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Op 17 en 18 vond voor de 2e keer de manifestatie Blauw-

druk plaats. 22 Jonge kunstenaars met een Amersfoortse
hartslag toonden nieuw werk in de Nieuwe Stad. In fluor

tot en met
18 maart 2016

roerde de aanstormende garde zich.

StadsGalerij
in de kamer van Bertien Houwing
wethouder kunst
De Amersfoortse Lisa van Binnendijk (24) is twee jaar

geleden afgestudeerd als illustrator aan de Hogeschool

voor de Kunsten in Utrecht. Sinds de zomer van 2015 is zij

aan het werk onder de naam Amleadah: een combinatie
van design en illustratie.

In haar werk is ‘Vervreemding’ een terugkerend feno-

meen. Vervreemding en de mens. Zij legt hierbij onder

andere een link naar de passie voor haar baan in de zorg
met dementerende mensen.

De technieken collage, illustratie, mode en video zijn

www.blauwdruk033.nl

Ron Jagers

bekend terrein voor haar.

Kwaliteit

Kunst en kwaliteit. Niemand in kunstenland ontkomt aan

dat die kunst eigenschappen heeft die we goed vinden. In

past maar één ding. Hier moet de kijker zich helder uitspre-

niet wat bedoeld wordt met kwaliteit. Bestaat er in de kun-

voldoet geen kunst. In het dagelijks gebruik van dit begrip

in het ene geval degelijke ambachtelijkheid goed is en in

dit koppel; iedereen gebruikt dit. Meestal preciseert men

sten een absoluut kwaliteitsbegrip. En zo ja, wat is dat dan.
Als er geen algemeen geldend kwaliteitsbegrip bestaat,

wat moeten we dan met opmerkingen als: “de kunst moet

wel kwaliteit hebben.”? Wat moeten we dan met ballotage?

deze optiek maakt iemand die niet aan dit kwaliteitsbegrip
verzuimt men vaak te duiden wat dan precies de punten
zijn die maken dat iets goed is.

Een van de grote problemen bij het begrip ‘kwaliteit’ is

ken. Hier is kunstkritiek nodig die kan uitleggen waarom

het andere geval gefröbel leidt tot een prachtwerk (Hierbij
geldt Panamarenko dan weer niet als voorbeeld).

Echte kunstkritiek zou hier een mooi ding zijn. We missen

Je hoeft maar even achterover te leunen en series vervolg-

dat we het gebruiken voor massaproducten, maar dat we

die kritiek in Amersfoort. Er zijn bij de Amersfoortse Cou-

Wat is kwaliteit in de kunsten? Het ultieme antwoord

lopen echter volstrekt uiteen en dat leidt vaak tot misver-

de Stad Amersfoort en Amersfoort Nu zijn die helemaal ver

vragen doemen op.

kunnen we er niet op geven. We kunnen wel een tip van
de sluier oplichten. Een voorbeeld van het lastige parket
waarin gebruikers van het woord ‘kwaliteit’ zitten. De

gemeente Amersfoort splitst het begrip kwaliteit in drie
onderdelen uiteen: vakmanschap, oorspronkelijkheid en

zeggingskracht. Bij het begrip vakmanschap ontstaat een

Droste Cacao effect. Bij vakmanschap gaat het volgens de
gemeente om kwalitatief hoogstaand werk. Het woordje
hoogstand is gelijk een adder onder het gras.

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen van een object

of persoon. De drie begrippen vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht kunnen dienen als categorie.

Elke categorie heeft zijn eigen maatlat is om vast te stellen
hoe hoog de score is op welke kwaliteit. Met kwaliteit in

deze zin gebruikt kan je vaststellen of iemand matcht met
de kwaliteitscriteria. Je kan vaststellen welke kwaliteiten

iets of iemand heeft en of daar goed of slecht op gescoord
wordt.Maar het woord kwaliteit wordt ook nog op een

tweede manier gebruikt. Iets of iemand heeft ‘kwaliteit’.

Kunst moet wel ‘kwaliteit’ hebben. Waarmee men bedoelt

hetzelfde begrip ook gebruiken voor kunst. Die werelden

standen op vele fronten. Beperken we ons nu tot de eerste
opvatting van het begrip ‘kwaliteit’. Bij een auto kunnen
we ons meerdere kwaliteiten voorstellen: zitcomfort, het

rant geen journalisten die kunst goed kunnen duiden. Bij
te zoeken. Daarom nu maar eens een krant die helemaal
gaat over kwaliteit in de kunst.

hebben van vier wielen, pk’s. Dat zijn allemaal punten aan
de hand waarvan we auto’s onderling kunnen vergelijken
en beoordelen. Zouden we een auto van Panamarenko in

dit vergelijk opnemen, dan zou het vehicel al snel door de
mand vallen en het predikaat ‘slecht’ krijgen. ‘Slecht’ als
auto. Dank je de koekoek, want het object van Panama-

renko is geen auto, maar is een kunstobject. Maar waar

moeten we hem dan mee vergelijken. Een object dat door

een andere kunstenaar gemaakt is en dat verdacht veel lijkt
op het object van Panamarenko? Dat lijkt al verdacht veel
op plagiaat. De kwaliteitskenmerken van het object van

Panamarenko liggen besloten in het object zelf en nergens
anders. Want neem nu vakmanschap. Er zijn kunstenaars
die technisch uiterst bedreven zijn en iets kunnen maken

voor de eeuwigheid. Ik ken daar een aantal saaien tussen.
Met dat werk zou ik nog niet eens mijn open haard willen
aanmaken. En ik ken werk van afval, dat houdt het nog

geen drie dagen vol, maar o, wat is dat ontroerend. Hier

Wat is kwaliteit in de kunsten? Het ultieme antwoord kunnen we er niet
op geven. We kunnen wel een tip van de sluier oplichten. In deze staalkaartKUNSTENkrant willen we graag Amersfoorters, die met beide benen in de
kunsten staan, vragen om hun licht te laten schijnen over het begrip kwaliteit. We hebben mensen uit meerdere disciplines, kunstconsumenten en
kunstkritiseerders uitgenodigd om hun opvatting uiteen te zetten. Helaas
is het niet gelukt om van iedereen een reactie te krijgen. Desondanks een
lezenswaardige krant.

Sanne Schrijver noteert voor de staalkaartkunstenkrant wat haar raakt, wat in haar ogen kwaliteit

heeft en wat dus de moeite van het bekijken waard is.

Sanne Schrijver
De Franse fotografe Lauren Marsolier begon 10 jaar

geleden met haar project “Transition”. Zij creëert foto’s die
ik nog nooit eerder heb gezien. In eerste instantie lijken

haar foto’s op simpele landschappen; een kantoorgebouw

voor een heuvelachtige achtergrond of een huis achter een

heg met daarnaast een lege parkeerplaats. De beelden zijn
zorgvuldig samengesteld en tonen een fris, helder beeld.

Het zijn afbeeldingen van doodgewone dagelijkse scènes.

Daarom is het misschien moeilijk te geloven, maar de plaatsen op de foto’s bestaan niet. Ze zijn digitaal gemonteerd
met elementen van verschillende foto’s.

Marsolier creëert haar foto’s uitsluitend digitaal, door

het samenvoegen van afbeeldingen die zij heeft gemaakt

onthuld als je de tijd neemt om van het ene beeld naar het

kwaliteit, maar de prijs vind ik niet meer in verhouding tot
dit kunstwerk. Een paar maanden geleden kwam ik op de

‘Kunsttiendaagse’ in Bergen N-H terecht in een huis van een
alleraardigste dame die, naar eigen zeggen, allerlei soorten groenten in ‘kunst’ had verwerkt. Het was zo’n hoog

prutsgehalte dat het een aandoenlijk karakter kreeg. Zeker

kwalitatief iets vind van kunst. Maar wat is dat dan? Welke
criteria hanteer ik bij mijn oordeel over kunst? In ieder
geval geen objectieve meetbare criteria. Een paar jaar

me dat de zeggenschap van dit muziekstuk groter was dan
ik me ooit had durven en kunnen voorstellen. Het tweede
criterium is zeggingskracht.

Ik geloof dat ik in het kader van het Springdance festival

Zij had met een groep jongeren uit Utrecht een dansstuk

puntje van mijn stoel en hoopte dat er geen einde aan deze
voorstelling kwam. En het bijzondere was dat de bewe-

gingstaal van Conny Jansen, de leidraad in deze voorstelling
was. Dat noem ik authenticiteit en daarmee komt mijn
derde criterium over het voetlicht.

Kwaliteit is een combinatie van vakmanschap, zeggings-

kracht en authenticiteit. In dit drieluikje kan soms het ene

hebben. Laat ik ze uitleggen:

ren. Maar samen vormen ze de drie dimensies van kwali-

Ik zag ooit in een documentaire waarin Picasso in een

paar minuten uit een vel aluminiumfolie de kop van

Homerus vormde. Trefzeker en absoluut gelijkend. Het was

met een groot vakmanschap gemaakt. Het eerste criterium
is dus vakmanschap, zowel binnen de figuratieve als de
abstracte kunst.

Enkele tientallen jaren geleden zat ik in de Doelen in Rot-

terdam te luisteren naar een concert van het orkest van de

18de eeuw. Het was een aangenaam concert tot het toegift!

serie waar je naar blijft staren. De beelden vertellen diep-

gaande verhalen van eenzaamheid en leegte en verbeelden
een klinische schoonheid van het onwerkelijke.

Galerie Richard heeft haar bijzondere serie “Transition”

is gelanceerd tijdens haar eerste solo expositie in Parijs

Op dit moment is “Lauren’s Marsolier: Transition”

te zien in Galerie Richard in Parijs, van 15 november 2015 tot
10 januari 2016.

Warhol gemaakte dozen. En dan komt het duivels dilemma:

nadat het publiek uit de zaal was gestroomd realiseerde ik

geleden kwam ik drie criteria tegen die volgens de bedenker
tezamen bepalen of we met kwaliteit in de kunst te maken

pastellen en beton grijs. “Transition” is een opmerkelijke

nog nooit zo iets gehoord en toen ik bij zinnen kwam, lang

gemaakt. Jongeren uit het Streetdance circuit. Ik zat op het

Deze twee gebeurtenissen zeggen in ieder geval dat ik

gebruik is sereen en stil. Zachte blauwachtige tinten, milde

heeft deze dozen nagemaakt en tentoongesteld in zijn

geen ruimte en geen verlangen. Alles was volmaakt. Ik had

ik wilde zo snel mogelijk weg. De prijzen voor haar werken
onmiddellijk in de afvalbak zou moeten worden gegooid!

en esthetisch en heeft een sluike minimalisme. Het kleur-

De tranen biggelden over mijn wangen, er was geen tijd,

een voorstelling heb bijgewoond van ‘Connie Jansen danst’.

varieerden van 20 tot 100 euro. Veel te veel voor iets wat

realistische, gevarieerde locaties. Haar werk is cool, puur

Arie Keijzer

nadat zij mij uitlegde dat ze zelf de okergele ‘uiennetjes’ ook

had verwerkt. Ik had ze vanuit mijn ooghoeken gezien, maar

maken van meerdere foto’s, ongerelateerde fragmenten en

afgelopen maand.

kracht en het effect van haar gemonteerde beelden worden

Nu vind ik dit schilderij een prachtig schilderij met veel

olier maakt een zeer overtuigende realiteit door gebruik te

zit. Zonovergoten omgevingen zonder enig teken van leven,
latie waar de technische mogelijkheden oneindig lijken. De

naakt van Modigliani is verkocht voor 170 miljoen euro.

briceerde, tot de compositie naadloos overeenkomt. Mars-

gepubliceerd in een boek genaamd “Transition”. Het boek

zonder mensen, beweging of geluid. Een digitale manipu-

Een tijdje geleden las ik in de krant dat het liggend

gelaagd en vermengen zich tot het werkelijke en het gefa-

in Europa en de Verenigde Staten. Zij heeft landschappen

geconstrueerd waar soms maanden of jaren verschil tussen

Directeur - bestuurder van Scholen in de Kunst

andere te kijken, en weer terug naar de eerste. De foto’s zijn

criterium meer over het voetlicht komen en soms de andeteit. En zijn ze alle drie aanwezig, dan kan je een beleving

krijgen die tijd en ruimte overstijgt. Kwaliteit is dus niet het
prijskaartje van 170 miljoen dat wordt betaald door een te
rijke Chinees.

De foto van het kunstwerk van Andy Warhol heb ik

gemaakt in een museum in Lissabon. Als je dit beeld ziet

weet je onmiddellijk dat het van Andy Warhol is, ook al heb

je dit specifieke werk nog nooit gezien. Er is iets wonderlijks
met dit kunstwerk aan de hand, want Pontus Hultén, directeur en oprichter van het Moderna Museet in Stockholm,

museum. Ze zijn niet te onderscheiden van de echte door

wat is het verschil in kwaliteit tussen de beide tentoongestelde werken als je dit verhaal niet kent? Ik weet het niet,
u wel?

Brillo - Andy Warhol

Judith van Meeuwen

Curator Kunsthal KAdE

Aandacht maakt alles mooier…
Ikea heeft sinds kort een slimme slogan: Aandacht maakt alles mooier.

Zogezegd een waarheid als een koe maar wel één die

raakt aan de kernwaarden van kwaliteit die een werk voor

Dan is er de aandacht voor de uitvoering. Een goed idee

slecht uitgevoerd heeft op mij een negatief effect op de
beoordeling van het werk.

mij tot kunst kunnen maken. Het begrip kwaliteit (per defi-

Vervolgens de vraag ‘wat moeten we dan met ballotage?’

begrip, verbeelding en uitvoering de belangrijkste zijn,

beïnvloed door persoonlijke waarnemingen. Het oordeel

nitie subjectief) heeft voor mij meerdere aspecten waarbij
waarbij de context van de tijd waarin het werk is gemaakt
een grote rol speelt.

Zonder veel aandacht geen begrip voor het idee of het

concept. Niet altijd is een werk in een tentoonstelling snel
te bevatten zonder tekst en uitleg. Het gevaar dreigt dan
dat de aandacht verslapt, en er onvoldoende begrip voor

getoond wordt, waardoor het waardeoordeel eigenlijk niet
voldoet. De negen seconden gemiddelde kijktijd per werk

Alle hierboven genoemde aspecten van kwaliteit worden

van kwaliteitscommissies is - idealiter - het vinden van alle
gemeenschappelijke delers in bovengenoemde en andere
kernwaarden. Maar het blijft hoe dan ook te allen tijde

subjectief. En speelt de persoonlijkheid van de maker hier
ook niet mee? Hoe ervaar je het werk van een onsympa-

thiekeling? En wat is het oeuvre van de maker? Beinvloed
dat je oordeel?

Tot slot: Ikea heeft met de slogan ‘Aandacht maakt

helpt daarbij ook niet bij de vorming van een goed begrip.

alles mooier’ het aandachtprincipe uit Zen boedhisme en

Waarbij mogelijke nostalgische of melancholische gevoe-

zelf eigenlijk wel helemaal op? Wat als de meubels van

Tijd nemen om een werk te doorgronden is dus essentieel.
lens die daarbij opgewekt worden misschien wel je beoordelingsvermogen aantasten; een onmeetbaar en onvoorspelbaar en persoonlijk gegeven.

Aandacht voor de verbeeldingskracht van een kunste-

naar. Hoe oorspronkelijk, origineel of briljant of waanzinnig
is het werk? Hierbij is het referentiekader van de kijker van

wezenlijk belang. Weet ik wel voldoende van de tijd waarin
het werk is gemaakt of weet ik genoeg van de context?

Taoïsme slim toegepast. Maar gaat de slogan voor Ikea

Ikea minder aandacht krijgen? Wordt een Billy kast buiten
eigenlijk niet heel veel mooier als we de natuur haar gang
laten gaan en er op een gegeven moment de prachtigste

schimmels uit groeien? En is de slogan Verontachtzaming

maakt alles mooier… hier dan niet veel beter op zijn plaats?
En geldt dat dan ook deels voor de kunst? Want heeft niet
elke regel ook een uitzondering?

Word ik verrast door een nieuw inzicht?

Bart Lauret

Redactiechef van AD Amerfoortse Courant

Toch besteden we nog wel aandacht aan kunst in de

Amersfoort kunst en de krant
Amersfoort; stad van schilder Piet Mondriaan, schilder en

kolommen van de krant. Echter niet aan kunstkritiek.
Het is een harde constatering, maar die luxe kent onze

tekenaar Jan Apeldoorn, beeldhouwer Ton Mooy, blues-

krant niet meer. En het is een keuze geweest om kunstkri-

kwaliteit nauwelijks ter sprake zal komen. Je vindt het mooi

redactie richt zich geheel op het nieuws in de regio Eem-

gitarist Leif de Leeuw. Bekende namen bij wie het begrip

of niet, maar over het vakmanschap en de grootsheid van
hun werken valt niet te twisten.

Daarnaast is Amersfoort ook de stad van tientallen kun-

stenaars die deze onbetwistbare status niet zullen bereiken. Gehoord van Leo Pruijt? Gerrit Jan Postema? Jeroen

Wallenburg? Wat te zeggen over kwaliteit bij deze kunstenaars die fotograferen of hout bewerken? Ik heb hun portfolio bekeken en ben onder de indruk van wat ze maken.

Sommige werken vind ik mooi, sommige knap en andere

werken kunnen me niet bekoren. Maar over de kwaliteit? Ik
kan er weinig over zeggen.

Ik wil er maar mee aangeven dat het begrip kwaliteit niet

alleen bepaald wordt aan de hand van de vaardigheid van
de kunstenaar, maar vooral ook door de subjectieve blik.

Dat maakt kunstkritiek ook een zo verschrikkelijk moeilijk
genre voor een krant als het AD Amersfoortse Courant,
waar ik sinds halverwege 2015 leiding aan geef.

Terecht wordt geconstateerd dat kunstkritiek ontbreekt

in de kolommen van de krant. In de tijd dat krantenre-

dacties als die van de Amerfoortse Courant nog tientallen
journalisten in dienst hadden met eigen kunstredacties,

hadden we die kunstcritici wel. Ze beschreven tentoonstellingen, interviewden makers over hun werk, gaven inzicht

in motieven en spraken niet zelden vanuit een grote kennis,
opgedaan in studies kunsthistorie of literatuur.

tiek niet meer regionaal in de krant op te nemen. Onze

land. Probeert zo goed mogelijk te informeren over maat-

schappelijke en politieke ontwikkelingen in de regio. En we
doen dat met een klein team generalisten; specialismen
kent onze redactie niet.

Wekelijks belichten we een (publieks)evenement, een ten-

toonstelling, beschrijven we uitjes, plaatsen interviews met

kunstenaars en artiesten en laten we lezers een kunstuiting
waar ze bij geweest zijn, recenseren. Nou, dat is geen kunstkritiek, hoor ik u denken. Dat klopt, maar het is wel hoe de

kunst – van film tot klassiek concert en van tentoonstelling
tot straattheater- wordt beleefd door de consument. En

dat behoort dan weer tot een kernkwaliteit van onze krant:
dichtbij de lezer.

Cultureel ondernemer, www.aartkunst.nl

Barbera Boelen

Waarderingscriteria voor kunst
Waar er in de kunst moeilijk gedaan wordt over wat

kunst toegankelijker maken. Ik heb een lijst met waarde-

gewoon gewerkt met lijstjes. Wat kan een monument

op de criteria die in het cultureel erfgoed gangbaar zijn.

nu eigenlijk kwaliteit is, wordt er in het cultureel erfgoed
worden en wat niet? Welke collectie is de moeite waard
om een plek te krijgen in een museum en welk schilde-

rij zal worden gerestaureerd en welke niet? Met andere
woorden, wat heeft kwaliteit?

Erfgoedprofessionals en museummedewerkers hebben

ring- of kwaliteitscriteria voor kunst gemaakt, gebaseerd
Aan de hand hiervan kijk je naar een aantal aspecten van
een werk zodat je zelf een mening kunt vormen over de
kwaliteit van het werk.

Het werkt simpel: hoe meer groene scores hoe beter.

allerlei handleidingen en leidraden die de keuzes voor

Omdat niet elk criterium even zwaar zal wegen kun je

uitsluiten. Zo is er bijvoorbeeld ‘Op de Museale weeg-

kan bijvoorbeeld belangrijker voor je zijn dan

kwaliteit vergemakkelijken en de willekeur zoveel mogelijk
schaal’ voor musea.

De waarderingscriteria zijn ruwweg onder te verdelen

in beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De
afzonderlijke criteria worden gescoord met hoog, midden

of laag, en aan de hand daarvan kan een uitspraak gedaan
worden over de kwaliteit.

En nu naar de kunst. Hoe benoem je kwaliteit in kunst?

zelf een waarde aan elk van de criteria geven. Uniek
dat het werk in een onberispelijke staat is.
Overigens is het lijstje wat mij betreft
dynamisch, het criterium ‘past het in

mijn interieur’ kan natuurlijk moeiteloos worden toegevoegd.

Ik adviseer trouwens iedereen die

kunst wil kopen vooral het eerste criterium

geven over de kwaliteit van een kunstwerk of een kunste-

mooi? Afrekenen, tasje erom en thuis ophangen.

naar. Maar stel nou dat je zelf een keer een kunstwerk wilt
kopen, hoe weet je of je kwaliteit koopt? Hoe kun je voor

jezelf de zweem van onbegrijpelijkheid die om kunst heen

Frenken
‘Untitled’

Er zijn genoeg kunstcritici, kunsthandelaars of museumdirecteuren die een goed onderbouwde mening kunnen

Danielle

mixed
media and

mee te laten wegen. Vind je het kunstwerk

taxydermy,
2015

1. A. Versloot (red.), Op de museaole weegschaal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2013

hangt doorbreken? Kunst kopen is eigenlijk helemaal niet
moeilijk, maar waarom lijkt dat wel zo? Omdat ik vind

dat er teveel in holle frasen wordt gepraat over kunst, en

omdat ik de lol van echte kunst in huis heb ervaren, wil ik

beeldend kunstenaar

Kunst en kwaliteit. Is er wel iets zinnigs over te zeggen?

John Konijn
In de beeldende kunst is

Deze vraag ligt voor me en hoewel een valide vraag, voel ik

het minder somber. Al was

geaard diep doorlevend kunstminnend én makend schep-

op tv minder gemakkelijk

een diepe treurnis over me vallen. Daar zit je dan, als rechtsel. Want ja, doet ’t er überhaupt wat toe?

Vooral wanneer ik de kunst beperk tot het medium

muziek is deze vraag verstikkend. Op de tv en radio is

het sinds de jaren ’80 namelijk zeer gebruikelijk om met

name middelmaat te verheffen en bijzondere, spannende
of zeer aparte muziek in een heel klein kadertje ergens

diep in de nacht weg te stoppen. Alleen de muziek die zeer
gemakkelijk in het oor ligt wordt zodoende door een groot

publiek gehoord. Menigmaal krijg ik jonge mensen op mijn
atelier die nog nooit van Rachel’s, Zappa, Beefheart, Wyatt
of Mingus hebben gehoord, maar Gordon, Joling, Nick

& Simon kennen ze allemaal. Terwijl ze er niet eens van

houden! Het lijkt me duidelijk dat dit niet de schuld is van
onze jongeren, maar het enorm schadelijke effect lijkt me

helder. Alleen wanneer je werkelijk bezeten bent en op zoek
bent kun je (Godzijdank) nog verrassend bijzonder werk

tegenkomen, van de media hoef je het niet of nauwelijks te

verwachten. Hier komen we bij een zeer bizar kernpunt van
onze huidige samenleving; niemand die bij de media werkt

zal claimen dat Joling betere muziek maakt dan pak ‘m beet
De Kift, maar toch is hij 1000 x zo bekend. Het komt mij zo

voor dat middelmatigheid gesponsord wordt, dat er veel op
safe gespeeld wordt, dat er weinig vragen worden gesteld
over waarom wij de dingen laten zien die we laten zien.

En ik vind dat eng. Want dit geldt niet alleen voor muziek,

maar natuurlijk ook voor de maatschappelijk grote vragen.

En dan kun je met een beetje idioterie zomaar een jokkende
haatdragende populist omhoog schrijven die op 50 zetels
staat. Lekker makkelijk scoort immers, nietwaar?

het maar omdat dit medium
overkomt. Daarvoor moet je
toch echt zélf actie onder-

nemen. En zie, dan gaat het

direct een stuk beter. Al blijft
het een feit dat met name

de middelmaat (mensen die

zélf veelal geen kwast of klei

aanraken) beslissen over hen
die dat wel doen. En dan is
het niet verrassend dat er

voornamelijk gekozen wordt

wat net een beetje hip is, aansluit bij andere tentoonstel-

huidige lichting kunstenaars aandacht verdient? Ik denk

Door. Maar laat ik niet al te zwartgallig zijn, de kwaliteit

historische als hedendaagse kunst en cultuur onder de

lingen of, vooruit, wat er net gezegd is bij De Wereld Draait
die er geleverd wordt in Nederland is enorm hoog. En dat

meen ik! Zeker in dit nieuwe millennium zie ik een enorme
explosie van artistiek beeldend talent. Er zijn zoveel sterke

kunstaars in dit land actief dat je zou verwachten dat men
in de media dolenthousiast zou reageren. Maar wat blijkt?
Niets van dat al. Alleen wanneer gerenommeerde kunste-

naars (Dumas, Rembrandt, van Gogh) een tentoonstelling

het wel. Sterker, het lijkt me getuigen van visie om zowel
aandacht te brengen en ook het buitenland opnieuw te

laten zien wat Nederland allemaal te bieden heeft. Merk

ook op dat ik hier niet over geld spreek. Minder subsidies,
meer kwaliteit. De subsidies gaan namelijk zelden naar

kunstenaars, maar vrijwel zonder uitzondering naar hen
die er omheen zweven.

Naast onze rijke historie op het vlak van de beeldende

hebben zien we óveral reclame en advertenties, terwijl

kunst zijn wij ook beroemd om onze handelsgeest. Daar is

galeries. Heel jammer, want Nederland doet er werkelijk

leuk, maar laten we eerlijk zijn, het gaat er toch vooral om

het overgrote deel aan juweeltjes ligt te verstoffen in de

alles aan om te laten geloven dat de hoogtijdagen van de
beeldende kunst al heel lang achter ons liggen.

Wij teren op ons verleden. Ik denk niet dat Rutte het in

zijn hoofd zou halen om te zeggen dat Rembrandt niet

alle egards verdient. Maar zou het ook niet zo zijn dat de

gelukkig alle sympathie voor gebleven. Want kwaliteit is

of de kunstenaar van nu zijn eigen broek op kan houden.

En daarom, lieve lezers, verwijs ik u graag door naar mijn
website www.johnkonijn.nl, dan kunt u zélf beoordelen
hoe het zit met de kwaliteit.

portfolio: Lisa van Binnendijk

Zie voor meer beeldmateriaal
www.amleadah.com

portfolio: Sadik Kwaish Alfraji
Multimedia Iraqi/Dutch

artist Sadik Alfraji explores what he describes as

‘the problem of existence’
through drawings, paintings, video animations,

art books, graphic art, and

installations. The shadowy
protagonist who occupies
Alfraji’s interdisciplinary
works represents a black

void, a filter that allows him
to explore the intricacies
of navigating the precarious nature of modern

existence. By rendering his
solitary figure as a char-

coal-colored silhouette and

minimizing the formal pro-

perties of his compositions,
Alfraji captures the expressed movement and subtle
inflections of the body in

psychologically laden environments. The artist often

Biography of a Head, 2014, Installation view, Beirut Exhibition
Center, Beirut, Lebanon,

records his own narrative
in black and white depic-

tions of his recurring cha-

racter, particularly the loss,
fragmentation, and lapses
in time that underline the
experience of exile.

Born in Baghdad, Iraq in

1960, Sadik Alfraji lives and
works in Amersfoort, The
Netherlands. He received
a Bachelor of Fine Art in
Painting and Plastic Art

from the Academy of Fine

Arts, Baghdad in 1987 and

Ali’s Boat Diary, 2014, Graphite pencil on notebook paper, 14 x 10 cm

a High Diploma in Graphic

Design from CHK Constantijn Huygens, Netherlands
in 2000.

The artist’s recent

shows include The Bri-

tish Museum, UK (2015),
LACMA Museum, Los

The House That My Father Built (Once Upon a Time), 2010. Installation view. Multimedia installation
consisting of a painting, several ready-mades, and an animation film.

Angeles (2015); Ayyam Art
Center, Dubai (2015); 56th

Venice Biennale, Eye of the
Thunderstorm: Effervescent Practices from the

Arab World (2015); Beirut
Exhibition Center (2014);

FotoFest Biennial, Houston
(2014); Blue Square and
Busan Museum of Art,

South Korea (2014); Ayyam

Gallery London (2013); Mori
Museum, Tokyo (2012);

Mathaf Arab Museum of

Modern Art, Doha, Qatar
(2010); Stads Gallery,

Amersfoort, NL (2010);

Station Museum, Houston
(2008); Stedelijk Museum,
Den Bosch (2007)... and
more..

Ali’s Boat Diary, 2014, Graphite pencil on notebook paper, 14 x 10 cm

portfolio: Philip Knipscheer
Portretten

De beeldend kunstenaar Philip Knipscheer is al lange

tijd woonachtig in Amersfoort. Van 1998 tot 2011 vormde

Philip samen met Bob Kovel het kunstenaarsduo ‘Knikov’. In
2010 verscheen de documentaire ‘Knikov - De kunst van het
loslaten’.

Philip werkt met olieverf, en met pasteltekeningen. Op

zijn website vindt u zowel werk in opdracht als vrij werk.
www.philipknipscheer.nl

portfolio: Wietse Dekker
Wietse Dekker is weer
zo’n jonge Amersfoortse
kunstenaar, die we ongetwijfeld de eerstkomende
Blauwdruk tegen zullen
gaan komen. Volgend
jaar, 2016, studeert hij af
aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht als
illustrator en vormgever.
Als illustrator snijdt hij
zowel lichte als technisch
filosofische onderwerpen aan en vertaalt deze
naar werelden waarin je
de rede even kunt laten
varen.
Met een voorliefde voor
beeld en verhaal voelt hij
zich vrij om een persoonlijk onderzoek te
doen naar de mysteries
achter ervaringen. Het
belooft een vreemde reis
te worden tussen vallende
bejaarden, overvolle
huizen en kolkende snelwegen.
Meer werk van hem is te
zien op:
cargocollective.com/wietsedekker

Harmen Zijp

Kunstenaar, onderzoeker, organisator kunstenfestivals

Een oorspronkelijk idee is geen kunst
Wie de vraag stelt ‘wat is kwaliteit in de kunst?’ stelt

daarmee ook de vraag ‘wat is kunst?’. Een hels moeilijke
vraag met vele antwoorden. In mijn lievelingsantwoord

staan de kunsten op één lijn met de wetenschap en de filo-

omstandigheden (bij welke observatie) de theorie moet
worden verworpen.

Overigens zijn er genoeg kanttekeningen te plaatsen bij

sofie door hun gezamenlijke drang om ‘het leven, het heelal

deze criteria en in de wetenschapsfilosofie woedt daarover

steund door een eindeloze bron van creativiteit, toevals-

het nu om gaat is dat deze criteria voor de kunst volstrekt

en de rest’ te bevragen, niet gericht op enig nut, ondervondsten, spel, techniek, onderzoek en hard werk.

Nu zou je kunnen stellen dat kwaliteit in de kunst dus

iets zegt over pakweg de combinatie van een vindingrijke
en eigenzinnige geest met een gedisciplineerde en praktische natuur. Maar dit zijn allemaal hoogst subjectieve

oordelen over een maker die bovendien niet in alle situaties
even relevant zijn. Ze zeggen namelijk helemaal niets over
het resultaat, het kunstwerk.

Over het kunstwerk zou je nog kunnen zeggen dat

kwaliteit gaat over het effect ervan op de ontvanger, het

vermogen om iets teweeg te brengen. Maar wat? Het effect
dat de maker beoogde? Kan dat effect van mens tot mens

verschillen? En is de ontvanger een individuele toeschouwer
of maatschappij als geheel? Ook deze denkrichting wordt
moeilijker naarmate je er langer over denkt.

In de wetenschap zijn er min of meer heldere kwaliteits-

criteria. Een resultaat moet reproduceerbaar zijn d.w.z. dat

iemand die dezelfde onderzoeksmethode volgt tot dezelfde

conclusies komt. Een theorie moet falsificeerbaar zijn, d.w.z.
dat de onderzoeker aan moet kunnen geven onder welke

dan ook al een paar eeuwen een nog onbeslist debat. Waar

Het vocabulaire van de mens verrijkt bij elke ervaring, elke
toegezegde nieuwe baan en iedere studie waar iemand

zich blind in stort. Sommige woorden zijn toepasbaar in

meer dan een hokje. Zo ook kwaliteit, een term waar wij in
de kunstsector rechtovereindstaande nekharen en stijve

een subjectieve werkelijkheid, naar ‘dat wat zou kunnen’.

En dan kom je niet ver met eisen van reproduceerbaarheid
of falsificatie.

Ook is creativiteit niet voorbehouden aan kunstenaars.

persoon.

Maar hoe zit dat met kwalitijd? Een zichtbaar verschil in

spelling, die er niet aantrekkelijker op wordt, en een wereld
van verschil in betekenis.

In de krap 15 jaren die Stichting Per Expressie, ontstaan

uit de grijze massa van Ide Koffeman en omarmd in het
hart van vele Amersfoorters, de stad heeft verrijkt zijn

er vele vormen geweest van zowel kwaliteit als kwalitijd.

Kwaliteit genoeg om de gemeente te tonen dat de creatieve
jongeren uit de stad een plek hebben voor hun ideeën,

kwalitijd door de gulheid die iedereen betrokken met de

stichting toont. Anders dan kwaliteit richt kwalitijd zich op
investering in anderen. Per Expressie is de puurste vorm

kwaliteit dan een op schrift gesteld of mondeling gedeeld
idee.

Kwaliteit in de kunst is dus misschien wel het vermogen

eigen leven te gaan leiden. Maar als dat zo is, dan kunnen

ook belangrijk om een kunstwerk te documenteren, zodat
degenen die er niet bij waren (podiumkunst) of er niet

naartoe kunnen reizen er toch kennis van kunnen nemen.
En zo arriveren we tenslotte bij een interessant actueel

debat, namelijk dat over intellectueel eigendom. Vanuit het

gezelschap ontstaan dan ook vaak gemakkelijk de prachtig-

om ideerecht, auteursrecht of beeldrecht te beschermen.

meest surrealistische voorstellingen te produceren. In goed

ste ideeën en vergezichten, of dat nu tijdens een wandeling
is of aan de stamtafel.

Maar vaak houdt het daar op. Het was een geanimeerd

gesprek. En volgende keer hebben we weer een geanimeerd
gesprek. Een rudimentaire maat voor kwaliteit in de kunst

verdienmodel van de kunstenaar kan het aantrekkelijk zijn
Vanuit de potentie die een idee heeft om zich te verspreiden en zo steeds meer bestaanskwaliteit te verwerven is
het echter beter om het idee zo kopieerbaar mogelijk te
maken.

Voor wie hecht aan de roem is er de creative commons

is misschien ook niet het hebben van een idee, maar eerder

licensie die steeds verwijst naar de oorspronkelijke beden-

krijgt daarmee een bestaanskwaliteit.

werk worden geconfronteerd om te bepalen hoe lang het

het ook daadwerkelijk vorm geven aan dat idee. Het idee

Een gedeeld idee is namelijk meer dan zomaar een parti-

culier idee. Het komt los van de oorspronkelijke bedenker en

van kwalitijd, een plek waar alle jonge talenten terecht

kunnen wanneer zij zoeken naar verdieping of uitvoering.

Een van de meest opvallende dingen aan kwalitijd is dat het
vergelijkbaar is met een tamagotchi. De aandacht die het
nodig heeft is niet exorbitant, maar wel continu.

De kwalitijd die Per Expressie blijvend huisvest is die van

grote producties weten te dragen. Sommigen doen slechts

de titel kwaliteit dan niet aan de uitvoering, maar aan de

uiteindelijke kunstwerk - heeft vanzelfsprekend weer meer

Dromen vertellen ons dat ieders brein in staat is om de

grens van perfectie, en dan niet verder. Kwaliteit wordt ook
die ‘al een gevestigde naam hebben’. Gek genoeg hangt

er niet is. En een daadwerkelijk vormgegeven idee - het

we deze gedachte nog wat verder door trekken. Dan is het

de vrijwilligers, liefkozend ‘kroew’ genoemd, die met hun

vaak als geuzennaam toegekend aan uitingen van artiesten

te blijven verspreiden ook als de oorspronkelijke bedenker

wat is’, en dat de kunst daarentegen onderzoek doet naar

onderzoek doet naar een objectieve werkelijkheid, naar ‘dat

tepels van krijgen. Kwaliteit lijkt soms een meetbaar goed.

Een eindig gebeuren dat evolueren kan, maar slechts tot de

bestaanskwaliteit. Het heeft namelijk de potentie om zich

van een idee (over het leven, het heelal en de rest) om een

Kwalitijd
Woorden als ‘mama’, ‘papa’, ‘plassen’, ‘honger’ en ‘yolo’.

En een op schrift gesteld idee heeft nog weer wat meer

onbruikbaar zijn. Je zou kunnen stellen dat de wetenschap

Adinda van Wely
In ons leven leren we op vroege leeftijd al woorden.

kan een eigen leven gaan leiden in de hoofden van anderen.

onuitputtelijke energie en charmes lachend de lasten van
enkele producties mee, anderen blijven een decennium

voordat ze hun vleugels uitslaan. Ze ontdekken, ontwikke-

len en breiden uit door zelf aan de slag te gaan, vaak buiten
Amersfoort. De genereuze jongeren die hun tijd besteden

aan het creëren van een podium voor anderen is het resul-

taat waar ik als bestuurslid van Per Expressie het meest van
onder de indruk ben.

ker. En vervolgens is het aan de mensen die met het kunstrelevantie houdt, en hoe lang haar diverse bestaanskwaliteiten de tand des tijds doorstaan...

Bestuurslid Stichting Per Expressie

Onno Maurer

directeur Museum Flehite

Kunst of kitsch; naam of kwaliteit…?
Afgelopen voorjaar organiseerde Museum Flehite de ten-

Achteraf moet echter in alle oprechtheid worden vastge-

Die authenticiteitsvraag is in zichzelf een lastig en domi-

kingen. Het veelbekeken AVROTROS programma bestond 30

Herman Kruijder wel degelijk een inschattingsfout was.

is gerelateerd aan de naam van de maker. In de internatio-

toonstelling 30 jaar Tussen Kunst en Kitsch in 101 ontdek-

jaar en de veertien experts wilden dat gedenken met een
tentoonstelling in het Amersfoortse museum.

In de tentoonstelling en het begeleidende boek waren de

categorieën kunst en kitsch vrijwel moeiteloos van elkaar
te onderscheiden; slechts in een enkel geval raakte de

bezoeker in verwarring en moest wat langer gekeken en
nagedacht worden alvorens het juiste kwaliteitsoordeel

steld dat de toewijzing, gedurende bijna vijftien jaar, aan
Want eenieder die het oeuvre van Kruijder goed kent, kan

municatieve power van het ‘merk’- de materiële waarde en

op het pad van de kunstexpert kan liggen. Kwalitatieve

werk.

voor een Kruijder houden. Maar juist dát is de valkuil die
beoordelingsfouten zijn inherent aan het vak van connaisseur en conservator. Voorbeelden te over van historische
inschattingsfouten.

Zeer ervaren museumdirecteuren verwierven werken van

lees- en vooral kijkervaring de kennis en het oordeelvermo-

Beroemd is het voorbeeld van de aankoop van een Vermeer

gen bezitten om een object al dan niet toe te laten tot de

selecte wereld van de échte kunst. Zij zijn de scherprechters
aan wier oordeel niet getwijfeld mag worden.

Die positie is natuurlijk niet zonder risico. Blind afgaan op
het oordeel van experts van een kunstbeoordelingspro-

gramma als Tussen Kunst & Kitsch, een veilinghuis of een
kunsthandel kan wel eens tot schade leiden. Een verzeke-

ring tegen beoordelingsfouten sluit de gemiddelde kunstkoper in de regel niet af.

Museum Flehite kocht in 1992 bij veilinghuis Christie’s een
olieverfschilderij van de bekende Nederlandse expressi-

onist Herman Kruijder (1881-1935). Het gesigneerde werk,

een gezicht op Amersfoort, werd door het gerenommeerde

schilders die later de makers helemaal niet bleken te zijn.

door Boijmans-directeur Hannema, die met een werk van
meestervervalser Han van Meegeren te maken bleek te

hebben. En hoeveel Rembrandts zijn niet door Ernst van de
Wetering, de leider van het sinds de jaren zestig actieve

Rembrandt Research Project, van de naam en faam van de
grote meester ontdaan. Het is van alle tijden dat kenners
bewust door vervalsers op het verkeerde been werden

gezet; het is voortschrijdend kunstwetenschappelijk inzicht

inderdaad sprake was van een ‘vervalsing’. Een kunsthan-

delaar had in de jaren vijftig dit door L’hoëst in consignatie

gegeven schilderij verdonkeremaand en van een ‘duurdere’
naam, namelijk die van Herman Kruijder, voorzien. De

kwaliteit van de beoordeling had sterk te wensen over-

gelaten: het juiste schildershandschrift was niet door de

experts van het veilinghuis herkend. Een kostbare beoordelingsfout, die als positieve bijkomstigheid had dat het

Amersfoortse museum opeens een vroeg expressionistisch
werk bezat van de onder de rook van Museum Flehite (in

de Coninckstraat) geboren schilder Engelbert L’hoëst. Deze

case bewijst dat de connaisseur zich in een precaire positie
bevindt. De kunstkenner wordt geacht –vaak opererend

in een krachtenveld van grote financiële belangen- het bij
het rechte eind te hebben als het gaat om de kwalitatieve
beoordeling van een kunstwerk, of zoals in het Kruijdervoorbeeld: de juiste ‘auteur’ van het kunstwerk aan te

wijzen. Met andere woorden: de authenticiteit van kunstwerk en maker bevestigen.

Hoe verhoudt het museum zich vervolgens tot die kwalitatieve uitspraak van de professionele intermediair? De staf
van Museum Flehite ging bij de aankoop van de Kruijder

destijds af op de expertise van het veilinghuis, maar was

zelf natuurlijk eveneens verantwoordelijk in het besluitvormingsproces rond deze kunstaankoop.

Samen met het veilinghuis bleek men het niet goed gezien
te hebben en is, zo zou het geformuleerd kunnen worden,

de unieke Kruijder-kwaliteit ten onrechte afgelezen in het
stadsgezicht dat door een andere ‘schildershand’ vervaar-

digd bleek te zijn. De foutieve beoordeling was in dit geval

overigens het gevolg van een vervalste signatuur en de stilistische verwantschap tussen het vroege werk van L’hoëst
en het oeuvre van Kruijder.

opbrengst bij een gesigneerd en geautoriseerd kunstwerk.
Een kleine meester kan in de veilingzaal niet op tegen een

grote meester als het om de prijs gaat waarvoor het wordt
afgehamerd. En ook de waardebepaling door de experts

van het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch wordt

grotendeels bepaald door het kunsthistorische formaat dat
de naam van de maker vertegenwoordigt.

Er valt veel te zeggen voor een geheel andere focus en

prioriteitstelling bij de beoordeling van kunst. Zeker in de

museumwereld, waar het toch vooral zou moeten gaan om
het tonen en verwerven van artefacten en kunstwerken

die hun waarde ontlenen aan begrippen als schoonheid,

zeggingskracht, verbeelding en historische vertegenwoor-

het kunstwerk staat, naar mate de jaren vorderen, almaar

Maar het zal nog niet meevallen, ook niet voor onafhanke-

inzicht.

modes en marktinvloeden, de kunst tegemoet te treden en

minder vast, is niet altijd bestand tegen twijfel en nieuw

lijke curatoren, om met een volkomen vrije blik, wars van
volstrekt ‘blanco’ af te gaan op niets anders dan de artistieke kwaliteiten van het kunstwerk.

van een echte Kruijder, totdat de Amersfoortse schilder

van zichzelf. Onderzoek naar de signatuur wees uit dat

Een anoniem werk van een oude meester haalt het niet qua

diging.

een nieuwe toewijzing tot gevolg. De authenticiteit van

geprijsd. Jarenlang was Museum Flehite trots op het bezit

zag hangen en het onmiddellijk herkende als een werk

zeer zelden is dat de intrinsieke kwaliteit van het kunst-

dat auteurschap ter discussie kan worden gesteld met soms

veilinghuis als Kruijder aangekondigd en ook als zodanig

Engelbert L’hoëst (1919-2008) het schilderij in het museum

nale kunstmarkt bepaalt de kracht van de naam –de com-

het schilderij met de kennis van nu toch onmogelijk nog

geveld kon worden. In deze televisieformule wordt de leek

echter bijgestaan door experts die op basis van jarenlange

nant fenomeen. De economische waarde van het kunstwerk

‘Amersfoort in wederopbouw’
Engelbert L’hoëst
Olieverf op doek, 65x50 cm;
1947
(gesigneerd l.o. H. Kruijder;
valse signatuur)

Voorzitter College van Bestuur
Meridiaan College Amersfoort
Kunstverzamelaar

Conservator van Museum De Wieger in Deurne

Lex van de Haterd
De kunstenaar heeft altijd gelijk

Beroepshalve ben ik dagelijks bezig met het thema

‘Onderwijs en kwaliteit’. In het onderwijs is het begrip

kwaliteit te definiëren en te meten. Natuurlijk is er discussie over, toch bestaat er een bepaalde mate van consensus

over wat kwaliteit in het onderwijs is. De kwaliteit van een

docent is zelfs wettelijk vastgelegd in de wet BIO (Beroepen
in het onderwijs). Daarin staat dat een goede docent peda-

gogisch, vakinhoudelijk, didactisch en organisatorisch competent moet zijn. Hij moet kunnen samenwerken, kunnen
reflecteren op zijn eigen gedrag en zorgen voor zijn eigen

professionele ontwikkeling. Iedereen die in het onderwijs
werkt zal bevestigen dat de kwaliteit van het onderwijs
alles te maken heeft met de kwaliteit van de les en ook

niemand heeft er moeite mee om te erkennen dat je overdracht van kennis, vaardigheden en houding kunt meten

met toetsen, werkstukken, presentaties e.d.. Het resultaat
daarvan is een belangrijke indicator voor kwaliteit.

Het onderwijs koppelt daar ook een norm aan. Een proef-

werk of een werkstuk is voldoende of onvoldoende. Een

leerling slaagt of zakt voor zijn examen. Het gemiddelde
overgangspercentage op een middelbare school en het

slagingspercentage op het eindexamen in het voortgezet

onderwijs liggen rond de 90%. Deze norm komt ook terug
in de ambities van scholen: veel scholen (ook de mijne)

ders Van Eyck behoorden in de 15e eeuw tot de eerste

kunstenaars die perspectief konden schilderen, de kunst

van daarvoor werd sindsdien primitieve kunst genoemd.

kunstenaar altijd gelijk. Hij kan zelf bepalen wat kwaliteit
is. “Ik noem mijzelf kunstenaar, dus ik ben kunstenaar.”

De museumdirecteuren hebben daar vanaf de tweede

Perspectief bleef eeuwenlang een algemeen erkend kwali-

helft van de 19e eeuw nog een schepje bovenop gedaan.

zonder perspectief schilderen, ze plaatsten hum compositie

zijn werk in een vitrine of in een spotlight aan de muur.

teitscriterium. Rond 1908 ging een groep jonge kunstenaars
bewust in het platte vlak en noemden zichzelf kubisten. Er

is niemand die nu zal zeggen dat kubistische werken kwali-

teit ontberen omdat er geen of weinig perspectief in zit. Tot
halverwege de 19e eeuw gold het ook als een kwaliteitscriterium als de werkelijkheid natuurgetrouw nageschilderd
werd. Als grote Vlaamse expressionisten zoals Constant

Permeke en Gustave de Smet rond 1920 hun boeren met

onnatuurlijk grote handen schilderen om hun verbinding

met het land dat ze bewerken, te versterken, dan heet het
bewust gekozen deformatie. Als een kunstenaar geen

details tekent, noemt hij het werk gestileerd of geabstra-

Ze hebben de kunstenaar op een voetstuk geplaatst en

De overheid ging nog verder en gaf er vanaf de jaren zestig
van de vorige eeuw subsidie voor. Zonder kwaliteitseisen

te stellen, want ojee, de politiek moet zich vooral niet met

kwaliteit bemoeien. De kunstenaar laat zich niets opleggen.
En de kunstwereld steunde hem in die opvatting.

Het enige wat de kunstenaar niet kon en niet kan afdwin-

gen is de waardering van het publiek. Komt het naar zijn
kunst kijken? Koopt het zijn werk?

In de kunst bestaan geen absolute normen voor kwali-

heerd. Als het helemaal niet meer lijkt op de realiteit, dan

teit. Er bestaan wel normen, maar omdat de kunstenaar er

eenvoudig naar de werkelijkheid te herleiden, dan noemt

zijn ze niet absoluut. Dat betekent echter niet dat de kun-

noemt hij het abstract. En als het wel lijkt, maar het is niet
hij het magisch-realistisch of surrealistisch.

Kortom, de kunstenaar heeft zichzelf onaantastbaar

gemaakt. Wat hij ook doet, als hij het bewust doet, heeft de

bewust van kan afwijken zonder aan kwaliteit te verliezen,
stenaar onaantastbaar is en zich niet hoeft te verantwoorden. Dat betekent niet dat wij (als publiek, ballotagecom-

missie, kunstcriticus of museumdirecteur) de kunstenaar
niet mogen beoordelen

langs de lat van de eerder

stellen zichzelf ten doel minimaal op het landelijk gemid-

genoemde kwaliteitscriteria

delde te scoren. Als een onderwijsafdeling van een school

(compositie, perspectief,

daar onder zit, dan is er een probleem. In de ogen van de

techniek, etc.). Dat moeten

leerlingen en de ouders, van bestuur en directie, maar ook

we juist wél doen. En de kun-

in de ogen van de docenten zelf. Het probleem vraagt om

stenaar heeft in mijn ogen

een analyse en een plan van aanpak. De kwaliteit moet

de morele plicht te luisteren,

omhoog, daar zijn ieders inspanningen op gericht.

te overwegen en de dialoog
aan te gaan. Daarin wordt

In de discussie over kunst en kwaliteit bestaat een zekere

hij gedwongen te reflecteren

consensus over de criteria waarmee je over kwaliteit kunt

op zijn eigen werk en, dat is

praten. Niemand zal ontkennen dat je met begrippen als

mijn oprechte overtuiging,

compositie, perspectief, kleurgebruik, expressie, origi-

daar wordt hij beter van, óók

naliteit, techniek, stijl e.d. iets over de kwaliteit van een

als hij er uiteindelijk voor

kunstwerk kunt zeggen. Het grote verschil met onderwijs is

kiest zich niets van de feed

dat je er anno 2015 geen meetpunten, geen norm meer aan

back aan te trekken. Want

kunt koppelen.

dat mag hij ook. Daarvoor

In de beeldende kunst bestonden tot ongeveer halver-

is hij kunstenaar en geen

wege de 19e eeuw nog wel normen voor kwaliteit. Die

docent.

werden bepaald door de academische traditie. Vanaf de
ontwikkeling van de moderne kunst halverwege de 19e

eeuw en nog meer vanaf het ontstaan van de avant-garde

in het eerste decennium van de 20ste eeuw verdwenen de
normen voor kwaliteit. Je kon wel over kwaliteit praten,

maar je kon er geen goed of slecht meer aanhangen. Dit

valt mooi te illustreren aan het begrip perspectief. In de
middeleeuwen ontbrak het perspectief nog, de gebroe-

John Konijn
Magician woods

Kunstliefhebber, organisator tentoonstellingen

Henk Logman

Jemig wat een troep!

naar een klik met de kunstenaar; die verbinding maakt dat
ik daardoor het werk vaak meer en anders ga waarderen.

Het zou zomaar een opmerking kunnen zijn die ik tijdens

zou je een waarborg voor kwaliteit kunnen noemen. Maar

een expositie maak. Ik kwalificeer daarmee het tentoon-

een andere selectiecommissie niet net zo makkelijk tot een

gestelde werk vanuit een onderbuik gevoel. Het zegt niets
over de kwaliteit van het werk, het zegt vooral iets over
mij, de beschouwer.

staat genoten opleiding per definitie voor kwaliteit en had

andere selectie kunnen leiden? Tussen de 35 aanmeldingen
zaten in mijn ogen bijna alleen maar goede kunstenaars

en ik vond het een spannende en verantwoordelijke taak

Mooi of lelijk...is that the question?

Waarom is iets mooi, of lelijk, of beter nog waarom vind

kunstacademie in Nederland of België hebben afgerond.

Andere criteria waren: een korte motivatie waarom ze mee

Soms heeft het te maken met mijn gemoedstoestand van

die dag, met de voorkennis die ik over een kunstenaar heb
of met de ruimte waar de kunst getoond wordt.

Ik ga regelmatig op atelierbezoek bij kunstenaars; dat

waar iemand (mee) bezig is, ik ga in gesprek en ik krijg zo

Beetje veilig, deze bijdrage beginnen met een citaat van

Picasso. Ik voel mij daarmee in elk geval in goed gezel-

schap als ik erken dat ik het niet weet en nooit helemaal zal
weten. En ook niet zo’n behoefte (meer) heb om er hardop
over te praten.

Deze bescheidenheid kreeg ik overigens niet cadeau: toen

ik 25 was hield ik er stelliger opvattingen op na dan veertig
jaar later. Kunst moest de werkelijkheid onthullen die niet
direct zichtbaar was, de wortels van neokolonialisme en

loze kunst, mooi of lelijk, de moeite waard of zinloos: in een
split second kon er een oordeel geveld worden.

Met die handicap begon ik dus aan mijn loopbaan als

kunstbeleving en de contacten erover met anderen. Dat wil
ik graag zo houden, omdat dat de levendigheid er in houdt
en voor mij de leukste gesprekken oplevert. Kunst mag

schuren, kunst mag verfoeid worden, kunst mag kritiekloos
mooi gevonden worden... Zolang het iets teweegbrengt

vind ik het al goed en heeft het in die zin aan mijn kwaliteitstoets voldaan!

te verbazen, te laten prikkelen, te shockeren of op andere
gedachten te laten brengen. En ik geef toe: soms kan ik

kijken tot ik een ons weeg, maar kom ik pas verder als ik mij
op weg laat helpen. Door de woorden van de kunstenaar

zelf, door een kunstcriticus die mij duidelijk maakt ‘dat ik
niet weet wat ik zie’.

Een kunstwerk bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk

te maken is en veel geld kost. Kwaliteit in een kunstwerk is
niet alleen wat de maker erin stopt en de technische vaar-

digheid waarmee dat gebeurt. Het is ook de rijkdom die de
kijker eruit weet te halen.

Maar aan alle mildheid in de beoordeling komt een eind.

voortreffelijk van kwaliteit zijn, zijn ze meteen ook niet te

Fijn om met een troostrijke gedachte te kunnen eindi-

gen: ik begrijp dat de laatste Biënnale van Venetië vooral

interessant was omdat het veel ging over de positie van de
kunstenaar in deze tijden van geweld en mondiale proble-

men. Met bijdragen van veel buiten-Europese kunstenaars.

laatst in het Fotografencafe in de Sint Aegtenkapel uit dat

Dus ook wat we veertig jaar geleden vonden was niet

kunst en kwaliteit. Neem de tijd! Carla Kogelman legde ons

dat ene moment, als alles klopt kwaliteit te leveren.

www.staalkaartkunstenkrant.nl

tiviteit maakt het juist ook leuk en boeiend als het gaat om

kunst-kijker. En dàt is het eerste wat ik nu wil zeggen over

maken’. Dagen lang nog niet fotograferen, om dan pas, op

www.stadsgalerij.nl

lende rol spelen. Dat maakt mijn definitie van kwaliteit bij

genieten.

een sleutel van haar succes is ‘de tijd nemen om een foto te

webadres :

Feit blijft dat ik voornamelijk afga op mijn intuïtie

teit aan af te meten.

Die opstelling had wel het bijkomende ‘voordeel’ dat je

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

Subjectiviteit

Vrij naar Buddingh: kunstwerken zijn als oesters. Als ze niet

als kijker tot snelle oordelen kon komen. Nuttige of nutte-

correspondentieadres :

aan kwaliteit?

onderdrukking blootleggen, zal ik maar zeggen. Inderdaad:

behoorlijk dwingende en eenzijdige normen om daar kwali-

verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.

vakmanschap is of niet? Staan bezoekersaantallen gelijk

Hans van Helden

“Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden”.

StaalkaartKUNSTENkrant. De StaalkaartKUNSTENkrant

vakmanschap een kwaliteitsnorm? En wie bepaalt dan wat

voorbaat subjectief en moeilijk toetsbaar. Maar die subjec-

een kijkje in de keuken van de kunstenaar. Ik ben op zoek

De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de

nieuwing belangrijk bij die beoordeling of originaliteit? Is

werk van een beginnend kunstenaar gefascineerd staan?

aarde met alle gemak door en blijf ik voor een bescheiden

criteria en een ter zake kundig geachte selectiecommissie

Colofon

een kunstenaar? Als veel mensen het werk mooi vinden,

waarbij mijn zintuigen een belangrijke, zo niet allesbepa-

geeft mij een indruk van hun leef/werkomgeving. Ik zie

Voorzitter Stichting Kunst in Amersfoort

Kwaliteit zal zich soms ook nog moeten bewijzen; hoe

ik dat? Waarom loop ik bij de grootste kunstwerken der

willen doen met de expositie en een website of facebookpagina waarop recent werk te zien is. De combinatie van deze

is een zeer subjectieve waarneming.

zegt dat dan iets over de kwaliteit? Misschien wel. Is ver-

tijdens de expositie gedaan.

De deelnemers moesten in 2015 een opleiding aan een

het daarmee iets over kwaliteit...tja, wel voor mij, maar het

Gelukkig dachten er nog twee andere mensen met me

sterk, dat ik zomaar kon beslissen over het lot van anderen.

het publiek het daarmee eens is; die kwaliteitscheck wordt

Pop-up expositie van “De Belofte” in Kunstliefde in Utrecht.

meestal gerelateerd aan emotie, mijn emotie. Maar zegt

vaak exposeert een kunstenaar en hoeveel exposure krijgt

hebben gemaakt van exposanten, maar ben benieuwd of

een commissie die 20 kunstenaars selecteerden voor een

extravert of bescheiden, serieus of humoristisch. Het is

om een weloverwogen selectie te maken. Ik voelde heel

mee. Ik vind dat we een kwalitatief goede samenstelling

Onlangs had ik de eer om deel te mogen uitmaken van

Ik beleef kunst als iets positiefs of negatiefs, mooi of lelijk,

‘De tijd nemen’: dat lijkt me niet alleen voor de kunste-

naar, maar ook voor mij als kijker een goede stelregel. Ik

Refererend aan oorlog, verwoesting, of verloren idealen.

helemaal onzinnig, en mag weer onderdeel van het discours
over kwaliteit uitmaken.

Kunstenaar: laat je vooral niet remmen door al dit gepie-

ker over kwaliteit. Picasso staat aan je kant: “Het is mijn

leerde geleidelijk aan dat ik veel meer zie als ik mijn eerste

ongeluk, en waarschijnlijk mijn grote geluk, om de dingen te

geeft dat goed weer. Ik zou daar zelf kunnen zitten: kijkend

dingen in mijn schilderijen zoals het mij bevalt. Die dingen,

oordelen weet op te schorten. Deze foto van Ruud Arends
naar Rothko van wie ik nog niet veel snap. Bereid om me

gebruiken zoals mijn hartstocht me zegt te doen. Ik stop alle
het is dikke pech voor hen, ze zullen erin moeten berusten”.

