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Witte van Hulzen is geboren in Bolsward, daarna naar 
Amersfoort verhuisd. Hij heeft zijn opleiding genoten 
in Arnhem en woont tegenwoordig in Amsterdam. Hij 
werkt nu samen met Sander Breure (zie sanderbreure-
wittevanhulzen.com). Gezamenlijk doen ze de aftrap voor 
de komende serie tentoonstellingen van jonge makers met 
Amersfoortse roots. 

Sander en Witte hebben de wethouder gevraagd zich in 
te leven in het werk van de kunstenaar. De wethouder zal 
iedere dag een blind zelfportret maken. Daartoe ontwer-
pen de 2 kunstenars een tafel met een spiegel, waar de 
wethouder dagelijks 5 minuten voor het werk kan gaan 
aanzitten. Het publiek kan iedere week de stapel met werk 
zien groeien. Vijf juli wordt de expositie feestelijk afgeslo-
ten.

Ron Jagers

Links boven: Daniël van de Haterd
Links onder en midden: Rels
Rechts: Sanne Guijt

Het Stadhuis bood incidenteel kunstenaars de mogelijk-
heid te exposeren in een kamer van een wethouder. Wet-
houder Van Den Berg wil dit structureler aanpakken: hij 
nodigde de StadsGalerij uit om in zijn kamer exposities 
van Amersfoortse kunstenaars te organiseren. De wet-
houder maakt zich sterk om als ambassadeur van deze 
kunstenaars het werk onder de aandacht te brengen 
bij alle bezoekers van het Stadhuis. Het bekijken van de 
tentoonstelling is niet slechts voorbehouden aan gasten 
van het stadhuis. Per tentoonstelling wordt er gekeken 
naar een openstelling voor alle Amersfoorters.

Het project van Witte & Sander is op iedere vrijdag te 
bekijken tussen 15:00 en 16:00 uur. Op 5 juli wordt het 
project om 16:00 uur festelijk afgesloten. De afsluiting is 
openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Nieuwe oogst #1

De laatse tentoonstelling van de StadsGalerij in het 
pand aan de Leusderweg 21 liet werk zien van Elsemarijn 
Bruijs met mode, illustraties van Thirza Kok, tekeningen 
van Jippiet Hilhorst, monsterachtige plaatjes van Jordy ter 
Braak, designstudies van Lisette Appeldorn. Zij hadden al 
eerder een tentoonstelling in Haren Majesteit. In de krant 
werd ook extra aandacht besteed aan de schilderijen van 
Robin Meyer, foto’s en video van Heske ten Cate, graf-
fitikunst van Daniël van de Haterd, miniatuurkunst van 
Liselotte van der Speld, ruimtelijk werk van Corine Zomer, 
installatiekunst van Jo Benink. Van de eerstedrie was werk 
te zien in De Observant.

Nieuwe oogst #2

StadsGalerij, BV de Gasten en Haren Majesteit laten 
het niet bij nieuwe oogst #1. Ze zijn druk in de weer met 
de voorbereidingen voor een grote manifestatie in het 
voorjaar van 2014. Die voorbereiding is niet alleen een 
papieren voorbereiding in vergaderlokalen. Zij bereiden de 
manifestatie voor door al in dit jaar kleine exposities in te 
richten. De Stadsgalerij doet dat onder meer op de kamer 
van wethouder Van Den Berg (elders in deze krant meer 
daarover). BV de Gasten hebben een serie exposities in 
voorbereiding in Haren Majesteit. De eerstkomende is die 
van Sanne Guijt. Dan volgt Daniël van de Haterd en staat 
Els de Wit geprogrammeerd



Heske ten Cate

Eerder gepubliceerd in 
www.mistermotley.nl

 Olafur Eliasson was breakdance kampioen en leraar

Ze begonnen allemaal als huilende, afhankelijke, hul-
peloze baby’s en werden geboren in vergeten straten van 
stille dorpen in de minder beroemde staten en provincies, 
of in een hoge achterkamer met piepende deuren in een 
strafkamp van China. Ze groeiden op, kregen te eten en 
drinken, moederliefde, speelden ook op pleintjes in de zon, 
ruzieden wellicht ook met hun broers of zussen, gingen 
naar school om zo uiteindelijk op een punt te komen toela-
ting te doen op één van de kunstacademies verspreid over 
de wereld. (op een enkeling na die wereldberoemd werd 
in de kunsten als autodidact) Ook Ai Weiwei, Sol Lewitt 
of Olafur Eliasson werden op hun nummer gezet door 
docenten en werden niet direct begrepen. Ook zij roerden 
eindeloos in hun ziel opzoek naar inspiratie, een weg, een 
teken om door te gaan en ook zij hebben dagen vol diep-
gewortelde onzekerheid gekend. En na de academie, was 
het gat even zwart en groot als bij ieder ander kunstenaar. 
Juist dat schept hoop voor de heimelijke, gefrustreerde of 
beginnende maker.  

Er zijn maar weinig beroepen op de wereld waarvoor 
je een baan hebt om je daadwerkelijk beroep uit te 
kunnen oefenen. Naar eigen schatting (en dus niet op 
harde cijfers gebaseerd) ga ik ervanuit dat het gros van de 
mensen werken, omdat ze hun baan leuk vinden, omdat 
hun werk uitdagend is, of omdat het geld verdient, zodat 
de huur betaald kan worden, of je op vakantie kunt, of 
om ieder andere reden waarvoor geld nodig is... Kunste-
naars werken vaak om hun echte werk te kunnen doen: 
namelijk het maken van kunstwerken. Daarom verwart 
een politicus eens in de zoveel tijd het maken van kunst 
met het hebben van een (linkse) hobby en lijkt het soms 
gelegitimeerd om kunstenaars voor een hongerloontje 
aan de slag te laten gaan. Kunstenaars worden soms het 
verwijt gegeven traag te reageren, niet goed van zich af te 
bijten als de politiek hen uitdaagt, of er hangt verwarring 
rondom subsidies waardoor er een beeld geschapen is dat 
kunstenaars lui hun hand omhoog houden en wachten tot 
de subsidiepot rinkelt. Vaak zijn kunstenaars echter traag 
met reageren, omdat ze de post nog aan het rondbrengen 
waren, de telefoon opnamen bij de receptie, of worsten in 
uitgeholde broodjes aan het proppen waren bij de HEMA. 

         Ai WeiWei was ieder weekend in het casino te vinden

Laten we voor eens en voor altijd stoppen met ons scha-
men voor alle bijbaantjes van kunstenaars. Niets is eervol-
ler om een schamele patatverkoper te zijn, een bibliotheek 
dame, of de jongen achter de bar van het museumcafé 
om vervolgens verftubes, fotorolletjes of vellen papier te 
kunnen kopen. En toch voelt het soms mislukt. Misschien 
wel door de bijna alomvattende mening dat wanneer je 
als kunstenaar geen geld verdient binnen de kunst, je ook 
geen succesvol kunstenaar bent. Toch komen de beste kun-
stenaars niet van de academie met een masterplan en een 
zak vol geld om dit uit te voeren, hebben zij nog geen fans, 
mecenassen of musea die haar deuren opent voor ten-
toonstellingen. Nee, wereldberoemde kunstenaars hadden 
even schamele baantjes in het begin als ieder ander kun-
stenaar. Werken om te kunnen werken, om uiteindelijk de 
wereld in vervoering te brengen en de receptietelefoon in 
de haak te hangen. Voor goed.

Wat wereldberoemde  
kunstenaars deden voordat wij 
ze allemaal kenden

Ai WeiWei

Baan: Pokeraar en Blackjack speler. 
Bijna lijkt het uit een James Bond film gegrepen. ‘De 

Chinees’ (en bij James Bond vaak ook ‘de vijand’) die 
stoïcijns met dikke pakken geld in pak aan de casinota-
fel zit. Ai WeiWei was ieder weekend in de casino’s van 
Atlantic City te vinden en bleek een formidabele speler te 
zijn. Hij betaalde in één keer zijn gehele studie af met de 
speelkaarten. Toen Ai WeiWei in 2001 gearresteerd werd 
publiceerde een blackjack blog een artikel over hem met 
de tekenende titel: “Arrested Chinese Blackjack Guru Ai 
WeiWei Also an Artist and Activist.” 

Mark Rothko

Baan: postbode, krantenverkoper. 
Toen de familie Rothko verhuisde van Rusland naar Port-

land overleed vader Rothko. Om de familie te ondersteu-
nen moest de jonge Mark kranten en brieven bezorgen. 
Jaren later, als kunstenaar in New York bracht hij nog altijd 
brieven rond om daarnaast te studeren en te schilderen… 
(misschien dat de brievenbus wel inspiratie was voor de 
vormkeuze van Rothko’s werken) 

 

Yves Klein

Baan: judoka master. 
Niet alleen was Klein een ontzettend goede judoka, hij 

schreef ook een boek over Judo. Les Fondements du Judo. 
Dit schreef hij toen hij leerde voor master Judoka in Tokyo. 
Eenmaal terug in Parijs opende hij zijn eigen Judo school 
waar hij jaren les gaf. Uiteindelijk bereikte Klein zelfs de 
hoogst haalbare rang in Europa binnen de Judo. 

Claes Oldenburg

Baan: mislukte nieuwsverslaggever. 
De van oorsprong Zweedse kunstenaar begon als leer-

ling journalist bij het City News Bureau in Chicago. Niks 
wat hij schreef is ook daadwerkelijk gepubliceerd. “I was 
assigned to cover stories that were considered unimpor-
tant but which I found fascinating,” Zo zegt Oldenburg 
in the L.A. Times in 1995. “I once covered the death of a 
man who’d spent his life collecting nuts and bolts — every 
drawer and receptacle in his apartment was full of nuts 
and bolts.” Helaas bleef het voor Oldenburg bij onder-
schriften schrijven en kleine klusjes. 

James Turrell

Baan: Piloot en later eigenaar van een ranch die failliet 
ging. 

Toen Turrell zestien jaar was haalde hij zijn vliegbewijs. 
Vanwege gewetensbezwaren vloog hij niet in de Vietnam 
oorlog, maar hielp hij Tibetaanse monniken na de Chinese 
invasie aan voedsel en andere eerste levensbehoeften. 
Nadat dit achter de rug was stortte Turrell zich op het 
maken van kunst. Om zijn werk financieel te ondersteunen 
opende hij een ranch met kuddes koeien, waarover hij ooit 
zei: “I don’t know if it’s harder to make a living as an artist 
or a rancher,” aldus Turrell in Smithsonian in 2003. 

Dan Flavin

Baan: Guggenheim garderobe jongen en MoMA liftjon-
gen en bewaker. 

Lees verder op pagina 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Politiek ontmoet kunst
Amersfoortse raadsleden op bezoek bij kunstenaars

Ron Jagers/Hetty Hessels
Foto boven: John Konijn
Foto onder links: Wil Geradts
Foto’s rechts onder: Hetty Hessels

Januari 2013. Maarwaaromdan publiceert een brief 

van Harmen Zijp. Hetty Hessels, raadslid voor de VVD 

met cultuur in haar portefeuille, reageert. direct. 

In haar reactie pleit ook zij voor een beter contact. 

Maarwaaromdan.nl heeft vervolgens samen met 

Hetty een toer langs een groot aantal kunstenaars 

opgezet.

Deze passage vormde de aanleiding: “Er is een enorme 

kloof in perceptie tussen de overheid die zich bezig-

houdt met beleid en verantwoording, en individuen 

die ideeën uitvoeren. Ik verbaas me al jaren over het 

beperkte zicht dat de overheid steeds weer blijkt te 

hebben op de kunstenaarspraktijk, en op de beperkte 

interesse die de kunstenaars tonen in de politiek. De 

primaire drijfveren van kunstenaars en bestuurders 

liggen blijkbaar verder uiteen dan de reikwijdte (en 

overlap) van hun onderwerpen doet vermoeden. De 

in de inleiding van dit stuk gesignaleerde vooruit-

gang in de onderbouwing van beleid middels een 

duidelijke(r) visie is een stap in de goede richting. 

Hopelijk vormt het de opmaat tot een vruchtbare uit-

wisseling van ideeën.”

Amersfoort, 1 mei. Voor de Observant staat de bus klaar om de raadsleden rond te rijden langs een aantal kunstenaars 
en kunstprojecten. Het is meivakantie, maar toch hebben zich zes raadsleden gemeld: Hetty Hessels (VVD), Bets Beltman 
(SP), Patrick Nederkoorn (D66), Ingeborg Oostlander (CDA), Simone Kennedy (CU), Bertien Houwing (D66). Ze hebben de 
middag gereserveerd van 14:00 tot 17:00 uur. Het programma is intensief: een bezoek aan 4 ateliers en tijdens de ritten 
in gesprek met 7 kunstenaars, een mini-voorstelling van 3 theatermakers en tot slot bracht de nieuwe groep Koorts twee 
nummers. Aan het einde van de rit bood Hetty Hessels de politici en de kunstenaars een borrel aan in de voormalige expo-
sitieruimte van de StadsGalerij. Daar voegde ook Daniëlle van Wijngaarden zich bij het gezelschap.

De raadsleden zijn overdonderd en verrast door het lokaal talent. In totaal spraken ze ruim 20 kunstenaars, fotografen, 
theatermakers, muzikanten, filmmakers, schilders. De toer betekende een duidelijke verbreding van hun kunsthorizon. 
Hetty Hessels formuleert het als volgt: “De meeste kunstenaars tonen zich ondernemers pur sang. Zij combineren hun 
werk in de kunst succesvol met een onderneming, een baan in het onderwijs of als ZZP-er. Vaak is het werk wel enigzins 
gerelateerd aan het kunstenaarschap. Zo verkoopt de fotograaf  printers, de acteurs verhuren acts op congressen en de 
echt handige kunstenaar/ ondernemer financiert het atelier door op te treden als huisbaas. Die combinatie van commerci-
eel en artistiek ervaart men als positief.”

Ook de volgende constatering is van Hetty: “Een rijk cultureel leven maakt de stad levendig en interessanter. Kunste-
naars kijken vaak met een andere bril: zij zijn afwisselend verwonderd, vernieuwend en kritisch, politici kunnen daar 
van leren. Het is daarom goed dat je elkaar kent, dit hoeft niet per se via een subsidie relatie, maar weet wat je elkaar te 
bieden hebt.”

Jos Ruijssenaars:
““Als het waar is dat kunstenaars de ‘voelsprieten’ zijn van de maatschappij dan zou u als volksvertegenwoordigers daar 

uw voordeel mee kunnen doen door regelmatig ontmoetingen te hebben met verschillende kunstenaars.”
“Ik heb besloten dat bij de beslissing om het werk van anderen in mijn atelier te presenteren het talent en de inhoud van 

het werk een belangrijke rol moeten spelen, en niet de leeftijd.”
Ben.de.Makers houden het praktisch:
“Ben.de.Makers en gemeente Amersfoort spreken af samen naar de Oscaruitreiking te gaan”

John Konijn noteerde dit tweegesprek:

“Een kunstenaar is ook een ondernemer”
“Ja maar je moet ook ondernemen, hoor!”
“Vergeet niet dat je ook ondernemer bent!”
“Het interesseert me geen reet wat voor kunst je maakt. 

Je bent een ondernemer!”
“Kunst? We hebben het hier over ondernemen!”
“Je kan wel zielig een beetje de hele dag de kunstenaar 

uithangen, je zal onder ogen moeten zien dat je een onder-
nemer bent!”

“Jaja, vergeet niet: ondernemen is het codewoord!”
“Begrijp je nou dat ondernemen het belangrijkste is? He, 

niet afdwalen! Leg die kwast neer!”
“Word je nou niet dood en doodziek van jezelf, als je ziet 

wat voor lullige onderneming je runt?”
“Ik heb jouw onderneming met stijgend doodsverlangen 

gadegeslagen”
“Jazeker, je bent een kunstenaar. Maar dat maakt je nog 

geen minder mens! Nou ja, als je maar beseft dat je in de 
eerste plaats ondernemer bent”



StadsGalerij verder  
op nieuwe basis

U bevindt zich overal

Ron Jagers

Maaike Haneveld

Eind van het jaar 2012 verraste de Brede Adviesgroep 
Cultureel Klimaat de StadsGalerij met een negatief advies 
ten aanzien van de subsidiëring van de StadsGalerij. De 
gemeente Amersfoort nam het negatieve advies niet over, 
maar zij nam wél de inhoudelijke kritiek over. (Meer hier-
over kunt u lezen in staalkaartkunstenkrant # 10, www.
staalkaartkunstenkrant.nl). Gelijktijdig stond de stichting 
aan de vooravond van het aflopen van het anti-kraak huur-
contract voor de Leusderweg 21.

De Stichting StadsGalerij heeft begin 2013 op de situatie 
gereageerd met een nieuw plan en dat voorgelegd aan de 
gemeente. Ten stadhuize reageerde men positief op het 
plan; het plan is voorgelegd aan de BACK ter advisering. 
Bij het verschijnen van deze krant is hierover nog niets 
te melden. De StadsGalerij heeft ondertussen wel actie 
ondernomen om het pand aan de Leusderweg te behou-
den voor de kunsten. Dankzij bemiddeling van de stichting 
heeft nu Fotoexpo202 voor twee jaar het beheer over de 
ruimte.

Het nieuwe plan

De StadsGalerij blijft zich inzetten om kunstenaars te 
stimuleren om de grenzen op te zoeken. Waar beweging 
en ontwikkeling, gevoed door inspiratie, is waar te nemen, 
is wat ons betreft sprake van kwaliteit die de moeite 
waard is om te stimuleren. De stichting richt zich dus in 
hoge mate op de ontwikkeling van het makersklimaat 
in Amersfoort en brengt het Amersfoortse publiek en de 
makers met elkaar in contact. De Stadsgalerij zorgt voor 
dynamiek in de stad. De komende 4 jaar willen we ons met 
name op jonge kunstenaars richten en hen uitdagen.

In de praktijk zal het werk van de StadsGalerij er als 
volgt uit zien. De StadsGalerij zal tweemaandelijks exposi-
ties organiseren in de werkkamer van de wethouder voor 
cultuur. De wethouder zal als ambassadeur optreden van 

de nieuwe generatie kunstenaars met een Amersfoorts 
hart. De exposities zijn óók toegankelijk voor het publiek. 
Daarnaast gaat de stichting de samenwerking aan met BV 
de Gasten, Haren Majesteit en De Observant. De Observant 
voert al langer het beleid dat in de galerijruimte werk 
hangt van net afgestudeerde kunstenaars. BV de Gasten 
organiseert in Haren Majesteit kleine tentoonstellingen 
met werk van jonge Amersfoortse kunstenaars. BV de 
Gasten put in hoge mate uit het reservoir van Per Expres-
sie. BV de Gasten, Haren Majesteit, De Observant en de 
StadsGalerij gaan gezamenlijk éénmaal per jaar een grote 
tentoonstelling maken met alle Amersfoortse kunstenaars 
die zij in het afgelopen jaar hebben laten exposeren.

De StadsGalerij wil op deze manier de Amersfoortse 
kunsten verankeren in het visuele geheugen van Amers-
foort. De exposities in het stadhuis geven maatschappe-
lijke verankering. De tentoonstellingen in Haren Majesteit 
zijn laagdrempelig, bieden jonge kunstenaars een podium 
en zorgen voor een stevige binding met de organisaties 
zoals Per Expressie. De grote manifestatie die de StadsGa-
lerij samen met BV de Gasten en Haren Majesteit maakt, 
zal de thermometer voor Amersfoort zijn, als het er om 
gaat wat de toekomst ons gaat brengen.

Dat is het frame en de StadsGalerij zal daaraan gekop-
peld  het debat stimuleren. Drie x per jaar zal er een Staal-
kaartKUNSTENkrant verschijnen, en waar mogelijk worden 
er denksnacks georganiseerd. De krant zal ook zijn oor te 
luisteren leggen wat er elders in het Amersfoortse gebeurt 
en daar aandacht aan besteden. En aandacht besteden 
betekent meer dan een artikel er aan wijden. De StadsGa-
lerij en de krant zullen waar nodig activiteiten onderne-
men zoals de toer met de raadsleden. Een brugfunktie is 
nu eenmaal niet alleen van papier.

Geen beter hulpmiddel voor een zomers potje verdwalen dan de plattegrond. 

De beginnende verdwaler is misschien wat sceptisch, denkt: ‘een goede plattegrond is prijzig’, vindt het voldoende 
bij zijn eerste verdwaalpogingen alleen plattegronden in bushokjes en metro’s te gebruiken, of overmoediger nog, het 
zonder plattegrond te proberen.

Deze scepticus komt bedrogen uit. Van verdwalen is geen sprake, en steeds zal hij weer op de verwachte tijd op de ver-
wachte plek aankomen, met alle te verwachten frustraties van dien.

Voor een goed onderlegde verdwaling is een degelijke plattegrond van het allergrootste belang, zal ook onze scepticus 
op den duur niet kunnen ontkennen. ‘De nuances’, zal hij denken, ‘de nuances.’

Met een plattegrond van goede kwaliteit kun je met een beetje oefening je hele wereldbeeld een kwartslag laten 
draaien door uit te zoeken waar op het papier je je bevindt, ten opzichte van, bijvoorbeeld, de plek waar je voor het laatst 
soep at.

Het rituele in- en uitvouwen van de plattegrond zal steeds makkelijker gaan, omdat je zult merken dat, hoe vaker je dit 
doet, hoe meer technieken je ervoor ontwikkelt. Uiteindelijk zul je in staat zijn je plattegrond op iedere denkbare manier 
op te vouwen: van traditionele harmonica techniek tot het meer exotische oprollen & inpakken, (een techniek die vermoe-
delijk stamt uit het oude Egypte).

De gevorderde verdwaler dwaalt verder waar anderen ophouden, ophouden is de gevorderde verdwaler vreemd. Ver-
dwalen is een hem aangeboren dagtaak en ophouden valt hem dan ook zwaar, zo zwaar als een kilo veren van exotische 
vogels in de vlucht, kijk ze gaan, wat een kleuren, wat een vormenpracht!

De professionele verdwaler kan zelfs in de stad waar hij woont, op klaarlichte dag met de meest gedetailleerde platte-
grond nog verdwalen. Maar dit niveau is slechts voor weinigen weggelegd.

De professionele verdwaler leeft van vraagtekens.

De Brede Advies Commissie Cultureel Klimaat (BACK) is het 
off iciële adviesorgaan van de gemeente Amersfoort voor 
wat betreft de toewijzing van subsidiegelden aan cultu-
rele initiatieven. De BACK heeft nog maar een zeer korte 
bestaansperiode. Het is dus ook voor de BACK zoeken naar 
de status van de commissie en zoeken naar de manier 
waarop de advisering gestalte moet krijgen. De perikelen 
rondom de eerste advisering over de StadsGalerij hebben 
ertoe geleid, dat de Commissie nu een andere weg bewan-
delt. Het plan van de StadsGalerij is voorgelegd aan de 
Commissie en de Commissie zal eerst met een delegatie van 
de StadsGalerij spreken, alvorens een advies wordt uitge-
bracht. Daarmee wordt in ieder geval recht gedaan aan 
één van de bezwaren van de StadsGalerij. Bij het ter perse 
gaan van dit nummer heeft het gesprek nog niet plaatsge-
vonden en is dus de uitkomst ook nog niet bekend. Uiter-
aard zullen we de ontwikkelingen op de website nauw-
gezet volgen: www.staalkaartkunstenkrant.nl en www.
stadsgalerij.nl



Maarten van der Laag 
in de Observant

Spoffin, de vierde editie van dit straatfestival in Amers-
foort gaat het laatste weekend in augustus van start. Het 
festival bouwt gestaag sinds 2010 aan een internationaal 
straattheaterfestival in onze stad. De directeur, Alfred 
Konijnbelt, bouwt aan een festival dat in Amersfoort 
vernieuwend straattheater laat zien, waarmee het festival 
een spil kan gaan worden in de Europese festivalwereld. 
De festivalganger kan weer met spanning uitkijken naar 
dit festival in augustus.

Het zal diezelfde festivalganger niet ontgaan zijn dat 
het parasitaire festival Franje alweer zijn 7e editie gaat 
beleven. Het onafhankelijke Festival Franje plugde als 
eerste in bij festival Etcetera en deed dit ook bij Spoffin, 
toen die de fakkel van Etcetera overnam. Festival Franje 

kreeg de steun van het Stadscafé De Observant en heeft 
al vanaf zijn start domicilie in De Observant. Waren het 
festival Franje en Etcetera, naderhand Spoffin nog twee 
gescheiden bloedsomlopen, dit jaar zijn de voorwaarden 
geschapen om inhoudelijk een grotere interactie tussen de 
festivals en de artiesten te realiseren. Festival Franje en De 
Observant verwelkomen dit jaar het festival Spoffin in De 
Observant. Ook voor Spoffin zal De Observant dit jaar een 
belangrijk zenuwcentrum zijn. In goed overleg met Spoffin 
programmeert Franje zijn voorstellingen in De Observant 
en anderzijds stelt ook Spoffin programma-onderdelen 
open voor de artiesten en kunstenaars van Festival Franje. 
Kortom, de objectieve voorwaarden voor eengoede, inhou-
delijke samenhang en samenwerking tussen festivals is 
gelegd door het gezamenlijke gebruik van De Observant.

vervolg van pagina 2 

Hij betaalde zijn rekeningen met de minder glamoureuze 
baantjes in de grote musea van New York. Maar heeft goed 
gekeken naar alle kunst en is inmiddels onderdeel van de 
vaste collectie van MoMA.

Sol LeWitt

Baan: receptionist bij het MoMA, soldaat. 
Ook Sol Lewitt leefde in tijden dat Amerika in oorlog 

was. Voordat hij überhaupt kunst kon gaan maken diende 
hij eerst verschillende missies in Korea en Japan. In 1953 
kwam hij terug in Amerika waarna hij direct naar New 
York verhuisde. Overdag maakte hij kunst en ’s avonds was 
hij receptionist bij MoMA. (Daar leerden kunstenaars Dan 
Flavin, Robert Mangold, and Robert Ryman elkaar allemaal 
kennen middels baantjes in de garderobe, lift en receptie.) 

Philip Glass & Steve Reich

Baan: klusjesman met bus en loodgieter. 
Ze verhuisden samen gezinnen en andere particulieren. 

Daarnaast bezorgden zij pakketten en brieven. Glass was 
tevens voor lange tijd loodgieter.

Raymond Pettibon 

Baan: middelbare schoolleraar wiskunde. 
Dit deed hij eerst jaren, voordat hij besloot de leerlingen 

gedag te zeggen en zijn kunst te maken. 

Olafur Eliasson 

Baan: breakdancer in een dansclubje dat optrad op 
feesten en partijen. 

Twee jaar achter elkaar won Olafur de Scandinavische 
breakdance wedstrijden. “In 1984, I was completely convin-
ced it was art,”zei Eliasson tegen het tijdschrift 032c over 
zijn breakdance praktijken.“Today, I doubt that.” Hij gaf 
jaren les om geld te verdienen.

Festival Spoffin, Festival Franje

Van 27 mei tot en met 5 

juli toont De Observant 

werk van de Amers-

foortse kunstenaar 

Maarten van der Laag.

De Observant is tijdens 

werkdagen open van 

9:00 tot 17:00 uur.

Stadhuisplein 7

Amersfoort

Heeft een schaap een gezicht?
Geïnspireerd door het Lam Gods, verbeeld op oude schilderijen en panelen uit de late 

middeleeuwen, heb ik getracht de zeggingskracht van het schaap te doorgronden. Het 
roept bij mij verwondering op en een sensatie van schoonheid, die ik gepoogd heb te 
verbeelden.



Hartje Amersfoort

Fotoexpo202

Anne Marijn Meyer

Ton van der Pal

Amersfoort bracht wat muzikale helden voort, best om trots op te zijn. Voorbeelden zijn Jiggy Djé, Blaudzun, Pien Feith 
en Pater Moeskroen. Gevestigde namen in de muziekwereld die ooit in Foortje begonnen. Maar waar zit de vruchtbaar-
heid van de Amersfoortse grond nu en hoe krijgen we een nieuwe generatie helden? Er ontstaat en groeit genoeg jong 
talent in Amersfoort. Zo is Per Expressie’s Kultjurloop dé pitch van het nieuwe muziekseizoen en zit boordevol jong talent. 
Bandjes komen uit de oefenruimtes en spelen in een volle kroeg, DJ’s nemen hun laptop of cd’s mee uit hun kamertje en 
testen dit voor het eerst uit op een echt publiek. 

Bands oefenen het hele jaar in goed geïsoleerde oefenruimtes maar hebben een podium en publiek nodig. Deze podia 
worden gecreëerd door een jonge generatie organisatoren, denk aan Kultlab, Het Klassiek (vooral elektronisch) en natuur-
lijk Per Expressie die op alle kunst- en muziekdisciplines inhaakt. Ook doet De Kelder mee met ruimte voor lokale supports 
en De Kei van Amersfoort. Van de gekaderde festivals hoeven de jonge helden het helaas niet te hebben. Deze gevestigde 
orde doet een kunstje dat ieder jaar werkt en hetzelfde lijkt. Plek voor lokaal talent is hier schaars en dit is dan ook niet de 
vruchtbare grond die nieuwe helden gaat voortbrengen. Stilzitten in Amersfoort is als langzaam doodbloeden, de regels 
en mensen halen je in. Innovatie in cultuurland is belangrijk om soms met minder middelen toch tot een goed en creatief 
einddoel te komen. Klagen helpt niet, doen wel. 

Maar nu over deze jonge helden, hebben we al een aantal 
kroonprinsen en prinsessen rondlopen? Het is leuk om te zien 
dat in Amersfoort en omstreken altijd goede bands en muzi-
kanten te vinden zijn in bijna alle muziekgenres. Hiphop is 
nog steeds sterk vertegenwoordigd, acts als Aaumffie en Luie 
Jongens groeien hard. Ze zijn fanatiek bezig en de energie spat 
er vanaf. City Lights is een geniale jonge beatmaker die met de 
juiste kansen ook rustig kan doorbreken. Ook een piepjonge 
band als Professor Meneer gaat met wat podiumervaring ver 
komen. Project Bongo was een verassing tijdens Kultjurloop. 
Deze acts moeten groeien op podia die niet vanzelfsprekend 
zijn. Jonge ondernemers en initiatieven bouwen deze podia. 
Hiphopformatie D.A.C. met onder andere Jiggy Djé en Diggy 
Dex stond ooit ook op het podium van Festival Per Expressie. 
Ze namen op in de oude Bandbunker op de Wagenwerkplaats. 
Deze Bandbunker werd gesloopt maar is na een paar jaar weer 
terug met twee oefenruimtes en een professionele opname-
studio (en prijzen voor jonge bandjes).

Genoeg ruimte in de stad, genoeg muzikanten en orga-
nisatoren. Amersfoort kan bruisen! Iedere investering in de 
jonge generatie is er één die de stad terug gaat verdienen. We 
moeten kunst en cultuur als het hart van de stad zien, dit hart 
mag best wat harder kloppen af en toe.

Vanaf 25 mei t/m 22 juni 

FOCUS Amersfoor t

Vanaf 29 juni t/m 10 augustus De club ontstaat in 2009. 
Het is nu een geolied elftal waar het fotografisch ritme 
goed in zit. Amateurs en (semi) professionals maken elkaar 
beter.  De club heeft jaarlijks een tentoonstelling rond een 
thema, dit jaar ‘duurzaamheid’. Wat kan je als fotograaf op 
individueel niveau of in een klein verband daaraan bijdra-
gen. Deze fototentoonstelling geeft daar een indruk van.

 Vanaf 29 juni t/m 10 augustus

Conversation pieces  ( herhaling )

Deze expositie was al eens te zien op de kringloop 
Amersfoort. Amersfoortse kunstenaars maakten werk 
en fotograaf Cees Wouda heeft daar een fotoverslag van 
gemaakt.

Vanaf 24 augustus t/m 21 september

Edele fotograf ische technieken

De werkgroep edele technieken van de fotobond laat 
werk zien en zal demonstraties verzorgen.

De StadsGalerij had een tweejarig contract voor het 
pand aan Leusderweg 21. Fotoexpo202 kon in die periode 
gebruik maken van de kelder. Nu het contract met de 
StadsGalerij afgelopen is, heeft Fotoexpo202 een nieuwe 
overeenkomst kunnen sluiten. Voorlopig zal Fotoexpo202 
dus aan de Leusderweg 21 fototentoonstellingen blijven 
organiseren. Fotoexpo202 heeft nu de hele begane grond 
tot zijn beschikking.

Fotoexpo202
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
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Amersfoorter Theo van Delft 
maakt video-installatie  
in Osnabrück 

Couzijn van Leeuwen wint  
samen met de andere genomineerden 
de Boellaardprijs 2013

Redactie

Redactie

Het Boellaardfonds is in 1872 opgericht uit de nalaten-
schap van Margaretha Boellaard. Het fonds verstrekte des-
tijds jaarlijkse toelagen aan kunstenaars die op 50-jarige 
leeftijd niet meer in hun onderhoud konden voorzien. De 
Boellaardprijs nieuwe stijl is in 1984 in het leven geroe-
pen door het Boellaardfonds. Anno 2013 heeft de prijs een 
andere invulling gekregen. De Boellaardprijs bestaat uit 
de Boellaardpenning (naar een ontwerp van kunstenaar 
Jan Koen Lomans), een toelage en een expositie op een nog 
later te bepalen locatie. De expositie draagt bij aan ken-
nisoverdracht en inspiratie op de jonge generatie kunste-
naars.

Eerste prijsuitreiking sinds 2009

Op vrijdag 26 april is voor het eerst sinds 2009 de 
Boellaardprijs weer uitgereikt. De prijsuitreiking vond 
plaats in de sfeervolle Kapel van het Conservatorium aan 
de Mariaplaats in Utrecht. Er waren vijf gerenommeerde 
kunstenaars genomineerd (Robbie Cornelissen, Frank 
Halmans, Ienke Castelijn, Tanja Smeets en de Amersfoor-
ter Couzijn van Leeuwen) en de unieke situatie heeft zich 
voorgedaan dat er alle vijf genomineerden de Boellaard-
prijs 2013 hebben gewonnen! De jury, bestaande uit drie 
prominenten uit de Utrechtse kunstwereld, heeft besloten 
alle vijf kunstenaars tot winnaar uit te roepen. Dit was een 
bewuste keuze; door af te wijken van het verwachtingspa-
troon van één winnaar wordt de rijkheid aan variatie van 
de kunstenaars benadrukt.

Foto: Eben Haëzer50 jaar en ouder

De Boellaardprijs is een waarderingsprijs van het Boel-
laardfonds om kunstenaars met een Utrechtse achter-
grond te steunen en te stimuleren. De vijf kunstenaars zijn 
allen 50 jaar of ouder en hebben een Utrechtse achter-
grond. Zij zijn in persoon en oeuvre een voorbeeld voor 
de jongere generatie kunstenaars en kunnen hun kennis 
en ervaring overdragen aan deze generatie. Dit zijn de 
voorwaarden die het Boellaardfonds gesteld heeft aan de 
genomineerden.

Voor de voorstelling “SteinWalzer” in een oude steengroeve en de mijngangen in Pies-
berg, Osnabrück, maakte Theo van Delft de video-installatie. De try-out van deze voor-
stelling is op vrijdag 31 mei en de première is de dag ern, 1 juni.  Verdere uitvoeringen: 
vrijdag 7 juni, zaterdag 8 juni, vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.piesberger-gesellschaftshaus.de.

Een feestgezelschap is uitgenodigd voor het jubileum van een oud Piesbergs bedrijf. 
Het wordt meegevoerd op een reis naar het verleden, door verschillende locaties in de 
steengroeve. Wat ze daar overkomt hadden ze niet verwacht: verwonderend, ongemak-
kelijk en ontroerend. Een avond toneel, overrompelende video-installatie, muziek en 
beweging.



Kunst en wetenschap

In zijn boek “Wapenbroeders” geeft A.L. Snijders al vrij vlot 
zijn mening over kunst. Eigenlijk laat hij zijn eigen opvatting 
niet direct zien, maar citeert hij een passage uit een brief van 
de kunstenares Julia Schwob. (Of zij echt bestaan heeft laten 
we hier in het midden, maar waarom zullen we twijfelen aan 
A.L. Snijders en dus aan het bestaan van Julia?). Wat schrijft 
zij?: 

“De kunst, die een broertje dood heeft aan algemene 
begrippen, laat alleen maar het individuele zien en is alleen 
maar op het unieke gericht. Neem een boomblad met zijn 
grillige nerven, zijn kleurschakeringen in licht en schaduw, met 
de welling wanneer er een regendruppel op gevallen is, het 
gaatje dat een insect heeft gemaakt, het zilverspoor van een 
slakje, de eerste dodelijke goudrand die de herfst erop tekent. 
En zoek nu ergens in alle grote wouden op de aarde naar één 
blad dat er precies op lijkt: onbegonnen werk. Er bestaat geen 
wetenschap van het bladvlies, van het netwerk van een cel, de 
kronkels van een ader, van de hebbelijkheden en wispelturig-
heden van een karakter.

Plutarchus is soms dankzij zijn goede neus een kunstenaar: 
maar ookhij had geen benul waar het in de kunst werkelijk 
om ging, omdat hij in ‘parallellen’ dacht – alsof twee mensen 
wanneer ze echt tot in alle details beschreven worden ooit op 
elkaar zouden kunnen lijken!”

A.L. Snijders schrijft wel meer behartigenswaardige zaken 
op.

Kunst en kunstboeken gaan hand in hand. Ga naar een opening van een expositie en je 
kan er vergif op innemen dat er een catalogus wordt aangeboden. Kunst is niet niks, dus 
de boekwerken worden niet gedrukt op keukenmeidenromanpapier. Nu kan dat natuur-
lijk ook niet anders: een keukenmeidenroman hoeft alleen maar zwart op wit gedrukt te 
zijn. Zelfs de nuances in het verhaal zijn niet nodig. Dat ligt bij een kunstboek anders. De 
afgebeelde kunstwerken kennen over het algemeen een rijk kleurenpalet, groter dan dat 
de kleurruimte van 4-kleurendruk kan bevatten. En ook de helderheidsnuances zijn bij 
de meeste kunstwerken van belang. Dus hoe meer nuances en hoe fijner de verschillen 
weergegeven worden, des te prettiger is het boek om naar te kijken. Het is ook niet zo raar 
dat we daar veel aandacht aan besteden. Veel kunstwerken zijn na een tentoonstelling 
niet of nauwelijks meer door publiek te bekijken. De werken gaan terug naar particulie-
ren verzamelaars, of gaan de depots weer in. Het bijzondere van een kunstwerk is dat het 
uniek is. Dit in tegenstelling tot het commerciële product, dat in een veelvoud te zien en te 
verkrijgen is.

Boeken zijn dus een surrogaat van kunstwerken, maar oh wat is het prettig om thuis 
toch nog eens alle werken door te nemen. En hoe beter het boek gedrukt is – bijvoorbeeld 
zes kleurendruk in plaats van vier – des te meer plezier beleven we er aan. De boeken 
worden daardoor wel duurder dan ‘normale’ boeken, ze blijven goedkoper dan het echte 
kunstwerk en ze zijn in grotere getale dan één te koop. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Amersfoortse kunstenaars boeken (laten) maken. Vaak doen ze dat in eigen beheer in 
een beperkte oplage. Die boeken moeten hun weg naar het publiek gaan vinden. De kun-
stenaar zoekt het in zijn eigen netwerk. Dat kan anders, vindt men bij Lokaal 4. 

Bundel de boeken uit Amersfoort in één website en hang daar gelijk een verkooppunt 
aan vast. Die gedachte is nu omgezet in daad. Sinds kort is www.lokaal5.com van start. Op 
die website is een begin gemaakt om de boeken van Amersfoorters te bundelen. De site is 
nog in opbouw, maar zo langzamerhand komt er tekening in het aanbod. Gestaag opbou-
wen is het devies en u weet nu waar u rond vijf december  makkelijk kunt slagen voor uw 
sint- en kerstgeschenk!

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

www.staalkaartkunstenkrant.nl

Colofon
maak amersfoort bruisend en levendig!

financier amersfoortse kunst- en cultuurpojecten!

www.sponsorkunst.nl
www.amersfoortscultuurfonds.nl

Over zintuigen
 
Denksnack # 6, 2 juni, 15:00 uur

  Kijklijnen

Online:  
(kunst)boeken uit  
Amersfoort

lokaal5.com

Romy Jochems

Je zou het niet zeggen als je in menig museum komt, 
maar hedendaagse kunst spreekt niet alleen je ogen, maar 
ook je gehoor, reuk, smaak en tastzin aan. Er zijn van die 
werken waarvan je de huid graag zou willen voelen. Het 
pindakaaswerk van Wim T. Schippers was al bij de ingang 
van het museum te ruiken. En wat te denken van eetbare 
kunst, waarbij een appèl op de ogen gedaan wordt, maar 
ook op de smaakpapillen. Zonder zintuigen geen ervaring. 
Maar welke prikkels geven nu de verschillende zintuigen 
door? In welke richting worden de ervaringen gestuurd?

E.P. Köster was professor experimentele psychologie aan 
de Universiteit van Utrecht. Hij verzorgt op 2 juni denk-
snack #6
Leusderweg 21, aanvang 15:00 uur

boeken uit amersfoort

    Annemieke Alberts
    René Dissel
    Maaike Haneveld
    Lex van de Haterd
    Astrid Hermes
    Hans van Horck
    Ron Jagers
    Arjeh Kalmann
    Carla Kogelman
    Herma Klein Kranenberg
    Martin Luijendijk
    Paul van der Stap
    Louise de Vries Lentsch
    Juane Xue

Kijk, als er érgens een plek schreeuwt, kreunt en steunt 
om – het maakt eigenlijk niet uit - hitsig rollende festival-
wielen, zich uitstrekkende lijven, glasgerinkel, piepende 
deuren, klappende kozijnen of muziek, dan is het wel het 
Randenbroekerbos. Nu, met extra zichtlijnen. 

De plek trekt, en mooier: hij roept terug, met een door 
jaarringen sterk gemaakte stem. Mits verbeeldingsver-
mogen, bien sûr. Want wát maakt nu eigenlijk dat je juist 
daar zo lustig iets wil... ondernemen? Of, beter natuurlijk: 
ondernomen wilt zien worden?

De plek, ja. De bomen, de bomen, de bomen, de vijver, 
het heuveltje, de beek, hier een veldje en daar een ander, 
ja. Het pand, ja, maar enkel mits. En zeer sterk, bovenal, 
dat wat er was, en dat wat er zou kunnen zijn, heel veel 
meer dan het heden. 

Het is een plek in ontwikkeling, zoals het waardige 
monumenten betaamt, immers zijnde producten van het 
verstrijken van de tijd. Randenbroekerbos is vooral, borst 
omhoog, Park Randenbroek, oorspronkelijk buitenplaats 

voor een select gezelschap (ik noem een Jacob van Campen 
en zijn vrienden) – niet voor dat heerlijk aanlokkelijke 
gebruik door alle Amersfoorters en omstrekenaren. Niet 
dat opkomende parkgebruik, niet die festivi- en activitei-
ten. Althans, niet in ontwerp, want functie is vorm is in 
optimum plezier. Het park werd dan ook steeds donker-
der, omarmde je een ietwat te innig. En bij rondgang liep 
menigeen de kantjes ervan af. 

Maar goed zicht goed ontmoet: er zijn wat veel bomen 
gekapt (en hoezeer bomen de bom zijn hoef je mij niet te 
vragen), maar de kracht van een oorspronkelijk bedoeld 
ontwerp kan wonderen doen. En dan hebben we het nu 
uit het mensdienend gemak maar even niet over de factor 
tijd. Openheid, aantrekkelijkheid, de tand destijds in de 
omgeving gepast. Landschappelijk, ja. En in detail (ja), met 
oprecht, goed kijkende en passend toepassende aandacht 
(ja) voor hoe dat pand, die bocht, die bosschages, dat water 
toen ooit ten opzicht van elkaar bedoeld zijn, door de kun-
stenaar. Ja, dan.


