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Interview Grayson Perry 
overgenomen uit NRC, Titia Ketelaar Origineel zijn is een marteling

“Ik denk visueel: al bij de eerste krabbel in mijn schets-
boek heb ik een sterk idee over hóé ik het wil maken.” Een 
wandkleed, vertelt hij, kost twee, drie maanden om te 
tekenen. Een pot drie weken om te maken – het denkproces 
buiten beschouwing gelaten.

De twee werkwijzen vragen een ander soort creativi-
teit. “De computer vecht niet terug: je krijgt oneindig veel 
mogelijkheden voorgelegd, en daarmee de verleiding dat 
je denkt dat je perfectie kunt creëren. Met het risico dat je 

De Britse kunstenaar Grayson Perry wil kunst maken die 
zo toegankelijk mogelijk is. Zijn wandkleden en vazen, nu te 
zien in het Bonnefantenmuseum, leveren scherp commen-
taar op de Britse klassenmaatschappij.

‘Origineel zijn is een marteling’

De travestiet die potten bakt. Zo staat de Britse kunste-
naar Grayson Perry onder het grote publiek bekend, sinds 
hij als Claire – gehuld in een roze kleinemeisjesjurk met 
pofmouwen en strik in het haar – in 2003 de Turner Prize in 
ontvangst nam, de belangrijkste Britse prijs voor moderne 
kunst. Hij was burgerlijk tuttig en ontwrichtend tegelijk.

Dat is Perry’s kunst ook: klassiek geïnspireerde vazen 
en kleurige wandkleden met stripachtige figuren, die op 
het tweede gezicht een canvas blijken te zijn voor scherp 
satirisch commentaar op de Britse klassenmaatschappij, 
op consumptiedrang, op seksualiteit en identiteit, en op 
de kunstwereld zelf. Vanaf vandaag is zijn werk te zien op 
een grote overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmu-
seum in Maastricht.

Het is toegankelijke kunst, vindt hij zelf. Perry wil aanslui-
ting zoeken bij de man op straat, moderne kunst ontsluie-
ren. “Wat ik maak is niet moeilijk te begrijpen. Een vaas is 
een vaas. Ik kopieerde het klassieke ontwerp rechtstreeks 
uit een boek. En men heeft waarschijnlijk al eens een wand-
kleed gezien. Mijn werk gaat over dingen, het is figuratief.”

Hij zegt: “In de kunstwereld vindt men dat licht bescha-
mend: als kunstenaar hoor je je uiterste best te doen moei-
lijk te zijn. Wil men dan niet dat mensen komen kijken? 
Soms is een tentoonstelling zo’n ontmoedigende ervaring. 
Dan sta je buiten en heb je het gevoel huiswerk te hebben 
gedaan. Dat je hebt staan lezen om het op de een of andere 
manier te begrijpen, in plaats van dat het een zintuiglijke 
ervaring was.”

Dat is niet hetzelfde als werk maken voor de bühne, 
vertelt hij in zijn studio in Noord-Londen. “Ik doe wat ik wil. 
Maar het betekent dat ik me er niet voor schaam gewilde 
objecten te maken. Sommige kunstenaars hanteren een 
politiek standpunt: ze vinden het bezwaarlijk dat waarde in 
geld wordt uitgedrukt, in plaats van de intrinsieke waarde. 
Ik zie niet hoe het maken van luxegoederen noodzakelij-
kerwijs iets anders is dan het maken van kunst. Kijk naar 
de geschiedenis, al die grote kunstenaars moesten geld 
verdienen. Het is typisch westers narcisme net te doen alsof 
je niets wilt verkopen.”

Het betekent ook niet dat er geen uitleg bij zijn werk 
staat. Hij haat, háát, het wanneer een kunstenaar zegt 
dat diens ‘werk voor zichzelf spreekt’. “Ik leg het niet tot 
in den treure uit, de fysieke ervaring van het kijken blijft 
belang- rijk. Maar weten wat het idee achter een kunstwerk 
is, vergroot die ervaring. Als je de bijbelverhalen achter de 
oude Hollandse meesters kent, kijk je heel anders.”

Wandkleden

Hij zit – niet als Claire in jurk, maar in broek en trui – 
op een van zijn wandkleden, die losjes over een bank is 
gegooid. Aan de muur hangt een tweede, en een grote ets. 
Zijn stereo staat op een trolley, zodat hij die van zijn pot-
tenbakruimte naar de computer kan rijden. Daarop tekent 
hij de wandkleden, die vervolgens door een wever worden 
vervaardigd.

G R ATI S

overwerkt. Het interessante filosofische moment is weten 
wanneer je moet ophouden. Ik zie een parallel met de 
problemen die jonge kunstenaars nu hebben, met hun 
oneindige keuzes in deze digitale tijd. Je kunt alles ma- 
ken, alles is kunst.”

Hoewel. Drie jaar geleden werd Perry door de BBC 
gevraagd de prestigieuze Reith Lectures te geven, een 
vierdelige lezingencyclus. Hij koos als onderwerp ‘wat is 
kunst’ (“mensen begrijpen niet hoe iets in een museum 
terechtkomt”), en gaf de grenzen daarvan aan. Enigszins 
plagerig (“als er veel hipsters met baard en echtgenotes 
van oligarchen aanwezig zijn, is de kans groot dat het om 
kunst gaat en niet om decoratie”). Maar er zijn sociologi-
sche, filosofische, tribale en financiële grenzen, betoogde 
hij.

Kunst is door een kunstenaar gemaakt, vindt hij. Dat 
is het verschil tussen een pottenbakker die vazen maakt 
en vazen die kunst zijn. “Voor mij kwam het keerpunt 
toen de Craft Council [de instelling die creatief ambacht-
schap promoot, red.] me vroeg bij hen tentoon te stellen. 
Ik dacht ‘nee, dat is conceptueel de verkeerde plek’, ik zou 
een pottenbakker zijn, geen kunstenaar.”

Werkloos

Toen hij begon, werd pottenbakken – net als weven – 
vooral gezien als hobby. Hij leerde het op een avondcursus 
voor amateurs, waar hij door een vriendin mee naartoe 
werd genomen toen hij werkloos was. Perry maakte tot 
dan toe vooral films en beelden.

Hij groeide op in een „boek- en kunstvrij” gezin in Essex, 
het graafschap net ten noordoosten van Londen. En stu-
deerde niet in Londen, maar aan de kunstacademie van 
Portsmouth. Volgens hem zijn dat de redenen waarom 
hij de kunstwereld nog altijd met wantrouwen aan- 
schouwt. Het maakt hem vooral een scherp commentator. 
Zie zijn vaas Lovely Consensus, waarin hij de namen van 
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galeries, dealers en verzamelaars graveerde die bepalen wat 
‘goede kunst’ is.

Het duurde tot zijn veertigste voor hij echt doorbrak. Bij 
de eerste grootste tentoonstelling, in 2001, was de kop van 
de recensie in The Guardian ‘Als ik een hamer had’. Dat zou 
nu een vergissing zijn: zijn vazen zijn gewild. Vorig jaar 
werd Triumf of Innocence bijvoorbeeld voor 82.250 pond 
(104.457 euro) verkocht.

Perry: “Ik had genoeg klein succes om me te prikkelen. 
Mijn echtgenote ondersteunde me financieel.”

De eerste echte erkenning kwam uit Nederland. “Toen het 
Stedelijk me een solotentoonstelling gaf – een belangrijk 
markeerpunt in elke kunstenaarscarrière want dan word 
je door het establishment erkend – wist ik dat ik mezelf 
serieus kon nemen als kunstenaar.” Uit die tentoonstelling 
volgde de nominatie voor de Turner Prize, die hij won.

Hij werd een beroemdheid, 
zijn populariteit nog eens 
verankerd toen hij tv-pro-
gramma’s ging presenteren. 
“Musea vinden dat fijn: het 
brengt veel publiek binnen, 
waarmee de subsidie weer is 
gerechtvaardigd. Helemaal 
nu die subsidie onder druk 
staat.”

Maakt populariteit werken 
lastiger? “Omdat men me 
vrijuit laat gaan? Als een 
lopende band rotzooi laat 
produceren?” Hij moet 
lachen. En dan ernstig: „Elk 
beetje zooi dat uit de studio 
van een beroemde kunste-
naar komt, is geld waard en 
men zal het verzamelen. Ik 
ben heel behoedzaam in wat 
ik de deur uit laat gaan. De 
enige keren dat ik mijn eigen 
voorzichtigheid schend, is 
voor liefdadigheid. Ik heb 
een hele serie gemaakt ‘nog 
een betekenisloze krabbel 
voor liefdadigheid’.

“Maar het klopt hoor: 
onbewust voel je het publiek 
over je schouder meekijken. 

Als student kan je jezelf voor de gek houden dat je alleen 
voor jezelf kunst maakt – de kans dat niet veel mensen het 
zien, is groot. Maar als je weet dat er honderdduizenden 
mensen, de pers, de televisie, voor de deur staan bij je 
volgende tentoonstelling, dan denk je hard na over wat je 
maakt. Het is als twitteren, je moet voorzichtig zijn met 
wat je naar buiten brengt. Mijn taak is mijn werk vernieu-
wend te houden. Niet origineel. Originaliteit is een vrese-
lijke last, dat wens ik niemand toe. Vernieuwend is prak- 
tisch. Origineel is marteling.”

Een tweede taak, zegt hij, is clichés vermijden. “Zoals 
die scène in Star wars waar ze door de asteroïden vliegen 
zonder die te raken.” Hij is “allergisch” voor clichés, omdat, 
zo zegt hij in een van zijn Reith Lectures “mijn moeder er 
met de melkman vandoor ging, één groot cliché”. Kunste-
naars, meent hij, moeten juist dingen zien die anderen niet 

zien. Hun publiek bewust maken van hun wereld en het feit 
dat er een andere wereld is.

In zijn werk speelt hij daarmee, bijvoorbeeld op zijn Wal-
thamstow Tapestry, dat in het Bonnefantenmuseum hangt. 
Het enorme wandkleed vertelt de zeven levensfases van 
de moderne mens, die worden gedomineerd door merken 
– van een Madonna die een Chanelhandtas omklemt tot 
een ‘schip der dwazen’ omringd met de namen van Britse 
banken. “Denk je eens in: over honderd jaar zal men deze 
merknamen net zo raadselachtig vinden als wij nu onbe-
kende Griekse goden.”

Nu zijn de merken duiders voor smaak. Het fascineert 
hem. “Omdat mensen er echt om geven. Ze vinden ander-
mans smaak vré-se-lijk. Maar net zoals bij religie is er geen 
wetenschappelijk bewijs voor ‘goede’ smaak, noch voor 
God. Alleen emotionele investering.”

“ ‘Goede’ smaak is altijd klassegebonden. Het is een 
proces van osmose, hoe langer je in een groep leeft, hoe 
meer je op- en overneemt. Daarom is de working class ook 
blijvend, hele generaties hebben de smaak van de arbei-
dersklasse versterkt.” Idem bij de upper class. De middle 
classes, die naar boven en beneden kijken, gaan af op 
merken in plaats van geërfde intuïtie, signaleert hij.

Hij moet lachen op de vraag of die klassenmaatschappij 
niet heel erg Brits is: “In andere landen denkt men altijd dat 
zij klasseloos zijn. Jullie hebben ook een klassenmaatschap-
pij. Die van ons heeft alleen diepere wortels doordat wij de 
eerste industriële samenleving waren.”

Kunst is ook een kwestie van de smaak van een stam, 
meent Perry. Als genoeg van de juiste mensen in de kunst-
wereld iets goed vinden, dan komt het in een museum. Het 
is de smaak van de kunstelite. Maar, en hij citeert toneel- 
schrijver Alan Bennett die eens suggereerde buiten een 
museum een bord te zetten met de tekst: ‘U hoeft het niet 
allemaal mooi te vinden’.

Grayson Perry: Hold Your Beliefs Lightly.

T/m 25 juni in het Bonnefantenmuseum, Maastricht. 
Inl: bonnefanten.nl
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Casus Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde stond en staat bekend als vernieuwer.  
Hij is met zijn droomfabriek op het schild gehesen en hij 
triomfeerde als de man die én de kunst, én het design, én 
het Nederlandse landschap vernieuwde. Daan Roosegaarde 
was en is het lichtend voorbeeld voor de toekomst. Totdat 
hij optrad in College Tour. Twan Huijs zaagde aan zijn 
vernieuwende potentie; er werd twijfel gezaaid aan zijn 
verlichtende potentie. Niet veel later plaatste ook NRC Han-
delsblad vraagtekens bij nieuw werk van Roosegaarde. Zijn 
bijdrage aan het DWDD pop-up museum zou regelrecht 
ontleend zijn aan een werk van Ger van Elk, wiens erven 
menen dat het patent van het bewuste concept ook alleen 
maar bij Ger van Elk zou liggen.

De casus Daan Roosegaarde is een interessante casus 
omdat het alle voetangels en klemmen laat zien die kleven 
aan vernieuwing, uniciteit, marktwerking en andere 
politieke en management benaderingen van de kunsten. 
En laat hier vooral aangetekend zijn, dat ik de kwestie hier 
bekijk vanuit de positie van de uitvoerend kunstenaar en 
zijn werk.

Een kunstenaar is door de bank helemaal niet bezig 
met vernieuwing. Een kunstenaar maakt zijn werk, kijkt 
waar het verbeterd kan worden, waar er veranderd moet 
worden.  Het werk gaat iets uitdrukken op een manier 
zoals vorig werk van de kunstenaar dat nog niet eerder 
heeft laten zien. Dat kan hem zitten in materiaalgebruik, 
dat kan een andere thematiek zijn, het kan een verande-
ring in handschrift zijn. Het andere in het nieuwe werk 
kan van alles zijn. Het kan zelfs de kunst van de volmaakte 
kopie zijn (een grote deugd in China bijvoorbeeld). voor de 
kunstenaar is wat de 2e lijnmensen vernieuwing noemen, 
is een inherent bijproduct. 

Waar in alle andere sectoren van het maatschappelijk 
leven gezocht wordt naar gemeenschappelijkheden, zoekt 
de kunstenaar naar het ene, naar het unieke. Dat is geen 
geïsoleerde aktie, los van datgene wat er in de wereld te 
koop is. Integendeel. Kunstenaars jatten bij het leven. Zij 
eigenen zich de wereld toe. Zij verwijzen en citeren. Ze 
steken de draak. Als het moet zijn ze zelfs dief van hun 
eigen werk. Het patent waar de nazaten van Ger van Elk 
recht op menen te hebben heeft niet zoveel te maken met 
het kunstwerk zelf, alswel met marktwerking, met eigen-
dom en geld. Even doorzoeken in de kunstgeschiedenis 
leert dat het trucje van Ger al eerder door anderen gedaan 
was. Met een beroep op uniciteit en geestelijk eigen-
dom willen de nazaten van Ger het voor zichzelf houden. 
Als je uitgaat van marktwerking en ondernemerschap is 
daar wel wat voor te zeggen. De schoorsteen moet roken. 
Als je uitgaat van vernieuwing, dan is het de rem erop. 
Marktwerking en cultureel ondernemerschap maken dat 
de kunstenaars zich moeten gaan bezighouden met de 
verantwoording van hun werk, waar er eigenlijk niet veel 
te verantwoorden valt. Zij moeten zich gaan bezighouden 
met het slaan van eigendomspaaltjes rond hun werk.  Een 
laf werkje, want natuurlijk hebben zij dat werk nooit in 
hun eentje bedacht en/of gemaakt. Natuurlijk hebben ze 
zich dingen toegeëigend. Zonder dat proces geen nieuwe 
kunst.

Ron Jagers

Terug naar Daan Roosegaarde. Daan is een kunstenaar 
als elk andere kunstenaar. Hij kijkt om zich heen en eigent 
zich van alles toe. Natuurlijk heeft alle technieken die hij 
gebruikt niet zelf bedacht. Wie dat denkt is naïef. Damien 
Hirst heeft echt die diamanten niet zelf geslepen. Jeff Koons  
zelf brengt niet de transparante kleur op de spiegel gepo-
lijste staaloppervlakte aan. Hij zal er bij staan, oh zeker. 
Maar zelf het polijstwerk ter hand nemen? Laat staan dat 
hij uitgevonden heeft hoe de lak transparant gemaakt kan 
worden. Etcetera. Door zich de hele wereld toe te eigenen, 
creëert Roosegaarde voor zichzelf ook de voedingsbodem 
om nieuwe wegen voor zijn werk te vinden, om nieuwe 
uitdrukkingsvormen te ontwikkelen voor de dingen die hij 
wil laten zien. In potentie is hij een vernieuwer. Maar dan 
komt de marktwerking. Hij onttrekt visueel kapitaal aan de 
wereld en houdt dat vervolgens als cultureel ondernemer 
voor zichzelf. Hij vernieuwt zichzelf met andermans bloed. 
En daar gaat het fout. Daar stokt de vernieuwing. Kunste-
naars als schilder Rob Scholte of fotograaf Hans Aarsman 
zien dat anders. Ook zij zijn schatplichtig aan alle beel-
den die de wereldbol overgaan. Maar zij claimen niet het 
eigendomsrecht. Hans Aarsman geeft de wereld zelfs alles 
terug wat hij voor zijn lens heeft gehad. Open source. Dat is 
een voedingsbodem voor echte vernieuwing, want nu kan 
iedereen doorexperimenteren met de resultaten van deze 
beide kunstenaars.

Rob Scholte formuleert het in het interview met de NRC 
als volgt: 

„Dat is precies het probleem met de huidige kunstop-
vatting: we zien de kunstenaar als een uniek genie, liefst 
iemand zoals Van Gogh bij wie de genialiteit tot waanzin 
dreef. We gaan daar zelfs zo ver in door dat we andere 
verhalen over zijn dood dan de zelfmoord het liefst verdrin-
gen Maar de status van kunstenaar als autonoom schep-
pend individu is een fabeltje: kunstenaars zijn eerder net 
wetenschappers, ze werken aan een gezamenlijk project. 
Dan is het volkomen logisch dat je elementen van elkaar 
overneemt.”

Laatste avondmaal, 2009 

Rob Scholte kocht op braderiën en tweede hands markten borduursels. Hij draaide ze om en laat nu de achterkan-

ten zien. Getekend: Rob Scholte.

presentatie Daan Roosegaarde

werk Ger van Elk



Sanne Schrijver

Guido de Wijs Kwaliteit, crisistijd en zaligheid

 
Sanne Schrijver noteert voor de staalkaartkunsten-
krant wat haar raakt, wat in haar ogen kwaliteit heeft 
en wat dus de moeite van het bekijken waard is.

Elke dag worden er wereldwijd grote hoeveelheden afval geproduceerd. Materialen zoals papier, plastic, glas of elektroni-
sche apparaten vullen vuilnisbakken en containers op een wekelijkse basis.

Daarnaast worden artikelen en apparaten die niet langer werken niet eerst gerepareerd maar direct weggegooid en 
vervangen. Ongebruikt meubilair, defecte apparaten en gedragen kleding kunnen niet alleen worden gerecycled maar ook 
gebruikt worden in nieuwe items. Het principe van het opschonen en verbeteren, ook wel upcycling genoemd, van produc-
ten op een esthetische en ecologische manier geeft ze een nieuwe functie. In tegenstelling tot het cliché dat upcycling iets is 
voor alleen de ambachten zijn er ook ontwerpers en kunstenaars die werken met deze blijkbaar nutteloze materialen.  

Michael Johansson is een Zweedse kunstenaar en hij verzamelt alledaagse voorwerpen, die hij rangschikt, verwerkt 
en plaatst in een nieuwe context. In die context krijgt het werk naast een nieuwe betekenis, een eigenheid en wordt het 
opnieuw waardevol. Hij wordt geïnspireerd door tegenstellingen en onregelmatigheden die hij in het dagelijks leven aan-
treft; dezelfde kleuren of patronen van twee verschillende objecten, mensen die elkaar passeren gekleed in dezelfde kleren 
of een parkeerplaats vol met rode auto’s. Michael Johansson maakt hier installaties van, ook wel “real life Tetris” genoemd. 
Tetris, een primair gekleurd, geometrisch video spel uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Johansson kiest ongewone objecten 
die methodisch en nauwkeurig zijn samengesteld en opgestapeld in een keurig geordend, op kleur gerangschikt blok. Hij 
stapelt ping-pong tafels, wasmachines, dozen, schappen, koffers, keyboards, computers, TV’s en soms auto’s om een com-
pleet, kleurrijk geheel te creëren. 

  

‘Kwaliteitsgarantie: bent u 

niet tevreden neem het artikel 

en de kassabon mee naar 

de winkel en u krijgt het 

aankoopbedrag terug.’ 

Oeps! Toen mijn vrouw en ik het schilderij dat we 
zojuist gekocht hadden in kunstwinkel ‘Art & Design’ 

aan de muur hadden gehangen, ja, toen bleef het 
even stil. We durfden onze teleurstelling niet 
meteen te laten blijken. Ik haalde het werk 
van de muur en hing het boven de leunstoel, 
mijn vrouw hing het tussen de twee glas-in-

loodramen in de keuken en ik probeerde tot slot 
de alkoof naast de wenteltrap. Nee, het vloekte overal, het 

weende onwennig, het had duidelijk heimwee. De kleu-
ren van het werk waren in ons huis ook niet zo fluwelig 
meer. De afbeelding oogde koud, lelijk en onvoltooid. We 
waren beiden spontaan op dit acrylschilderij gevallen. 
Eclatant, vijf vissen die leken op zwoegende mannetjes, 
sierlijk gerangschikt op een antieke schaal. De prijs viel 
mee, 500 euro. Ik hoorde mezelf zeggen: “Kopen!” en even 
later scheurde een glimlachende verkoper, die onlangs zijn 
kwijnende galerie in crisistijd had omgetoverd tot een 
succesvolle artshop in zaligheid, een vel inpakpapier van de 
moederrol.

Spontane aankopen zijn niet per se de meest geslaagde 
aankopen. Eerst zei ik nog dat we er misschien een lijst 
omheen moesten laten maken. Of dat we er wellicht een 
periode aan moesten wennen, net als bij een nieuw huis-
dier; het doek moest vast incultureren. Maar tijdens de 
koffie siste ik: “Het werk heeft geen kwaliteit”. Kwaliteit? 
Euhm, dat wist ik niet zo goed. Ik mompelde iets over deug-
delijkheid en ambachtelijkheid en meerderwaardigheid. 
Tja. Uiteindelijk stotterde ik: “Nou gewoon, góéde kunst.” 
Goede kunst? Een kunstwerk moet met vakmanschap 
gemaakt zijn, het moet esthetisch en inspirerend zijn, her-
kenning oproepen, ontroeren en fascineren. Het symboli-
seert onze liefde, weerloosheid en kracht, het troost na de 
dood van mijn zusjes, het magnetiseert, betovert en leidt 
tot dagdromen, het verbindt jou en mij intens en eeuwig. 

Maar ‘die vissen’ brengen we terug. Helaas, de sticker van 
de ‘Kwaliteitsgarantie’ zat niet op het vissenschilderij van 
‘Art & Design’, maar op de ‘Vers uit de Italiaanse keuken 
Pasta Carbonara van Albert Heijn’.



portfolio: Bram Petraeus

Bram Petraeus  in de kamer van 
wethouder Houwing

10 06 2016 | 29 07 2016

Bram Petraeus (1987) is een freelance 
fotograaf. Als fotojournalist is hij 
gespecialiseerd in reportage en portret-
fotografie.
Werkgevers van Bram: AD Amersfoortste 
Courant / Utrechts Nieuwsblad, Hollandse 
Hoogte, Dagblad Trouw.

Prijzen
    -2013 De Zilveren Camera, 
categorie Dagelijks nieuws (serie)
    -2011 Met het Oog op Amersfoort award, 
nominatie
    -2010 Met het Oog op Amersfoort award.

Meer werk van hem is te zien op:
http://www.brampetraeus.nl

Het werk van Bram is op iedere vrijdag te Bekijken tussen 15:00 en 17:00 uur. 

meldt u Bij de Balie van Het stadHuis.



portfolio: Joke Rijneveen

Joke Rijneveen maakt olieverfschilderijen op doek of 
paneel. In haar actuele doeken zien we fascinerende 
non-conformistische corpulente vrouwen, vastgelegd in 
oogstrelende kleuren. De vrouwen wachten, verhullen 
verlegen of onthullen schaamteloos, bespotten, lonken 
en betoveren. Daarnaast zijn terugkerende thema’s in 
haar werk: de zee, het strand en de duinen, vogels en 
circustenten.

Er zijn twee werelden in haar schilderijen. In de ene 
wereld wachten lege huizen of circustenten op mensen 
die sterk genoeg zijn om te kunnen aarden in afgelegen 
landschappen. In de andere wereld heersen de zonderlinge 
vrouwen met steekspelstaken, stokpoppen en commedia 
dell’arte-maskers.

Joke Rijneveen voltooide in 1998 haar studie 
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en 
behaalde in 1973 haar diploma van de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amersfoort.

www.jokerijneveen.nl

De laatste koffie voor Ameland

De terugtocht

Pelikaan (gered)

Leda en de zwaan

Een dagje naar het strand



portfolio: Kedo Erné

Kedo Erné (14-11-1935) is van oorsprong opgeleid als 
beeldhouwster in Den Haag en in München. Zij werkte als 
docent aan de hogeschool voor de kunsten in Hilversum, 
(afdeling  Beeld Media Technologie) en Utrecht,  (afdeling 
Leraren opleiding). 

Zij is sinds 2008 overgestapt naar de Fotografie. En 
volgde lessen op de “Fotoschool-Keistad” te Amersfoort. 

Haar idee over fotografie is:  Alles kan en mag, er zijn 
geen regels. Alles wat zij met de camera en eventuele 
bewerking kan doen om een nieuw “BEELD” te maken is 
gepermitteerd.

Haar fascineert, de reflectie en  vervreemding om haar 
heen.

Zij is sinds 2013 lid van Galerie Absoluut.

 



portfolio: Willem Wits
Willem Wits, regisseur van beeld en geluid, was onlangs te gast in de kamer van wethouder Bertien Houwing

Eens in de zoveel tijd komt er een bijzonder, eigenwijs talent bovendrijven. Willem Wits bewijst op zijn tweede solo album Jochie Toch dat hij er zo één is. Waar Wits op zijn debuut Card-
board Boy zijn tumultueuze puberteit verwerkt, en daarmee een bescheiden hit had in de avant-garde scene, grijpt hij op Jochie Toch terug naar de tijd daarvóór, om zijn heden te verkla-
ren. De vijftien kinderliedjes voor volwassenen verhalen met spitsvondige teksten over de innerlijke strijd van Willem Wits, vol humor, ironie en zwartgallige eerlijkheid. 

Willem is niet alleen muzikant. Willem is kunstenaar. Willem is niet zomaar kunstenaar, hij is op vele fronten actief. Hij is een multikunstenaar. Willem is geen designer in de zin van 
mooimaker. Willem is een kunstenaar die ook de neuroses wil laten zien. dat heeft hij niet alleen in zijn muziek, niet alleen in zijn filmpjes en niet alleen in zijn beeldend werk. Samen met 
zijn vader maakte Willem de wonderbaarlijke getekende wereld bij het project Jochie Toch. Zijn filmpjes zijn hilarisch. Zeker. Maar zij zijn meer dat dat. Zijn filmpjes zijn geen filmpjes hol-
lywoodstyle, integendeel. De filmpjes rammelen, piepen en kraken. Zo heeft hij onlangs een filmpje gemaakt waarop hij om en om op een aan- en een uitknopje drukt. continu, 8 uur lang. 
een visuele ‘dwangneurose’ die je ook terugvindt bij de Piemeltjes Van Dertig Meter. Zij zijn neurotisch.



Niets nieuws onder de zon Carolien de Boer  
Adviseur Cultuur, Gemeente Amersfoort

Vernieuwing in kunst en cultuur

Wim Pijbes verwonderde zich onlangs in een column 
voor de NRC (Het Blad, april ’16) over de achterkant van vier 
panelen van Jheronimus Bosch. De achterkanten van Bosch’ 
Visioenen van het hiernamaals, geschilderd tussen 1505 en 
1515, deden hem denken aan de dripping paintings van Jack-
son Pollock en de coulourfield schilderijen van Mark Rothko. 
“Ineens blijkt in Bosch behalve een nauwgezet realist ook 
een uitbundig expressionist te schuilen” aldus Pijbes. Zijn 
conclusie: Bosch is al vijfhonderd jaar een moderne kunste-
naar. 

Een andere conclusie zou kunnen zijn: alles is al een keer 
gedaan, er is niets nieuws onder de (kunsten)zon. 

Dat zou een alarmerende gedachte kunnen zijn, gezien 
de eis van vernieuwing die zwaar drukt op de hedendaagse 
beeldende kunst. Voor de overheid, fondsen en andere sub-
sidiegevers is vernieuwing vaak een van de criteria waarop 
beoordeeld wordt of subsidie kan worden toegekend. De 
gedachtegang daarachter is niet onlogisch. Er is beperkt 
geld beschikbaar en subsidie is bedoeld voor initiatieven 
en projecten die zonder steun niet levensvatbaar zijn, maar 
het wel waard zijn om te ontwikkelen. Subsidie is dan het 
spreekwoordelijke steuntje in de rug, waarna het het initi-
atief hopelijk op eigen benen kan staan omdat ‘de markt’ 
het overneemt. Helaas gebeurt dat laatste lang niet altijd, 
maar dat kun je de subsidiegevers niet aanrekenen. Er is in 
ieder geval ruimte gecreëerd voor experiment en experi-
menten moeten ook kunnen mislukken.  Het is een beetje 
zoals met reclamebudgetten: Half the money I spend on 
advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.
(John Wanamaker 1838 -1922).

Maar de gesel van de vernieuwing is veel breder voelbaar, 
tot in de haarvaten van de kunstwereld. Iedere kunstenaar 
wordt geacht zichzelf voortdurend te vernieuwen en zich-
zelf niet te herhalen of hetzelfde ‘trucje’ toe te passen. Dit 
om iedere schijn van commercie te vermijden en geen pro-
ductiemachine te worden. Vormgevers hebben het daarbij 
iets makkelijker, want voor hen is het concept ‘think once, 

Maarten Flikkema
VVD Amersfoort

sell twice’ (of meer uiteraard) geen doodzonde. Waarom 
wordt dat beeldend kunstenaars dan wel aangerekend?  De 
beeldend kunstenaar zit in een spagaat: de samenleving 
verlangt gezond cultureel ondernemerschap, de kunstwe-
reld eist voortdurende vernieuwing. Naar wie moet hij of zij 
zich richten? 

Het principe dat je in een samenleving in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk bent voor je eigen inkomsten lijkt 
me niet onredelijk. Subsidiegevers kunnen hier en daar 
bijspringen, maar zodra je blijvend afhankelijk wordt van 
subsidies is het tijd om je conclusies te trekken. Maar hoe 
verhoudt de noodzaak om in je eigen inkomsten te voorzien 
zich tot de eis van constante vernieuwing? En essentiëler 
nog is de vraag: is echte vernieuwing nog wel mogelijk, als 
Jheronimus Bosch al 500 jaar geleden de dripping painting 
uitvond? 

Austin Kleon betoogt in ‘Steal like an artist’ dat dat 
onmogelijk is. “Een goed kunstenaar begrijpt dat niets 

nergens vandaan komt. Al het creatieve werk borduurt 
voort op wat er daarvoor is geweest. Niets is volkomen 
origineel”. Pablo Picasso, zonder discussie een van de meest 
vernieuwende kunstenaars uit de kunstgeschiedenis, 
stelde al dat kunst diefstal is. Hij liet zich inspireren door de 
kunstgeschiedenis (kunst uit de klassieke oudheid, Afri-
kaanse kunst et cetera) en verwerkte die tot een eigen stijl. 
En in dat laatste zit ‘m de crux naar mijn idee. Het is niet 
zozeer interessant of iets nooit eerder is gedaan, maar of de 
eigenheid en authenticiteit van de kunstenaar uit het werk 
spreekt. Ontbreekt de authenticiteit, dan is er sprake van 
een slap aftreksel. Binnen een oeuvre van een kunstenaar 
kan er ook sprake zijn van slappe aftreksels en het is aan 
de kunstenaar om daar scherp op te blijven. In plaats van 
de mate van vernieuwend zijn, zouden we daarom beter 
kunnen kijken naar de authenticiteit van ieder kunstwerk. 
Als alles al een keer gedaan is, gaat het er om hoe de kun-
stenaar ons met zijn of haar blik laat kijken naar de wereld 
om ons heen.  

 

De kunst en cultuursector is niet anders dan andere sec-
toren, vernieuwing is essentieel om het product aantrek-
kelijk te houden voor de markt. Vernieuwing houdt niet 
alleen het bestaande publiek geïnteresseerd maar heeft 
ook de potentie om nieuw publiek te trekken. De VVD vindt 
dat de vernieuwing niet alleen in de “producten” moet 
zitten, maar ook in de manier waarop dit gepresenteerd 
wordt. Cultureel ondernemerschap moet worden gestimu-
leerd waarbij het doel is om een zo breed mogelijk publiek 
te bereiken. Huidige cultuur subsidies komen ten goede 
aan een beperkt publiek, de VVD wil dat cultuur bereikbaar 
is voor iedereen in Amersfoort en ver daarbuiten.

De aangeboden kunst en cultuur moeten aansluiten 
bij de vraag van het publiek en de sponsoren. Daar waar 
weinig publiek afkomt op tentoonstellingen of voorstel-
lingen moet de vraag worden gesteld wat de meer waarde 
is voor de samenleving. Overheidssubsidies worden op dit 
moment gegeven aan kunst- en cultuurinstellingen met 
als opdracht om de kunst en cultuur aan een breed publiek 
onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt te gemak-
kelijk voorbij gegaan aan de manier waarop de kunstenaar 
zijn publiek wil bereiken. 

Waar overheidssubsidies bedoeld zijn om kunst en 
cultuur bereikbaar te maken voor iedereen in Nederland, 
zien we dat er nog steeds maar een heel beperkte aantal 
mensen wordt bereikt. Een groot deel van deze groep zou 
ook wel naar de tentoonstelling of voorstelling komen als 
de prijs hoger is, dus zonder subsidie.

Doordat subsidies nu naar instellingen gaan, blijft een 
deel van de subsidie steken in de “stenen” van de facilitei-
ten. Het gaat dus niet voor een wezenlijk deel door naar de 
kunstenaars maar wordt vooral gebruikt voor de exploita-
tie van de instellingen. 

Voor de VVD is het belangrijk dat de overheidssubsidies 
in de kunst en cultuur weer dicht naar de oorspronkelijke 
bedoelingen worden teruggebracht: Kunst en Cultuur 
bereikbaar maken voor een breed publiek. Dit is een uit-
daging waar kunstenaars, instellingen, politiek en publiek 
samen aan moeten werken. Deels door het nadenken over 
de geldstromen, wie geef je geld met welke opdracht? Voor 
een ander deel ligt de verantwoordelijkheid bij de kunste-
naars zelf die, hoe moeilijk dat ook is, moeten nadenken 
over het maken en aanbieden van kunst en cultuur die voor 
een breder publiek interessant is. 



Op de schouders van reuzen, 
overburen, medereizigers en 
vreemden

Blauwdruk: de Zevende Hemel

Diana Wildschut

Ron Jagers

Het derde weekend van oktober is het weer zover: Blauw-
druk. 18 Jonge kunstenaars, met een Amersfoortse hartslag, 
zijn uitgenodigd om Amersfoorters te laten zien wat zij in 
hun mars hebben. Beeldende kunst, muziek, illustratie, alle 
registers zullen opengetrokken worden om de kunstliefheb-
ber in vervoering te krijgen. 

De bezoekers aan deze Blauwdruk zullen zich in de 
zevende hemel wanen. Letterlijk, want de bezoekers 
kunnen Blauwdruk 2016 alleen per lift bereiken. Zoevend 
gaat de bezoeker omhoog naar de zevende verdieping van 
het NH Amersfoort. Want daar is het epicentrum van  de 
manifestatie. In iedere kamer zal een kunstenaar u meene-
men naar een visuele wereld die u tot voor kort niet kende. 
Vergis u niet: niet alleen uw visuele zintuigen gaan geprik-
keld worden. Het binnentreden van de 7e hemel zal een 
rijkelijke ervaring worden op vele fronten.

BAM,033
blauwdruk

Blauwdruk is Blauwdruk, dus u kunt er weer zeker van 
zijn dat alle registers opengetrokken gaan worden. Beel-
dende kunst, muziek, theater, Blauwdruk is een allesomvat-
tende ervaring.

Net zoals vorig jaar heeft Blauwdruk weer de handen 
geschud van de organisatie van Kaalstaart. Blauwdruk en 
Kaalstaart gaan hand in hand. Beide plekken liggen op 
steenworp afstand van elkaar. Bezoekt u de een, dan krijgt 
u vanzelf zin in de ander. Trek er een dag voor uit en bezoek 
de nieuwe generaties kunstenaars in Amersfoort.

Als kunstenaar die niet gelooft in het bestaan van creati-
viteit en talent kan ik me ook altijd wat moeilijk herkennen 
in het beeld dat je als kunstenaar altijd vernieuwend moet 
zijn. Een kunstenaar is onderdeel van een maatschappij, 
met een geschiedenis die een bron kan zijn van blijdschap 
of ergernis, allebei goed voor flink wat inspiratie. 

Kunstenaars borduren bewust of onbewust door op wat 
hun voorgangers deden. Dat kan zijn door er tegenin te 
gaan of door hergebruik.

Iets van een andere kunstenaar gebruiken is een eerbe-
toon of een kritiek. Het is arrogant om te denken dat je los 
staat van je omgeving. En wat een ongelooflijke verarming 
zou het zijn als we geen gebruik zouden maken van alles 
wat er al is!

Ik denk dat we de link tussen de kunstenaar en vernieu-
wing ergens anders moeten zoeken, want hij is er wel 
degelijk.

Eén van de taken die een kunstenaar zich toe kan eigenen 
is het  beschouwen en becommentarieren van  zijn of haar 
omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door er bepaalde dingen 
uit te pikken en uit te vergroten, of juist dingen weg te 
laten. Hierdoor wordt het publiek zich bewust van een 
onderdeel van de maatschappij waarbij het eerder niet 
stilstond. Dat kan een statement van een kunstenaar zijn, 
soms politiek, some moralistisch, soms esthetisch. Om dit 

te bereiken moet je alles gebruiken wat je om je heen vindt, 
moet je citeren, refereren, persifleren en kopieren.

Het hoeft voor het publiek overigens helemaal niet 
prettig te zijn om met een statement van een kunstenaar 
geconfronteerd te worden. Soms komt een boodschap hard 
aan, moet het publiek eerst even slikken om zich vervolgens 
al dan niet te realiseren dat de kunstenaar wel iets belang-
rijks heeft gesignaleerd. 

Je zou de plank volledig mis slaan door ervoor te pleiten 
om voortaan alleen nog maar kunst te realiseren die voor 
iedereen mooi, prettig en 
makkelijk is. Je zou daarmee 
voorbij gaan aan een van de 
belangrijkste functies van 
kunst: niet het originele, 
niet het mooi maken van de 
stad, maar de onverwachte 
spiegel die een kunstenaar het 
publiek voorhoudt en die mis-
schien nu, misschien over tien 
jaar, misschien bij de helft  
of maar bij een procent van  
de bezoekers een zaadje in het  
hoofd plant waaruit de echte  

vernieuwing ooit voort gaat komen. Echte vernieuwing 
zit hem niet in het gebruik van nieuwe technieken of 
materialen, hoewel die vaak veel nieuwe mogelijkheden 
en ideeen opleveren. Het zit hem in de vernieuwing van de 
samenleving, van de kleine dingen die niet helemaal klop-
pen tot groot onrecht, zelfs van sociale of democratische 
systemen die succesvol gegroeid zijn maar nu niet zo lekker 
meer werken.

Kunst moet knagen aan alles wat ons dierbaar is en alles 
waar we vanaf willen. En als we dat niet toe willen laten, 
geloven we dan wel echt in die veelgeprezen vernieuwing?

‘The Long Awaited’ van Patricia Piccinini



Over Originaliteit, 
Marketing en EitavonniHerman Dummer

voorzitter Kunst in Amersfoort

Origineel zijn. Ooit werd een kunstenaar origineel 

gevonden als hij een perfecte imitatie van een oorspron-

kelijk kunstwerk wist te schilderen. Eind 19e eeuw sloeg 

de betekenis van dit begrip om; innoverend, vooruitstre-

vend en vernieuwend moest een kunstwerk zijn om het 

label origineel te krijgen. Zelfexpressie werd belangrijk 

en daarmee het scheppend vermogen van een kunstenaar. 

Vernieuwen en innovatie zijn vandaag de dag nog steeds 

kernwoorden die door veel partijen, waaronder subsi-

dieverstrekkers, belangrijk gevonden worden. 

Een kunstenaar duidt de wereld, laat dingen zien die 
anderen niet zien. Kijken en zien zijn daarmee belangrijke 
ingrediënten voor originaliteit. Marketing is een ander 
vakgebied dat zich bezighoudt met kijken. Marketing 
helpt merken om ons wijs  te maken hoe wij de wereld 
moeten zien en ervaren om uiteindelijk ons (koop)gedrag te 
stimuleren. Dat veel topmerken op zoek zijn naar origina-
liteit blijkt uit een groeiend aantal luxemerken dat onver-
bloemd kunst en architectuur inzet voor de marketing van 
het eigen concern: Bernard Arnault van LVMH heeft zijn 
privémuseum in Parijs. Zijn rivaal Henri Pinault van Kering 
heeft zelfs twee musea voor zijn privécollectie in Venetië. 
En Giorgio Armani spant de kroon met een splinternieuw 
museum in Milaan dat geheel aan hemzelf gewijd is. En 
dan is er de aanpak van Hermès. In 2008 werd de Fonda-
tion d’entreprise Hermès gestart, een kunstinitiatief in 
de schoot van het Parijse luxehuis. Het Financieel Dagblad 
tekende recent een quote op van haar directeur Tsékénis; 
“Luxe en kunst zijn werelden die dichtbij elkaar liggen, in 
beide werelden draait het om een zoektocht naar creativi-
teit en de hang naar originaliteit.” 

Tegelijkertijd zit daar de spagaat van de merken; hoe 
mooi en luxe hun producten ook zijn; ze zijn niet uniek, ze 
zijn niet origineel in de zin van één uniek exemplaar, op 
het moment dat het product omarmd wordt door de massa 
ben je echt verwijderd van originaliteit. Het behouden van 
originaliteit is voor de merken van levensbelang. Als dat 
niet meer alleen of onvoldoende lukt met je producten dan 
zoek je een nauwe samenwerking met kunst(enaars).

Origineel zijn heeft te maken met oorspronkelijkheid. Als 
je niet origineel bent dan kopieer je, dan doe je de ander 
na of kijk je iets af, het komt niet voort uit een oorspronke-
lijke bron. Als je tussen de artikelen in deze krant een rode 
draad zoekt dan zou je die maar zo ‘hart en ziel’ kunnen 
noemen. Als je als persoon origineel bent, dan heb jij jouw 
hart laten spreken, zonder je af te laten leiden door ande-
ren en heb je jouw ziel en zaligheid erin gelegd.

Tenslotte het belang van het laatste woord van de titel 
van dit artikel. Innovatie is het maken van nieuwe ver-
bindingen, het realiseren van de verbinding levert ver-
nieuwing, terwijl het tegelijkertijd uitgaat van bestaande 
zaken. Door open te staan voor innovatie vergroot je 
de kans op originaliteit. Alles is al een keer bedacht of 
gemaakt. Vanuit die gedachte is originaliteit onmogelijk. 
En toch, originaliteit ontstaat ook door het realiseren van 
nieuwe verbindingen; dat is innovatie. Soms is dat heel 
eenvoudig door er anders tegen aan te kijken, bijvoorbeeld 
door het woord achterstevoren te lezen; eitavonni. Wat zie 
jij als je achterstevoren naar jezelf, jouw wereldbeeld, pro-
duct, kunstwerk of dienst kijkt? Wees origineel en geniet 
ervan!

Een andere kijk op de wereld
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Colofon

The Art of Politics

“Mijn inzet is om de kracht van cultuur te versterken. Cre-

ativiteit is onmisbaar voor iedereen om je weg te vinden, 

juist in een dynamische, snel veranderende samenle-

ving.  Ik voel me er dan ook verantwoordelijk voor dat 

kunst niet het slachtoffer wordt van wat wel het rende-

mentsdenken of de economisering van het leven wordt 

genoemd.” Heldere taal van PvdA-minister Bussemaker 

vorig jaar bij de presentatie van haar cultuurbeleid in 

de periode 2017-2020. En uitmondend in de visie dat plan-

nen voor culturele instellingen op drie criteria moeten 

worden getoetst: kwaliteit, maatschappelijke waarde, 

educatie en participatie. 

Maar wat is nu eigenlijk kwaliteit in de ogen van politici? 
En wat betekent dat vaak zo achteloos gehanteerde begrip 
voor het alledaags politiek bedrijf ? Bussemaker zoekt het 
antwoord in de esthetische waarde van kunst: het bieden 
van schoonheid, ontroering, verbeelding, verrassing. 

Het lastige aan kunst is echter dat er geen normen voor 
bestaan zoals bijvoorbeeld in het Bouwbesluit waarin 
ondubbelzinnige voorschriften worden gegeven over het 
in een bouwwerk toepassen van specifieke materialen. 
Integendeel: kunst verandert, continu, er bestaat geen 
vanzelfsprekende consensus. Als de ene stroming zich heeft 
gevestigd, staan andere kunstenaars onmiddellijk klaar om 
die uit te dagen of om het anders te doen. In die eeuwig-
durende strijd is het niet aan politici (gezegend met een 
verkiezingshorizon van vier jaar) om een  inhoudelijk oor-
deel te vellen over  de kwaliteit van kunst. Maar omdat ook 
publiek geld maar één keer kan worden uitgegeven moet de 
tegenstribbelende  homo politicus keuzes maken, of hij dat 
nu wil of niet.

The Politics of Art

In de politieke arena gaat 
de aandacht vooral uit naar 
het eindproduct: het kunst-
werk, de tentoonstelling, 
de recensie, de bezoekers-
aantallen. Als belangrijke 
aspecten bij de beoorde-
ling van productkwaliteit 
gelden bijna vanzelfspre-
kend oorspronkelijkheid, 
vakmanschap en vernieu-
wing, kortom de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit van 
traditionele activiteiten. 
Veel minder belangstelling 
is er voor alle stappen die 
daaraan voorafgaan, een 
keten van ingrediënten. 
Zoals de Raad voor Cultuur 
terecht stelt: ‘zonder edu-
catie geen cultuurminnend 
publiek, zonder talentont-
wikkeling geen kweekvijver 
van kunstenaars,  zonder 
ruimte voor experiment 
geen vernieuwing en 
innovatie.’ Het moet aldus 
gaan om een aantal helder 
omschreven functies die 
zich laten voegen tot een 
samenhangend geheel.

Als we dat beeld toe-
passen op de situatie in 

Amersfoort dan zien we dat het met de ambities grosso 
modo wel goed zit, getuige frases als het bezoeken van 
festivals, theater-, film- en muziekvoorstellingen, musea en 
expositie, bibliotheken; ruimschoots zelf actief aan kunst 
en cultuur doen; samenwerking tussen cultuurmakers, 
culturele organisaties en andere partners; kiemkracht, 
creativiteit en vernieuwing. Althans, dat is de theorie. De 
kritische beschouwer die weet dat er nu al op jaarbasis 16 
miljoen gemeentegeld aan kunst en cultuur wordt besteed 
blijft echter met een ietwat onbevredigd gevoel achter, 
zeker bij vergelijking met andere middelgrote steden. Het 
Amersfoortse cultuurlandschap toont immers vrij vlak en 
saai, met weinig hoogte- en dieptepunten. Wat zou het 
toch mooi zijn als er meer ruimte zou ontstaan voor het 
experiment, meer waardering voor innovatie, liefst ook 
in samenwerking met omliggende gemeenten. Wat mij 
betreft: laat die trefwoorden als maatschappelijke waarde, 
educatie en participatie nu maar even voor wat ze zijn en 
investeer vooral in vernieuwing, in baanbrekende projec-
ten. Er valt nog een wereld te winnen in Eemland. 

Louis de la Combé
fractievoorzitter PvdA

Politics is the art of looking for trouble, finding it 
everywhere, diagnosing it incorrectly and applying 

the wrong remedies

(Groucho Marx)


