
StaalkaartKunstenkrant

Ode aan de nutteloosheid 
van kunst

Moet het zaaigoed van boven komen? 

Dient het wellicht te gaan regenen? Of 

juist niet? 
De lucht ziet er geruststellend uit, ideaal 

weer om de spade in de grond te drijven, al 
gebeurt dat hier mechanisch. Grote vraag 
is wel wat hier verbouwd gaat worden en 
verondersteld wordt uit de grond te gaan 
schieten. Zand en zilte zee - groeizaam is 
het niet.
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Nu ophouden met de onnozele hals uit-
hangen, dit is geen boer, dit is Jan Dibbets. 
Kunstenaar, (1941), conceptueel als con-
ceptueel can be. Hier bezig met de remake 
van zijn, op de maand af, veertig jaar gele-
den uitgevoerde 12 Hours Tide Object with 
Correction of Perspective. De in het zand 
getrokken figuur lijkt, op film, dank zij per-
spectivische vertekening op een rechthoek. 
Extra attractie bij het optische bedrog: de 
vloed wist de vorens weg alsof ze nooit 
getrokken zijn.

Niets gemakkelijker dan dit bespottelijke 
gedoe te bespotten. Heeftie niets beters te 
doen, wat kost dit grapje, dit kan mijn kind 
ook. Moraal: alles moet nut hebben.

Nut! Nut! Nut!
Nee. Het is een perspectivische verteke-

ning. We draaien het om. We denken ons in 
dat wijzelf Dibbets zijn. Wijzelf hebben ons 
leven in dienst gesteld van het perspectief. 
We zijn erdoor gefascineerd, geobsedeerd, 
we zien het alom. Alle denkbare andere 
activiteiten waarmee we ons leven zin 

konden geven, hebben we gewogen, lichter 
bevonden, terzijde geschoven.

Dit - niets anders dan dit. Waarop nie-
mand zit te wachten, behalve wijzelf. Zo 
67 worden. Met een muts op, s ochtends 
vroeg op het strand gaan staan. In de kou. 
Daar euforisch van worden. Het gezicht 
heffen als in het is volbracht.

Geef het toe: ons ontbreekt de moed. Het 
geloof. De poëzie. Dit is het staatsieportret 
van een held.  ∆pieter kottman∆ met toe-

stemming overgenomen uit nrc handelsblad

De lol van het kunstverzamelen. Maar 

dan voor en door jongeren onder de 21 

jaar. De StadsGalerij maakt het mogelijk

Zaterdag 12 september om 20:00 uur 
opende voor de 8e keer het ‘ 45,- project’  
de deuren in de StadsGalerij.

Zo’n 15 Amersfoortse kunstenaars expo-
seren hun werk dat alleen gekocht mag 
worden door jongeren tot en  met 21 jaar. 

En dat voor de zeer aantrekkelijke prijs van 
maar  45,-!

De tentoonstelling is open van 12 sep-
tember tot 10 oktober, Stadsgalerij, Zon-
nehof 4a.  

∆redactie; mirjam vroegindeweij∆

foto Vincent Mentzel



De Nederlandse kunstenaar Tinke-
bell (Katinka Simonse, 1979) publiceerde 
onlangs een boek waarin ze een selectie 
hatemails heeft gebundeld die ze had 
ontvangen naar aanleiding van haar 
kunstwerk uit 2004, waarvoor ze haar kat 
doodde en er een handtas van maakte. 
Bovendien ging ze voor dit boek samen 
met de ontwerper Coralie Vogelaar op 
zoek naar de identiteit van de hatemail-
schrijvers, door gebruik te maken van soci-
ale netwerksites als MySpace en Hyves, 
en besloot ze de informatie die ze daar 
vond naast de respectievelijke hatemails 
af te drukken. Tinkebell zoekt moedwil-
lig de controverse op, zoveel is duidelijk, 
en of dat lovenswaardig is of niet zal een 
kwestie van smaak zijn, maar de reacties 
op haar werk vormen hoe dan ook een 
interessante bron van typische misvattin-
gen over en onvoldoende aandacht voor 
hedendaagse kunst.

Het begon bij Duchamp: het is alweer 
bijna 100 jaar geleden dat hij willekeurige 
voorwerpen uit hun dagelijkse omgeving 
haalde om ze vervolgens in een expositie-
ruimte als kunstwerken te presenteren. 
Urinoirs en sneeuwschoppen zien er hele-
maal niet uit als kunstwerken, laat staan 
dat ze ervoor gemaakt zijn, maar Duchamp 
leerde dat het daar bij kunst niet (alleen) 
op aan hoeft te komen. Na Duchamp zijn 
er ontelbaar veel kunstwerken bijgekomen 
die er, in eerste instantie, helemaal niet als 
kunstwerken uitzien; dat, zou je kunnen 
zeggen, is de conditie waarin de kunst zich 
al bijna een eeuw bevindt: kunstwerken 
zien er lang niet altijd uit als kunstwer-
ken. Dat kan daarom het bezwaar niet 
meer zijn, zou je er na bijna een eeuw bij 
willen zeggen. Wie echter de reacties op 
het werk van bijvoorbeeld Tinkebell ziet, 
merkt dat deze les van Duchamp nog lang 
geen gemeengoed is geworden. Wat gaat 
er mis?

De verontwaardiging was enorm: web-
sites, blogs en doorstuurmails stonden vol 
van afschuw over My Dearest Cat Pinkeltje, 
de handtas die Tinkebell had gemaakt van 
haar kat, een project dat ze in een volle 
Paradiso presenteerde, inclusief foto’s van 
het proces en instructies voor het publiek. 
Waar de afschuw op het internet vooral 
op neerkwam was dat hier blijkbaar het 
predikaat “kunst” werd gebruikt om het 
doden van de kat te rechtvaardigen. Dat 
is ook zeker de indruk die de kunstenaar 
wilde wekken; zij deed dit in naam van de 

Hoeveel Duchamps 
heeft een mens nodig?

kunst. (Toen zij in de uitzending van Pauw 
& Witteman geïnterviewd werd, stelde een 
andere gast, Bram Moszkowicz, overigens 
een scherpe vraag, naar wat Tinkebell met 
opzet had verzwegen: de kat was ziek. Niet 
alleen “kunst” vormde dus de rechtvaar-
diging voor het doden van Pinkeltje; dat is 
de scherpzinnigheid van een advocaat. Dat 
Tinkebell er doorgaans voor kiest om hier-
over te zwijgen past bij het idee dat een 
kunstenaar, om de kracht van een werk te 
bewaren, er niet teveel bij moet vertellen of 
uitleggen.) Kunst stelde Tinkebell in staat 
om iets, in dit geval de houding die mensen 
ten opzichte van dieren hebben, in een 
ander perspectief te plaatsen, waardoor 
er aspecten zichtbaar worden die normaal 
onopgemerkt blijven. Pas als kunst roept 
zo’n kattentas reflectie en verontwaardi-
ging op: Waarin verschilt een kattentas van 
krokodillenleer? Is het niet net zo erg om 
een kat achteloos naar het asiel te brengen 
of een spuitje te geven? En waarom roept 
het doden van een kat eigenlijk afschuw op 
en wat er op grote schaal in slachthuizen 

gebeurt niet? Wat Tinkebell lijkt te zeggen 
– wat de reacties daarop lijken te missen – 
is dat het allemaal even luguber als legaal 
is. Het is daarom des te opmerkelijker dat 
veel kritiek op Tinkebells werk uit de hoek 
van de dierenactivisten komt, terwijl zij 
in feite dezelfde een vergelijkbare bood-
schap uitdragen.

Voor het boek, Dearest Tinkebell, gaan 
Tinkebell en Vogelaar een stap verder. De 
mensen die Tinkebell hatemail hadden 
gestuurd, niet zelden doodsbedreigingen, 
waren met Google en andere zoekmachi-
nes eenvoudig te traceren op MySpace en 
andere sociale netwerksites, die volge-
schreven waren met persoonlijke infor-
matie, soms met adres en telefoonnum-
mer. Die informatie, inclusief foto’s, zijn 
in Dearest Tinkebell opgenomen. Het is de 
ultieme ontmaskering die geen ontmas-
kering is, want alle betrokken personen 
hebben er immers zelf voor gekozen om 
deze privé-informatie op internet publiek 
te maken. De overheid waarschuwt tegen-

woordig met tv-spotjes om daarmee op 
te passen; kunst kan dat op deze relatief 
onschuldige manier doen. Tot zover is dit 
artistieke experiment geslaagd te noemen.

Dat de “privé”-informatie naast de res-
pectievelijke hatemails staat, die integraal 
zijn overgenomen, verplaatst de discus-
sie over het boek waarschijnlijk naar de 
schending van briefgeheim (even illegaal 
als het versturen van doodsbedreigin-
gen, zegt Vogelaar), wat niet het meest 
interessante aspect van dit experiment 
is. Sterker, tijdens de presentatie van het 
boek bracht Vogelaar naar voren dat voor 
haar “de ontmaskering die geen ontmas-
kering is” geen grote rol speelt en zij het 
boek meer ziet als een potentieel weten-
schappelijke studie naar het fenomeen 
hatemail. Dat is twijfelachtig dan wel voor 
dit doel onzorgvuldig uitgevoerd. Zonder 
deze pretentie en de hatemails zelf had 
dit boek al voldoende in zich gehad voor 
een interessant artistiek perspectief op 
actuele thema’s als privacy en veiligheid.. 
∆caspar stalenhoef∆ 

 
Over Tinkebell en kunst die er niet als kunst uitziet



Zonen & Dochters van Amersfoort
Het beeldend kunstproject van Amersfoort 750

In 2004 werd het plan ingediend voor 

het project Zonen & Dochters van Amers-

foort: 9 jonge kunstenaars, nauw ver-

bonden met Amersfoort, gaan de con-

frontatie aan met 3 andere, belangrijke 

Amersfoortse kunstenaars: Withoos, 

Mondriaan en Armando. De exposities 

zijn inmiddels achter de rug, maar de 

redactie heeft een andere jonge Amers-

foortse kunstenaar in de dop gevraagd 

de tentoonstelling te bekijken en te 

recenseren.

Dit grote project vraagt om een overkoe-
pelende recensie, zo dacht ik. Echter, het 
niveauverschil was zo groot dat ik het niet 
voor elkaar ging krijgen deze overkoepe-
ling te smeden. Het dwingt mij de negen 
kunstenaars apart te behandelen en dat is 
waar ze, na die jaren van studie, ook zeker 
recht op hebben. 

Een overzicht van het eindresultaat na 
twee jaar. 

Flehite

Mijn tocht begint bij Flehite, waar tussen 
de historische prenten een kleine ruimte 
gereserveerd is voor het Zonen&Dochters 
project. Hier tref ik de eerste drie kunste-
naars: Gonneke de Haan, Mardoe Painter 
en Henrique van Putten, die zich hebben 
toegelegd op het erfgoed van Withoos. 

Een oud echtpaar heeft zich oneerbiedig 
neergezet in een bosgezicht van Withoos. 
Helemaal afgesloten van de buitenwereld – 
zich niet bewust van de museumbezoekers 
die hen belangstellend aanstaren – met 
een bammetje in de hand. Oude mensen 
zijn een inspiratiebron voor het werk van 
Gonneke de Haan, zo zegt ze zelf. Zij heeft 
haar belangstelling hiervoor weten te com-
bineren met de stijl van Withoos. 

Het werk heeft humor en een relative-
rende invloed op de zware sfeer die hangt 
rond de oude werken van Flehite. Niet 
alleen heeft ze een toevoeging aan een 
vanitasstilleven gegeven, ze heeft zelf een 
nieuwe vanitas weten te componeren op 
haar doek. Helaas is de Haan slechts tot 
één werk gekomen. Dit mooie schilderij 
vraagt beslist om meer. 

Mardoe Painter heeft fotografie als 
medium gekozen om de door Withoos 
opgedane inspiratie te vertalen. Foto’s die 
de belevingswereld van vanitasschilde-
rijen oproepen, allen met een eigen sfeer. 
Over de soms figuratieve uitwerking zit 
een abstracte laag, die het medium foto-
grafie overstijgt, en de foto’s bijna de huid 
van een schilderij geeft.   

Boeiend werk, waar ik om de gelaagd-
heid ervan te kunnen aanraken, bijna met 
mijn neus bovenop het canvas sta. 

Ik vergat bijna de derde kunstenaar in 
deze kleine ruimte te ‘zoeken’. De textiel 
dieren van Henrique van Putten vallen 
namelijk volledig weg in de inrichting waar 
Flehite voor heeft gekozen, maar missen 
ook de monumentaliteit die deze kunst 
misschien wel dient te bezitten. De dieren 
overstijgen hun ‘knuffel’ gehalte namelijk 
niet. Het grootse verhaal, dat ik van Van 
Putten in de catalogus heb mogen lezen, is 
niet terug te vinden in de uitwerking. 

Aan de wand tref ik nog een paar mixed 
media werken van Van Putten aan. Deze 
kleine schilderijtjes laten meer durf en cre-
ativiteit zien dan haar beesten. Toch blijft 
de onschuld bij van Henrique van Putten 
hoogtij vieren. Waar Painter en De Haan 
juist een verontrustend beeld neerzet-
ten, is het ploeteren van van Putten in een 
schools karakter blijven hangen. 

Klein maar fijn, zullen we zeggen. 
In de piepkleine ruimte die Flehite het 
Zonen&Dochters project heeft toegekend, 
heb ik ruim een uur vertoefd en concludeer 
ik dat de ruimte op een prachtige manier 
is benut.  

Mondriaanhuis

In het - de naam zegt het al - Mondriaan-
huis vinden we de drie kunstenaars die de 
eer hebben gekregen om voort te borduren 
op het werk van de ‘grootste Amersfoorter 
aller tijden’, Mondriaan. We hebben het 
genoegen met: Hellen Abma, Ilse Leenders 
en Ayuk Kuperus. 

Waar Gonneke de Haan haar eigen inte-
resses en kijkwijze op de wereld heeft toe-
gevoegd aan het gegeven van Withoos, 
concludeer ik bij Hellen Abma dat ze het  
contact is kwijtgeraakt met de kunste-
naar. Veel verschillend werk hangt in het 
Mondriaanhuis van Abma, dat doet 
denken aan Alice in Wonderland. Alle 
in verschillende technieken uitgewerkt, 
waardoor de eenheid ontbreekt. Zowel de 
keuze voor materiaal, vormgeving, onder-
werp, of denkwijze hebben weinig link met 
Mondriaan.

Het idee in Abma’s werk is zichtbaar, 
maar floreert niet in de uitvoering. Het 
idee is te letterlijk zichtbaar. Helaas. Wel-
licht had het geholpen om minder verschil-
lende werken te produceren. Er is namelijk 
een ontwikkeling zichtbaar in het werk 
tussen 2008 en 2009, waarbij het werk uit 
2009 alweer een stap verder geëvolueerd 
is. Met minder werk hadden de individu-
ele eindresultaten wellicht in kracht toe 
kunnen nemen. 

Ilse Leenders maakt de teleurstelling bij 
Abma meer dan goed. De geënsceneerde 
foto’s geven weer een totaal andere kijk op 
de manier waarop je de bestaande kunst-
historie ter inspiratie kunt gebruiken. Ze 
gebruikt de strakke vormgeving van Mond-
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riaan, maar voegt daar een speels karakter 
aan toe. Als enige kunstenaar in dit project 
heeft zij zich niet zozeer willen verdiepen 
in het werk van de kunstenaar, maar meer 
nog in de persoonlijkheid van Mondriaan 
zelf. Ze heeft gezocht naar Mondriaan als 
mens. Het is een interessante invalshoek, 
met boeiende eindresultaten, al heeft ze 
in sommige foto’s de persoon iets te let-
terlijk vertaald. Zoals bij ‘Foxtrot’, waar de 
voetjes van Mondriaan als Jezus over het 
water dansen. 

Mooie combinatie van kracht, strak, 
speels en persoonlijk met een Mondriaan 
tintje. 

Ayuk Kuperus vertelt op een geluids-
tape - die opgehangen is bij elk van de drie 
kunstenaars -dat ze Mondriaan niet goed 
begreep en maar weinig kon waarderen, 
voordat ze aan dit project begon. Echter 
na een paar jaar van studie weet ze door 
de ogen van Mondriaan de wereld te aan-
schouwen en dit om te zetten in eigenzin-
nig werk. Haar eigen manier van werken 
- het ambacht van papier snijden - in com-
binatie met de blik van Mondriaan leveren 
vier prachtige glazen platen op waar de 
illusie van de werkelijkheid wordt betwist. 
Het blijft mij echter onduidelijk waarom 
het Mondriaanhuis - of de kunstenaar - 
ervoor gekozen heeft om opzettelijk geen 
licht binnen te laten in de ruimte die 
voor Kuperus is gereserveerd. De glazen 
platen komen naar mijn idee meer tot hun 
recht, als het licht er doorheen had mogen 
vallen zoals in de cataloguskrant te zien is. 
Ondanks dat, is het bewonderenswaardig 
hoe zij zich de blik van Mondriaan eigen 
heeft weten te maken, zonder die van zich-
zelf te verliezen. 

De kleinkinderen van Amers-
foort

In het Mondriaanhuis is tevens plek 
gemaakt voor het nevenproject ‘Klein-
kinderen van Amersfoort’, waarbij mid-
delbare scholieren de kans kregen om een 
eigen invulling te geven aan dit project. 
Verassend. Zo kwam het op mij over. Ver-
frissend. Ook dat. De ongedwongen, losse 
manier van werken en de soms - naar mijn 
idee - behoorlijk volwassen invalshoek 
waarmee ze die invulling hebben weten te 
geven. 

Prachtig initiatief om ook de jongeren 
uit Amersfoort op hun eigen manier deel 
te laten nemen aan dit project. Ik kan 
mijn stram geworden schouders weer 
even losschudden na zoveel serieuze 
kunstbeschouwingen. Op naar het laatste 
museum: het Armando Museum Bureau.

Het Rietveldpaviljoen

Het valt me weer op hoe prachtig elke 
museum zijn eigen vormgeving aan het 
project heeft weten te geven. Het Rietveld-
paviljoen heeft de bovenverdieping vrijge-
maakt voor de drie kunstenaars die zich 
hebben verdiept in het door oorlog gete-
kende leven en werk van Armando. 

Wat in het Rietveldpaviljoen wel aanwe-
zig is en waar de andere twee musea niet 
voor gekozen hebben, is om een deel van 
het proces bloot te leggen. Hierdoor stijgt 

de waardering voor het persoonlijk proces 
van de kunstenaar meteen en bekijk je het 
eindproces met andere ogen. Zo trof ik 
aan: Astrid Hermes, Marcus Maliepaard en 
Mo Reda. 

De derde fotografe in dit project is Astrid 
Hermes. Zoals Armando in zijn schijnbaar 
vormeloze schilderijen, beeld suggereert, 
zo probeert Astrid in bestaande figura-
tieve vormen diezelfde beelden te suggere-
ren. Dit wordt mij duidelijk als ik een kijkje 
neem onder de glazen platen waar een 
tipje van de sluier wordt opgelicht van het 
proces. Tegelijkertijd probeert ze een beel-
dend commentaar te geven bij gedichten 
en teksten die van Armando’s hand afkom-
stig zijn.

Ik zal maar eerlijk toegeven dat ik na 
meer dan een uur van denken over het 
werk Marcus Maliepaard, nog steeds geen 
idee heb wat ik er eigenlijk over zal zeggen. 
Het zijn abstracte schilderijen die ondanks 
het ontbreken van kleur niet droevig ogen. 
Met een spontane verftoets heeft hij iets 
willen vertellen wat mij weinig zegt en wat 
mij eigenlijk niets doet.

Ondanks dat mijn waardering voor de 
individuele invulling van dit project stijgt, 
blijf ik van mening dat ik het werk van 
de twee bovenstaande kunstenaars wat 
magertjes vind. Naar mijn mening ligt 
de kracht van kunst juist in het vertalen 
van het idee op zo’n manier, dat het lees-
baar blijft voor de toeschouwer. Zonder 
alle verklaringen en uitleg eerst gelezen 
te moeten hebben, zonder het proces als 
gebruiksaanwijzing te moeten analyse-
ren. De leesbaarheid, om deze term vast te 
houden, van beider werk is matig.

Zo zie ik, zonder een oog te werpen op 
de kleine tekstjes en plaatmateriaal in 
het werk van Astrid Hermes voornamelijk 
een foto van een bosrijke omgeving die 
ieder ander gemaakt had kunnen hebben. 
Waar in de cataloguskrant vermeld staat 
dat onder het schijnbaar vlot geschilderde 
werk van Marcus Maliepaard een grotere 
gelaagdheid zit, dan je op het eerste oog 
zou denken, dan klopt dit terdege als ik 
naar zijn schetsen kijk. Maar in de einduit-

voering van zijn plan is het voor mij niet 
meer zichtbaar. 

Onaangedaan loop ik door naar de laat-
ste kunstenaar: met Mo Reda sluit ik mijn 
tocht door de musea af. 

Alle kleur is uit het leven van het werk 
van Mo Reda gesijpeld, zo lijkt het. Zwart, 
wit en grijs kleuren zijn gezichten waar al 
het bloed uit weggetrokken is. Een zwarte 
geabstraheerde figuur, verveelvoudigd op 
talloze manieren kijkt alsof hij geslagen 
is weg van de kijker. Hij is in elkaar gedo-
ken en wenst met rust gelaten te worden. 
Tussen de  zwarte lijsten van deze gemar-
telde figuur staat een toren van grijze bak-
steen. 

Te midden van dit alles is het ontzettend 
stil. Zo ontzettend stil. En in de verstilling 
van zijn figuren zindert iets verontrus-
tends. 

Ontzettend krachtig en helder. Zo zou ik 
zijn werk willen typeren. Mo Reda heeft als 
een van de weinigen in dit project de inspi-
ratiebron achter zich gelaten en zijn toege-
wezen kunstenaar slechts als vertrekpunt 
gebruikt. Zijn schetsen zijn probeersels, 
zijn eindwerk is het geslaagde resultaat. 

Vertrouwen

Na al het werk beschouwd te hebben, 
heb ik zeker het vertrouwen dat enkele 
van bovengenoemde kunstenaars heel ver 
kunnen komen in hun vak en Amersfoort 
wellicht nog wat grote namen aan het 
rijtje Withoos, Mondriaan en Armando 
kan toevoegen in de toekomst. Misschien 
lezen we 750 jaar verder van nu de namen 
Kuperus, Reda of Painter. Misschien het 
wat meer Hollands klinkende Leenders of 
De Haan. 

Ik weet het niet, de tijd en de tijdgeest 
zullen het leren. 

In zijn totaliteit vond ik het een prach-
tig project, waarbij de scholieren mij 
wellicht nog het meest gerust hebben 
kunnen stellen, dat het zeker goed gaat 
komen met Amersfoorts nageslacht.  
∆siem∆
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In deze economisch zware tijden worden 

ook in de kunstsector minder opdrach-

ten gegeven en het wordt steeds moeilij-

ker om met het kunstenaarsschap in het 

levensonderhoud te voorzien.

Gelukkig bestaat er een inkomensfaci-
liteit voor kunstenaars die het financieel 
moeilijk hebben: de Wet Werk en Inkomen 
Kunstenaars (WWIK). Deze wet geeft kun-
stenaars een inkomen van ongeveer 70% 
van het bijstandsniveau. Het voordeel van 
een WWIK uitkering boven een bijstands-
uitkering is dat er geen sollicitatieplicht 
bestaat en dat de kunstenaar niet gedwon-
gen is om werk buiten de kunstsector te 
aanvaarden. Ook mag worden bijverdiend 
tot het inkomen 125% van het bijstandsni-
veau bedraagt.

Kunstenaars die een WWIK uitkering 
ontvangen worden (in meer of mindere 

mate) gecontroleerd of zij als kunstenaar 
beroepsmatig bezig zijn. Aangezien er 
onder de WWIK mag worden bijverdiend 
met baantjes buiten de kunstsector, zullen 
veel kunstenaars naast deze bijbaantjes 
niet veel tijd overhouden om zich met 
hun werkelijke vak bezig te houden. Dat 
betekent dat zij hun beroepsmatige bezig-
heden al gauw zullen aantonen met een 
oeuvre à la “uitkering-garantie-kunst”.

Bij deze uitkering-garantie-kunst zullen 
niet alleen consessies zijn gedaan met 
betrekking tot de tijd en creativiteit die er 
in gestoken wordt, ook het materiaalge-
bruik zal tot een minimaal kostenniveau 
worden beperkt; de kosten van het levens-
onderhoud zijn immers al hoog genoeg. 
Dat maakt uitkering-garantie-kunst tot 
goedkoop geproduceerde kunst die niet 
is gemaakt vanuit een visie maar vanuit 
financiële overlevingsdrang. Hierbij kan 
men zich afvragen of deze kunst nu wel 
zo goed zal verkopen of representatief zal 
zijn voor het portfolio waardoor de betref-

De economische crisis:  
een aanleiding tot concessies  
in de kunst
De economische crisis discrimineert niet: ook kunstenaars ervaren een teruggang in hun 
afzetmarkt.

 

fende kunstenaars zich op langere termijn 
uit de WWIK-situatie zullen ontworstelen. 
Ambtenaren die de uitekering-garantie-
kunst komen controleren zijn absoluut 
geen kunst-kenners en zullen ondermaatse 
frutsels al snel als kunst kwalificeren.

Dat het moeilijk is om je als kunstenaar 
in de kunstbranche te handhaven is zeker; 
meer dan 70 procent van de personen die 
een kunstenaarsopleiding heeft gedaan 
is uiteindelijk niet werkzaam als kunste-
naar. De beroepen waarin deze personen 
werken zijn heel divers; soms zijn de beroe-
pen echter wel gerelateerd aan de kunst-
branche.

Omdat veel kunstenaars overstappen 
naar andere vakgebieden krijgen vast-
houdende kunstenaars met een WWIK 
een grotere kans op opdrachten omdat 
het aanbod aan kunstenaars is afgeno-
men. Zij zullen zich dan echter wel bezig 
gaan moeten houden met het vergaren 
van opdrachten; iets wat niet op school 
geleerd wordt maar een specifiek onder-

nemerstalent vereist. In een economische 
crisis zal de aanschaf van kunst één van de 
eerste bezuinigingsposten voor bedrijven 
en consumenten zijn. Hierdoor worden 
kunstenaars steeds meer gedwongen tot 
serieus ondernemersschap. Doordat dit in 
vele gevallen geen aangeboren talent van 
de kunstenaar is, kost acquisitie veel tijd 
en energie zodat er steeds minder ruimte 
is om het creatieve talent aan te spreken. 

Als je bedenkt dat een kunstenaar in de 
WWIK de uitkering-garantie-kunst moet 
maken, een bijbaantje heeft én zich dan 
ook nog eens moet bezig houden met 
ondernemen, kan je er van uitgaan dat 
er voor het leveren van een werkelijke bij-
drage aan het kunstniveau van Nederland 
weinig ruimte overblijft. 

Hoe veel invloed deze situatie op de kwa-
liteit van de kunst heeft is niet te zeggen 
maar dat er sprake is van concessies staat 
vast.

 
∆annemarie dotinga∆

Tafellaken en servet 

Afgelopen juni vierde ik mijn 33-ste verjaardag op Oerol. Nog gefeliciteerd. Ja, dank je wel. 
Oerol is zon, zee, theater, strand, muziek en kamperen. Samen met 60.000 andere mensen -op identieke huurfietsen- waaier ik een week lang 

uit over Terschelling. Oerol is het meest relaxte festival van Nederland, en omstreken. Zo sta ik in een enorme mensenmassa bij het optreden 
van Bluf. Zo loop ik in mijn eentje over een strand met de breedte van een drie keer de A12. Alwaar een strak gelijnd wit huisje op een ladder vier 
uitkijkt over de Noordzee. ‘s Avonds drink ik een Juttersbitter op de Westerkeyn. Een bochtig kruidendrankje dat alleen tijdens Oerol gretig aftrek 
vindt. Ik bezoek een opera in een duinpan, en laat me verrassen door straatartiesten in Midsland. Oerol is overal in het Fries. Oerol is fantastisch.

Vorig jaar speelde ik er vol verve de stille trom in de Stille Fanfare. Het 
leek me dit jaar dan ook leuk Oerol mee te maken als vrijwilliger. Want 
als doodgewone bezoeker mis je toch de privileges die je als artiest en 
vrijwilliger geniet. Zoals backstage-pas, gratis maaltijden en camping, 
en korting en voorrang op voorstellingen. Ik zag mezelf simpelweg niet 
staan in een te lange rij voor een te dure Tapastent, dus besloot ik - niet 
gehinderd door enige horeca-ervaring - er te gaan werken. Met veel ple-
zier riep ik via de intercom bestellingen over het terras; 

“Cornelis je eten is klaar!” “Bonnie kom je buiten spelen. Ik heb tapas 
om te delen. Heb je echt een vriend die praat. “ “Tudu, tudu, du, du, 
dudu, tapas fur Elize.” 

Ach ik ben zo gevat. Andere dagen tapte ik biertjes, goochelde met cocktails, en brouwde cappuccino’s of ik nooit anders deed. Als ik een 
tientje kreeg om een bestelling van  9,50 af te rekenen, had ik de neiging om te zeggen; “laat de rest maar zitten”. 

Toch bungelde ik in mijn nieuwe bestaan als horecacrack enigszins tussen tafellaken en servet. Ik werkte samen met Utrechtse koormeisjes 
van een jaar of 18. Blonde meisjes, met een bekakte RRRR, en een ontluikend bierbuikje. Leuke meiden daar niet van maar theoretisch had ik 
hun vader kunnen zijn. En zo voelde ik me ook, als ze me aanspreken met U. Er gaapte een onoverbrugbare generatiecanyon tussen ons in. Met 
aan mijn kant een landschap vol dertigersdilemma’s, hypotheken en jonge gezinnen en aan hun kant studiebeurs, Minerva en een kamer in 
Overvecht. 

Bij het tafellaken had ik echter nog minder aansluiting. Dat bestond uit hardcore horecavrouwen die jaar in jaar uit in deze Tapasbar werken. 
Een goed geoliede machine die eens per jaar bijeenkomt om een week lang een huzarenstukje op te voeren. Op een goed moment werd ik als 
een schooljongen op de vingers getikt door één van deze dames. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om zo’n duur sapje voor mezelf in te schenken. 
“Als iedereen dat doet, zijn we zo bankroet.” 

Daar stond ik dan. Een gelauwerd Adviseur Energie die voor dik honderd euro per uur zijn kennis ten beste geeft, aan de top van het Neder-
landse bedrijfsleven. Terechtgewezen, terwijl ik me een week lang -voor nop- de benen uit het lijf ren, om een drankje van vier fucking euro. Ik 
knoop mijn schort los. Loop naar de ander kant van de bar. Bestel vijf van die drankjes. Betaal ze! En gooi de glazen leeg in haar gezicht. Het klinkt 
heel assertief als ik het zo opschrijf maar in werkelijkheid stamelde ik alleen maar; “Oké, ik zal het nooit meer doen”. 

Ik kijk nu alweer uit naar Oerol volgend jaar maar dan als doodgewone bezoeker. Ik ben tenslotte ook geen 32 meer.  ∆bouke∆

De komende periode te zien in het 
Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7 in 
Amersfoort:

Lize Spoelstra

Hèt fototalent van Amersfoort

Lize is een jonge fotografe die al een 
paar keer haar werk heeft laten zien bij Per 
Expressie. En onlangs hing werk van  haar 
in theater De Lieve Vrouw. Zij won de voor-
rondes van Kunstbende in de provincie 
Utrecht.

Lize Spoelstra



tim den besten
Mijn vorige column ging over kunstenaars 

en bestuurders die te veel drinken op bij-
eenkomsten als openingen, en ik vertelde 
dat alle geldproblemen in de Nederlandse 
kunstwereld zouden zijn opgelost als kun-
stenaars op een SBS6 manier te werk zouden 
gaan. SBS6 is anno 2009 immers de norm. 
Gewoon maken wat de massa mooi vindt. 
En vervolgens massaal verkopen. Kassa!  

Deze ondeugende gedachte werd mij 
niet helemaal in dank afgenomen, want het 
schijnt dat kunst uit het hart moet komen, 
dat je kunst hoort te maken vanuit een 
ideaal of overtuiging, en niet op bestelling. 
Dat kunst niet om geld draait.  

In de praktijk draait kunst natuurlijk wel 
degelijk om geld. Of het tekort aan geld. 
Deze column is speciaal geschreven voor de 
bijeenkomst van kunstenaars over atelier-
ruimte. Amersfoortse kunstenaars vinden 
dat er te weinig atelierruimte is. Dat is 
ook misschien wel zo, maar ik vraag me 
af of het de gemeente is die atelierruimte 
zou moeten creëren. Wat is er mis met de 
schuur of de zolder? Ik ken bijvoorbeeld best 
wat kunstenaars, maar ik ken niemand die 
gebruik maakt van een gemeentelijk atelier, 
of subsidie, of iets dergelijks. Dat willen ze 
helemaal niet. Het komt niet in hun hoof-
den op.  

De nieuwe generatie kunstenaars, doet 
alles zelf. Ze zijn bedreven in het vinden van 
locaties waar ze hun doeken kunnen beklad-
den, muziek kunnen opnemen, en exposities 
organiseren. In hun eigen netwerk vinden ze 
mogelijkheden en partners om hun kunst 
naar een hoger niveau te tillen of in ieder 
geval alle kosten eruit te halen. Ze weten 
niet eens dat er zoiets bestaat als subsidie!  

Er wordt vaak gezegd dat kunstenaars 
niet bedreven zijn in de zakelijke kanten van 
het vak, maar wat ik om mij heen zie is dat 
de jonge kunstenmakers de creativiteit die 
ze zo eigen is, gebruiken om te komen waar 
ze willen zijn. De grootse gedachtestromen 
die ze van nature in zich hebben gebruiken 
ze niet alleen om te creëren, maar ook om 
verder te komen. Als ze de schuur of zolder 
niet meer volstaat, zorgen ze zelf voor iets 
beters.  

Naar mijn idee – en misschien dat ik 
daarmee wéér wat mensen voor het hoofd 
stoot – hoeft de gemeente helemaal niet 
te faciliteren. De gemeente zou moeten 
stimuleren, aanmoedigen, ondersteunen, 
en een podium bieden. KIJK: dit is wat 
Amersfoort te bieden heeft. DIT komt uit 
onze stad! De gemeente zou een platform 
moeten starten in samenwerking met reeds 
bestaande culturele organisaties, en vooral 
jongeren. Heel veel jonge creatieven. Met 
volle overtuiging geloof ik dat beleidsma-
kers, ondernemers en instellingen aan hen 
een voorbeeld zouden moeten nemen. Ze 
krijgen veel voor elkaar voor weinig geld, en 
dat moet alle aanwezige beleidsmakers én 
kunstenaars als muziek in de oren klinken. 
Muziek gemaakt in een lekkend schuurtje.

  
En dan stel ik voor dat we nu gaan proos-

ten, want ik weet heus wel dat dit soort bij-
eenkomsten eigenlijk een complot is tussen 
de gemeente, kunstenaars en de alcoholin-
dustrie. ∆tim den besten∆

niet kunst
een manifestatie van niks

de eerste grote expositie van niet kunst ooit!

16, 17 en 18 
oktober 2009
zonnehof

Meer dan 40 kunstenaars 
en niet-kunstenaars hebben 

werk ingestuurd waarvan zij 
beweren: dit is geen kunst. 

Een Commissie Niet-Kunst 
Kenners zal het werk kritisch 

beoordelen op het daadwer-
kelijke niet-kunst gehalte.

plaats
STADSGALERIJ EN CONTAINERS 

ZONNEHOF, AMERSFOORT

naast de ‘niet kunst’ en de 
niet ‘niet kunst’ is er een 
aanvullendprogramma:

ARMANDO MUSEUM BUREAU
zaterdag en zondag een 

lezing over niet kunst

OPENBARE BIBLIOTHEEK
de taalmachine

workshop kasteelroman

ARTOTHEEK
dat kan mijn kind ook,

kinderboekenweek

BOEKENMARKT
zaterdag en zondag is er een 

boekenmarkt op de zonnehof

STADSCAFE OP LOCATIE
voor wie geen koff ie wil 

drinken

OPENINGSPERFORMANCE
vrijdag 16 oktober 20:00 uur, 

zonnehof
www.kunstguerilla.nl

Van kunst in de openbare ruimte wordt 
vaak gezegd dat aan zoveel smaken tege-
moet moet worden gekomen dat het elk 
karakter verliest. Tegelijk is er ook moeilijk 
toegankelijke kunst die het verwijt krijgt 
elitair te zijn, en belastinggeld onwaar-
dig. Het pornofestival maakte een storm 
van protest los. Al direct bij de aankondi-
ging werd geoordeeld: makkelijk scoren, 
provocatie, een smet op het blazoen van 
de kunst. Met de creatieve stad werd ook 
marktwerking in de kunst geïntroduceerd. 
De ondernemende kunstenaar wordt 
geacht ook te letten op de commerciële 
kant van zijn artistieke zaak.

Commercieel, provocerend, toegepast, 
makkelijk, elitair... Kunst nodigt uit tot 
classificatie. En tot een oordeel. Het wordt 
mooi of lelijk gevonden. En wie het niet 
weet kan zich altijd nog uitlaten over de 

technische kwaliteit: knap gemaakt! Of, 
wanneer ook dat teleurstelt: dat kan mijn 
zusje van 3 ook. Maar zelden wordt hardop 
gezegd: dat is geen kunst. Sinds de pispot 
van Duchamps is het uitkijken met zo’n 
oordeel.

In het derde weekend van oktober orga-
niseert de kunstguerilla een manifesta-
tie waarin niet-kunst centraal staat. We 
roepen alle kunstenaars op om hun niet-
kunst te laten beoordelen door een vak-
kundige jury: is uw niet-kunst ook daad-
werkelijk niet-kunst? Of valt het in de 
categorie niet niet-kunst. En wat moet het 
publiek daar nu van denken? De manifes-
tatie wordt gehouden op en rond de Zon-
nehof, in samenwerking met het Armando 
museum, de Bibliotheek, de Artotheek en 
de Stadsgalerij. 



niet kunst
een manifestatie van niks

De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKunstenKrant. De StaalkaartKunstenKrant 

verschijnt 3 x per jaar.

correspondentieadres:

Zonnehof  4a, 3811 NC Amersfoort

webadres: 

www.stadsgalerij.nl

programma stadsgalerij 2008: 

Kunst voor 45 euro

Niet Kunst, een manifestatie van  niks

Juane X hue en Morris Rolland

aan de staalkaartkunstenkrant werken mee: 

Ilona de Kraker

Ron Jagers

Jelle de Bruijn

Dick Cools

Romy Jochems

Annemarie Dotinga

Giplt

Thijs Borsten

Muriel van der Heijden

Bouke Bruinsma

Harmen Zijp

 

Nederlands Filmfestival op locatie
 
24 t/m 30 september De Lieve Vrouw

Tijdens het NFF op Locatie haalt De Lieve 
Vrouw een week lang hoogtepunten uit 
de Nederlandse filmindustrie naar Amers-
foort. Graag uw speciale aandacht voor de 
documentaire:

Erwin Olaf
on beauty and fall
DI 29 SEPTEMBER, 
20.00 UUR première

In Erwin Olaf schetst regisseur Michiel 
van Erp (Pretpark Nederland, Angst) een 
kwetsbaar portret van de - volgens het 
kunsttijdschrift Kunstbeeld – ‘meest zicht-
bare Nederlandse kunstenaar in het bui-
tenland’. Van Erp reist mee bij belangrijke 
openingen en exposities en filmde de kun-
stenaar tijdens zijn enerverende fotose-
ssies.

NL 2009, 50 min., in aanwezigheid van 
Michiel van Erp (regie)

Het complete filmprogramma vindt u op 
www.lievevrouw.nl

Via 033 4226555 kunt u het programma 
afluisteren en/of kaarten reserveren

De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13, 
Amersfoort

Morris Rolland

Juane Xue

Verwacht in de StadsGalerij

Juane X Hue en Morris Rolland zullen de 
laatste twee maanden van het jaar hun 
werk laten zien in de StadsGalerij.



Verbouw of nieuwbouw van uw cultuurgebouw? DHV ondersteunt u bij de uitwerking van visie & concept, haalbaarheids-
studie, locatieonderzoek, programma van eisen, ontwerp, kostenadvies, bouwmanagement en beheer .

dhv.nl/cultuur

StaalkaartKunstenkrant

afmetingen
tabloid formaat 26,0 x 39,0 cm
full color
courant druk
oplage 5.000 exemplaren
verspreidgebied regio amersfoort

standaard advertentiematen
260 x 390 mm (staand)  590,-
260 x 185 mm (liggend)  315,-
125 x 185 mm (staand)  170,-
125 x 90 mm (liggend)  90,-
alle prijzen ex. 19% btw

contact
uw.advertentie@stadsgalerij.nl
postadres: Appelmarkt 17 A, 3811 CT Amersfoort

Nani-ka, magazine voor en door creatieven
Kijk op www.nani-ka.nl en bestel!

NOTO, unieke notitieboekjes in kleine oplage 
Binnenkort op www.akimoto.nl 
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De Lieve Vrouw in februari

Nog geen pashouder? Voor € 18,00 euro per jaar geniet u van alle voordelen en ontvangt 
u bovendien de e-mailnieuwsbrief en brochure thuis. 

€ 5,00
Filmpakker

Pak voor slechts  
€ 5,00 (i.P.v. € 8,50) 
een filmPje mee!

Een Filmpakker-kaartje is geldig voor pashouders 
op maandagavond en di t/m vr-middag in De Lieve Vrouw.

www.lievevrouw.nl

ZO!! EN NU BEN IK WEER AAN T KNIPPEN!! TELEFOON 033 4613757

Het KunstenaarsLogies in Amersfoort 
nadert het einde van de pilotperiode. 
Zowel de gemeente Amersfoort, als de 
Alliantie en Portaal hebben hun mede-
werking aan dit project toegezegd tot aan 
eind 2009.

In deze maanden vindt de evaluatie 
van het KunstenaarsLogies plaats. Portaal 
heeft al  laten weten dat een voortzet-
ting van het project zinvol achten, mits 
de gemeente en de Alliantie ook blijven 
participeren. Door de organisatie van Kun-
stenaarsLogies te versterken met mensen 
uit de verschillende kunstdisciplines in de 
stad is de bodem gelegd voor een succes-
vol vervolg

Beatie Fox ,

Engeland

Trompe d’oeil

Liendertseweg


