te laten waaien. 
Er kan veel van hem gezegd worden, maar dat hij opereert 
met een vanzelfsprekendheid die nieuwe initiatieven en 
een frisse wind tegenhoudt, vindt hij toch echt te bont.

De ruimte in deze krant is tweinig om de volledige kri-
tiek van Jagers te plaatsen. Die kunt u lezen op internet: 
http://staalkaartkunstenkrant.nl/?p=251



Elsemarijn Bruijs

4e jaar student, HKU

Elsemarijn studeert 
fashion communicatie.
Fashion communication 
klinkt voor veel mensen 
zakelijk in de oren. Else-
marijn interpreteert dit 
vak totaal anders. Zij zoekt 
door middel van irritaties 
en fascinaties naar een 
visie die ze in een vrije 
vorm overdraagt naar 
een publiek. Zij was de 
afgelopen periode meer 
een beeldend kunstenaar 
dan een mode student. Nu 
is mode toepasbaar op van 
alles. Er zijn binnen heel 
veel verschillende domei-
nen trends en tendensen, 
modes dus, te vinden. In 
logisch klinkende dingen 
zoals kleding, auto’s, interi-
eur, en uiterlijke verzor-
ging maar ook in voedsel, 
politiek, journalistiek, 
technologie en zelfs weten-
schap. Dus houdt ‘mode 
student’ zijn misschien 
wel veel meer in dan alleen 
kleding ontwerpen.

Niet aan trends mee 
doen is moeilijk, bijna 
onmogelijk in de huidige 
maatschappij, omdat soci-
aal aanzien nou eenmaal 
veel te bieden heeft als 
alles lijkt te draaien om 
uiterlijke vertoning. Ook 
Elsemarijn doet daar aan 
mee, realiseert zij zich: “Als 
ik me dat realiseer voel 
ik me in eens ontzetten 
betrapt en onorgineel. Ik 
hoop met sommige werken 
die ik maak de toeschou-
wer dit ook te laten reali-
seren.”

 Twee van haar grote 
voorbeelden zijn: Paul 
McCarthy en Erwin Wurm. 
Zij maken confronterend 
werk op een humoristische 
manier. Ze maken gebruik 
van trends om het publiek 
van inhoud te voorzien. En 
gebruiken een esthetische 
beeld taal om een bood-
schap over te brengen.

Verder is Elsemarijn 
lichtelijk geobsedeerd door 
driehoeken en roze. Maar 
dat ter zijde!

Fashion communication

Van 14 oktober tot en met 22 december:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
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Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur



Illustratie! Nu!

Tussen het maaiveld

Thirza Kok

ron Jagers

BV de Gasten

BV De Gasten bedenkt en produceert totaalconcepten 
voor (culturele) evenementen. Een organisator/promotor 
en popprogrammeur,  met hun sporen in festivals, clubs, 
podia, theater en jongerencultuur bundelen de krach-
ten van kunstenaars, bouwers, marketeers, artiesten in 
nieuwe coöperaties in de cultuur… Met hun nieuwsgierige 
en actieve karakter en ervaring op vele fronten, zijn zjj in 
staat alle facetten van een belevingservaring met elkaar te 
laten versmelten.

 
Haren Majesteit

Expo’s Haren Majesteit. BV de Gasten biedt hiermee 
in samenwerking met Haren Majesteit een plek waar 
artiesten zich op hun eigen manier kunnen profileren. 
Haren Majesteit is meer dan een haarsalon alleen, het is 
een broedplaats waar vele projecten ontstaan. Voor de 
komende tijd de plek in Amersfoort waar het gebeurd. 
Jonge beeldend kunstenaars, dj’s, muzikanten, pop-up 
shops, bij Haren Majesteit is daar plek voor. Michel zelf 
drumt dat het een lieve lust is, imiteert prins Bernhard in 
radio Tsnuk, RAMM(t) er op los, en knipt tussendoor ook 
niet onverdienstelijk. 

 

Ide Koffeman, Luc Steenhuis, Martin Honings

Na zijn VWO bedenkt Ide Koffeman dat verdere schoolbanken niets voor hem zijn. Hij 
sollicitateert bij het 3FM programma BuZz en wordt aangenomen als jonge radiomaker. 
In de tijd die volgt, leert Ide de snelle mediawereld en de muziekindustrie rap kennen en 
maakt hij radio over muziek en jongeren. Hij besluit met de creatieve jongerenscene van 
Amersfoort een festival te organiseren waarin iedereen zijn/haar kunsten eens lekker 
kan botvieren. Per Expressie ontstaat en vanaf dan bouwt Ide aan een stevige basis in het 
Amersfoortse. Hij wordt gevraagd om voor De Kelder als programmeur te gaan werken. In 
die functie bouwt Ide aan popcultuur in de stad, hij weet vanuit programma de bezoe-
kersaantallen een flinke impuls te geven en werkt aan de schaalvergroting van klein naar 
middelgroot podium. Daarnaast ontwikkelt Ide de festivals Torenpop en Stadsgeluid. Ide 
start in 2009 zijn eigen bedrijf, Koffeman Producties, met opdrachtgevers als: Amersfoort 
750, Provincie Utrecht. In 2010 verlegt Ide zijn werkgebied naar Haarlem en gaat program-
meren voor de geweldige popzaal Patronaat. Maar hij blijft betrokken Amersfoorter.

In 2009 vormen Ide & Luc samen het ‘ei’ BV de Gasten. Een spannend tijdperk waarin 
zij samen denken, maken en vooral doen. Luc als apekop, Ide als poepchinees en samen 
als BV de Gasten. In 2012 besluit Luc zich meer op zijn eigen werk te richten en doet hij een 
stap terug in BV de Gasten. Vanaf hier gaat Ide verder als aanvoerder van een coöperatie 
van creatieven. Per project betrekt hij de juiste mensen voor de job. Zo is BV de Gasten een 
flexibele en doelgerichte projectorganisatie geworden, waar ook voor 2012 alweer diverse 
opdrachten zijn aangenomen.

Martin Honings is één van de nieuwe gasten. Ook Martin heeft zijn voetspoor dwars 
door de muziekwereld lopen. Nadat hij eerst de perspromotie bij de kelder had gedaan is 
hij overgestapt naar Mojo. Samen met Haren Majesteit organiseert Martin maandelijks 
een open huis in Haren Majesteit, waarbij werk van jonge kunstenaars getoond wordt.

Into the Woods Festival: Thirza zorgde voor de mutsen. 
en festivalbezoekers konden hun eigen muts pimpen!

De StadsGalerij heeft 
in haar bestaan altijd 
gepoogd zoveel mogelijk 
dwarverbanden én verti-
cale bestanden te leggen. 
Connecties leggen is een 
werkwoord. Het werk-
woord is wederkerig. En 
het werkwoord is niet ver-
velend. Integendeel: kijken 
op de festivals van Per 
Expressie, een biertje drin-
ken met de organisatoren. 
Tentoonstellingen en voor
stellingen bezoeken van 
de officiële podia. Praten 
met de kunstenaars en 
de artiesten. Als het gaat 
om de toekomst mogen 
er best een paar genoemd 
worden: de mensen waar
mee de StadsGalerij deze 
tentoonstelling nieuwe 
oogst gerealiseerd heeft.



Ik. Win. Nog steeds.door Sander Roks overgenomen van www.vice.com.

Omdat niemand in de kunstwereld het doet. Met daar-
onder een hoop foto’s van een schaterlachende Jip Piet met 
een beker in zijn hand, vergezeld van op het eerste gezicht 
random mensen. We (www.vice.com) belden hem even op 
om te vragen wat hij precies wil zeggen.

 
VICE: Hoi! Jij bent dus een winnaar.
Ja, ik win elke dag weer!
 
Sinds wanneer win je zo vaak?
Ik heb vorige maand een fotowedstrijd gewonnen met 

als thema falen, ‘A Perfect Failure’ heette het. Hans Aars-
man van de Volkskrant zat in de jury. Door te winnen was 
ik dus eigenlijk de allerhardste faler en vroeg ik mezelf af 
wat ik nu eigenlijk gewonnen had. Ik wist het niet. Vanaf 
die dag wilde ik alleen nog maar winnen.

 
Ok. Waar win je precies van?
Ik word chagrijnig van hoe het er soms aan toe gaat, 

iedereen zeikt over alles. Ik win van de zuurheid. Winnen 
motiveert mensen om niet zo zuur te zijn en vrolijk door 
het leven te gaan. Iedereen kan een winnaar zijn.

 
Leuk, dat winnen! Je tekeningen zijn meestal wel vrij 

kritisch.
Ja, klopt. Ik neem zogenaamde helden graag op de hak.
 
Hoe doe je dat dan?
Facebook is daarvoor perfect. Met iedereen gaat het 

altijd geweldig en iedereen plaatst constant foto’s die 
laten zien hoe fantastisch ze zijn. Dat bespot ik met mijn 
tekeningen.

 
Je hebt al gewonnen van bijvoorbeeld de politie, de FNV 

en de NOS. Wie staat er nog op je verlanglijstje?
Dat was Geert Wilders, maar die heeft al verloren. Ik wil 

nu gewoon van iedereen winnen. Ik heb altijd mijn beker 
en camera in mijn tas zitten. Als ik iemand zie waarvan ik 
wil winnen dan maak ik een foto.

 
Wint er ooit iemand van jou?
Nee, dan ga ik vechten.

Van 14 oktober tot en met 22 december:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur



Recensie in beeld
Niels over de expositie in De Observant

Gruwelijk monsterachtige 
plaatjes!

Jordy ter Braak

De tekeningen van Pixelkaiju kenmerken zich door 
een zwaar gebruik van characters en monsters. Vaak in 
combinatie met zwarte outlines en felle kleuren, zodat de 
characters van het doek springen.

Pixelwatju?

Pixelkaiju is een samenvoegsel van het woord Pixel en 
Kaiju. Al als klein Pixelkaijuutje was hij gek op Godzilla-
monstermovies. Dat genre van mannen in monsterpakken 
die cardboard steden verpulveren, staat in het westen 
bekend als het Kaiju filmgenre. In Japan zelf, waar het 
woord vandaan komt, betekent het letterlijk: vreemd 
beest, of monster. Kaiju zijn kleine monsters die in dage-
lijkse objecten schuilen.

Jordy te Braak

Zonder direct in een cliché te vallen: Jordy tekent al 
sinds hij het concept van papier en potlood onder de knie 
had. Sindsdien probeert hij in elk mogelijke opdracht iets 
met een gek karakter of monster te tekenen. Gek genoeg 
merkt hij dat hoe ouder hij wordt, hoe ‘liever’ alles eruit 
gaat zien. In zijn pubertijd was Jordy voornamelijk bezig 
met grote gespierde demonen met meerdere hoofden, dat 
soort dingen. Dat er in die tijd de eerste stiekeme video-
banden van Hentai in de videotheek lagen, heeft daar heus 
niets mee te maken. Hij stond natuurlijk ook raar te kijken 
over hoe vindingrijk die Japanners zijn met tentakels.

Jordy werkt veel met gemixte media. Vaak zijn de eerste 
schetsen met ‘good old fashioned’ potlood. Daarnaast 
heeft hij een voorliefde voor fineliners, markers en vooral 
Posca stiften. Verder combineert hij “analoge” technieken 
met digitale software als Illustrator en Photoshop. Zijn 
stijl kenmerkt zich door een zwaar gebruik aan characters 
en monsters in combinatie met zwarte outlines en volle 
kleuren. 

Los van de dr. Frankenstein op kunstgebied uit te 
hangen, werkt hij onder de noemer Pixelkaiju als illustra-
tor voor diverse opdrachtgevers. Denk veelal aan posters 
en illustratief design voor websites en branding. Daar-
naast zit hij een aantal dagen in de week in Amsterdam als 
toydesigner.

So what’s next for mr.Kaiju?

Meer en meer fysieke spullen. Denk daarbij voornamelijk 
aan speelgoed en andere merchandise. 

Stiekeme Amersfoorte plannen eerst 033 en dan de 
WERELD (Insert evil laughter)! Bekijk vooral Facebook/
Pixelkaiju en zijn website voor de laatste nieuwtjes en 
updates.

-- 
Jordy te Braak
www.pixelkaiju.com
Creatures&Design

Van 14 oktober 
tot en met 22 
december:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag 
en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde 
zondag van de 
maand, 
14:00 en 17:00 uur

Niels Huizer



Een nuchtere kijk op design

Opzoek naar eenheid.
Nuchtere kijk op design.
Inspiratie uit plotse ingevingen.

De afgelopen zeven jaar heeft Appeldorn zich op ver-
schillende vlakken ontwikkelt als een perfectionist pur 
sang. Ze ontwikkelt een interdisciplinaire benadering op 
haar ontwerpen. Ze houd ervan om vooroordelen anders 
te benaderen. Ze lost bepaalde dingen op door er gewoon 
over na te denken. Haar zwakte is ook haar sterke punt. 
Ze heeft een nuchtere kijk op haar denkbeeld en blijft 
niet hangen in wat ze noemt “de regels”. Ze houd haar 
gedachte en ogen niet gefixeerd op één ding, maar is wel 
beheert en gefocust in haar werkproces. Haar inspiratie 
komt voornamelijk uit ontwerpers Lucy Mc Rea en Bart 
Hess. Ze zijn in staat om nieuwe en bestaande materialen 
te gebruiken op een zeer innovatieve manier. Ze verkennen 
verschillende disciplines en combineren dit in fotografie, 
materiaal en video. Ze hebben een eigen herkenbare signa-
tuur in de design wereld.

Haar recente werk is gebaseerd op vouwtechnieken, 
toegepast op hout. Daaruit heeft ze vormen en objecten 
bedacht die ze met fotografie laat zien. Fotografie is voor 
haar werk belangrijk en brengt haar kijk op het ontwerp 
meer naar voren. Halverwege 2012 deed Appeldorn veel 
ervaring op bij erkende kunstenaars als Femke Agema 
en Lotte Geeven. Naast een nominatie voor de Triumph 
Award in 2011 probeert Appeldorn nu door middel van 
exposities zoveel mogelijk haar werk te delen.

Lisette Appeldorn

4e jaar student, HKU
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Amersfoortse graffitikunstDaniël van de Haterd

Graffiti is hip! Er is zelfs 
al enige tijd sprake van 
een ware street-art hype, 
maar wat maakt graffiti 
nou zo interessant?

Daniël: “Als graffiti 
schrijver heeft deze kunst-
vorm mij altijd aangetrok-
ken, zelfs nog voordat ik 
wist wat het nu eigenlijk 
inhield.

Nu dat ik wat ouder ben 
en af en toe zelfs nadenk 
over inhoudelijke vragen 
probeer ik dat soms voor 
mezelf te verklaren, maar 
een echt antwoord heb ik 
niet.

Wel ben ik er achter 
dat ik na 16jaar ervaring 
nog steeds nieuwe dingen 
ontdek. Er is namelijk nog 
veel meer mogelijk met 
de verf uit een spuitbus 
dan alleen een tag (naam) 
zetten.

Het vinden van de juiste 
combinatie van de ruim 
250 kleuren die beschik-
baar zijn in een spuitbus is 
al een kunst opzich.

De vele mogelijkheden 
die je hebt voor de invul-
ling; van abstract tot 
foto-realistisch maken het 
nog lastiger te kiezen wat 
je met je oppervlakte gaat 
doen.

En dan moet je eerst 
nog maar eens een mooie 
oppervlakte vinden. Vaak 
moet je voor de mooi-
ste plekken uren lopen 
of verschillende hekken 
over klimmen en dat met 
tassen vol met verf.

Dan is het ook nog vaak 
donker, weet je niet meer 
welke bus welke kleur 
heeft en bestaat de kans 
dat je voor het zetten van 
je eerste lijn alweer moet 
rennen, omdat iemand je 
gezien heeft en de held wil 
uithangen...”

De expositie “Numbers” 
was te zien in de Obser-
vant en bestond uit graf-
fiti werk op doek gemaakt 
door D. van de Haterd en 
C. Snowden.

www.dertienhoog.nl



Margit odems

Verf blijft verfRobin Meyer

Beeld is een belangrijke informatiebron voor onze opvat-
ting over de wereld. Robin gaat met die beelden aan de 
slag. Wat zijn dit voor beelden, hoe betrouwbaar/objectief 
zijn deze beelden? Wat blijft er over van het beeld op het 
moment dat het voorwerp wordt vertaald in verf en de 
suggestie gevormd wordt door het gebaar? Robin gebruikt 
schilderkunstige mentale snelkoppelingen. Met minimale 
en schijnbaar eenvoudige handelingen komt hij tot een 
zo krachtigmogelijk beeld te komen. Verf blijft verf en 
elke handeling blijft zichtbaar. Zijn schilderijen zijn niet 
meer dan een verzameling streken, vlakken en vlekken. 
Maar de menselijke drang om connecties te vinden binnen 
zijn/haar persoonlijke beeldarchief om het zodoende het 
schilderij te verbinden binnen zijn of haar werkelijkheid 
completeert zijn werk. De illusie bevindt zich niet meer in 
de afbeelding maar ontstaat in het hoofd van de toeschou-
wer.  

De suggestie van het gebaar

Opleiding: in 2012 afgestudeerd aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht.

Exposities: 2012: BEST OF GRADUATES 2012, Amsterdam

Van 17 september tot en met 9 november:
De Observant
Stadhuisplein 7
Amersfoort

Open iedere werkdag, 
9:00 tot 18:00 uur

Margit Odems studeerde in 2010 af als theatermaker, 
theaterdocent en actrice aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. Haar voorstellingen waren o.a. te zien op
Festival aan de Werf, Amsterdam Fringe Festival, 
International Theatre Festival of Beirut, 
Over het IJ Festival Amsterdam en Festival Franje, 
Amersfoort. 
Kenmerkend voor haar werk is het spel met de grens 
tussen realiteit en theatrale werkelijkheid.

Voor meer info kijk op haar website: www.margitodems.nl



Aandacht voor echt
de openingsperformace op 14 oktober bij de opening van ‘Nieuwe oogst’

Vooral niets vergetenHeske ten Cate

Enkele maanden geleden las Heske ten Cate in een 
zekere krant dat er nieuwe functies vrij komen bij aller-
hande archieven: het stadsarchief, maar ook het archief 
van de recherche waar bewijsmateriaal is opgeslagen, of 
genologiearchieven. 

Plekken waar gestolen goederen staan en dikke boeken 
met familiestambomen liggen. Plekken met informatie 
van overleden mensen uit de Eerste Wereldoorlog. 

Hoe lang moet informatie bewaard blijven? Die vraag 
moet deze nieuwe functie beantwoorden. Je zal het maar 
zijn; de man of vrouw die gaat over het collectief, stads-, 
land- of wereldgeheugen. Hoe maak je een selectie in wat 
belangrijk genoeg is om te onthouden? 

Met de komst van allerhande media wordt het onge-
merkt vanzelfsprekender en gemakkelijker het leven vast 
te leggen, te bewaren in dozen en op schijven. Terwijl 
stadarchieven de capaciteit van onze herinnering-verza-
meldrang simpelweg logistiek niet meer aan kan, komt de 
Iphone 5 uit met een 8 megapixel camera. 

In een grafiek zou de lijn van het belang om gegevens 
te bewaren gelijk stijgen met het gemak van registratie 
hiervan. Hoe meer camera’s er worden ingebouwd in onze 
apparatuur, des te belangrijker we het vinden om overal 
foto’s van te maken en deze te bewaren.

Iedereen beheert een eigen levensarchief, gevuld met 
films, memo’s, (digitale) agenda’s, sms’jes, brieven, mails, 
blogs, maar vooral foto’s, foto’s, foto’s. Opdat we niets 
vergeten. Wat is het motief tot een snelle foto? Komt het 
voort uit de angst dat het leven door je handen glijdt en je 
er geen grip op hebt, mits je het registreert als bewijsma-
teriaal voor jezelf, als teken van ‘echt’ leven?

Zijn foto’s egodocumenten? Om te delen met ande-
ren, online wellicht, om aan te tonen wat voor leven we 
hebben? Of dienen foto’s tot enkel nagenieten? 

Misschien is Heske wel de enige mens op aarde die het 
niet vervelend vindt als een laptop met vakantiefoto’s 
voorbij komt van mensen die ze nauwelijks kent. Alleen al 
om verwondering te ervaren over de selectie (of de niet-
selectie) die mensen maken bij het bewaren van een beeld.  

Als een rechercheur probeert zij deze vastleg-behoefte 
te onderzoeken. Herinneren we meer, naarmate we meer 
bewaren? Gaat het leven gevoelsmatig langzamer als 
we meer fotograferen? Waarom delen we onze foto’s 
met nagenoeg wildvreemden online? In hoeverre is deze 
ogenschijnlijke openheid van media als Facebook en blogs 
geregisseerd en beheerst? Wat betekent het voor je identi-
teit als je nog wel bestaat op beeld, maar je naam de tand 
des tijds niet heeft doorstaan? 

Van 14 novem-
ber tot en met 22 
december:
De Observant
Stadhuisplein 7
Amersfoort

Open iedere werk-
dag, 
9:00 tot 18:00 uur

Margit Odems heeft gedachtes, heel veel gedachtes. 
Gedachtes waar mooie verhalen uit voortkomen, maar ook 
gedachtes die kunnen afleiden van wat er op dat moment 
is. 

Op de thee bij Margit maken we op intieme wijze kennis 
met haar verhalen en, onlosmakelijk daarmee verbonden, 
met haarzelf. Je ziet haar worstelen met haar gevoelens 
in een wereld zoals die bedacht of gedacht wordt, door 
haarzelf en door anderen. 

In een komisch verhaal, met een zeer persoonlijke noot, 
neemt Margit u mee in haar belevingswereld, waarin 
ze zoekt naar dat wat schuil gaat achter voorgeschreven 
plaatjes en algemeen geaccepteerde ideeën. Ze husselt, 
roert, scheidt, blust, trapt om, begrijpt, twijfelt en besluit. 

Maar tijdens het luisteren naar haar verhaal duikt onher-
roepelijk de gedachte op: Hoe echt is zij op dít moment?

Fragment uit de voorstelling

“Waarom kun je niet gewoon zeggen:

‘Ik weet het niet. Sorry, nee, ik weet het niet. Ik heb geen 
idee.  Ik probeer maar wat. Ik doe maar wat.  Ik loop rond, 
geen idee waarheen.  Ik ontmoet mensen, ik ga contacten 
aan. Geen idee waarom. Op sommige plekken wil ik zitten. 
En op sommige plekken wil ik staan. Ik vind dingen fijn, ik 
vind dingen minder fijn, ik vind dingen ronduit vervelend. 
Ja, geen idéé waarom.
Het enige wat ik doe, is redenen en verklaringen verzinnen. 
De hele dag door. Voor kleine zaken, voor grote zaken. 

En ja, ik ben daar gewoon heel erg goed in. Ja. Ik weet ook 
niet. Ik ben daar gewoon heel erg goed in. Ha ha.’

Kijk, dan ben je eerlijk.”

Heske ten Cate studeerde in de 

zomer van 2012 cum laude af aan 

de kunstacademie te Arnhem. Ze is 

25 jaar en maakt werken uiteenlo-

pend van verzamelingen foto’s, tot 

uiterst ambachtelijke raamwerken 

die met een nauwkeurige gelaagd-

heid beplakt zijn met plakband of 

verhuistape. Thema’s zijn vaak: 

online communicatie, verzamelin-

gen, herinneringen, privacy. 

14 oktober
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

14:00 uur



De kracht van de vrouw
vrij werk

Egeltje

Jo Benink

liselotte van der speld

Liselotte is een kunstenaar van weinig woorden. Ze zit 
tot over haar oren in de culturele wereld van de Amers-
foortse jongeren, getuige haar inzet voor Per Expressie. 
Beeldend is zij zoekende. In een vorige editie van deze 
krant hebben we al een aantal van haar kleine miniaturen 
gepubliceerd. 1 op 1: 5 x 5 cm. Nu is het doek 100 x 120 cm.

Jo Benink (Amersfoort, 1974) behaalde haar BFA in 2009 
aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, afdeling 
Beeldende Kunst. Ze woont in Amsterdam en werkt in 
Amersfoort. In haar werk maakt Benink vaak gebruik van 
archetypische voorstellingen, gebaseerd op mythen, sagen 
en sprookjes. Hiermee onderzoekt ze de huidige maat-
schappij, met speciale aandacht voor de rol van de vrouw. 
Ze richt zich op thema’s als religie, schoonheid, macht, 
geweld, seksualiteit en consumptie. Vaak gebruikt ze haar 
eigen lichaam als medium, waarmee ze de vrouw van 
verschillende kanten belicht. Ze lijkt op zoek te zijn naar 
de kracht van de vrouw, maar toont daarbij juist ook haar 
kwetsbaarheid.

‘Eating’performance met projectie,

 Arti et Amicitiae ‘Amsterdam 2010.

Because your world isn’t sunny, you don’t need to rain all over 

mine, 

C&H Artspace ‘Amsterdam 2011. Zelfportret, ingetrapt raam, drie 

glazen vuurwapens.

Loverboy’ Glazen kistje, afgetrapt muiltje met doden kikker en 

rozenblaadjes van latex, Amersfoort ‘2012. 



Corine vecht met staal, rubber en ander materiaal. Soms 
wint de materie, soms wint zij. Corine duwt en trekt de 
sculptuur naar de grens van waar hij zichzelf nog kan 
dragen en waar hij bijna ten onder gaat aan zijn eigen 
kracht. 

Een object dat op zichzelf staat heeft naar de opvat-
ting van Corine geen speciale waarde. Op het moment 
dat het een reactie is op de ruimte waarin hij zich bevind, 
óf op een ander element,  overstijgt het object zijn eigen 
omvang. Hieraan ontleent hij zijn betekenis en wordt 
nieuwe inspiratie. 

Het idee heeft gestalte gekregen en de woorden om het 
idee te schetsen zijn komen te vervallen. 

Corine confronteert zichzelf met oeroude beeldhouw-
vragen (balans, ritme, samenhang, formaat) en wil deze 
vragen benaderen met materiaal uit haar eigen tijd. 

Het wiel is rond. Vroeger maakte men hem van hout, 
tegenwoordig van rubber en lucht; het wiel word opnieuw 
uitgevonden, we blijven rondjes draaien.

Corine Zomer Corine Zomer



De dans rond de te verdelen som gemeentegeld voor 
de kunsten is weer achter de rug. De BACK legt een grote 
nadruk op “hoog artistiek kwaliteitsniveau”. Niks mis mee, 
zou je zeggen. Kwaliteit willen we allemaal. Als je kleren 
koopt wil je kwaliteit. Ja toch? In het onderwijs willen 
we kwaliteit. Toch? Dus in de kunsten ook. Toch wil ik bij 
het begrip kwaliteit uit het BACK-advies een vraagteken 
zetten. 

Kwaliteit eisen is een holle en loze kreet als niet gelijk-
tijdig duidelijk wordt gemaakt wat de normen van de 
maatlat zijn, als niet gelijktijdig helder gemaakt wordt 
met welke maateenheid gemeten wordt. Als die broodno-
dige  specifering achterwege blijft, dan moet je niet raar 
staan te kijken dat dat woordgebruik een eigen gebrek 
gaat maskeren. 

Het moge duidelijk zijn dat een broek moet voldoen 
aan de eis van twee broekspijpen. Een mens heeft twee 
benen. De broek is voor de mens bestemd, dus drie pijpen 
zou absurd zijn. Maar het zal eveneens duidelijk zijn dat 
een broek van Armani aan andere normen zal moeten 
voldoen dan een broek van Zeeman. Wie bij de aanschaf 
van een broek van Zeeman gaat klagen, omdat die broek 
niet voldoet aan de normen die je mag stellen aan een 
Armani-broek, die persoon maakt zich belachelijk. De eisen 
die je stelt aan de broek zijn weer andere dan die je stelt 
aan het verkooppunt. Je kan een Armani kopen in de PC 
Hooftstraat, maar evenzeer bij een pop-upwinkel. Zo’n 
winkel die zich tijdelijk vestigt in een achterafbuurt bij-
voorbeeld. Omgekeerd is het lastiger. Zeeman kreeg zowel 
hoon als applaus toen het bedrijf zich nestelde tussen de 
haute-couture met een hippe modeshow. Voor het product 
liggen de normen vast, voor het verkooppunt zit er rek in 
de eisen.

 Zo is het bij de aanschaf van een broek, zo is het bij de 
aanschaf van een kunstwerk. Kwaliteitsnormen moet je 
aangeven anders klets je maar wat in de ruimte. Dat geldt 
voor het werk en dat geldt voor de toonzaal.

Het is uitermate riskant om een kwaliteitsuitspraak 
over een product te doen als je het product niet kent. Een 
broek met drie pijpen kan een uitmuntend kunstproduct 
zijn, maar dat hoeft niet zonder meer. Je kan geen uit-
spraak doen over de kwaliteit van een dixonswinkel als je 
er nog nooit binnen geweest bent en niet weet wat ze in 
het assortiment  hebben. Idem een boekwinkel, idem een 
galerie. 

De BACK blijft op beide punten in gebreke. Het advies 
meldt niet wat de kwaliteitsmeetlat is en de BACK geeft 
er geen blijk van dat ze weet wat er in de winkel omgaat.
Hoe serieus moeten we dus het advies nemen? Je moet het 
serieus nemen omdat de BACK rechtstreeks adviseert aan 
de wethouder voor cultuur:het advies telt. Maar voorals-
nog kan het inhoudelijk niet of nauwelijks serieus geno-
men worden.

De BACK steekt de duimen onder de oksels: “kijk eens, 
deze COMMISSIE bewaakt kwaliteit”. Maar in feite geeft de 
commissie zichzelf een brevet van onvermogen. De com-
missie kent de situatie van de StadsGalerij in Amersfoort 

niet of nauwelijks. Wie schrijft dat de StadsGalerij net als 
KunstInAmersfoort graag in anti-kraakpanden exposeert 
maakt twee enorme missers. De activiteiten van KunstI-
nAmersfoort zijn volstrekt verschillend van de activiteiten 
van de StadsGalerij. Ik ga dit hier niet verder uitleggen. 
Iedereen weet dat, behalve klaarblijkelijk de commissie. 
Maar bezoek de website van de stichting KunstInAmers-
foort en let op de verschillen. 

En dat de StadsGalerij graag in anti-kraakpanden 
exposeert is volledig uit de duim gezogen  en getuigt van 
een gebrek aan kennis over de ontwikkelingen rondom de 
StadsGalerij. De StadsGalerij startte in de Observant, maar 
moest daar uit omdat wethouder De Wilde wilde dat de 
ruimte geld zou gaan opbrengen. En dat deed en doet de 
StadsGalerij niet. Er was vervangende ruimte gevonden in 
Rohm en Haas. Daar is ook een expositie gehouden, maar 
wethouder Kruyt vorderde de ruimte voor poppodium De 
Kelder. Gerard de Kleijn  bood de StadsGalerij uitkomst 
met een ruimte achter de Artotheek. Na het verdwijnen 
van de Artotheek naar de bibliotheek moest de StadsGale-
rij wel anti-kraak: het budget is gewoon te laag om iets te 
huren. Dat over de ruimte en het gebrek aan kennis op dat 
terrein. 

De StadsGalerij zou ook te weinig kwaliteitseisen stellen 
aan de exposerende kunstenaar. Nu is de StadsGalerij 
inderdaad niet zo van de eiserige. Daar heeft de StadsGa-
lerij ook zo zijn redenen voor. In een vervolgdebat kunnen 
die argumenten ook best op tafel komen. Maar wie stelt 
dat de StadsGalerij niet maalt om kwaliteit, die heeft 
nog nooit het programma van de StadsGalerij bekeken. 
Want wat is er mis met de kwaliteiten van: Astrid Hermes, 
Mardoe Painter, Ilse Leenders, Atze Haitsma, Jeroen Vos, 
Maarten van de Laag, Monica de Jong, Theo van Delft, 
Marijke Vijfhuizen, At van Vliet, Lucas Steenhuis, André 
Groothuizen, Leo van der Veen, Juane Xue? Wat ontbreekt 
er aan de kwaliteiten van Hannah Blom, Hanna Salonen, 
Marijke Schurink, Carla Hamer, Annemieke Alberts, John 
Konijn, Sadik Kwaish Alfraji? Ik daag de BACK uit om de 
opmerking over kwaliteit hard te maken.

Joop Doorman zaliger (hij verzorgde nog een van de 
eerste denksnacks) beweerde dat je kritiek altijd positief 
moet pareren, en wel met datgene wat je wel wilt laten 
zien en waarvan je weet dat het goed is. Wel, dat zullen 
we dus nu ook doen. De StadsGalerij heeft ook tot taak 
om werk van kunstenaars te tonen die in Amersfoort niet 
of nauwelijks bekend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze aan het 
begin van hun carriëre staan. Hun kwaliteit is net getoetst 
door de examencommissie van de kunstacademie. Dat 
hoeft de StadsGalerij niet dunnetjes over te doen. Nee, de 
StadsGalerij laat dat werk zien en het publiek kan oordelen 
of de examencommissie gelijk had. En ook de kunstbobo’s 
uit de stad kunnen kennis nemen van de kwaliteiten die 
de academie afgeleverd heeft.

De kunstenaars in deze krant en op de huidige tentoon-
stelling vormen de nieuwe garde die op de deur klopt van 
de Amersfoortse podia en toonzalen: wij zijn er, we maken 
goed werk en we willen gezien worden. Ga kijken en laat je 
leiden door je eigen ogen en je eigen oordeelvermogen. 

De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKUNSTENKrant. De StaalkaartKUNSTENKrant 

verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.

correspondentieadres:

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

webadres: 

www.stadsgalerij.nl

sponsor: 

stadsherstel amersfoort

aan de staalkaartkunstenkrant werken mee: 

Ron Jagers

Jelle de Bruijn

Dick Cools

alle kunstenaars

Colofon

maak amersfoort bruisend en levendig!
financier amersfoortse kunst- en cultuurpojecten!

www.sponsorkunst.nl
www.amersfoortscultuurfonds.nl

De gemeente Amersfoort heeft op het terrein van de 
kunsten een basisinfrastruktuur, welke zij struktureel 
ondersteunt met financiële middelen. Daaronder vallen 
bijvoorbeeld Kade en het Mondriaanhuis. Initiatieven die 
los van de basisinfrastruktuur ontstaan en aktief zijn 
kunnen ook aankloppen voor ondersteuning. Voor de 
initiatieven die een wat langere looptijd hebben is onlangs
 de “subsidieregeling Meerjarige subsidies cultureel 
klimaat” van kracht geworden. Voor de toetsing van de 
aanvragen heeft de gemeente de Brede Adviesgroep 
Cultureel Klimaat (BACK) in het leven geroepen.

De BACK adviseert de gemeente de StadsGalerij geen 
subsidie toe te kennen. De gemeente heeft dit advies niet 
overgenomen. Het volledige advies is te lezen op de 
website van de gemeente Amersfoort. 

Alhoewel het besluit van de gemeente een positieve 
opsteker is, legt de gemeente wel extra eisen vast aan de 
subsidieverlening. Voor Ron Jagers is daarmee de emmer 
volgedruppeld. Over de kwaliteitseisen kunt u rechts 
het een ander lezen. Daarnaast zijn er nog eisen, die zo’n 
enorme druk leggen op het vrijwillegerswerk, want dat is
 het werk voor de StadsGalerij, dat het niet meer spoort. 
De eisen mag je stellen aan een professionele organisatie. 
Die middlen komen niet af voor de StadsGalerij. En daar-
mee legt Ron zijn werkzaamheden neer.

Over KwaliteitRon Jagers


