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Waarom komt de cultuursector zelf 

niet met slimme oplossingen voor extra 

inkomsten? Denk aan crowdfunding, 

vrijwilligers, erfenissen. Een oproep tot 

creativiteit in de f inanciering van de 

kunsten. 
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Kunst is van levensbelang. Dat is het 
geval voor veel mensen persoonlijk, maar 
een vitale kunstwereld is ook cruciaal voor 
een levendige samenleving en, jazeker, 
voor een sterke economie. Een economie 
die draait om verbeeldingskracht, zoals de 
onze, behoeft een levendige en veelzijdige 
creatieve sector. In dat licht bezien zijn de 
drastische bezuinigingen van het kabinet 
op het hoger onderwijs maar vooral op de 
kunsten zacht gezegd uiterst risicovol. Hoe 
dan ook, de overheid blijkt geen betrouw-

bare financier van de kunsten te zijn. 

Als cultureel economen willen 
wij weten hoe kunstenaars, 

kunstliefhebbers en cultu-
rele organisaties om kunnen 

gaan met haar radicale 
ingreep in het stelsel. Hoe 
kunnen ze de klap opvan-
gen? Gooien ze het bijltje 
erbij neer of kunnen ze 
op een anderemanier 
hun kunsten waarma-
ken? Creatief als ze zijn 
wat betreft de inhoud 
van hun werk, kunnen ze 
die creativiteit ook laten 
zien in de wijze waarop 
ze hun activiteiten finan-
cieren? Omdat wij cul-
tureel economen zijn, 
zou de eerste gedachte 
kunnen zijn dat we net als 
de staatssecretaris pleiten 

voor de markt als alter-
natieve bron 

van finan-
c i e r e n . 
De finan-

c i e r i n g 
zou dan een 

kwestie zijn 
van meer 
publiek, meer 

kaartjes voor een 
hogere prijs en 

meer sponsors. Nu 
denken we inder-

daad dat culturele 
organisaties vele moge-

lijkheden in de markt 
onbenut laten en dat ze 

beter en creatiever met 
de markt kunnen omgaan. 

Maar we noemen onszelf 
niet voor niets cultureel eco-

nomen. In de wereld van de kunsten gaat 

het om het realiseren van waarden, zoals 
sociale cohesie, creativiteit, de zintuiglijke 
ervaring, waarachtigheid en schoonheid. 
Serieuze kunstenaars willen meer dan 
mensen vermaken: ze willen beroeren en 
bezielen. Een goede galerie heeft niet als 
doel zoveel mogelijk kunst zo duur moge-
lijk te verkopen, maar wil met haar werken 
de waarden van kunst vergroten, eraan 
bijdragen dat steeds meer mensen mee-
doen en meeleven. Dus de suggestie van 
de staatssecretaris om vooral meer kaart-
jes te verkopen doet geen recht aan de 
waarden waarvoor de kunsten staan. Het 
kan en moet anders. 

Daarom zijn wij op zoek naar creatieve 
en veelbelovende praktijken, of concrete 
ideeën die laten zien dat het anders kan. 
Bijvoorbeeld: kunnen culturele organisa-
ties op een andere manier de markt aan-
boren dan met de reguliere verkoop en 
de gebruikelijke sponsorcontracten? Is 
dynamisch prijzen een oplossing? Thea-
ters en musea zouden de prijs afhankelijk 
kunnen maken van de vraagontwikkeling 
zoals hotellerie- en luchtvaartmaatschap-
pijen doen. En wat te zeggen van de grote 
behoefte aan creativiteit die vooral profes-
sionele organisaties hebben? Je zou zeggen 
dat culturele organisaties als aanbieders 
van creativiteit iets te bieden hebben. 
Wat kunnen kunstenaars op de werkvloer 
bijdragen? Is het een idee dat adviesbu-
reaus en andere professionele organisaties 
die wel wat creatieve impulsen kunnen 
gebruiken een kunstenaar adopteren? 
Zouden theatermakers en orkesten ook iets 
te bieden hebben doormensen in bedrij-
ven te laten zien hoe zij met creatieve wor-
dingsprocessen om kunnen gaan? Er zijn 
voorbeelden van hoe goed dat kan werken. 
Kunnen culturele organisaties efficiënter 
werken? Kunnen ze anders programmeren 
om nieuw publiek te binden? De relatie 
tussen overheden en de kunsten kan wel-
licht ook anders. Nu stelt de overheid zich 
vooral als subsidiegever op, oftewel als 
verdeler van fondsen. De overheid kan zich 
ook als opdrachtgever opstellen. Merkt 
een gemeente dat vanwege de bezuini-
gingen culturele instellingen de deuren 
gaan sluiten en kunstenaars wegtrekken, 
dan heeft ze omwille van de levendigheid 
en aantrekkelijkheid van de stad goede 
reden bepaalde culturele voorzieningen 
te herstellen. Politici en hun ambtenaren 
zullen moeten leren wat goed opdracht-
geverschap is. Een gemeente zou ook bij 

zelf vergaarde sponsoring een gelijk deel 
bij kunnen leggen. De overheid zou verder 
veel kunnen doen via de onderwijsbudget-
ten. Zoals tal van experimenten in onder 
andere Italië hebben laten zien, kunnen 
kunstenaars veel bijdragen aan de oplei-
ding van leerlingen. In de VS heeft iedere 
universiteit een ‘arts department’, met 
kunstenaars als docenten, waar studen-
ten uit de hele universiteit lessen volgen, 
als onderdeel van hun educatie. De moei-
lijke kunst die in Nederland nu aan zijn 
lot is overgeleverd, zou op die manier een 
plek krijgen in de kunstinstellingen. Maar 
er zijn vooral veel creatieve mogelijkhe-
den in de sociale sfeer, ook wel de derde 
sector genoemd. In die sfeer gaat het om 
de relaties tussen kunstenaars, culturele 
organisaties en de kunstliefhebbers. Het 
waarmaken van de kunsten gaat om het 
beroeren van kunstliefhebbers en om het 
wekken van belangstelling en dat vraagt 
omduurzame relaties. Van oudsher spelen 
daarom giften, donaties en offers een 
dominante rol in de wereld van de kun-
sten. Vanwege het tijdperk van subsidies 
hebben culturele organisaties weinig tot 
niets hoeven doen om dergelijke relaties te 
ontwikkelen. In de toekomst zullen ze niet 
zonder kunnen. De vraag is hoe mensen te 
binden, hoe hen te betrekken op een zoda-
nige manier dat ze wat overhebben voor 
wat je aan het doen bent. Een interessante 
mogelijkheid is zogeheten crowdfunding: 
het gaat dan omvele kleine donaties voor 
een project of een kunstenaar via internet. 
Musea verkopen stenen, theaters stoelen. 
Kunstenaars zouden als het ware een deel 
van hun tijd kunnen ‘verkopen’, of ‘aande-
len’ in hun werk kunnen verkopen, zoals 
dat nu al gebeurt in de muziekwereld. Is 
er een nieuwe rol voor de vrijwilliger? Hoe 
kunnen organisaties potentiële mecenas-
sen aan zich binden? 

Het probleem is niet zozeer een gebrek 
aan geld maar de koppeling van de 
behoefte aan steun met de behoefte aan 
een zinvolle besteding van spaargelden en 
erfenissen. Hoe is die koppeling te verbe-
teren? Het kan niet zo zijn dat de kunsten 
afhankelijk zijn van de richting van de poli-
tieke wind. Daar zijn ze te belangrijk voor. 
Het moet nu anders. Heeft u een idee hoe 
het anders kan? 

Arjo Klamer en Cees Langeveld zijn hoogleraar in de cultu-

rele economie aan de Erasmus universiteit. Zij doen dit project 

samen met de masterstudenten van de opleiding ‘Cultural Eco-

nomics and Cultural Entrepreneurship’.



Een oud gesprek

“Wat is er schoner dan ’t gevoel,
te weten dat ik leef?”

- “Ik kan ’t niet zeggen goede vriend,
maar beamen evenmin
het leven zelf sluit leven in,
niet leven kan dat niet.”

- “Is er iets schoner dan,
dan goed te leven
alleen omwille van het goede leven?”

- “Nee jongeman, zoiets kan niet bestaan,
want ook mijn meest vervreemde dromen
waarin wat goed is wordt verkracht
die behagen zich in ’t welgekomen
En ik wens er - want ik moet het onbedacht,
Zelfs volledig wél voor in te staan
Ook díe dromen hebben kracht en krijgen zegen
Zij worden slechts niet juist gedacht.”

- “ Nu is ’t genoeg! Houdt u op nu mij te breken?
Ik zie dat daartoe reden is,
dus laat me nog heel even spreken:
Er is niets meer waard dan het denken zelf
Opdat ik goed zal leven.
Mijn liefde nu aan u gegeven”

De stroom en het getij (…) Oh ja! En  ikzelf.

Dat er twee stromen gaan
In zelfzucht 
en in ijdelheid
De kwade trouw erg diep verborgen

Of zij wel stromen zijn,
Of dat zij zorgen?

In de verte klinkt er dof gedreun
Dat er twee stromen gaan
Tussen heren, horigen
De Heer

Dat er twee stromen gaan
Nijdig! Tussen zelfbehoud en ijdelheid
De kwade trouw soms niet verborgen!

Mijn geest wordt smal
Mijn zicht verdicht
En mijn oren doen hun vorm
Iets langer nog
En ik word stilletjes verzwolgen

Ik geloof best dat er twee stromen gaan
Maar ik zie toch alleen maar zorgen!
Nee, ik houd niet, ‘k zou bijna zeggen nooit
Mijn goede wil voor u verborgen

∆wout gruijters∆

Zonen en dochters van 
Amersfoort,
geïnspireerd door 
Amersfoortse  
kunstenaars

 
Amersfoort 750: onder de titel “zonen 

en dochters van Amersfoort” confonteren 
jonge Amersfoortse kunstenaars hun werk 
met dat van de oude meesters Mondriaan, 
Withoos en Armando. Scholen in de Kunst 
pikte dit project op en geeft er samen de 
Amersfoortse scholen een nieuwe draai 
aan.

Examenleerlingen van het Vathorst Col-
lege en Corderius zijn in contact gebracht 
met jonge, Amersfoortse kunstenaars. De 
ontmoetingen met de kunstenaars waren 
een bron van inspiratie voor de leerlin-
gen, zichtbaar in hun beeldende reactie 
op het werk van de kunstenaars. De ont-
moetingssessies, samengepakt in het pro-
ject “Zonen en dochters van Amersfoort” 
waren zo inspirerend dat zij opgenomen 
zijn in hun programma toetsing en afslui-
ting voor het examen. In de loop van het 
project komen de leerlingen in gesprek 
met de kunstenaars. Uiteraard zijn de uit-
komsten van zo’n project “beelden”. En bij 
beelden horen een expositie. En die is er 
nu. In de StadsGalerij. 

Open op iedere vrijdag en zaterdag 
tussen 13:00 en 17:00 uur en tijdens 
de KunstKijkRoute (derde zondag in de 
maand). De StadsGalerij heeft haar exposi-
tieruimte nu aan de Leusderweg nummer 
21 in Amersfoort.



There was a time….
Verborgen in de melancholie van de 

stad. De misère wordt muze. Vrolijk  ver-
geten de ellende die dit mogelijk maakt. 
Een moment  als diepe bepaling wordt snel 
achterhaalt. Een wervelwind van woorden  
buigt het staal van conventie. Te midden 
van het succes van de veelvuldigheid staat 
nog alleen de toewijding van het origineel. 
There was a time…

Voor een heel wat mensen is het evi-
dent. Schilderen is therapie.  Hoewel schil-
deren voor mij nog wel meer ladingen kan 
dekken zal ik toch een korte toelichting 
geven op de bovengenoemde stelling.

 Laten we eerst een kijken naar de moti-
vatie van diegene die zich waagt aan het 
doek. Wat heeft hij te winnen? Voor hem 
staat een wit canvas, wat verf, penselen  
en eventueel hier en daar een medium. 
Eenzaamheid smacht hem te vergezel-
len in zijn offerande.  Waarom zou hij de 
moeite ondernemen deze klodders verf 
zodanig over het doek te strijken tot dat hij 
het uiteindelijk opgeeft uit verzadiging of 
frustratie?

Wat kan de schilder tegenover dit 
plaatje zetten.  Ofwel gemotiveerd door 
dromen van wording ofwel door afschuw 
en woede van wat geweest is. Geen van 
beiden beantwoordt aan de alledaagse 

realiteit. Hoe kan de schilder nu het ver-
leden voeden aan een toekomst. Er blijft 
voor hem niets anders over dan het pen-
seel op te pakken en de melancholie van 
het moment  gestalte te geven voor een 
eeuwigheid. Hij gaat voorbij aan winnen 
en verliezen. Hij kan niet anders. Alleen 
door het weg te geven kan hij nog krijgen.

In tegenstelling tot andere patiënten 
heeft de schilder zichzelf als arts en medi-
cijn. Door een nauwkeurige poging zijn 
instinctieve drang tot uiting te brengen  
geeft hij zijn therapie vorm. Door het van 
zich af te schilderen krijgt hij zijn verlich-
ting. Maar uiteindelijk is hij gedoemd dit 
patroon te herhalen tot zijn muze anders 

regeert.  Hij wacht op haar uitnodiging ook 
al moet hij hem zelf schrijven.

Afsluitend moeten we nog stellen dat 
de schilder niet hoeft te verlangen naar 
zijn penselen om te weten dat hij ze nodig 
heeft. Als hij het slim aanpakt dan weet hij 
van zijn noodzaak een deugd te maken. 
Van zijn ellende weer vreugd.  In het 
buigen van het moment schuilt zijn zelf-
overwinning. Therapie.

∆arjen f lierman∆

Arjen Flierman

www.arjenflierman.nl

There was a time no#2,

Olie op paneel, 61 x 43,5 cm



Problematiek van het manifest 
en de romantiek van businessart
Good business is the best art

‘Being good in business is the most fas-

cinating kind of art... Making money is 

art and working is art and good busi-

ness is the best art’, zei Andy Warhol. 

Geen opmerkelijke uitspraak voor een 

kunstenaar die zijn atelier de Factory 

noemde. In plaats van te denken over 

de kunstenaar als een ras apart, of een 

club van ingewijden die zich los van de 

samenleving beweegt, toonden Warhol 

en andere Pop Art kunstenaars aan, dat 

zij net zo’n onlosmakelijke onderdeel 

van de samenleving waren als welk wil-

lekeurige businessman dan ook.1 Nu onze 

huidige regering sterk aandringt om 

naast kunstenaar toch vooral onderne-

mer te zijn, is het geluid vanuit de kun-

stensector heel wat minder positief. 

In het voorjaar van 2011 publiceerde De 
tafel van zes een rapport, een voorstel 
hoe om te gaan met het beperkte budget 
dat de overheid beschikbaar stelt voor 
de kunst-en cultuursector. ‘Minder waar 
het kan, beter waar het moet’, luidde het 
devies. Vanuit een ondernemersvisie pro-
beert de organisatie de belangen van de 
cultuursector te behartigen en in dialoog 
te gaan met de regering. 

Een maand later werd het rapport al 
weer verworpen. Kunstenaars herkenden 
zich niet in de taal van ‘de managerselite 
die intussen het kunstbegrip zelf steeds 
verder aantast en uitholt. Al jaren vergif-
tigt dit jargon het spreken over kunst in het 
publieke debat.’ 

Door een groep Amsterdammers werd 
een tegengeluid in de vorm van het Mani-
fest voor een nieuw kunstbegrip opge-
steld. Het manifest – dat per email wordt 
verspreid – werd in april door al meer 
dan 300 kunstenaars ondertekend en dit 
aantal groeit nog steeds. Zo vormen kun-
stenaars een vuist tegen de regering en De 
tafel van zes.

Maar hoe gek is het initiatief van De 
tafel van zes eigenlijk? Hoe verwerpelijk is 
het idee om naast kunstenaar ook onder-
nemer te zijn? Heeft businessart de toe-
komst?

Een essay over de problematiek rond 
het creëren van een juiste reactie op het 
regeerakkoord en de romantiek van de 
kunstenaar als businessman.

De tafel van zes

Zwetend hebben brancheorganisaties, 
belangenverenigingen, kunstenaarsorga-
nisaties, fondsen en sectorinstituten in de 
hete zomer van 2010 rond de tafel plaats 
genomen. Het is nogal een opdracht, niet 
alleen een antwoord op het regeerakkoord 
formuleren, maar tevens een aanzet geven 
tot hervorming van de cultuursector. Dit is 
noodzakelijk, zo schrijven zij, ondanks dat 
de plannen van het kabinet voornamelijk 
zijn ingegeven door bezuinigingsmotieven 
en niet vanuit een hervormingsagenda 
voor de brede culturele sector.

De middelen die zij beschikbaar stelt, 
maken het nauwelijks mogelijk een effec-
tief cultuurbeleid te voeren. 

In acht punten zet het rapport uiteen 
hoe dit effectieve cultuurbeleid eruit zou 
moeten zien. Pluriformiteit, toeganke-
lijkheid en innovatie zijn daarbij kern-
woorden. Cultuur wordt geproduceerd in 
een keten, vraag en aanbod moet gesti-
muleerd worden. Het publiek belang 
staat hierbij voorop. Cultuur moet een 
groot maatschappelijk bereik hebben en 
vooral toegankelijk zijn. Het stimuleren 
van samenwerking met het bedrijfsleven 
wordt toegejuicht. lees verder op pagina 5 >>>

De genoemde punten moeten leiden tot 
een gezond toekomstgericht cultuurbeleid 
en werden ter discussie aangeboden aan 
de kunst- en cultuursector. 

Tegengeluid

Het zweten is de organisatie na de pre-
sentatie van het rapport niet vergaan. Niet 
omdat de maand april het warmterecord 
verbrak, maar omwille van een tegenma-
nifestatie die binnen een enkele maand 
is opgezet en veel meer draagvlak vindt 
onder kunstenaars.

In tien punten weerlegt zij de inhoud 
van het rapport: ‘Geen kunstwerk is ooit 
ontstaan omdat de markt ernaar vroeg’, zo 
stellen zij. ‘De vraag van het publiek is geen 
creatieve of artistieke factor,’ en voegt daar 
nog twee algemene punten aan toe: ‘Kunst 
viert dat wij kunnen denken, voelen, schep-
pen, leven.’

De reactie vanuit de kunstenaars wekt 
niet het idee in discussie te willen gaan 
over het rapport. De afwerende toon tegen 
marktwerking proef je duidelijk. Kunst is 
geen beleidsinstrument, noch kan de Staat 
of Markt ooit vatten wat kunst is. 

Zijn kunstenaars zo kieskeurig? Wat is 
er op tegen om kunst als elk ander wille-
keurig product aan marktwerking bloot te 
stellen?

Van bohemien tot businessman

Andy Warhol omgaf zijn werk en per-
soon met een aura van absurditeiten die 
moeilijk te vergelijken is met de air van de 
gemiddelde zakenman. Hoe goed Warhol 
zijn imago als zakenman ook wist te pro-
pageren, hij creëerde zelfbewust een dis-
tantie tussen zijn Factory en de gangbare 
bedrijfswereld. 

Het idee van de kunstenaar als een ras 
apart, of groep ingewijden die zich los van 
de samenleving beweegt, stamt uit de 
19e eeuw toen de kunstenaar zich begon 
af te zetten tegen de opkomende burge-
rij. Het clichébeeld van de kunstenaar als 
vrije geest met een onverzorgd uiterlijk en 
baret op het hoofd stamt uit die tijd. Als we 
op academies rondlopen leeft deze cultuur 
nog steeds. Door een alternatieve kleding-
stijl wordt het anders denken, het anders 
zijn, onderstreept. 

Maar sinds kort doemt ook de kunste-
naar in pak op. Meisjes in mantelpakjes en 
jongens in driedelig kostuum struinen – al 
zijn ze zwaar in de minderheid – over de 
academiegrond. Ook in de kunstpraktijk 
zien we de opkomst van dit beeld.

Neem nu Joep Van Lieshout. Als wij ‘Van 
Lieshout’ intikken in de zoekmachine van 
Google afbeeldingen stuiten we op een 
kunstenaar in pak, gefotografeerd tegen 
de achtergrond van zijn werkterrein. Een 
nette blouse, jasje, korte coupe en zijn 
werkgrond lijkt op een bedrijventerrein. In 
verwarring blijven we achter, was dit nou 
de kunstenaar Van Lieshout? Of de mana-
ger Van Lieshout&Partners die een paar 
hits verderop stond? 

Het is geen opmerkelijk gegeven, gezien 
de ondernemersgeest van Joep Van Lies-
hout. Het is een tendens die breder wordt 
gedragen, ook Damien Hirst weet zijn 
imago als ondernemer te onderstrepen 
‘Wat bent u: kunstenaar of ondernemer? ’ 
vroeg een tv-verslaggever aan Damien 
Hirst. Zonder aarzeling antwoordde Hirst 
‘ondernemer.’2

Kritiek

Actief samenwer-
ken met het bedrijfs-
leven, crowdfunding, 
peer review, het zes-
tien pagina’s tellende 
rapport van De tafel 
van zes is doorspekt 
van ondernemerstaal. 
Termen die de nieuwe 
visie op kunst omar-
men! Niet alleen de 
regering pleit voor 
een ondernemingsvi-
sie, vanuit de kunst-
wereld is er ook al een 
toenemende interesse 
richting het bedrijfs-
leven. Wat is dan het 
probleem met het 
voorstel van De tafel 
van zes?
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lees verder op pagina 5 >>>

lees verder op pagina 7 >>>

PE’er kwasten

De inhoud achter de termen blijft leeg 
en de uitwerking van de voorstellen wordt 
nergens specifiek. ‘De kwaliteit wordt 
getoetst aan objectieve waarden.’ Maar 
wat zijn die objectieve waarden dan? 
Innovatie, pluriformiteit.. het zegt alle-
maal zo weinig. Ondanks de systematische 
opbouw van het rapport – verantwoor-
ding, pleidooi, acht punten en overweging 
– wordt nergens helder waar het rapport 
nu werkelijk om draait en blijft ze termen 
herhalen. Deze kritiek lees ik ook terug in 
een publicatie van het NRC  die enkele kun-
stenaars aan het woord laat. ‘Het stuk is in 
zulke algemene bewoordingen geschreven, 
dat Halbe Zijlstra ermee kan doen wat hij 
wil,’ zegt kunstenaar Rob Voerman.3

We lijken geen stap dichterbij een duide-
lijk toekomstbeeld voor de cultuursector te 
komen als we het rapport doorlezen. Daar-
bij worden er ontwikkelingen geschetst 
die mij geenszins verheugen. ‘Ook de rela-

tie met het publiek is geëvolueerd,’ schrij-
ven ze. ‘De mondige burger is steeds minder 
geneigd door een overheid of elite voor te 
laten schrijven wat ‘hoge’ of ‘lage’ kunst 
is. De cultuurparticipatie is daarmee sterk 
veranderd. Als consument neemt de burger 
vanaf nu de vrijheid om zelf actief vorm te 
geven aan cultuur.’

Helpt het manifest ons dan verder?

Het manifest voor een nieuw kunst-
begrip is door 300 kunstenaars onderte-
kend en dit aantal groeit nog steeds. Vrij 
verwonderlijk voor een beroepsgroep 
bestaande uit individuen die vaak zo moei-
lijk tot overeenstemming kunnen komen in 
hun vakgebied. Dat het manifest toch een 
groot draagvlak heeft is niet vreemd als 
je de inhoud nader bekijkt. De definiëring 
van de twaalf kernpunten is misschien wel 
net zo vaag en in ruime bewoordingen tot 
stand gekomen als die van het rapport zelf. 
Bij punt drie zet ik met name mijn vraag-
tekens: ‘Een kunstwerk heeft waarde voor 
zover de ervaring die het mogelijk maakt 

specifiek is: voor zover zij tot niets anders 
herleid kan worden.’ 

Als kritische lezer met een kunsthistori-
sche achtergrond knik ik af en toe beves-
tigend, maar schud ook vaak ontkennend 
mijn hoofd. Een heldere visie naar de 
regering, Henk en Ingrid of een nieuwsgie-
rige lezer in het algemeen draagt het niet 
uit. Daarbij is het wegwerp gebaar naar 
onderhandeling tussen de overheid en 
kunstsector groot. Kunstenaars lijken op 
deze manier wel erg huiverig om op pro-
jectmatige basis met de overheid samen te 
werken. Is het autonome karakter van een 
kunstwerk dan zo belangrijk? 

De mondige burger

Mijn oog valt op een klein zinnetje dat 
in het rapport van De tafel van zes is opge-
nomen. ‘Dat begrip krijgt echter een veel 
ruimer idee van de gidsfunctie die niet meer 
uitsluitend die van de verheven criticus is.’ 
Ik lees de zin nog eens. ‘Tegelijkertijd is er 

ook bij het grote publiek en ook op internet 
een permanent verlangen naar gidsen, ken-
ners die de weg wijzen. Dat begrip krijgt 
echter een veel ruimer idee van de gidsfunc-
tie die niet meer uitsluitend die van...’

De verheven criticus? Ben ik dat? 

Een tijdje blijven de woorden door mijn 
gedachten dwalen. Al vier jaar studeer ik 
hard en draait mijn leven permanent om 
het maken of bestuderen van kunst. Dat 
is geen pretentie, dat is een feit. Wie moet 
dan die gidsfunctie verlenen? De mondige 
burger?

Langzaam begint te dagen waar de kun-
stenaars die het manifest ondertekend 
hebben zo boos over zijn. Zij worden in 
een adem genoemd met amateurkunst, 
productie en de mening van het volk als 
maatstaf. Kunst is een product en de kun-
stenaar een knutselaar.  

Dat er geen dikke portemonnee voor mij 
in het verschiet ligt is een keuze die ik als 

liselot van der speld

PE’er in hart en nieren, maar zij heeft ook haar hart bij de kunsten. En bij andere zaken. Hier op ware 

grootte, miniatuurtjes van haar hand.*

* PE staat voor Per Expressie, een belangrijke kraamkamer voor alles wat we mogen verwachten in de toekomstige 

theaterzalen, galeries, bibliotheken

>>> vervolg van pagina 4



Thalia

snippers, verslagen van bijeenkomsten
(on)duidelijke (on)zin

(doe even alsof er niks aan de hand is)
één en al potenties

ploeteren moeten wij
in het ellendige kielzog van onze vrijheid

succes is een raar woord
betere definities, of dieper gevoel?

vooruit, terug naar het begin
daadkracht vraagt niet om antwoorden
de juiste vragen stellen heel duidelijk wat moet gebeuren

het Nieuwe Modder Festijn 
was een overweldigend succes
er werd veel limonade gedronken
vorm volgt functie
dus begreep iedereen elkaar
wij leunen nu vol dankbaarheid 
op elkaars belangen en bedoelingen
en lachen vaker

hallo, welkom
daar gaan we...
geen antwoorden, nee, die niet
wij willen de juiste vragen stellen

wij zijn in topvorm
(je kan het geloven, dan is het zo)
bakens kunnen verzet worden
logge stroop stroomt over in eindeloze glorieuze limonade
alles kan
proost!

hier staan wij, hier zijn wij
geen woorden, maar mensen

geen rudimentaire organen
of gebakken lucht
geen zielig gedoe alsof het een loftrompet betreft

vanaf nu zijn wij allen alledaagse filosofen!

wat doen wij met de modder?
iedereen zit er onder, geen weg terug
logge modder
omdat zoveel bakens niet verzet konden worden
geen doen
(dat is zo opgelost)

neem gewoon wat limonade
slurp het op
pure frisheid
met een schijfje limoen op de rand van het glas
echt ∆hans goslinga∆



Cultureel ondernemerschap
Is de overheid er wel klaar voor?
Het politieke klimaat is er naar. Velen wijzen met een priemende vinger naar de kunstensector.  Regering, provincies en lokale over-

heden besluiten bijna unaniem dat instituten op het terrein van de kunsten een fors deel van de budgetten moeten inleveren. 

kunsthistoricus in spé bewust maak en ook 
door kunstenaars dikwijls wordt gemaakt. 
Niet elke kunstenaar wenst zijn artistieke 
vrijheid in te ruilen voor het grote geld. 
Het behoeft geen nadere toelichting dat 
het werk van Damien Hirst eerder onder 
de noemer ‘spektakelkunst’ valt dan een 
waardevolle en unieke ervaring teweeg-
brengt bij de toeschouwer. Dat het ploete-
ren, het studeren en experimenteren ook 
nog denigrerend wordt weggezet als ‘ver-
heven’, of pretentieus, doet pijn. Deze pijn 
is de leidraad van elk protest en manifest, 
hoe ongelukkig geformuleerd ook.

‘De kunstwereld heeft de afgelopen 
decennia verzuimd naar een nieuwe relatie 
met de maatschappij te zoeken. Onder druk 
van het marktdenken zijn er de afgelopen 
jaren weliswaar talloze publieksvriende-
lijke initiatieven ondernomen, maar een 
diepgravende, ingrijpende discussie over de 
relatie tussen kunst en samenleving is ach-
terwege gebleven,’4 schreef Bas Heijne in de 
NRC.

Ik zie het rapport en manifest als nieuwe 
pogingen om weer in contact te komen 
met de samenleving. Om haar waarde en 
bestaansrecht te legitimeren. Hopelijk 
zullen er nog vele pogingen volgen. 

∆simone de boer∆

Meer weten over:

• de problematiek van de markt als leiding-
gevende factor in de kunstwereld?
Anna Tilroe, De Ja-Sprong, Naar een nieuwe 
vitaliteit in de kunst, Amsterdam 2010
• de negatieve houding ten opzichte van 
de kunstsector?
Bas Heijne, Waarom wordt de elite haar 
kunst niet gegund? NRC.nl
• Het manifest voor een nieuw kunstbe-
grip?
www.earreader.nl
• Het rapport van De tafel van zes? 
www.fondspodiumkunsten.nl/content/
nieuws/i_152/Minder_waar_het_kan_
beter_waar_het_moet.pdf

Noten:
1. citaat: David McCarthy, Production and 
Consumption, in: David McCarthy, Pop Art, 
Londen, 2000 p.26
2. citaat: Anna Tilroe, De Ja-sprong Naar 
een nieuwe vitaliteit in de kunst, Amster-
dam 2010, p.33 
3. citaat: Claudia Kammer, Versnipperd 
komt het verzet van kunstenaars op gang, 
NRC Handelsblad # 23 april 2011
4. citaat: Bas Heijne, Waarom wordt de 
elite haar kunst niet gegund, NRC Handels-
blad #27 oktober 2010

Politici die ook graag op het rode pluche 
hadden willen zitten doen het nog een 
eens dunnetjes over. De lokale vertegen-
woordiger van TON is trots op Nederland, 
maar dan vooral op de sport en niet op 
de kunst. Kunstenaars willen alleen maar 
“snel rijk worden en in een lamborg-
hini rijden”, aldus deze lolbroek van de 
gemeenteraad in de Amersfoortse Cou-
rant. Kijken we naar Quote-lijstjes, dan 
zitten er menig voetbalmiljonairs in de top 
100; kunstenaars komen we er niet tegen. 
Daarvoor moeten we naar het buitenland. 
Iemand met zo weinig kennis van zaken 
zo toch bescheidenheid passen, zou je 
zeggen. Maar goed. 

Terug naar het snoeien van de budget-
ten. Links en rechts klinkt er gesputter. Een 
enkele demonstratie, en dat is het dan wel. 
Ja, in de overleg-
kamer wordt heel 
wat bekokstoofd. 
Maar is dat alles 
interessant voor de 
individuele kun-
stenaar? Zo te zien 
niet. De protesten en bezwaren komen 
vooral van instituten. Dat is ook voorspel-
baar want zij worden het zwaarst getrof-
fen. De individuele kunstenaar wordt pas 
in tweede instantie getroffen, en dan nog 
alleen die individuele kunstenaars  die een 
zakelijke band hebben met de instituten. 
De rest heeft geen last van de bezuinigin-
gen. Die hebben last van de aantijgingen 
in de tweede lijn. Waar vroeger het kun-
stenaarschap een gerespecteerd beroep 
was, wordt het nu door TON’ers en geest-
verwanten weggezet als profiteursschap. 
Anderen, die de populistische adem in de 
nek voelen, doen niet onder in hun kille 
benadering van de kunsten. De tijdgeest 
met als belangrijkste exponent het als-
maar groeiende populisme roept om kun-
stenaars die commercieel de eigen broek 
op houden; geen overheidsgelden naar 
de kunsten. De pluchepoliticus volgt die 
lijn. De overheden en hun functionarissen 
lijken er door overdonderd: kunstenaars 

moeten meer ondernemerschap laten 
zien, menen zij. 

Een blinde vlek, zou ik zo zeggen. Kun-
stenaars zijn ondernemers. Weliswaar 
ondernemers met andere ijkpunten en 
maatstaven dan bijvoorbeeld Marc Zucker-
berg of Bill Gates. Of, om dichter bij huis 
te blijven, dan Michel Schoonderbeek of 
de Amersfoortse. Maar het blijven onder-
nemers, ondernemers die geld investeren. 
Alleen investeren kunstenaars, anders dan 
de Wim Potten of Jan-Henk Boumannen, 
vooral om cultureel rendement te berei-
ken; uiteraard is geld voor levensonder-
houd bittere noodzaak, maar daar ligt niet 
het primaire doel. De Damien Hirsts en Van 
Lieshout’s even daargelaten. Individueel 
verschillen de kunstenaar en de commer-
ciële ondernemer misschien radicaal, op 
een wat abstracter niveau kunnen ze niet 

zonder elkaar. Zoals de kunstenaars profi-
teren van een financieel gezond bedrijfs-
leven, zo profiteert het bedrijfsleven van 
een rijk en gevarieerd cultureel klimaat. 
Actuele literatuur hierover is genoeg 
voor handen, als is het maar de atlas voor 
gemeenten

Menig politicus en ambtenaar realiseert 
zich niet of nauwelijks de aard en de bete-
kenis van het ondernemerschap van de 
kunstenaar. De meesten hebben ook maar 
weinig bemoeienis met individuele kun-
stenaars. Mogelijkerwijs veroorzaakt dat 
het gat in de kennis. Een gemeente steekt 
vooral geld in een tweede lijnsvoorzienin-
gen, in stenen, in podia als een theater of 
museum. Mogelijkerwijs zou daar meer 
ondernemeningsgeest mogen heersen. 
Maar hoeveel investeert de gemeente 
Amersfoort nou eigenlijk in zijn eigen kun-
stenaars? En op wat voor een manier? De 
gemeente stelt een beleidsplan vast, stelt 

subsidies ter beschikking, doet de armen 
over elkaar en wacht tot er een susbsidie-
aanvraag komt. De kunstenaar leest mis-
schien de cultuurnota, maar in ieder geval 
de subsidievoorwaarden en schrijft een 
voorstel in de richting waarvan hij of zij 
denkt dat de overheid dat graag wil horen. 
Die constructie leidt tot bizarre situa-
ties. Een kunstenaarsproject kan subsidie 
krijgen, waarbij van alles vergoed wordt, 
behalve de arbeidstijd van een kunste-
naar. De drukkosten (waarin de salarislas-
ten voor de drukkeer en zo meer) worden 
vergoed; de techniek idem, geen probleem. 
Vergeet vooral niet de accountantskosten 
op te nemen in de begroting. En ga zo door. 
Maar de kosten voor de kunstenaar zelf? 
No way. Wel is er sprake van een taakstel-
ling. De kunstenaar moet in het project 
een door de overheid onderschreven en 

vastgestelde taak 
realiseren. (Onder 
het oude wettelijke 
regime, voor op de 
commerciële markt 
opererende bedrij-
ven heette dat voor 

zzzp’ers: het verrichten van enkele dien-
sten. )

Zo werken subsidies. Een gedachte-
experiment. Stel nu dat de gemeente 
bij de stratenmaker komt. “Ja we willen 
Vathorst helemaal bestraat hebben. Als we 
nu een betaalde stratenmaker inzetten en 
de rest door vrijwilligers laten doen?” Uw 
conclusie zal snel zijn: zo werkt dat niet.  
Maar hoe gaat dat in de kunstenwereld? Je 
hebt bijvoorbeeld een project dat jongeren 
activeert voor de kunsten. Zo’n punt dat 
de lokale overheid graag ziet gebeuren, 
getuige de eigen cultuurnota. “Gemeente, 
wil je je engageren met dit project? Hoe-
veel heb je er voor over?” Wat zou dan de 
reactie van een ondernemende lokale over-
heid kunnen zijn? Of liever gezegd, wat 
zou die moeten zijn? Een reactie als “Jullie 
zijn lekker bezig, prima. En nog geheel op 
vrijwillige basis ook. Ga zo door, wij doen 
even niks.” Zo’n reactie is niet echt een 
toonbeeld van ondernemerschap. Hoe kan 
een ondernemende overheid dan reage-
ren? Wat is een ondernemende overheid? 
En stel nu dat de gemeente vindt dat zij als 
overheid überhaupt niet ondernemend is, 
maar meer een makelaar zou moeten zijn. 
Hoe zou ze dan moeten reageren? Ook een 
makelaar brengt niks voor elkaar als hij 
met de armen over elkaar blijft zitten. 

Als er een project klaar ligt voor een 
zakelijk traject dat kunstenaars samen 
met de gemeente (en diens ambtenaren) 
aangegaan zou kunnen worden, dan ont-
beert het de (lokale) overheid aan enige 
notie hoe ze met deze ondernemer, de 

cultureel ondernemerschap vereist nieuwe 
skills bij het overheidsapparaat

individuele kunstenaar, om moet gaan 
als ondernemer. Men reageert ambtelijk 
en geeft de stereotiepe reactie: kijk naar 
onze cultuurnota en subsidieverordening. 
Om een lang verhaal kort te maken: de ver-
zuchting in overheidsplannen en -voorne-
mens dat kunstenaars meer ondernemer-
schap zouden moeten vertonen lijkt een 
Hans Klok truc om het eigen fundamentele 
gebrek aan kennis en kunde inzake onder-
schap inzake de kunsten te verbloemen.

∆ron jagers∆



Dag lieve Anna,

“Dag, lieve Bouke”, dat waren haar laatste woorden. De 

deur sloot achter haar en toen kwamen de tranen. Ik heb 

een kwartier op bed liggen huilen met een knuffelbeer 

tegen me aan gedrukt. Zo’n te grote beer die ik ooit heb 

gewonnen met een weddenschap. Het is uit. Ik ben weer 

vrijgezel. 

We zijn een half jaar samen geweest. Het was meer 
mijn keus om te stoppen dan de hare. Hoewel zij ook 
niet verder wilde zoals het de laatste weken ging. De ver-
liefdheid liep er uit en er kwam geen “houden-van” voor 
in de plaats. Ik heb mezelf nog wel een paar weken voor 
de gek gehouden. “Het gaat alleen om het moment. De 
toekomst komt pas later. Als het nu maar fijn is.” Maar ik 
zag ons simpelweg niet samen oud worden. En ook niet 
samen op vakantie gaan deze zomer. En ook niet naar dat 
feestje over twee weken. Ons contact werd er oppervlak-
kig door, want als ik zou zeggen wat ik echt voelde, was ik 
er eerder uitgestapt.

Iedereen vond ons zo’n leuk stel. “Deze moet je 
houden”, kreeg ik te horen. Kut teksten waar ik niet zo veel 
mee kan. Alsof ik een relatie heb voor vrienden, familie en 
bekenden. Ach, ze bedoelen het goed. En beter dan dat ze 
zeggen, “Wanneer dump je deze nou eens?”. 

Ik ben op een leeftijd dat het eigenlijk niet meer nor-
maal is om alleen te zijn. Mijn keukendeur hangt vol met 
geboortekaartjes. Kersverse papa’s en mama’s die al 128 
jaar samen zijn. Ik vertel een vadervriend dat ik twijfel, 
“O, dat heb ik ook gehad, daar moet je even doorheen”. Ja 
gast, jij hebt makkelijk praten, jij bent er doorheen geko-
men. Maar ik weet nog niet of dat gaat lukken. Het leven 
wordt achterwaarts begrepen maar voorwaarts geleefd.

Ik vond het eigenlijk het leukst toen we gewoon vriendje 
en vriendinnetje waren. Lekker ongedwongen genieten 
van elkaar. Maar ergens, hebben we een relatie gekregen. 
Ik kan het moment niet precies aanwijzen. Zoals je ook 
nooit precies kunt zeggen wanneer het donker wordt, op 
eens zie je niks meer. Ergens tussen de kennismaking met 
mijn ouders en de hare, daar moet het gebeurd zijn. Zodra 
je elkaar ieder weekend gaat zien omdat dat zo hoort en 
niet perse omdat je dat heel graag wilt, weet je, “Ja, nu 
hebben we een relatie”.

Ik ben gewoon niet zo goed in relaties. Hoewel, ik mag 
me onderhand toch wel ervaringsdeskundige noemen. 
Voor mijn dertigste had ik bindingsangst en nu eigenlijk 
nog steeds. Maar de afgelopen jaren heb ik het in ieder 
geval vier keer serieus geprobeerd. Bindingsangst; “Als 
je de ware tegenkomt is dat voorbij”, zij een vriendin van 
me. Is dat het, ben ik de ware nog niet tegengekomen. 
De Ware. Mooi thema voor een wekelijkse Viva column 
“Bouke en de Ware”. Of een Tv-programma Keurings-
dienst van Ware. Of een liedje; een liedje over de Ware dat 
zou pas origineel zijn.

Ik loop in ieder geval al een paar weken met het nummer 
“Afscheid” van Sander de Buisonje in mijn hoofd. Alleen al 
om dat nummer uit mijn kop te krijgen, is reden genoeg 
om het uit te maken. “De koffers staan al buiten. Een laat-
ste lange kus in het vroege ochtendlicht. Dichtbij komt 
het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft 
te gaan, schat. Ga schat, want je moet.” Of mijn onder-
bewuste me al weken influistert hoe de vlag er bij hangt.

Je stopt je Föhn en sloffen in je tas, net als dat oog 
potloodje dat al weken op het plankje onder mijn badka-
merspiegel lag. “Heb je alles? Ja, ik denk het wel. Oké. Oké. 
Dag, lieve Anna.”

Bouke

Kunst en waarheid
Kunst is, in diens meest basale vorm, de verbeelding en uiting van indrukken en reac-

ties van een individuele wereld. Ieder mens krijgt in diens leven andere, subjectieve 

indrukken van één en dezelfde wereld. Al die indrukken samen vormen de waarheid 

zoals de mens die kent, waarin ieder een eigen, gelijkwaardige bijdrage heeft. Zo valt 

elke situatie, gebeurtenis en elk conf lict te verklaren als enkel wat geconcludeerd kan 

worden van de indrukken van alle verschillende betrokkenen en getuigen. Zo zijn er 

in het proces van de waarheid twee lagen te ontdekken. Elke afzonderlijke belevings-

wereld en dat wat daarin overeenkomt en als waar gezien kan worden. 
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u kunst het ook!

Vóór er überhaupt van een overeenkomstigheid in belevingswerelden kan worden gesproken moet er eerst een 
communicatie of aanraking zijn tussen de individuele waarheid van de ene persoon en de individuele waarheid van 
de andere persoon. Dit is het proces in de waarheid waar kunst een rol speelt. Wat kunst zogezegd doet, is de hand 
van één belevingswereld uitsteken naar die van de getuigen van de bewuste kunst. Wat de kunstenaar hier ook mee 
wil bereiken, de ogen openen, shockeren, laten lachen, het doel is hoe dan ook om belevingswereld te delen. Wanneer 
zo’n communicatie plaatsvindt kan er een subjectieve benaming aan worden gegeven, zowel door de kunstenaar 
als door de toeschouwer. Wanneer bijvoorbeeld het doel van de kunstenaar bereikt wordt of er een herkenning of 
verbreding bereikt wordt in de wereld van de toeschouwer, wordt de kunst door de kunstenaar of toeschouwer als 
goed beschouwt. Wanneer het doel van de kunstenaar niet bereikt wordt of er geen enkele herkenning of link bij de 
toeschouwer plaatsvindt kan de kunst als slecht beschouwd worden. 

Al met al zou je kunnen zeggen dat kunst dus goed of slecht kan zijn, echter niet per definitie, maar afhankelijk van 
het succes van het contact tussen de kunstenaar en een willekeurige toeschouwer.

∆louise van benschop∆



De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de 

StaalkaartKUNSTENKrant. De StaalkaartKUNSTENKrant 

verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.

correspondentieadres:

Arnhemseweg 41, 3817 CA Amersfoort

webadres: 

www.stadsgalerij.nl

sponsor: 

stadsherstel amersfoort

programma stadsgalerij tot aan de zomer: 

Zonen en dochters van Amersfoort

eindexamenleerlingen reageren op Amersfoortse 

kunstenaars

wordt verwacht na de zomervakantie:

het 45 euro project

aan de staalkaartkunstenkrant werken mee: 

Ron Jagers

Simone de Boer

Jelle de Bruijn

Dick Cools

Romy Jochems

Annemarie Dotinga

Bouke Bruinsma

Muriel van der Heijden

Harmen Zijp

John Konijn

Wout Gruijters

Louise van Benschop

Hans Goslinga

Arjen Flierman

Deze krant is overigens kattenbakproof. 

Let op het logo.

Het is een populair tijdverdrijf om aan iedere nieuwe 

generatie een label te hangen: de patatgeneratie, de 

generatie nix en ga zo maar door. Hoe anders dan 

dit etikettengedoe ziet de werkelijkheid er uit. De 

StaalkaartKUNSTENkrant is verheugd dat de kolom-

men gevuld worden door vertegenwoordigers van 

alle generaties. De 20’igers hebben wat te vertellen en 

willen een podium. Dat geldt evenzeer voor de 30’igers 

en 40’igers. Wat willen eigenlijk de 50’igers en 60’igers 

behalve dat zij denken de maat der dingen te zijn?

Liselot vd Speld. Zoekt en zoekt, maar blijft schilderen. 

Kind van Per Expressie. Hans Goslinga idem, in woord 

en beeld. Over woord en beeld gesproken, Arjen Flier-

man combineert filosofie en fijnschilderkunst. Louise 

van Benschop studeerde filosofie en levert vanuit die 

optiek een bijdrage aan een discussie die al langer in 

deze krant speelt: als je kunst hebt, heb je ook goed en 

slechte kunst. Wat is je maat om dat te bepalen? Wout 

Gruijters filosofeert en filosofeert. En vertaalt dat weer 

naar poëzie en theater. Kortom, Amersfoort is voorlo-

pig nog niet van zijn kunstenaars af!
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Is Kunst in de dimensies van de commer-

ciële economie (Product, Prijs, Plaats, 

Promotie) te vatten? In de voorgaande 

columns zijn de dimensies Product en 

Prijs aan de orde gekomen. Deze keer een 

verhandeling over het derde element 

van de marketingmix: de Plaats.

Wie ooit in aanraking is gekomen met 
Marketing zal de uitdruking “location, 
location, location” wel kennen. In het kort 
komt het erop neer dat locatie allesbepa-
lend is voor succes. De dimensie Plaats 
belicht de manier waarop ervoor gezorgd 
wordt dat een product voor kopers ver-
krijgbaar is. Hoe goed of makkelijk is je 
kunst te vinden?

Er zijn in Nederland zo’n 5.000 officiële 
kunstenaars die bedrijfsmatig bezig zijn. 
Via welke weg(en) brengen deze mensen 
hun kunst in contact met de afnemers? 
Drie mogelijke distributiekanalen zijn 
kunstbemiddeling, het internet en kunst-
uitleen.

Kunstbemiddeling brengt vraag en 
aanbod bij elkaar. Van oudsher zijn dit 
galerieën die het werk van (beeldende) 
kunstenaars uitstallen. Een distributieka-
naal met een drempel, zou ik zeggen. Als 
ik een galerie binnenstap om gewoon even 
rustig rond te kijken, staat er binnen no-
time een poepchique dame in mijn nek te 
hijgen met de vraag of ze mij ergens mee 
van dienst kan zijn. De hele houding van 
de dame in kwestie geeft me de waarschu-

Overwegingen vanuit de marketinggedachte, deel 3 

Location, location, location!
 

wing dat ik toch vooral moet kijken met 
mijn ogen en niet met mijn handen en dat 
ik beslist geen onverwachte bewegingen 
moet maken omdat mijn achterste wel 
eens een gewéldig hoogstaand keramisch 
kunststuk omver zou kunnen stoten. Nee, 
dit distributiekanaal is duidelijk niet aan 
mij besteed.

 “Kent u dat? Zeer mooie kunstwerken 
maken maar geen tijd om exposities te 
organiseren. Of geen tijd om je als kun-
stenaar te profileren. Misschien is kunst-
bemiddeling een idee.” De reactie (waar-
schijnlijk van een kunstenaar) op deze 
forumpost luidde: “Vaak te duur of het 
levert niets op (…).” 

De inkomsten van kunstbemiddelaars 
kunnen oplopen tot enkele miljoenen 
per jaar. De provisie is hoog en loopt in 
enkele gevallen zelfs op tot 60% van de 
verkoopprijs. Maar bemiddelaars leven 
niet alleen van provisie. Als het werk van 
een bepaalde kunstenaar goed loopt, ver-
andert de rol van de bemiddelaar soms in 
die van een handelaar. De kunst wordt dan 
rechtstreeks bij de kunstenaar ingekocht 
en vervolgens met een winstopslag naar 
de markt doorgezet.

>>> vervolg van pagina 4

Stukjes 

Hoewel de fysieke distributieschakels 
heel nuttig of zelfs onmisbaar zijn, kosten 
ze dus ook het nodige. Geen wonder dat 
tal van galerieën en andersoortige kunst-
bemiddelaars gebruik maken van dit 
medium. Maar zij zijn niet de enigen: het 
internet opent ook de deuren van webwin-
kels die worden gerund vanaf de zolderka-
mer van de kunstenaar zelf!

En als het je dan echt niet lukt om je 
werk te verkopen, dan is er nog een laatste 
strohalm: de kunstuitleen. Deze vorm van 
distributie maakt de kunst toegankelijker 
voor een groter publiek omdat niet per se 
overgegaan hoeft te worden tot aanschaf. 
Om een collectie op te bouwen die interes-
sant genoeg is voor kunstuitleen huren de 
zogenaamde artotheken werken van kun-
stenaars. Jaarlijks gaan hier enkele mil-
joenen in om. Goed nieuws voor kunste-
naars is dat er bijna vier keer zo veel geld 
wordt besteed aan de aankoop van kunst 
door kunstuitleencentra als aan de voor-
noemde uitgaven aan huur.

 
∆annemarie dotinga∆

De stukjes waarnaar ze zoekt zijn eigen-
lijk ook niet te verwarren met tags, of zelfs 
met knappe pieces. Vergeet ook maar 
weer het woord graffiti. Denk: verrijking, 
interventie, kunst in openbare ruimte, op 
onverwachte, leesbare plekken, referenties 
biedend voor elk voorbijkomend oog. Denk 
Slinkachu (van die lieve kleine poppetjes 
vastgelijmd op het trottoir, op de weg, in 
de tram, tegen de muur, aan een drol, en 
die daar niet per se schattige dingen doen. 
Maar wel altijd iets. En daar ook blijven na 
het nemen van de foto. Zodat je er tegen 
aan kan lopen, als je heel goed kijkt – want 
ze zijn erg klein. Mij overkwam dat overi-
gens helaas nog niet.) Een soort Slinka-
chuervaring, ver, ver verwant, had ze toen 
tegen het einde van de zomer vorig jaar 
her en der tekeningen op straat versche-
nen, lijnen, die schaduwen verbeeldden. 
Van een fiets, een lantaarnpaal, van de 
hekjes in de Langestraat, van Henk Visch’ 
beeld Op schoot aan de Stadsring. Die 
eerste schaduw, van een fiets, deed haar 
stilstaan, glimlachen. De anderen ook. 
Voor een tentoonstelling van Kade, bleek 
al gauw. Promotie dus. Niet het meest 
nieuwe verbanden en reflectiescheppende 
motief – hoewel indirect (want voor de 
kunst) toch enigszins, maar autonoom?

Andere prikkelingen doken daarna niet 
overvloedig in haar ogen. Stencilart, soms. 
Fijn. Boodschappen op panden, voorzien 
van vernuftig spuit- en schilderwerk. Maar 
snel weer weg ook, witgekalkt. Nee, ze kan 

ze niet gemakkelijk vinden, die stukjes 
openheid scheppende kunst. Geen pop-
petjes, geen kijkgat, geen verrassingsei of 
imposante schok. Zonde. 

∆romy jochems∆

Daar loopt zij, uiterlijk verdwaasd, maar 
innerlijk alert. Zoek je soms iets? Ja, de 
ziel, of in elk geval: hier en daar een stukje 
leven, blijken van reflectie die deze stad 
reliëf geven.  Een beeld dat je stopt, doet 
omdraaien, glimlachen, fronsen. Een beeld 
dat je aan iets anders doet denken, een 
idee aanblaast.  Ik zie ze heel soms, maar 
veel te weinig. 

Natuurlijk is graffiti, zoals je deze uitin-
gen onder een veel te ruime noemer zou 
kunnen vatten, in veel steden een demo-
cratischer medium dan menig bestuurder 
lief is. Tags zijn overal, en niet per se een 
lust voor het oog. Want de stad en haar 
wanden moeten natuurlijk mooi zijn, maar 
mooi is een behoorlijk subjectief begrip. 
Het is niet hetzelfde als glad en gelijkmatig 
omdat dat toevallig lijkt op symmetrisch 
en goed afgewerkt. Mooi is ook knap uit-
gevoerd, doordacht of verrassend. Even-
eens subjectieve begrippen, maar wel ope-
ningscheppende. Mooi mag inderdaad. En 
openheid, dat is toch wel een van de (hét?) 
meest essentiële kenmerken van een stad. 
Niet maakbaarheid of zorgvuldig gekozen 
vertoon, maar alledaagsheid, veelvormig-
heid, gelijktijdigheid; die uitgangspunten 
zijn de motor van de stad, van het leven en 
het gebruik en de uitstraling en identiteit.



Enige overpeinzingen 
van de hoekmens; 
de doodgewoonste  
Purmerender van 
Amersfoort

Het is opmerkelijk dat een nieuw werk 
waar al mijn energie in gelegd is dito 
overkomt op de beschouwer. Het zuigt de 
beschouwer als het ware naar dit nieuwe 
werk toe. Des te opmerkelijker is het dat 
wanneer dit ‘zuigschilderij’ uit mijn eigen 
systeem weg is, omdat ik mijn energie 
naar ander werk verleg, ook de beschou-
wer minder lyrisch reageert. Ook de 
nieuwe beschouwers, die het werk op dit 
‘hoogtepunt’ niet hebben aanschouwd. 
Veelal, mits het een sterk werk is natuur-
lijk, verruilt de beschouwer zijn lyriek voor 
een nieuw werk waar ik zopas mijn hart 
en ziel heb ingelegd. Dit gegeven kan niet 
worden onderschat. En kom er nu niet mee 
aan dat het nieuwere werk altijd beter is 
dan dat van een half jaar terug. De ener-
gie van het werk is licht verloren gegaan 
doordat het niet gevoed wordt door mij 

of andere beschouwers. Vandaar, beweer 
ik nu stellig, dat een Rembrandt nog zó 
urgent en energiek overkomt; het werk zelf 
genereert telkenmale de energie van zijn 
beschouwers! Het werk zélf zuigt energie!

Een jonge kunstenaar heeft alleen dát al 
tegen; zijn werk is nog niet opgeladen met 
de hartstocht van de kijker. Wellicht is dit 
een bekend gegeven bij vele kunstenaars - 
al hoor ik er nooit iemand over. 

Nota bene: waarschijnlijk gaat het zo ver 
dat ‘De Poolse ruiter’ 100 jaar in een depot 
kan worden opgeslagen om er toch weer 
energiek uit te komen. Het kleeft eraan, 
heeft als het ware een aura om zich heen 
gecreëerd. 

Door de patronen heen. Eigenlijk zou 
ik op maandagochtend eens met een 
Drentse boer een plaat moeten opnemen 

in het grasland. Of een studie ‘economie en 
recht’ in een bos langs de Donau, gewoon, 
even wat anders. Kinderen zoeken opval-
lend vaak letterlijk in hoeken. Volwas-
senen zul je daar nimmer op betrappen. 
Maar het kan!

Gewoontes en overtuigingen doorbre-
ken. Overtuigingen zijn als een muur: 
je kunt er wel overheen maar je doet 
het zelden. En hoe hoger de muur, des te 
minder goesting. 

Een ander ritme, nieuwe muziek, een 
onbekende weg naar het werk, een nieuwe 
hobby, kunst! Wees dankbaar voor de 
kunst, in al zijn facetten.

Mensen hebben een uitlaatklep nodig. 
In mijn geval is het een zegen om de schil-
derkunst en muziek te doorleven. Hoe 
veel frustratie en agressie zou bezit van 

mij nemen wanneer ik me hierin niet kon 
uitleven? En hoeveel mensen ervaren dit 
tekort, zonder het te weten, niet dagelijks?

Ik schreeuw, zing, mep en bevrijd me 
door de dag heen. Na zo’n dag heb je geen 
behoefte meer om een ander kwaad te 
doen. 

Wanneer politici eenmaal per week 
zouden gaan schilderen durf ik te verwed-
den dat ze een stuk beter zouden functi-
oneren. 

Wees dankbaar voor de kunst! 
∆john konijn∆

Meer overpeinzingen en kunst op 
www.johnkonijn.nl 
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lieve vrouwe kerkhof
lange gracht
eemplein

www.hetverjaardagsfeest.nl

12 juni, het Verjaardagsfeest
Global Village
de Ommekeer
aan de Tafel van de Idee met diner
van 18.00 tot 22.00 uur
Kaarten à € 32,50 via Theater De Lieve Vrouw

Per Expressie is boos
Franje verklaart Amersfoort kunstenvrij
Vuurprocessie
m.m.v. Jos Zandvliet en Harry de Wit

amersfoort ruimt op!


