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De tekst is een vrije vertaling van het artikel ‘How To Be an
 Unprofessional Artist’ geschreven door Andrew Berardini,

 vertaald door Fenne Saedt.

Niemand vindt het leuk om amateur,  
dilettant of knutselaar te worden genoemd. 
“Onprofessioneel”: het is een belediging die 
té gemakkelijk te maken is. 

    Wanneer professionals vragen krijgen over hun kunst, 
dan weten ze wat ze moeten antwoorden en in slechts een 
paar regels uitleg, verwijzen ze naar de diepe krochten van 
hun onderzoek, de geheimen van het creëren.

De professioneel kunstenaar maakt altijd de juiste 
keuzes, weet de juiste dingen te zeggen, en kent de nieuw-
ste namen. De professional belandt nooit met de verkeerde 
persoon in bed, en op een feestje drinken ze nimmer te veel. 
Op openingen pinken ze nooit een traantje weg. Ze liggen 
niet dagen lang in bed, depressief, ziek en te gebroken 
om te kunnen bewegen. Men zegt over de professional: 
‘zo makkelijk om mee te werken’ of ‘zo veeleisend, maar 
briljant’. De professional profiteert van iedere ontmoeting, 
gebruikt iedereen die hij/zij leert kennen voor hun net-
werk en haalt altijd de deadline. Wanneer professionals 
vragen krijgen over hun kunst, dan weten ze wat ze moeten 
antwoorden en in slechts een paar regels uitleg, verwijzen 
ze naar de diepe krochten van hun onderzoek, de geheimen 
van het creëren. Ze beantwoorden e-mails in enkele minu-
ten. Hun PowerPoints zijn magnifiek. En kijk hun websites: 
zo strak, zo modern, zo ontzettend professioneel.

Jij herkent je in niets van bovenstaande dingen.

    Je dwaalt af. Je twijfelt. Je verandert van stijl, medium 
en verblijf plek. Je experimenteert, je faalt. Keer op keer.

Jij hebt honger, bent moe en overwerkt. Je hebt te veel 
gedronken op dat feestje gisternacht en bent vervolgens 
met de verkeerde persoon het bed ingedoken en daarna 
met een nog veel erger iemand. Je hebt de deadline gemist, 
hij vloog gewoon voorbij. Om je heen verdwijnen de pooiers 
in rijkdom en roem. Je galeriehouder raadt je aan om meer 
kunst met rood te maken, want rood verkoopt goed. Je stu-
denten spijbelen van je lessen om kunstbeurzen te bezoe-
ken. De meest opdringerige verzamelaars zijn degenen die 
je studieschuld willen innen. Ze blijven je bellen en je zou 
willen dat je je schuld zou kunnen aflossen met een teke-
ning. Het kan dagen duren voordat je de meest eenvoudige 
e-mails hebt beantwoord. En je website, als je er al een hebt, 
is om te huilen.

Je dwaalt af. Je twijfelt. Je verandert van stijl, medium 
en verblijf plek. Je experimenteert, je faalt. Keer op keer.

Onprofessioneel zijn betekent letterlijk ‘onder de maat, 
of in strijd zijn met de normen van een betaald beroep’. 
Wie bepaalt die normen? Moet iedereen worden betaald? 
Eerlijk? Is het kunstenaarschap een beroep, of misschien 
iets anders? Wie stelt deze normen vast? Wil je graag 
genormaliseerd worden?

Kunst en succes.

Het is zo makkelijk om deze twee woorden te mixen en 
vervolgens uit te komen bij het woord ‘professionaliteit’. 
Trek het CV van een beroemd kunstenaar uit de kast en 
bekijk het eens vanaf dag één: de start van zijn of haar 
carrière. Ziet succes eruit als een sculptuur dat buiten de 
muren van het Kasteel van Versaille staat? Is het een biën-
nale, een prijs, een blue-chip dealer? Is het de cover van een 
tijdschrift, of een dikke, vette catalogus van een overzichts-
tentoonstelling? Er komen nog veel meer onnodige dingen 
om de hoek kijken, zoals een luxueuze sedan, glanzend en 
snel als een kogel. Zo’n dure bak kocht een verouderende 
fotograaf nadat hij zijn kleine galerie en levenspartner 
dumpte, voor een grotere galeriehouder, en een jongere 

vriendin. Net zo glanzend en hard als zijn auto; een wereld 
die ver verwijderd lijkt te zijn van de kakkerlakken die in de 
gootsteen van je keuken rondscharrelen en het feit dat je 
de afgelopen maand hebt geleefd van niets anders dan het 
eten van aardappelpuree en het roken van sigaretten.

Het voelde wellicht niet professioneel, maar het is wel 
de waarheid. Bovenstaande dingen heb je als kunstenaar 
ervaren.

    Dit maken tot kunst is al moeilijk genoeg, maar van-
daag de dag voelt het ook nog eens alsof je professioneel 
moet zijn.
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Hoe je een onprofessionele kunstenaar kunt zijn

In memoriam
De Amersfoortse kunstenwereld is het afgelopen half 

jaar getroffen door het verscheiden van drie mensen van 

invloedrijke betekenis voor het Amersfoortse kunstenkli-

maat: Ep de Ruiter, Couzijn van Leeuwen en Robin Tan. Ver-

derop in de krant staan we uitvoerig stil bij ieder van hen. 

Hier een speciaal woord voor Robin. Robin heeft in het ver-

leden bijdragen geleverd aan deze kunstenkrant met zijn 

scherpe, analytische en verrassende kijk op de kunsten. 

Voor de zomerperiode hebben we uitvoerig gesproken over 

de toekomst van de krant en Robin zou intensiever betrok-

ken worden bij de redactie én weer de nodige artikelen 

schrijven. Het heeft niet zo mogen zijn. Een groot gemis. ◊
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Couzijn van 
Leeuwen
† 16 07 2019
Couzijn begraven in een kartonnen doos
door Arjeh Kalmann

We wisten dat hij ernstig ziek was en niet lang meer te 
leven had, maar het nieuws van de dood van Couzijn van 
Leeuwen viel ons midden in onze vakantie rauw op het dak. 
Zo jong was hij nog, zo authentiek, zo succesvol en toch 
zo totaal zonder kapsones: Couzijn had ons nog een paar 
decennia met zijn fantastische kartonkunst moeten blijven 
verrassen.

Karton is min of meer toevallig zijn materiaal geworden. 
Nadat hij zijn eerste beeld (een Madonna met kind) van 
in repen gescheurde bananendozen in elkaar geniet en 
geplakt had, heeft hij zich in de loop der jaren als een ware 
kartonmeester ontwikkeld. In museum Coda in Apeldoorn 
zijn of waren van hem kartonnen meubelen te zien, en 
kasten, beesten, een enorm paard met ruiter, een kerststal 
en nog veel, veel meer. 

Jammer dat je naar Apeldoorn moet om het werk van 
deze kunstenaar te zien die zo lang in Amersfoort heeft 
gewoond en gewerkt. En er zijn eigen stiel heeft ontwik-
keld. 

Hij bewoonde met zijn hondje Isa een huisje aan het Dry-
ershofje in de Teut en knutselde er zijn kunstwerken in
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Robin Tan
† 11 08 2019
‘Erkenning was heel belangrijk voor Robin 
Tan’
Overgenomen uit het AD Amersfoortse Courant, Jeroen de Valk.

Zondag 11 augustus werd in zijn woning in Randenbroek 
de 58-jarige Robin Tan (1961-2019) overleden aangetroffen. 
De Amersfoorter was bekend als raadslid voor GroenLinks 
en medeoprichter van poppodium De Kelder, het tegen-
woordige Fluor.

Tan beschouwde zichzelf ook als singer-songwriter. Met 
een oude gitaar in een draagzak op zijn rug trok hij in zijn 
laatste jaren door de binnenstad, op zoek naar een terras 
waar hij zijn songs kon laten horen. De snaren waren zelden 
zuiver, want ze waren versleten en hij had geen geld voor 
nieuwe.

Het was soms moeilijk om een verband te zien tussen 
deze sjofele persoon en de vermaarde politicus die hij ooit 
was. Van 1998 tot 2006 zat hij in de raad voor GroenLinks. 
Gerda Eermans, die in dezelfde periode aan deze partij ver-
bonden was, herinnert hem zich als ‘een bijzondere man’. 
,,Hij had een grote kennis van de dossiers en de geschiede-
nis van de stad. Zijn betogen waren overtuigend en rijk van 
woordkeus. Robins interesse ging vooral uit naar de cultuur; 
daar ging hij helemaal voor.’’

Tan liet al vele jaren eerder van zich horen. Hij behoorde 
begin jaren 80 tot de krakers van de Grachtkerk, waar later 
theater De Lieve Vrouw uit voort zou komen. Hij gaf jaren-
lang onbezoldigd leiding aan De Kelder.

Periodes vol activiteit wisselden zich echter af met diepe 
dalen. Tan vertelde in deze krant dat hij dusdanig was
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Ep de Ruiter
† 20 04 2019
Ep de Ruiter was restaurator, fotograaf én 
opa
Overgenomen uit AD Amersfoortse Courant, Sjaak van de Groep. 

Van wieg tot graf
Ep de Ruiter groeide op in de Walikerstraat, die hij 

steevast ‘de Jordaan van Amersfoort’ noemde. Hij was de 
jongste in een gezin van vijf kinderen.

Het was overleven in die volksbuurt. Familie De Ruiter 
woonde tussen een vodden- en kolenboer. School boeide Ep 
niet. Hij tuurde meer door de ramen naar vogels, bomen en 
struiken. Aan het einde van zijn leven zei hij dat hij bos-
wachter had moeten worden.

Vader Ep (Elbert) was ook een buitenmens. Hij werkte bij 
de Spoorwegen wat veel gratis treinreizen betekende voor 
zijn gezin, onder meer naar het Duitse Lörrach waar de zus 
van Eps moeder woonde. Ep tekende hier en werd gadege-
slagen door huisvriend en kunstschilder Sepp Zumkeller. Hij 
vond dat Ep talent had.

Sepp wandelde in de bergen met de jonge Ep. Ep z’n 
benen waren verlamd geweest door polio en zo hervond hij 
zijn kracht. Sepp werd belangrijk in de ontwikkeling van 
zijn artistieke talenten. Hij hielp hem om de indrukken van 
beken, bossen en bergen op schetspapier te krijgen. In 1980 
ontmoette Ep Inge (met wie hij bijna 35 jaar was getrouwd) 
en zij stimuleerde hem om iets te doen met zijn artistieke 
talent. Ep volgde in zijn avonduren een opleiding aan de 
Kunstacademie in Amsterdam. Toen hij afgestudeerd was, 
weigerde hij gebruik te maken van de BKR-regeling, voor 
werkloze kunstenaars.

    Hij was een ambachts man en artistiek kunstenaar die 
alles wilde doen op het hoogste niveau.

    Onno Maurer 

Technicus
In 1983 vond hij een baan als museumtechnicus bij 

Museum Flehite. Het museum zocht een technicus die ook 
kon restaureren. Ep had bij de Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek ervaring opgedaan. Ep ontpopte zich tot 
papier- en schilderijenrestaurator. Hij leerde veel van res-
taurator Peter Dik die bij gerenommeerde musea werkte. 
Het vrije schilderen, tekenen en fotografie parkeerde hij. 
Kunstenaar zijn én restaureren was te veel van het goede. 
Ep schikte zich in zijn dienstbare rol als restaurator: hij was 
ondergeschikt aan kunstenaars, zoiets als een essayist die 
schrijft over literatuur. Ep documenteerde het restaura-
tieproces met foto’s en werd de huisfotograaf van Flehite. 
,,Vakmanschap kenmerkte hem’’, zegt museumdirecteur 
Onno Maurer. ,,Hij was een ambachtsman en artistiek kun-
stenaar die alles wilde doen op het hoogste niveau. Ep was 
supernieuwsgierig, kon bijvoorbeeld veel tijd besteden aan 
de perfecte technische schaatsslag, maar wilde ook alles 
weten over licht, hield van techniek en was bereid mensen 
om hulp te vragen.’’

Ep bouwde een netwerk op in de kunstwereld. Door zijn 
scherpe blik werd hij gevraagd als voorselecteur voor het 
televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch. Hij deed achter 
de schermen de eerste schifting en moest mensen soms 
teleurstellen. Hij deed dit met een kwinkslag en een  
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Ron Jagers De kracht van verbeelding
De StadsGalerij in de toekomst

De StadsGalerij heeft al een lange geschiedenis in Amers-

foort. In 2001 vonden Harm van Dijk, toenmalig directeur 

van De Observant, en Ron Jagers, toendertijd organisator 

van de Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars, elkaar en 

richten in De Observant een prachtexpositieruimte in. 

Voor Amersfoortse kunstenaars. Deze samenwerking 

mondde uit in de Stichting StadsGalerij. Al die jaren ijvert 

de StadsGalerij voor een versterkte positie van de Amers-

foortse kunstenaars. Een lange, taaie geschiedenis. Voor 

wat betreft de StadsGalerij is het tijd voor een nieuw 

élan. Zij heeft de gemeente verzocht om daar geld voor 

beschikbaar te stellen. Een samenvatting van de plannen.

Terug naar de basis.  Beeldende kunst is de kracht van verbeelding.
Er wordt de laatste decennia allerlei nuttige zaken toegedicht aan de beeldende kunst. We zien bijna niet meer dat de 

deur van beeldende kunst al tijden wagenwijd open staat: de kracht van beeldende kunst is verbeeldingskracht. Beeldende 
kunst is een menselijk middel om de wereld op allerlei visueel mogelijke manieren te zien en te begrijpen. 

Inhoud, doelstelling en uitwerking
De bewoners van een stad hebben verbeeldingskracht 

nodig. Dat is het zuurdesem dat een stad kan gebruiken. De 
StadsGalerij wil dat zuurdesem graag aan het werk zien in 
de haarvaten van de stad. Dragende krachten daarvoor zijn 
de makers van verbeeldingskracht: de kunstenaars vormen 
zo’n groep.  Amersfoort heeft een vergrijzende populatie 
beeldend kunstenaars. De jongere generaties kunstenaars 
vertrekken uit de stad, niet in de laatste plaats omdat de 
academies elders zijn. Met als gevolg, dat we in Amers-
foort een aantal zeer jonge kunstenaars in de dop hebben, 
die naar andere steden verhuizen om zich daar verder te 
bekwamen en te manifesteren. Tegen deze achtergrond ziet 
de StadsGalerij het als haar missie om de verbinding tot 
stand te brengen in de energieën en verbeeldingskracht van 
jonge potentials en die van de oudere generatie. Uit het oog 
is niet uit het hart. Ontvang de nieuwe generaties kunste-

naars als gast in de stad en 
nodig ze uit om hun energie 
te delen met de oudere 
garde. Zet de makerswereld 
weer onder stroom, maak 
weer voor Amersfoortse 
begrippen nieuwe en span-
nende kunstprojecten.

De Stadsgalerij denkt die 
missie concreet een push 
de goede kant op te geven 
door het uitvoeren van een 
aantal projecten: Zonen 
en dochters, Blauwdruk, 
StadsGalerij exposities en 
projecten, de DenkSnack en 
de Kunstenkrant.

Zonen en dochters
Het project Zonen en dochters van Amersfoort brengt 

examenleerlingen in contact met kunstenaars uit Amers-
foort. De ontmoetingen zijn een bron van inspiratie voor 
de leerlingen, zichtbaar in een beeldende reactie op het 
werk van de kunstenaars. Het levert de leerlingen inspira-
tie en motivatie. Het is dan ook mede als oriëntatie op de 
beroepspraktijk opgenomen in hun programma toetsing 
en afsluiting voor het examen. In de loop van het project 
komen de leerlingen in gesprek met de kunstenaars. De 
gesprekken dragen bij aan het ontwikkelen van een kunst-
visie bij de examenleerlingen. Het project sluit af met een 
grote expositie met het werk van de leerlingen.

 Zou het niet mooi zijn als al die activiteiten uitmonden in 
een Stadsmuseum? Waarbij het Stadsmuseum een collectie 
aanlegt met werk van kunstenaars met een Amersfoortse 
hartslag? Waarbij er een permanente show is van de col-
lectie en actuele Amersfoortse kunstenaars? Waar vandaan 
projecten geëntameerd worden tot in alle hoeken en gaten 
van de stad? 

Blauwdruk
Blauwdruk is een jaarlijkse manifestatie, waarbij jonge, 

startende kunstenaars met een Amersfoortse hartslag 
kunnen laten zien wat Amersfoort van hen kan verwachten 
in de toekomst. Net afgestudeerden aan de kunstacade-
mies zijn de spil; getalenteerde autodidacten die ook het 
professionele pad op willen vullen de manifestatie aan.

We vinden het van belang om de banden met de kunste-
naars met een Amersfoortse hartslag ook op een langere 
termijn te onderhouden, zodat hun manifestatie geen 
eenmalig incident is. Daarvoor kiest de StadsGalerij voor 
de netwerkstrategie: Blauwdrukkers onder de aandacht 
brengen van bijvoorbeeld KAdE, De Ploegh, manifestaties 
als Vreemde gasten, etcetera. En uiteraard door Blauwdruk-
kers een plek te geven in de Kamer van de Wethouder en de 
StadsGalerij zelf.

De StadsGalerij
Door de geschiedenis bepaald, organiseert de StadsGale-

rij tentoonstellingen in de Kamer van de Wethouder. Deze 
tentoonstellingen hebben een belangrijke ambassadeurs-
functie voor de Amersfoortse kunstenaars. De Amers-
foortse politiek wordt hierdoor geattendeerd op de actuele, 
actieve Amersfoortse kunstwereld. 

De StadsGalerij heeft in de loop der tijd de eigen ruimte 
verloren. In de eigen ruimte konden experimenten met 
Amersfoortse kunstenaars opgezet worden. In de korte 
periode dat Kunstenaarslogies functioneerde, werden 
gezamenlijke projecten tussen buitenlandse kunstenaars 
en Amersfoortse kunstenaars in gang gezet. De Stadsgalerij 
zou dit soort projecten graag weer opnieuw leven in willen 
blazen. 

Denksnack en Kunstenkrant
De StadsGalerij wil graag bijdragen aan een nieuw elan 

in de vernieuwing van de verbeeldingskracht in de stad. Het 
zijn de kunstenaars zelf die dat moeten dragen en derhalve 
de reikwijdte bepalen van wat wel en niet kan. Reflectie op 
de eigen praktijk is daarbij een belangrijke voorwaarde. De 
Denksnack en de Kunstenkrant zijn twee middelen die de 
StadsGalerij daarbij inzet. ◊

Zonen en Dochters

expositie in de Elleboogkerk
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StadsGalerij organiseert exp0 
John Konijn in de  
kamer van de wethouder

John Konijn heeft op dit moment een expositie in de kamer 
van de wethouder. Een mooie aanleiding om in dit nummer 

extra aandacht te besteden aan het werk van John Konijn.

De expositie is te zien tot en met 22 november. 

De kamer van de wethouder is toegankelijk op de vrijdag
middag tussen 15:00 en 17:00 uur. U meldt zich bij de balie. 
Via de balie wordt een bode gevraagd u te begeleiden naar 

de expositie. Het kost even moeite, maar het werkt.

Philip Knipscheer

Een kennismaking met het werk van John 
Konijn

Ondanks zijn leeftijd heeft John Konijn (Purmerend 
1979) een omvangrijk en belangwekkend oeuvre tot stand 
gebracht en is zijn werk inmiddels terecht opgenomen in 
verschillende particuliere en openbare collecties, wordt 

het of is het getoond in 
galerieën en de media en 
hebben verschillende arto-
theken werk in stock.

Een terugkerend thema 
in dit werk is het urbane 
landschap, het landschap 
zoals we dat overal in 
Nederland maar ook daar-
buiten tegenkomen en wat 
in hoge mate is geculti-
veerd. Een landschap dat 
dankzij planmatig ingrij-
pen en structureel toezicht 
geen mysterie en raadsel-
achtigheid meer kent ten 
gunste van veiligheid en 
overzicht. Een geconstru-
eerd landschap is wat ons 
rest om in te recreëren, 
om te ontdekken, om in te 

kunnen spelen, in weg te dromen en waarvan de rust en 
ruimte belangrijk zijn voor het opdoen van inspiratie. De 
door ons gecreëerde urbane werkelijkheid is echter, hoe ze 
ook wordt gestructureerd niet overzichtelijk, laat staan de 
schilderkunst die haar als thema heeft. Iconische beel-
den die de relatie tussen mens en natuur tot onderwerp 
hebben en die we vooral kennen uit de romantische traditie 
blijken ontoereikend. ‘Der Wanderer über dem Nebelmeer’, 
geschilderd door Caspar David Friedrich kijkt niet langer 
uit als geestelijk heerser over het mistige dal maar lijkt 
verdwenen. Wat nog resteert is een desolaat landschap dan 
wel een multi-interpretabele jungle. De enige zinvolle con-
notatie die zich daarmee aandient is het bekende adagium 

van Herakleitos: ‘Panta 
rhei, ouden menei’, ‘Alles 
stroomt, niets blijft’, ware 
het niet dat in de schilder-
kunst van Konijn meerdere 
betekenislagen met elkaar 
worden verbonden. Zijn 
werken doen een beroep 
op het gevoel maar ook op 
de ratio. De wereld van het 
hart en die van het ver-
stand worden tegelijkertijd 
in beeld gebracht waardoor 
niet alleen het landschap 
maar ook de daarin mense-
lijke aanwezigheid op een 
soms bijna surrealistische 
maar altijd expressieve 
wijze opnieuw kritisch 
worden gedefinieerd. 

Het landschap en de dynamiek van het 
geheugen

John Konijn laat zien wat er overblijft van een landschap 
als we er doorheen rijden. Het liefst op de snelweg, de blik 
recht vooruit waardoor de periferie in het ongewisse blijft. 

Koplampen van het tegemoetkomende verkeer markeren 
de aanwezigheid van de ‘ander’ die kennelijk net zo snel 
op de plek van bestemming wil arriveren. Een hedendaags 
cultureel aspect wordt zo in beeld gebracht: het hebben van 
haast en daarmee de onmogelijkheid tot communicatie. 
Wij zijn forensen in onze eigen ‘achtertuin’ geworden en 
worden alleen nog maar opgeschrikt als er aan de andere 
kant van de vangrail een ongeval heeft plaatsgevonden om 
deze gebeurtenis vervolgens naar de hulpdiensten te com-
municeren vanuit de kijkersfile.

Als referentie geven we op dat één en ander is gebeurd 
tussen twee hectometerpaaltjes in want we kunnen geen 
geldig beroep doen op belangwekkende landschapselemen-
ten als die ‘ene mooie eik’ of ‘die diepblauwe waterplas’. 
De aangewezen plek krijgt zo een numerieke status en is 
ontdaan van historiciteit, schoonheid en belevingswaarde 
en krijgt een kadastrale en tegelijkertijd momentane 
werkelijkheid toebedeeld: het is een plek geworden waar 
een noodlottig voorval zich heeft kunnen voltrekken maar 
omdat het tegelijkertijd een plek is als alle andere, verliest 
een landschap identiteit.(*1) Alleen een monumentje ter 
nagedachtenis of een kunstwerk, al dan niet op locatie kan 
achteraf nog iets laten doorschemeren van een veelomvat-
tender en betekenisvoller werkelijkheidsbegrip.

Want dat is waar het John Konijn om gaat. Als schilder 
herstructureert hij ons beeld van de leefomgeving en daar-
mee ook onze verbeelding. De observatie dat alles stroomt 
kan pas ten volle worden ervaren vanuit de reflectie. Alleen 
in onze verbeelding is het mogelijk om de dynamische 
werveling van signalen en gebeurtenissen te duiden en in 
een betekenisvol verband te rangschikken teneinde haar 
intrinsieke kwaliteiten te onderzoeken.

Het beweeglijke vastgelegd
De vertaalslag die nodig is om het domein van de werke-

lijkheid op een betekenisvolle wijze over te brengen naar 
die van het doek, dient zowel suggestief te zijn alsook focus 
te hebben.(*2) Deze tegenstelling is dan ook beeldbepalend 
in het werk van Konijn. Zo kan de aanwezigheid van de 
mens in een landschap weliswaar worden aangevoeld maar 
kent zij een zekere distantie, lijkt zij werkzaam maar tegelij-
kertijd niet of niet volledig aanwezig en is daarmee virtueel 
te noemen. Omgekeerd lijken  de in het landschap aanwe-
zige bouwkundige structuren te functioneren als een vol-
waardig acteur in de mise en scène en niet slechts als decor. 
Nevelachtige lichtvlekken die zich vrij in de ruimte bevin-
den kunnen doen denken aan signaalmasten, soms ook aan 
licht wat uit het venster van een vrijstaande woning valt en 
het omringende landschap penetreert. Soms ook  blijft dit 
motief onuitgesproken aanwezig, reist het als een ‘nabeeld’ 
rond in de doeken van Konijn. Opvallend daarbij is dat 
zulke schilderijen proberen te articuleren wat zich buiten 
het visueel ‘talige’ bevindt en wat refereert aan iets wat 
zich schuil houdt buiten de werkelijkheid van het zichtbare. 
Konijn reserveert met dit bewust weglaten van uitwerking  
plaats voor de werkzaamheid van het geheugen. Dit aspect 
in zijn kunst wordt duidelijk als de toeschouwer meerdere 
doeken tegelijk bekijkt die zijn gestructureerd rond een 
zelfde thema. De notie die naar voren treedt dat hoewel 
alles stroomt en materie anders wordt gerangschikt maar 
op zich niet verandert, doet denken aan de opmerking 
van Nietzsche: ‘Die Ewige Wiederkunft des Gleichen’.(*3) 
Een abstractie die pas vanuit een reflectieve houding ten 
opzichte van de werkelijkheid diens illusoire karakter aan
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curiosity

olie op linnen

150 x 120 cm,

2019

the namibian

olie op linnen

70 x 60 cm

2019



portfolio: Corine Hazeleger
Corine schildert con-

trastrijke portretten in 
olieverf  waarbij zij het 
innerlijke gevoel wil 
vangen. Vrouwen zijn een 
belangrijk element in haar 
schilderijen. Corine wil de 
kijker graag nieuwsgierig 
maken naar de vrouw, wat 
ze denkt, wat ze doet en 
wat ze voelt.

Mensen fascineren haar 
en zijn dan ook een belang-
rijk onderwerp in haar 
werk. Er zijn zoveel verschil-
lende mensen op de wereld 
met ieder zijn of haar 
eigen gelaatstrekken en 
gezichtsuitdrukkingen. We 
zijn allemaal zo anders en 
hebben ook zoveel gemeen. 
Als we openstaan voor een 
ander dan zien, voelen of 
herkennen we dat. Corine 
vindt dat bijzonder!’

corinehazeleger.com



portfolio: Mariëtte Schrijver
Beeldend kunstenaar 

in minimalistisch werk en 
iphoneart ( foto’s gemaakt 
en bewerkt d.m.v. apps op 
de iphone)

Geb 1959 Raalte. 
Academie voor beel-

dende kunst en daarna 
voor de lol nog vrije aca-
demie beeldende kunst in 
abstract (cum laude).

In het iphoneart gebeu-
ren zoek ik naar licht en 
schaduw in letterlijke en 
figuurlijke vorm. Ik houd 
niet van het standaard 
kiekje en voel me ook 
niet gebonden aan enige 
fotografische regels. Sterker 
nog; ik kan niet eens goed 
fotograferen en moet 
het dus hebben van het 
editen, de composities en 
het mixen van de juiste 
beelden. 

 Je moet bij het zien van 
mijn werk de diepte in. 
Het gaat om het beleven/
invoelen van wat je ziet 
en dus niet om het ‘mooi’.  
Met 9 seconden kijken red 
je het niet en heb je mijn 
werk niet ‘gezien’. Bij mijn 
werk, zowel de doeken als 
de objecten, gaat het om 
het waarnemen, om het 
gevoel , om de aard van de 
ervaring zelf en het doel 
is het bereiken van een 
toestand van geconcen-
treerde emotie die het werk 
meestal vormt. Eenvoud 
van beeld; het vervangt  
cynisme, amusement, 
pose en kitsch.  Bij werken 
in mijn ‘schilderkunst’ 
is er een relatie met het 
minimalisme, arte-povera 
en conceptuele kunst; niet 
verwonderlijk overigens… 
Henk Peeters ( Nul-groep) 
was mijn nestor. 

Van mijn werk, meestal 
te zien buiten Europa, 
wordt wel gezegd dat het 
een een unieke structuur 
van verdieping vormt. 
Zowel de zichtbaarheid 
van mijn werken, maar 
misschien meer nog hun 
onzichtbaarheid in de 
diepte, is voor velen schijn-
baar niet het zoveelste op 
zichzelf staande podium 
maar een zelfstandig alter-
natief voor een zoektocht 
in het leven. Niet de kunst 
als uitspraak, maar gewoon 
als denk- en voel proces. 
Een fundamentele kunst, 

een zoeken naar de essentie, waarbij ik mijn werk zie als 
een positief gegeven dat stemt tot nadenken en dwingt 
tot het maken van keuzes. Op bijna simplistische wijze 
probeer ik dit proces, waarbij je als toeschouwer voelt dat er 
voortdurend getracht wordt de “rafels” te ontrafelen, weer 
te geven.

Ik maak wat voor mij goed voelt om te maken in beide 
disciplines. Ook in beide vormen maak ik vaak statements 
( t.a.v. seksueel geweld) al dan niet gecombineerd met 
gedichten of eigentijdse sprookjes. Ik doe geen concessies 
ten aanzien van mijn werk.



portfolio: Sam Vooren



portfolio: Neri van Burken
Choreografie in de 
Architectuur 

“Mijn naam is Neri van Bur-
ken. Ik ben net afgestudeerd 
aan ArtEZ Hogeschool voor 
de Kunsten aan de opleiding 
Interieurarchitectuur te 
Zwolle. De afgelopen jaren 
heb ik de connectie gelegd 
tussen dans en architectuur. 
Ik zag veel overeenkomsten 
tussen de architect en de 
choreograaf. 

De choreograaf stuurt de 
beweging aan in de ruimte. 
Door mij op te stellen als 
choreograaf hoop ik de 
gebruiker een ervaring te 
geven van dans. Wanneer ik 
dans, ben ik me bewust van 
mijn lichaam en de ruimte 
daaromheen. Er ontstaat 
een focus en je wordt je 
bewust van je handelingen, 
bewegingen en hoeveel 
ruimte je inneemt. Het rich-
tingsgevoel wordt versterkt 
en hoe je je verhoudt tot 
anderen ook. Je bent waar je 
bent en je bent alleen bezig 
met datgene dat je aan 
het doen bent, namelijk de 
beweging uitvoeren. 

Het plezier van bewust 
bewegen ondervind ik vaak 
niet als ik door een gebouw 
loop. De ruimtes nodigen 
me meestal niet uit om mij 
vrij te bewegen, een paar 
pasjes opzij te doen, mijn 
tempo even te verhogen of 
een stukje op mijn tenen 
te willen lopen. Voor mijn 
afstudeerproject heb ik als 
testcase een woonhuis ont-
worpen. Ik heb geprobeerd 
de gebruiker te laten dansen 
door mij in te leven in de 
beweging van het dagelijks 
leven en hier op in te spelen. 
Er ontstond een wisselwer-
king tussen de beweging en 
de ruimtelijke elementen. 
Je moet bewegen en een 
handeling uitvoeren om bij-
voorbeeld binnen te komen, 
je te verplaatsen naar de 
volgende ruimte of te gaan 
slapen. 

Het denken vanuit bewe-
ging van de gebruiker is wat 
mij intrigeert en wat ik heb 
proberen terug te brengen 
in de architectuur. Vooral 
het plezier van het bewegen 
met je lichaam in de ruimte 
vind ik belangrijk.”
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Couzijn van Leeuwen
 elkaar. Hij kon maar moeilijk afstand doen van zijn kar-

tonalia, dus het raakte er steeds voller. Hij maakte daar zijn 
meubels van karton, zijn slaapkamer onderging een karton-
nen metamorfose, de gang, de trap, de keuken: op den duur 
was het hele huis één kartonnen kunstwerk. Hij stempelde 
er ook schilderijen. 

Ik vraag me af of daar ooit gefilmd is, of dat Gesammt-
kunstwerk ooit vastgelegd is. Het is eeuwig zonde dat het 
huisje onttakeld is. Had iemand in deze stad toen maar 
de vooruitziende blik gehad om te zeggen: Afblijven, dit is 
een monument! Of had iemand maar gezegd: alsjeblieft, 
Couzijn, hier heb je het Rietveldpaviljoen, ga er de komende 
jaren maar lekker je gang. 

We hadden er als stad een attractie van jewelste voor 
teruggekregen, en we hadden de immer vriendelijke 
Couzijn ook de laatste jaren van zijn te korte leven – hij is 
slechts zestig geworden - in ons midden gehad.

Na zijn vertrek uit Amersfoort werkte hij vanuit een ate-
lier in Driebergen, en zijn werk was in veel musea te zien, 
zoals in het Centraal Museum in Utrecht. Twee beelden 
van hem, niet van karton maar in brons, zijn in Amersfoort 
achtergebleven: de Oude Eemloopbrug in Plantsoen Noord 
(bij de Schimmelpenninckkade) en de twee beelden die als 
afscheidscadeau voor Albertine van Vliet gemaakt werden 
bij haar vertrek als burgemeester van Amersfoort, de Beeld-
bank in het plantsoen voor het RCE-gebouw.   

Ik hoor van vrienden die er geweest zijn dat hij na zijn 
dood in zijn atelier lag opgebaard in een zelfgemaakt kleed 
van schapenwol te midden van al zijn prachtige vogels van 
karton, waaronder een gigantische ooievaar. En dat hij in 
zijn eigen busje naar het kerkhof werd gereden waar hij in 
aanwezigheid van alleen zijn moeder en zijn zusjes begra-
ven werd. 

Inderdaad, in een door hem zelf gemaakte doos. ◊
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Robin Tan
 geraakt door de zelfmoord van zanger Kurt Cobain in 

1994, dat hij zich volkomen identificeerde met de Nirvana-
frontman. Hij wérd Cobain, verloor de realiteit uit het oog 
en moest medische hulp inroepen.

Fotograaf Bert van As, al tientallen jaren een van zijn 
beste vrienden: ,,Nadat hij uit de raad verdween, is hij nooit 
meer de oude geworden. Robin was ook al kapot van de 
zelfmoord in 2013 van het toenmalige PvdA-raadslid Ramón 
Smits Alvarez in Spanje. Het is erg belangrijk voor hem 
geweest dat hij dit jaar voor Fluor een tribuut aan Cobain 
mocht organiseren. Dat vond plaats op 21 mei en daarbij 
kon hij nog eens schitteren op het podium. Erkenning was 
erg belangrijk voor hem.’’

Zijn zwanenzang was een optreden op het jazzfesti-
val, als onderdeel van ‘Jazz & Poetry’ in het Eemhuis. Op 
zondagmiddag 26 mei droeg hij met muzikale begeleiding 
zijn poëzie voor. Met verve declameerde hij De hemel huilde 
boven Seattle, over Cobains overlijden.

Van As en zijn vriendin Hanny Venderbos poogden hem 
een beetje in de gaten te houden. Wat niet makkelijk was 
met iemand die niets meer mocht drinken maar dat peri-
odiek tóch deed. Na een paar borrels kon hij mensen tegen 
zich in het harnas jagen.

Overvol
Nadat Tan een tijd niets van zich had laten horen, trokken 

ze naar zijn flatje in de Jacob Obrechtstraat. Van As: ,,De 
brievenbus was overvol. Niemand deed open. Toen hebben 
we maar de politie gebeld. Die heeft hem daar aangetrof-
fen.’’

Tan was zeer actief op Facebook, waarop hij geregeld 
lange, erudiete betogen schreef. Zijn laatste bericht op 
Facebook dateert van 8 juli. Daarna volgde alleen nog een 
oproep van een vriend, die Robin vroeg om toch in hemels-
naam de telefoon op te nemen.

Hanny Venderbos laat weten dat hij ‘zeker een maand’ 
dood in zijn huis heeft gelegen en daarom niet zal worden 
opgebaard. De politie heeft nog geen naaste familieleden 
kunnen traceren. Als niemand zich meldt, krijgt Tan een uit-
vaart op kosten van de gemeente. Hij is inmiddels overge-
bracht naar het mortuarium van het Meander-ziekenhuis.◊
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Ep de Ruiter
schouderklopje. ,,Wat heeft u een schitterende reproduc-

tie bij u’’, zei hij tegen een man die met een groot schilderij 
kwam aanwandelen. Dat zag hij al van ver. Ep wist de ten-
toonstelling 30 jaar Tussen Kunst & Kitsch in 101 ontdek-
kingen in 2015 naar Flehite te halen. De expositie was een 
groot succes. De restaurator van Flehite zou over twee jaar 
met pensioen gaan. Hij zou dan nog meer met zijn telelens 
de natuur opzoeken liefst ook in Noorwegen en Schotland. 
Voor dag en dauw was hij vaak in de polder te vinden met 
zijn fotoapparatuur. Met monnikengeduld vereeuwigde hij 
een velduil in Hoogland-West. Hij fotografeerde baltsende 
futen, mattende meerkoeten, rammelende hazen, burlende 
herten. De Vogelbescherming publiceerde een foto in hun 
agenda.

Ep pochte niet, bleef bescheiden, vond dat hij wel ‘aardige 
fotootjes’ had gemaakt. Hij was wars van dikdoenerij, bleef 
die jongen uit ‘De Jordaan’, sprak net zo makkelijk met 
leden van het koninklijk huis als met de vuilnisman.

Sportief

Eind december hoorde hij dat hij leed aan leverkanker. De 
schok was groot. Als iemand gezond én sportief was, dan 
was Ep het wel. Hij schaatste één keer de Elfstedentocht én 
fietste hem drie keer. Hij sprong zo op zijn racefiets om 150 
kilometer te trappen naar Norg. Hij was bergwandelaar, 
had aan windsurfen gedaan, skiën en zeilen (zelfs een keer 
van de Azoren naar Nederland.)Eén van zijn laatste wensen 
was om een fotoboek Natuurlijk. De natuurlijke kijk van Ep 
de Ruiter uit te geven. De kunstenaar in hem ontwaakte 
door zijn ziekte. Hij maakte een kunstzinnige ontwikkeling 
door. 

Hans Withoos, een verre nazaat van de Amersfoortse 
zeventiende-eeuwse schilder Matthias Withoos, kwam met 
het idee om Ep zijn natuurfoto’s te gebruiken voor nieuwe 
kunstwerken. Het werk van drie kunstenaars kwam zo bij 
elkaar: schilderijen van Matthias die door >>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hedendaagse Chinese kunst bij Kunsthuis Glue i.s.m. 
Galerie Kunstbroeders. Een expositie van jonge opkomende 
Chinese kunstenaars, bekend in China verlangen zij de 
grenzen te verleggen en het westen te veroveren.

Waar veel Chinese kunstenaars de Chinese traditie niet 
weten te doorbreken, hebben deze kunstenaars zich wel 
door de westerse hedendaagse kunst laten beïnvloeden. 

Sinds de eeuwwisseling is de Chinese experimentele 
kunst wereldwijd doorgebroken. Invloeden van social media 
en veranderingen in het politiek klimaat van China leveren 
krachtige kunst op met een sterke universele beeldtaal.
China maakt een inhaalslag in de hedendaagse kunst en zij 

Expositie: Power Shift 
Chinese contemporary art

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ep waren gerestaureerd 
en gefotografeerd en Hans mengde met een fotoshoppro-
gramma de natuurfotografie van Ep erdoorheen. Ep zag 
drie van deze kunstwerken op 20 april. Hij grijnsde van oor 
tot oor. Het was de erkenning van zijn kunstenaarschap. Zo 
trots als een pauw overleed hij een paar uur later. In Flehite 
werd hij herdacht als restaurator, fotograaf én opa van drie 
kleinkinderen waar hij een enorme band mee had. ◊

Kunsthuis Glue

mag gezien worden als een grote speler op de wereldwijde 
kunstmarkt.

De beste Chinese kunstenaars zitten in de top tien van ’s 
werelds best verkopende kunstenaars en zijn goed verte-
genwoordigd in privé en museale verzamelingen.

Doordat de Chinese kunstenaars van nu relatieve nieuw-
komers zijn, creatief, goed opgeleid, en met een immens 
arbeidsethos, weten zij de kunstwereld in hoog tempo te 
veroveren.

Onder andere te zien bij Kunsthuis Glue, werk van:
Liu Zheng, Zhang Zhaoying, Dragon Zheng, Gong Dong. ◊

Expositie van nu t/m
3 november 2019.

Kleine Koppel 62 
Amersfoort.

Open van donderdag t/m 
zondag van 13 – 17 u.

Contactpersoon: 
Hilde Paalvast 0619640709



[Foto] is geen Beeld 
Denksnack 6 november 2019

Het is werkelijk en zorgvuldig fijn
om zomaar een echte [foto] te zijn

Een ieder die mij bekijkt
zegt dat het er echt op lijkt

Ondanks de belofte van mijn buitenkant
existeer ik zonder binnenkant

Opzich zelf is dat geen bezwaar
wel handig voor mijn hier en daar

Want zelfbewust en eigengereid
blijf ik altijd uw onbegonnen verleden tijd.

Kees de Graaff. (Hoogland 2008)

Misschien was het vroeger anders, wie zal het zeggen, 
maar nu in de 21e eeuw is de [foto] alles behalve beeld. We 
leven nu met z’n allen massaal en globaal, met al onze gad-
gets en alom tegenwoordige schermen in een universum 
van digitale informatie. Dagelijks vliegen de terrabytes ons 
om de oren. We zijn niet alleen biologisch, we zijn nu ook 
Big Data. In het informatietijdperk kan de [foto] geen beeld 
meer zijn. Dat kan misschien bizar klinken, omdat de [foto] 
nog steeds op een plaatje lijkt of op een tafereeltje of wat 
dan ook, maar dat is slecht een hardnekkige trieste illusie 
van een illusie.

Maar wat is de [foto] dan wel? De [foto] is tekst geworden, 
weliswaar een merkwaardige tekst, maar toch. De [foto] 

Kees de Graaff

is bezig alle tekst te vervangen. Vroeger stond de [foto] in 
dienst van de tekst, nu staat de tekst in dienst van de [foto].

Dit kunt u zelf gemakkelijk te verifiëren: vergelijk gewoon 
de kranten van nu met de kranten van 40 jaar geleden. U 
zult bemerken en constateren dat de [foto] de tekst aan het 
verdringen is. 

2008: De nieuwe directie van het Epson Fotofestival 
Naarden wilde een nieuwe weg inslaan. Zij heeft toen 
besloten om zich nu uitsluitend te richten op “verhalende 
[fotografie]”. Of de nieuw ingeslagen weg nu terecht was of 
niet, de beslissing was wel zeer kenmerkend.

De Volkrant plaatst al jaren steevast iedere donderdag 
een nietszeggende [foto], uitgesmeerd over twee pagina’s. 
Begeleid door een gefabuleerd verhaaltje. Lachen, een vrij 
onschuldige doch pedante excercitie.

In diezelfde krant las ik van de week dat een [fotograaf] in 
de rimboe van Congo verhalen had gevangen. Asjemenou, 
denk ik dan.

Alle zinnige subteksten en constructieve conteksten zijn 
nu totaal vervangen door solide doorwrochte preteksten, 
lees: voorwendsels.

Verhalen worden verteld, beelden worden getoond. Met 
een [foto] kan je veel vertellen. En we geloven met ons 
allen alle [foto’s] omdat [fotografie] ons geloof is. De [foto] 
beweert ons iets te tonen, maar het toont ons slechts een 
bewering. En dat is wezenlijk iets anders.

Men leest een [foto]. De [foto] zelf ziet men niet. Hetzelfde 
gebeurt met het lezen van een tekst, men ziet geen letters 
op het scherm, men ontcijfert deze in real-time. Bij een 
[foto] gaat het lezen nog sneller. Terwijl het de vraag is of 
men nog in staat is om de [foto] werkelijk te ontcijferen.

De [foto] camera kan geen beelden maken. Het is een zeer 
technologisch en wetenschappelijk apparaat. Het scant een 
stukje van onze omgeving en presenteert deze zeer tech-
nologische informatie aan ons op een ordentelijke wijze. 
Dit presenteren gebeurt ook op wetenschappelijke wijze 
namelijk met de wetten van het lineaire perspectief.

De [foto] leert ons om rechtlijnig te kijken en te denken. 
Precies zoals geschreven tekst dat ook doet. Tekst is altijd 
rechtlijnig, per definitie. Niet bestaande woorden in een 
tekst maakt deze tekst onleesbaar. Op een [foto] daarin-
tegen is alles altijd direct herkenbaar, en onduidelijkheid 
stoort ons niet.

Een [foto] laat niets aan de verbeelding over. Zegt men. 
Daarom is een [foto] ook geen beeld. Want zonder verbeel-
ding kan er geen beeld bestaan.

Toch zijn er nog velen die vasthouden aan het idee dat de 
[foto] behoort tot het domein van de beelden. Zou dat echt 
zo zijn dan nog steeds heeft de [foto] niets van doen met 
verbeelding maar alles met inbeelding. En nogmaals: dat is 
wezenlijk iets anders. En dat geeft te denken, nietwaar? Een 
denksnack. Denk smakelijk!

Kees de Graaff. (Dorrestein 2019) ◊

[Foto] is geen Beeld
Denksnack

6 november 2019
Zaal Fluor
Oliemolenhof 22,
Amersfoort

Aanvang 20:00 uur

Toegang gratis

Organisatie
• Stichting StadsGalerij
in samenwerking met
• Stichting Kunst in 
Amersfoort
• Fluor

“Leon Trotski praat met Bob Dylan” 

Foto: Kees de Graaff
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toont maar die tevens poogt dieper in haar door te drin-
gen met als resultaat dat het tijdloze zich onthult als bete-
kenisvolle modaliteit van het tijdelijke en dientengevolge 
haar museale (*4) status en kwaliteiten toont.

De weergave van menselijke aanwezigheid
‘Unstable’ is de titel van één van de werken uit 2018 die 

het menselijk lichaam tot onderwerp hebben. Het toont 
twee paar vrouwenbenen in panty’s die zijn gepositioneerd 
tegen een witte muur maar die zijn afgesneden boven het 
bekken. Een beeld wat doet denken aan etalagepoppen 
in kledingwinkels en die in hun hoedanigheid beschouwd 
dienen te worden als geïdealiseerde figuurstukken. In hun 
reductie tot rekwisiet vertegenwoordigen ze een schijn-
beeld waarvan de relevantie beperkt blijft tot de context 
waarin we ze tegenkomen. Toch lijken de benen op het doek 
van Konijn door schilderkunstig handelen een persoonlijke 
identiteit te bezitten en kan niet onopgemerkt blijven dat 
hun betekenishorizon opnieuw gedefinieerd moet worden. 
De onder noot 2 genoemde bepalingen vormen daarbij 
de sleutel tot een beter begrip van de beeldmetafysica die 
Konijn hanteert en die niet alleen in de kunst problematisch 
is maar ook in de exacte wetenschap. (*5) De titel ‘Unstable’ 
wordt daarmee veelzeggend en refereert aan de onzeker-
heid die ontstaat uit de ontoereikendheid van de techniek 
waarmee het vastleggen van de werkelijkheid tot stand 
komt. Tegelijkertijd is de activiteit van het schilderen nodig 
om deze verbeelding van realiteit als waarschijnlijkheid te 
introduceren. De constatering dat kennisinhoud verandert 
in het voorbijgaan krijgt daarom in het werk van Konijn een 
eminente plek toegekend waarbij hij niet schuwt zijn eigen 
referentiekader aan kritische vragen te onderwerpen om 
integer te blijven en om niet als Procrustus (*6) aan de hand 
van een willekeurig gekozen metingsconcept de schijn te 

wekken van  een ‘rekbare’ en daarmee onbepaalde waar-
heidsclaim.

Waarschijnlijkheid en begripstolerantie
De notie dat de gerepresenteerde werkelijkheid op zijn 

minst dubbelzinnig van betekenis is en waarneming gevoe-
lig voor manipulatie, kennen we allemaal uit de heden-
daagse beeldruis zoals we die tegenkomen op internet en in 
andere media. Ook de wereldberoemde foto waarop Apollo 
11 astronaut Buzz Aldrin in een onbarmhartig maanland-
schap is te zien, doet vermoeden dat John Konijns geschil-
derde interpretatie ervan aanleiding geeft tot dubbelzin-
nigheid maar als dit zo is, dan alleen met betrekking tot het 
formele aspect van het schilderen zelf. Het beeld waarmee 
Konijn de ‘werkelijkheid’ van het voorbeeld oproept, is 
zodanig vervormd door de dwarrelende overschildering dat 
de toeschouwer zich uitgenodigd voelt om in gedachten de 
achterliggende werkelijkheid te reconstrueren. Ook de met 
deze intentie opengelaten stukken doek aan de zijkanten 
dragen daar toe bij; het gaat immers over een ander con-
cept dan het tot stand brengen van een feilloze maar ook 
nutteloze kopie. Wat spreekt uit dit doek is waarschijnlijk-
heid die wordt ingezet als aanleiding voor een beeldcom-
positie. Daarom is de omzichtigheid waarmee Konijn de 
picturale werkelijkheid benadert veelzeggend: de onder-
schildering evenals de beweeglijke overschildering dienen 
dermate nauwkeurig te zijn aangebracht en op elkaar 
afgestemd dat de relatie tussen identiteit en betekenis-
horizon niet wordt losgelaten maar juist wordt benadrukt 
waarbij de mate van begripstolerantie zo klein mogelijk 
wordt gehouden.

Dit mag ‘Schilderen op het scherp van de snede’ genoemd 
worden!

Noten
*1 Identiteit laat zich slechts definiëren met betrekking tot 

een vastgestelde, contextuele ‘betekenishorizon’.
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*2 De suggestie van beweeglijkheid ontstaat door een 
dynamische positionering van beeldelementen binnen een 
compositie en tevens door een ‘schilderachtige’ benadering 
van contouren. De suggestie van gewicht, vorm en ruimte-
lijke positie is daarentegen afhankelijk van een nauwkeu-
rige observatie en weergave.

*3 Friedrich Nietzsche - Die Fröhliche Wissenschaft - Afo-
risme 341 (gepubliceerd in 1882).

*4 Het woord Museum is afgeleid uit het oud-Griekse 
‘Mousei{on’, ‘Verblijf van de Muzen’. Hoewel er geen Muze 
was voor de schilderkunst, vertegenwoordigen de Muzen 
verschillende ‘mnemotechnieken’ waarmee het belang 
en de reconstructieve werking van het geheugen voor de 
oude Grieken wordt onderkend. Voor het blijspel was dat 
Thalia, het treurspel-Melpomene, de lyriek-Erato, het epos-
Kalliope, de geschiedenis-Clio, de retoriek-Polyhymnia, de 
dans-Terpsichore, de sterrenkunde-Urania en het fluitspel-
Euterpe. Zij waren de negen dochters van Mnemosyne, 
de dochter van Gaïa, (Aarde) en Uranus, (Hemel) en godin 
van het geheugen. Het museum is daarmee voor ons de 
plek geworden waar de werkelijkheid is ontdaan van haar 
heterogeniteit en wordt gerepresenteerd als betekenisvolle 
geheugenabstractie. Overigens was het eerste geschenk 
van Mnemosyne aan de mensheid de vergetelheid en wordt 
vaak vergeten dat het museum, evenals het landschap, 
metaforisch beschouwd een plek is van actieve contempla-
tie.

*5 Uit wetenschappelijke metingen kan niet tegelijkertijd 
de snelheid en ruimtelijke positie van het gemeten object 
worden vastgesteld. Dit heet het onzekerheidsprincipe van 
Heisenberg en is een quantummechanisch meetprobleem.

*6 De ‘gastvrijheid’ van Procrustus, oudgrieks: ‘Prok-
rousthV’ (een herbergier in de omgeving van Eleusis, niet 
ver van Athene), bestond volgens overlevering uit het aan-
bieden van twee bedden; het ene te lang en het andere te 
kort, waarna hij  zijn rustende gast dan wel tot de gewenste 
lengte uittrok of diens uitstekende ledematen afhakte tot 
passende proporties, met de dood als gevolg. ◊
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Je oeuvre is een weerspiegeling van dat wat je doorge-
maakt hebt. Het toont je mooiste gedachten, en je meest 
verschrikkelijke emoties. Dit maken tot kunst is al moeilijk 
genoeg, maar vandaag de dag voelt het ook nog eens alsof 
je professioneel moet zijn. De druk en armoede maken 
je zenuwachtig en behoedzaam. Zou je een kunstwerk 
kunnen maken dat de armoede van je wegneemt? Een 
kunstwerk dat het gevoel dat je kunstenaarschap een onge-
lofelijke fout is verminderd?

Can’t you tell by my clothes I never made it
Can’t you hear that my songs just won’t sing
Can’t you see in my eyes that I hate it
Wasting twenty long years on a dream.

Lee Hazlewood, “The Performer” (1973)

Op de een of andere manier zorgt het verdienen van geld 
ervoor dat we ertoe doen. Met geld kunnen we eten en 
onderdak betalen, maar ook ruimte, tijd en materialen om 
door te gaan. Het zijn ‘dingen’ die veel druk en stress geven 
in het leven, maar het is niet het geld wat ons laat voelen 
dat we ertoe doen. We doen er al toe.

Iedereen kan kunstenaar zijn. Niet omdat je aan een 
kunstacademie hebt gestudeerd en een diploma hebt 
behaald of kunst verkoopt, maar omdat je het leven kunst-
zinnig inricht. Met vaardigheden, verbeelding, vrijheid en 
bewustzijn.

Bewijs aan je dierbaren dat ze niet dom zijn, door jou 
zowel financieel als emotioneel en spiritueel te ondersteu-

nen. Later, blut, zal je je dromen verwisselen voor geld. Of 
zelfs nóg wat later, zal je andermans dromen waarmaken 
en deze dromen verhandelen in plaats van mandaten.

Verzamelaars, 
zij reageren pas echt 

op je rode schilderijen.

    Noot voor de niet-professional: het is niet zo nauwkeu-
rig gedefinieerd. De kortste afstand tussen twee punten is 
vaak ondraaglijk, schreef Charles Bukowski.

Het te bewandelen pad is voor de professional vrij duide-
lijk en helder: van BFA (Bachelor Fine Art) naar MFA (Master 
Fine Art) naar Commercial Gallery naar Museum. 5 Dingen 
die elke kunstenaar moet weten over galeries. 10 Simpele 
tips voor een drukbezochte studio. 3 super makkelijke 
stappen naar kunstbekendheid. Hier en daar nog wat les 
geven, een subsidietje binnenhalen en ergens een artist in 
residence.

Noot voor de niet-professional: het is niet zo nauwkeurig 
gedefinieerd. De kortste afstand tussen twee punten is 
vaak ondraaglijk, schreef Charles Bukowski.

Het is niet zo dat kunstenaars niet betaald zouden 
moeten krijgen voor hun werk, maar we zouden de waarde 
gebaseerd op de verkoopbaarheid van kunst en de valida-
tie van instituten niet moeten erkennen. Systemen zullen 
ons altijd proberen te verslinden. We moeten het draaien 
van hun tandwielen weerstaan, met de zachtheid van de 
mensheid. Onprofesionaliteit komt op voor ons recht om 
menselijk te zijn tegen deze machine.

Fragiel, zwak, twijfelachtig en stuntelend. Dit betekent 
niet dat het gaat zonder ethiek, eerlijkheid of vriendelijk-
heid als fundament. Deze verfijnde kwaliteiten kunnen 
gemakkelijk en onafhankelijk bestaan, naast de wijze hoe 
we onze tijd verhandelen voor geld.

Professionaliteit maakt van een persoon een merk. De 
cynische mens denkt zelfs dat dit al is gebeurd: onze gering-
ste beweging wordt gevolgd voor gepersonaliseerde adver-
tenties, de berichten en foto’s die we met anderen delen, 
het wordt allemaal gebruikt voor branding: zelfbewustzijn 
als commercie. En hoewel anderen kunnen proberen om je 
te professionaliseren, je geest te herleiden naar een slogan, 
een product of een logo. Je hoeft jezelf dat niet aan te doen.

Vooralsnog leven wij 
onder het kapitalisme, 
maar we hoeven ons niet 
te laten onderverdelen in 
zijn stelselmatige ver-
vreemding, verdeeldheid, 
ongelijkheid, het terug 
brengen van alle waarde 
naar marktwaarde.

Vrij recent schreef Daniel 
S. Palmer een essay over 
hyper-professionalisering. 
Op een bepaalde manier 
prikkelde het mij dit artikel 
te schrijven. Palmer’s essay 
is net gepubliceerd in Art-
news[1]  en eindigt met een 
inspirerende noot: ‘In een 
moment van monotonie 
en eensgezindheid moeten 
kunstenaars hun vrijheid 
terugeisen.’

Het essay opent met 
het verhaal van een jonge 
kunstenaar, die zijn inge-
studeerde elevator pitch 
hield, terwijl hij omringd 

wordt door kunstprofessionals die regelmatig invallen. 
Daniel Palmer wordt er echter niet door geïmponeerd. Het 
is duidelijk dat professioneel zijn in deze context niet altijd 
werkt. Het kan wellicht voor een wisselwerking zorgen met 
kunstenaars die ook hyperprofessioneel zijn, zoals deze 
specifieke opkomende kunstenaar. Het type kunstenaar dat 
door een systeem wordt gecreëerd voor dergelijke doelein-
den. Maar het werkte niet bij Daniel Palmer, en het zou voor 
mij ook niet werken. 

    ‘Ambitieuze jonge kunstenaar’: 
het klonk altijd al als een belediging.

Deze vorm van professionaliteit is bot, een vorm van 
carrièremakerij, leeg. Walgelijk zelfs. ‘Ambitieuze jonge 
kunstenaar’: het klonk altijd al als een belediging.

Ik zie het maken van kunst als een noodzakelijke uitdruk-
king van de menselijke geest. We moeten allemaal leven, 
maar als het verwerven van rijkdom een basisbehoefte 
wordt, ben je geen kunstenaar, maar een geldmagnaat.

Meer dan een galeriehouder of manager, een dealer of 
een adviseur, een criticus of een curator, meer dan een 
leger van assistenten en een warboel aan verzamelaars, 
heeft een kunstenaar de moed nodig om zielsalleen te 
kunnen handelen, en daarnaast een maatschappij die zijn 
of haar handelingen draaglijker maakt. Een samenleving 
die het toelaat om kwetsbaar te zijn, ongepast te zijn, de 
boef uit te hangen, wild te mogen zijn, vreemd te doen en 
te falen.

Om amateurs, 
knutselaars of 

dilettanten te zijn.

Een amateur is vervuld met liefde zonder dat deze daar 
enige beloning voor wilt, de knutselaars gaan onbevreesd 
naar plekken waar ze eigenlijk niet zouden moeten zijn, de 
dilettanten hebben gelukkig niet de verborgen pretenties 
van deskundigen. Als we uit de opgelegde grenzen van het 
professionalisme stappen, dan kunnen we net zo open zijn 
als studenten, in staat om met andere bescheiden mensen 
te flirten, om kennis te verorberen, ervaring op te doen en 
waarde in ons leven te zoeken. Zonder grenzen.

Zonder de institutionele validatie en de druk van de 
markt, zijn we vrij om mens te zijn, om kunstenaars te zijn, 
om onprofessioneel te zijn. ◊
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