
StaalkaartKunstenkrant
8 e  j a a r g a n g  2 0 1 5 ,  #  1 6W a t  m a a k t  e e n  m u s e u m  e e n  m u s e u m ? 

E e n  g r o t e  r u i m t e  m e t  w i t t e  m u r e n ? 
E e n  g e b o u w  v a n  e e n  b e k e n d e  a r c h i -
t e c t  e n  e e n  h i p p e  n a a m  o p  d e  g e v e l ?

Mathieu Klomp23 01  2015  |  27  03  2015

Het werk van Mathieu is op iedere vrijdag te bekijken 

tussen 15:00 en 16:00 uur 

in het Stadhuis van Amersfoort, Stadhuisplein 1.

Meldt u bij de balie; de baliemedewerkers wijzen u verder 

de weg.

Ieder van ons bakt van de alledaagse werkelijkheid een 
geromantiseerd verhaal vol betekenis en symbolen. De 
kale werkelijkheid is niet voldoende; We zijn verslaafd 
aan toevoegen. Standbeelden zijn daar één uitingsvorm 
van. In de manier waarop we gebeurtenissen, tijdperken 
en personen herinneren en herdenken – in de geschie-
denis en in ons eigen leven – wint de fictie het van de 
werkelijke, rauwe ervaring van toen. De emotie en 
menselijkheid die er was op het moment zelf, in al zijn 

 

Ron Jagers

Bij de presentatie van het boek ‘Valse start’

Kunst en stenen
Kunst en gebouwen. Het mag wat kosten; de gebouwen 

dan.  Als we kunst consumeren doen we dat graag in een 
mooi pand. De gemeenschap in Amersfoort voorziet in 
theaters, musea, een kunsthal en een poppodium. Boeken 
worden uitgeleend via bibliotheken. Als de inwoners van 
deze stad het kunstje zelf willen leren, staan er twee 
prachtgebouwen klaar: het Eemhuis en Icoon. Soms wordt 
het te bont. Twee theaters in Vathorst. Dat kan de gemeen-
schap niet opbrengen. En soms wordt het veel te duur. De 
verhuizing van het Rietveldpaviljoen naar het gebouw aan 
het Smallepad kostte kapitalen. De verhuizing naar het 
Eemplein deed daar een forse duit bovenop. De verhuizing 
kostte al het nodige, het contract voor het pand aan het 
Smallepad loopt nog tientallen jaren door en drukt met 
een enorm bedrag op de begroting.

geld voor gebouwen – hun plek in de Amersfoortse stad. 
Miro Lucassen, de schrijver van ‘Twee keer valse start’, 
heeft uit zijn boek 10 passages geselecteerd. Die hebben 
wij ter inspiratie aan drie kunstenaars voorgelegd: tot 
welke gedachten leiden die passages? U vindt deze selectie 
en de reacties op de middenpagina.

Deze krant is zeker niet volledig. Geen verhaal over   
“Theater thuis” of “De Viltfabriek”. Geen verhaal over de 
lijstenmakerijen die hun bedrijf gelijk openstellen als gale-
rie. Geen verhaal over de open ateliers, of Laswerk. Maar 
voldoende verhalen over initiatieven van kunstenaars of 
samen met kunstenaars, die laten zien, dat investeren in 
energie van Amersfoortse kunstenaars veel kan opleveren.

Een van de spannendste initiatieven op dit moment in 
de ogen van de staalkaartKUNSTENkrant is het fotografie-
platform Sint Aegtenkapel. De organisatie gaat exposities 
van lokale makers afwisselen met internationaal erkende 
fotografen. Zij gaat niet alleen werk van internationale 
fotografen tonen; zij gebruikt dat werk ook als hefboom 
om plaatselijke makers een tandje te laten bijzetten. De 
planning van een expositie van August Sander is er een die 
er mag zijn. 

Harold Warmelink maakt het gebruik van de Aegtenka-
pel voor fotografie mogelijk. De theaterdirecteur zoekt op 
andere plekken ook de samenwerking met andere discipli-
nes. Zo komt kunstenaarsgenootschap De Ploegh terug in 
het pand aan de het Flintplein. Een voorbeeld van samen-
werking en elkaar de ruimte geven!

onbenulligheid, versteend tot een karikaturaal en gecon-
strueerd verhaal.

“Ik sta voor een kunst die authentiek is en met beide 
benen op de grond staat. Enkele zaken die voor mij daarbij 
helpen: Nederlandstalige titels en toelichting, in de eerste 
persoon over mijzelf schrijven, in gesprek treden met de 
toeschouwer en mij niet conformeren aan het dogma dat 
een hedendaags werk per definitie een “moeilijke” uitstra-
ling moet hebben.”

De Stichting Spitwerk zocht het hele verhaal van KAdE 
nog eens uit. Het resultaat is een boek en een talkshow 
waarin nog eens nagekaart wordt over de kwestie. Twee 
keer heeft KAdE, buiten zijn eigen schuld, een valse start 
gemaakt. Twee keer is de kunsthal door het Amersfoortse 
gemeentebestuur ingezet als smeermiddel voor andere 
ambities. Hoe dat kon gebeuren, staat beschreven in ‘Twee 
keer valse start’.  — te koop bij de plaatselijke boekhandel 
en via www.Braynbooks.nl. ISBN 9789082311402

In deze krant willen naast deze discussie over steen 
graag een ander aspect belichten: de energie van kun-
stenaars zelf. Geen gebouw zonder bezieling, geen stad 
zonder scheppende kunstenaars. Hoe kijken zij aan tegen 
de hele KAdE-discussie? Hoe vullen zij – zonder bakken 



Barbera Boelen

In het kader van 033Fotostad waren er afgelopen lente al 
exposities te bezichtigen in de Sint Aegtenkapel. Stich-
ting Amersfoort Fotostad heeft met de Flint theater een 
huurovereenkomst afgesloten voor de Sint Aegtenkapel 
en ontwikkelt zelfstandig een centrum voor fotografie. Na 
de verbouwing zal de kapel optimaal te gebruiken zijn als 
expositieruimte. Ook wordt de kapel geschikt gemaakt 
voor mindervaliden en worden de horecamogelijkheden 
verbeterd. De  officiële opening zal in maart 2015 plaats-
vinden. 

De Sint Aegtenkapel ontwikkelt zich tot een vernieu-
wend centrum voor muziek en fotografie. Het wordt een 
plek waar internationale en regionale fotografen hun werk 

tentoonstellen. Waar Amers-
foorters geïnspireerd raken, 
zelf aan de slag gaan en foto-
grafie kunnen ervaren zoals ze 
dat nergens anders doen. Een 
centrum waar vaak de ver-
binding gezocht wordt tussen 
beeld en muziek. Een plek met 
de potentie om het nieuwe 
fotografiehart van Amersfoort 
te worden.

Naast expositieruimte voor 
fotografen biedt het nieuwe 
centrum voor muziek en foto-
grafie ook de mogelijkheid voor 
fotoclubs om bijeenkomsten 
en workshops te organiseren. 
Beneden in de St. Aegtenkapel 
is er in de horecagelegenheid 
permanent ruimte beschikbaar 
voor foto-exposities van lokale 
fotografen uit Amersfoort e.o.

De bovenruimte wordt 
geheel gereserveerd voor 
exposities van nationale allure. 
Als basisschema kan gedacht 
worden aan 5 exposities per 
jaar, waarvan er in principe 
twee gewijd worden aan 
Amersfoortse fotografen die 

Sint Aegtenkapel
landelijk aandacht verdienen, twee aan gerenom-
meerde Nederlandse fotografen van elders en één 
internationale tentoonstelling. Om deze invulling waar 
te kunnen maken wordt nauw samengewerkt met de 
grote fotomusea in Nederland en elders in de wereld.

De ervaringen met Amersfoort Fotostad 2012 en 
2014 hebben bewezen dat de Aegtenkapel een over-
tuigende lokatie is voor het exposeren van fotografie, 
de ontmoeting en onderlinge uitwisseling van kennis 
door regionale fotografen, de profilering als centrum 
dat ook voor landelijke fotografen en fotoliefhebbers 
aantrekkelijk is, het organiseren van (bescheiden) op 
publiek gerichte fotoevenementen, deels in combinatie 
met muziek (jazz, kamermuziek, e.d.) en het onder-
brengen van met fotografie verwante, eigentijdse 
vormen van beeldende kunst, zoals videoanimatie en 
serious gaming.

De komende tijd staan in de benedenzaal exposities 
van Deeez! en Fotokring Eemland op het programma. 
In maart exposeert de Fotobond op de bovenverdie-
ping en in mei is er een grote tentoonstelling van 
Bruno Mercier over 70 jaar bevrijding. De voorberei-
dingen voor een tentoonstelling met foto’s van August 
Sander worden gestart, in samenwerking met stu-
denten van de HKU. Bij elke tentoonstelling en bij het 
maandelijkse fotografencafé wordt altijd het contact 
met Amersfoortse fotografen gezocht. Er blijft ruimte 
in het programma om in te spelen op de actualiteit.

Maandelijks wordt een fotografencafé georgani-
seerd. Alle informatie over activiteiten, openingstijden 
en donateurschap (!) is te vinden op www.sintaegten-
kapel.nl

De Sint Aegtenkapel is een van Amersfoorts mooiste en 

oudste monumenten. Tot nu toe waren er vooral klein-

schalige (klassieke) concerten te bezoeken, maar dat is 

veranderd. Vanaf najaar 2014 staat niet alleen muziek 

centraal, maar heeft ook fotograf ie een grote rol in de 

vernieuwde Sint Aegtenkapel, centrum voor muziek en 

fotograf ie.



Gebouwen voor de kunst 

Podium De Kelder Manon Breumelhof

Tobie van Putten
Tobie van Putten is een van de jonge talenten die 

Amersfoort rijk is. Zijn prenten hebben een absurdistische 
inslag. Tobie vindt zijn voeding in alledaagse elementen. 
Geometrische figuren en onalledaagse combinaties geven 
de platen een typische Tobie-twist.

Het eerste werk van Tobie verscheen bij het festival I 
am the City. Al snel dook het werk op bij Per Expressie en 
op het BLOKfest. Het werk van Tobie stond bij de eerst 
Blauwdruk aan de zijkant te “trappelen”. Into the woods 
gaf hij kleur met zijn schilderwerk. Gewoon “ouderwets” 
ambachtelijk getekend en geschilderd. En nu dan in De 
Observant. Daar zal hij zijn nieuwe stappen met verschil-
lende druktechnieken laten zien.

Februari en maart

De Observant
Stadhuisplein 7
Amersfoort
Open op werkdagen
van 8:00 tot 18:00 uur

Podium De Kelder kent een lange geschiedenis in Amers-
foort. Al ruim 25 jaar is De Kelder het podium voor popmu-
ziek in en rond Amersfoort.

Podium De Kelder is een organisatie die initieert, 
ontwikkelt, produceert, organiseert, ondersteunt en 
popculturele activiteiten verbindt in de meest brede zin 
van het woord. Daarnaast stimuleert zij de samenwerking 
tussen verschillende partijen. Op de nieuwe lokatie komen 
er meer mogelijkheden om lokaal talent een podium te 
bieden, en wordt er meer gedaan op het gebied van talent-
ontwikkeling en cultuureducatie.

Popcultuur is veel meer dan elke andere kunstuiting 
in staat om op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal 
niveau verbindingen te leggen tussen de diverse kunst- en 
cultuurdisciplines.

Zo biedt Poppodium De Kelder zijn expertise en facilitei-
ten aan voor creatieve mensen en organisaties. Dus ieder-
een die een goed idee heeft, bijvoorbeeld een netwerkbor-
rel, een album release, een benefiet of iets heel anders, en 
het leuk vindt om dat zelf te organiseren, kan de organisa-
tie benaderen om samen te kijken hoe dat idee omgezet 
kan worden naar een geslaagde middag, avond of nacht.

De Kelder vond een goede partner in Schipper Bosch, de 
eigenaar van de voormalige Prodentfabriek. De herontwik-
keling van dit industriële complex is volop in gang gezet 
onder de naam De Nieuwe Stad, en biedt grote kansen 
voor het verder versterken van de positie van de popcul-
tuur in de stad.

De Nieuwe Stad

In mei 2013 hebben de gemeente Amersfoort en gebieds-
ontwikkelaar Schipper Bosch de handen ineengeslagen om 
samen het Oliemolenkwartier te ontwikkelen. Dit begon 
met de voormalige Prodentfabriek, waar inmiddels zo’n 
veertig innovatieve bedrijven zijn gevestigd. De Nieuwe 
Stad belichaamt een plek waar kan worden geëxperimen-
teerd met de principes van geleidelijke stadsontwikkeling.

De Nieuwe Stad is een stad die niet in één keer wordt 
gepland, maar die organisch wordt gevormd door haar 
gebruikers. Een stad in de stad, met eigen regels, eigen 
vrijheden. Een stad die het ‘stad maken’ als ‘Gesamtkunst-
werk’ ziet, waarbij gebruikers, politici, ontwikkelaars, 
stedenbouwkundigen en ambtenaren samenwerken. Een 
stad waar innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan.

Podium De Kelder organiseert (pop)concerten en dance 

party’s zowel op eigen lokatie in De Nieuwe Stad en 

daarbuiten. In januari 2015 is gestart met de bouw van 

een moderne uitgaansgelegenheid op de nieuwe loka-

tie in gebouw 6, de expeditiehal van De Nieuwe Stad. De 

Kelder gaat zich op de nieuwe lokatie in De Nieuwe Stad 

nadrukkelijker prof ileren als het hart voor de popcul-

tuur van de stad en de regio. En dat wil zeggen: muziek, f 

ilm, design, games, literatuur, lifestyle en nog veel meer, 

met popmuziek als verbindende rode draad.



KAdE-gebouw en kunstenaars

Adriana Nichting
Zal het Huis van de Idee een idee blijven
Mobile Arts gone with the wind, like ashes, dust?
God knows, we are in the eye of the Beholder

maar Maria mag ten hemel opgenomen zijn
de Elleboogkerk staat er leeg en verlaten bij

huizen er aan ’t Smallepad tenminste nog 
kunstnomaden

naast de beschermengelen van ’t cultureel 
erfgoed

aan de gracht is niets, een gapende leegte
asbest leverde  uiteindelijk iets moois op
’t vuur  echter geen phoenix, slechts wat 

bouten.

Er is nog Kunst aan de Eem maar er moet wel  
bijna 20 jaar betaald worden voor – ja wat
‘n droom aan de Eem, ’n museumlint met knopen
een bol wol waar iedereen aan plukt
wie breit er iets van, ik jij wij allemaal
I have a dream, maar de buren ook

ik heb een mening, wie is zonder
en tussen droom en werkelijkheid

staan – alles begint opnieuw
de Stad van Cahen de nieuwe
ik ben in de War

geloof ik.

1
Elke generatie staat er wel iemand op die een poging 

doet om Amersfoort wakker te kussen. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de beurt aan Hermen Molendijk, in 1946 
benoemd tot burgemeester na een eerdere politieke loop-
baan in de stad Groningen. Molendijk, oud-onderwijzer, 
contracteert architect Gerrit Rietveld voor het ontwerp 
van een paviljoen voor moderne kunst dat De Zonnehof zal 
heten. Rietveld ontwerpt en werkt goedkoop, heeft Molen-
dijk begrepen uit collegiale contacten. Dat kan Amersfoort 
goed gebruiken, want tijdens de wederopbouw mag kunst 
echt niet te veel kosten. 

2
Als Juan Navarro Baldeweg, gelauwerd Spaans archi-

tect, in Nederland een gebouw uit loopt, dan kijkt hij 
niet vooruit, niet naar links of naar rechts, maar omhoog. 
Die wolken! Groot is zijn ontzag voor de landschapschil-
der Jacob van Ruisdael, die als geen ander de Hollandse 
luchten in verf wist te vangen. Al even bewonderend 
spreekt hij over Pieter Jansz. Saenredam, die kerkinterieurs 
vastlegde voor de eeuwigheid. Zoiets wil hij maken, aan 
het Smallepad in Amersfoort, een kantoorkathedraal met 
wolkenluchten voor de rijksdiensten die het Nederlandse 
culturele erfgoed onder hun hoede hebben. 

3
Het nieuwe Amersfoortse instituut zou op lokale schaal 

net zoiets als MoMA moeten worden, daar is de groep het 
al snel over eens. De vleugel in het gebouw van het rijk aan 
het Smallepad moet dus museale kwaliteiten hebben en 
kunst uit de hele wereld kunnen verwelkomen. Het woord 
transitie valt in relatie tot de rivier de Eem waar de kavel 
direct naast ligt. Die is allang niet meer in gebruik voor 
goederentransport en industrie zoals in het verleden. In de 
moderne tijd kan de kunsthal zich profileren als een soort 
overslagplaats voor cultuur. 

En hoe zal het dan heten? MADE, oppert een van de 
aanwezigen: Museum kunst Aan De Eem. Maar dat klinkt 
niet zo lekker, vinden de anderen. Misverstanden met het 
Engels liggen op de loer. KadE, dan, Kunst aan de Eem? 
Daar komen de handen wel voor op elkaar. De Amers-
foortse musea stellen tevreden vast dat zij wel degelijk 

De verschijning van het boek ‘Twee keer valse start’ 

nodigt uit om aan Amersfoortse uitvoerende kunste-

naars te vragen wat zij nu van KAdE en het gebouwen-

gerommel vinden. Wat hebben zij aan KAdE en andere 

kunstpresentatieruimtes? Waar denken zij aan als de 

discussie weer eens over steen gaat? Houdt het ze bezig? 

Is het hun plek? Ter inspiratie kregen zij een aantal cita-

ten uit het boek voorgelegd, waarop zijn vrijelijk hun 

gedachten konden laten gaan. De vier kunstenaars 

zijn: Marleen Noordergraaf/Michiel Stoop, fotografen, 

Adriana Nichting, keramiste, en John Konijn, schilder.

De citaten uit het boek zijn uitgekozen door de auteur 

Miro Lucassen. Hij is geen onbekende in de kunstenwe-

reld. Hij was jarenlang verbonden met Theaterterras en 

met festival Spoff in.

samen kunnen werken. Hun eerste bijdrage aan de nieuwe 
expositieruimte is geleverd. 

4
Tegen één bezuiniging verzet architect Baldeweg zich 

uit alle macht: de roltrappen moeten blijven. Die bren-
gen de bezoekers en de medewerkers door de grote open 
ruimte het gebouw in, waardoor ze ook van binnenuit de 
werking van de luchten van Ruisdael kunnen beleven. Dat 
werkt op een roltrap veel beter dan op een gewone trap, 
legt hij de Nederlanders onvermoeibaar uit, want wie een 
trap oploopt, buigt het hoofd vanzelf naar beneden om 
de treden in de gaten te houden. Op een roltrap staan de 
meeste mensen stil en dat geeft ze alle gelegenheid om de 
sfeer van de ruimte te ervaren. De Spanjaard wint, gedeel-
telijk. Naar de eerste verdieping, waar de bibliotheek en 
studiezaal gevestigd zijn, komen roltrappen. Wie hoger 
moet zijn, neemt de lift of een trappenhuis. 

5
Slechts enkele kunstwerken komen in de weken na de 

brand zwaar beschadigd onder de puinhopen vandaan, 
waaronder de bronzen sculptuur Der Baum 1995 I/I van 
Armando. Het heeft de verzengende hitte van 1100 graden 
overleefd. Enkele andere stukken belanden zwaar bescha-
digd bij restauratieateliers, zoals Armando’s 4 x 8 zwarte 
bouten op zwart 6-61. Van het paneel is niets over, maar 
alle bouten zijn er nog. Dat blijkt voldoende voor een res-
tauratie. 

6
De expositieruimte mag er niet uitzien als een ver-

bouwd popcentrum, schrijft de architect verder. En over de 
financiële uitgangspunten die de gemeente stelt: “Het kan 
natuurlijk niet zijn dat wij zonder meer verplicht worden 
eenzijdig programmatische wijzigingen te realiseren 
binnen hetzelfde budget en planning. Enkel op basis van 
een overzichtelijke kosten-batenanalyse kunnen nieuwe 
streefdoelen op vlak van budget en planning vooropge-
steld worden.” 

7
De meeste gasten nemen de collecte voor lief en stor-

ten iets, zoals dat nu eenmaal ook hoort wanneer je een 
kerkdienst bezoekt. Een enkeling keert om bij de deur en 
weigert. Dat ook de drankjes moeten worden afgerekend, is 
een volgende schok. De kwaliteit van de gratis versnaperin-
gen is in de kunstwereld een belangrijke afweging bij het 
besluit om een opening wel of niet te bezoeken. Bij deze 
tentoonstelling zit er voor een zeer selecte groep gasten 
niet meer in dan twee consumptiemuntjes.

8
Sjarel Ex: “Er is een soort schisma in Nederland als het 

gaat om hedendaagse kunst: gaat het om het kijken of om 
wat het kijken oplevert? Robbert Roos heeft daar met KAdE 
de juiste positie in gekozen door gewoon dingen te laten 
zien die hem interesseren. Die dingen wekken bij een ander 
ook nieuwsgierigheid op en dat vind ik heel goed. Ik denk 
dat hij ook op die nieuwe plek een heel interessante zij-
wind kan ontketenen waarin hij lekker eigenwijs zijn eigen 
smaak volgt en met weinig geld goede dingen doet.”

 
Miro Lucassen



Er mag iets aan de hand zijn www.johnkonijn.nl

Wat maakt een museum een museum? Marleen Noordergraaf 
Michiel Stoop

Mij werd de vraag gesteld wat KAdE mij als Amers-
foortse kunstenaar oplevert. In eerste instantie een 
vreemde vraag; dáár is de Kade toch helemaal niet voor 
bedoeld? En zo werd ik met neus op de feiten gedrukt; ook 
ik geloof, ondanks de professionaliteit en kracht van de 
kunstenaars die hier wonen en werken, dat zo iets ont-
zagwekkends en groots als de KAdE toch echt niet weg-
gelegd is voor dat plebs die in dit kleine provinciestadje 
een onderkomen hebben. Dan moet je toch minstens in 
Amsterdam wonen, maar liever nog in het verre buiten-
land. Want dáár wonen de echte kunstenaars, dat weten 
we allemaal. 

 
   Nu gaan er verhalen rond dat er in Amersfoort miljoenen 
aan kunst wordt gespendeerd. Ik vraag mij dan altijd af 
hoeveel er van dat geld dan naar kunstenaars/kunstenma-
kers gaat. Ik kan uit ervaring zeggen; geen reet! Solliciteer 
ik daarmee als quasi boze Amersfoortse kunstenaar dan 
naar een zak munten om heerlijk languit in mijn atelier te 
gaan niksen? Geenszins. Ik en veel van mijn Amersfoortse 
collega’s kunnen zich prima zelf onderhouden. Sterker, 
ik zou bijna zeggen dat de crisis aan zijn einde is geko-
men. Het is een heerlijke tijd voor bizarre gekken die van 
‘hun hobby hun beroep’ hebben gemaakt. Heerlijk zalig. 
Kunstenaars die door de gemeente betaald worden (zoals 
vroeger in de beruchte BKR-regeling), dat lijkt mij niet 
gezond. Maar soms is het wel een wrange gedachte dat 
je als kunstenaar als een soort van uitvreter wordt gezien 
terwijl de feiten zijn dat al dat gemeenschapsgeld dat aan 
kunst wordt uitgegeven nauwelijks in de zakken van die 
‘uitvreters’ terecht komt. Ik heb mij daar al eens eerder 
over uitgesproken en ben van mening dat een geldstroom 

Goed idee, om er eens vanuit een andere hoek naar te 
kijken. Wij kunnen als kunstenaars niet zoveel met de 
citaten. Daarin komt niet concreet naar voren wat voor het 
hedendaags aanbod aan kunst een passend podium zou 
zijn.

Wat is sowieso een passend podium voor kunst? Zodra 
wij er over na gaan denken komen er allerlei vragen boven. 
Hoe wordt bepaald of een werk museumwaardig is? En 
wat maakt een museum een museum? Een grote ruimte 
met witte muren en veel licht? Een groot gebouw van een 
bekende architect met een hippe naam op de gevel? Moet 
er eerst het instituut museum zijn welke we daarna gaan 
opvullen met een subjectieve selectie kunst? Of is het 
aanbod aan kunst het uitgangspunt en wordt het podium 
daar omheen gebouwd?

Kunst is het uitgangspunt

In 2013 organiseerde wij met nog een aantal kunste-
naars een eigen expositie in de grote hal van de voorma-
lig NOACK vleesfabriek met de naam Soeverein Terrein. 
Met de expositie wilde wij onderzoeken of wij een eigen 
podium voor kunst konden creëren, gebaseerd op het 
aanbod. Met beperkte middelen en zonder naamsbekend-
heid wisten we in twee dagen ruim 500 nieuwsgierige 
bezoekers over de drempel te krijgen.

De bezoekers waardeerden het initiatief vooral vanwege 
diversiteit. Niet alleen omdat er een grote verscheiden-
heid aan kunstdisciplines bijeen was gebracht, maar ook 
omdat de getoonde werken op het gebied van artistieke 
doelstelling uiteen liepen. Het ene werk was op dat gebied 
luchtiger dan het andere. Dat dit kan binnen één expositie 
werd als aangenaam ervaren. De met sporen van roest en 
roet gesierde vloeren en muren van de oude vleesfabriek 
bleken bovendien een welkome afwisseling op de bekende, 
steriele, witte museummuren.

Wij tonen ons werk graag aan een groot en breed 
publiek. Of dat nu in een museum of een oude vleesfa-
briek is, speelt voor ons een ondergeschikte rol, zolang 
het werk maar goed tot zijn recht komt. Zelf een expositie 
organiseren blijkt voor ons in Amersfoort tot dusver de 
enige optie. Dat is leuk om een keer te doen, maar een hele 
klus en het leidt af van onze kernactiviteit als kunstenaar.

In het ideale geval, zou er één ruim opgezet en toeganke-
lijk kunstpodium zijn welke ruimte biedt voor wisselende, 
niet-thematische exposities van steeds een gevarieerde 
groep regionale kunstenaars. Een vaste plek waar een 
breed publiek zich telkens weer kan laten verrassen omdat 
een wisselend en gevarieerd aanbod aan kunst steeds het 
uitgangspunt vormt. En waar kunstenaarsschap en vak-
manschap de enige toelatingscriteria zijn.

Marleen Noordergraaf 
(1977) studeerde journalis-
tiek. Tijdens haar werk voor
een krant in Zuid-Afrika, 
ontwikkelde zij een passie 
voor fotografie. Eenmaal 
gevestigd als fotograaf, 
richtte zij zich op een meer
artistieke benadering van 
fotografie. Haar autonoom
werk kenmerkt zich door 
persoonlijke betrokken-
heid die de natuurlijke, 
ongestoorde toestand van 
mensen en landschappen 
reflecteert.

Michiel Stoop fotografeert
voornamelijk analoog 
in zwart-wit. Zijn foto’s 
hebben vaak een nostal-
gisch inslag. Esthetische 
composities zijn ook ken-
merkend.
Naast fotografie geeft hij 
vorm aan grafisch werk en 
theaterproducties, bouwt 
decors, schrijft teksten en 
musiceert.

Foto’s: Fabian Boot

van deze aard alleen maar gerechtvaardigd is als zijn 
makers daar ook voor beloond worden. In vele musea en 
stichtingen is het tegenwoordig niet ongebruikelijk dat 
de kunstenaar niet betaald wordt als er een kunstwerk 
van hem hangt. Velen begrijpen dit ook nog; “Ja maar 
dat is toch geweldig dat een kunstenaar daar hangt”. Dat 
is exposure voor hem of haar.” Bijzonder, daar iedereen, 
van de kassière tot de schoonmaker tot de curator wordt 
betaald, behalve diegene die de kunst heeft gemaakt!  
   Maar dit schijnt uit den boze te zijn, onrealistisch, finan-
cieel onhaalbaar en zelfs een kunstenaar onwaardig! Het 
kunstenaarsvak is immers lijden en afzien. Het liefst zien 
we hem en haar ongelukkig. Het liefst met nog iets zwar-
tere periodes daar tussendoor. Succes in de kunst is niet 
ongepast, maar dan toch pas ná het overlijden. Van Gogh 
is nog altijd één van mijn lievelingsschilders maar hij heeft 
ook veel verpest. Pas ná zijn intrede in de kunstgeschiede-
nis is dit sprookje verworden tot een way of live voor de 
kunstenaar. Dit was de nieuwe lijn, en daar zijn we nog 
niet van afgeweken. En ik ben dit met de meeste mensen 
een klein beetje gaan geloven. Dit komt de gehele kunst-
sector ook wel ten goede want je weet nooit wat levende 
kunstenaars allemaal nog voor streken uithalen natuurlijk.  
    
Zou het niet op enige wijze mogelijk  zijn om kunst uit en 
in Amersfoort op zijn minst een podium te kunnen geven, 
en dan het publiek zelf te laten beslissen of het echt zo ern-
stig is met zijn kunstzinnige bewoners? Zou het mogelijk 
zijn om de kunstenaars uit deze stad zelfs te promoten 
naar buiten toe, waardoor er een vitaal en levendig kunst-
klimaat zou kunnen ontstaan? Ik denk dat dit mogelijk is. 
En wellicht zelfs onvermijdelijk wanneer je jezelf als grote 

stad op de kaart wil zetten. Er moet in een stad wat gebeu-
ren, er mag iets aan de hand zijn. Het mag ook wel een 
beetje over het randje. Het mag een klein beetje spannend 
zijn. En dit kan voor een habbekrats vergeleken met het 
geld dat er nu in omgaat.  

 
   Want dat is de grote vraag; kunnen we de miljoenen 
die er besteed worden aan de ‘kunsten’ in Amersfoort 
nou beschouwen als een voltreffer of is het allemaal wat 
braafjes en kabbelend? Niets ten nadele van de KAdE; ik 
heb er al menig mooie tentoonstelling mogen zien, en het 
gebouw is in mijn optiek ook zeker niet verkeerd. Maar het 
moet toch mogelijk zijn om meer mensen in deze stad te 
betrekken bij verrassende en spannende kunst, en ‘ons’ 
te profileren als een stad waar werkelijk iets gebeurt. Het 
geld is er in ieder geval al, dat schiet altijd op… 
 

Vincent van Gogh kreupelhout



De PloeghMirjam Barendregt

Ron Jagers

Een derde misser bij een gebouw voor de Amersfoortse kunst- en cultuursector? 

Gemeente in de War?
Wel nu, wat betekent dat nu concreet. We kijken naar 

de fabriek Warner & Jenkinson en de ideeën van kunste-
naarscollectief De War over dit gebouw.

De gemeente heeft in 2001 dit fabrieksterrein aan-
gekocht als een strategische aankoop. In de volksmond: 
een speculatieve aankoop. Je kan mazzel hebben en er 
geld op maken of je hebt pech en dan verlies je erop. De 
aanschafprijs was zo’n slordige 1,4 miljoen euro. De markt 
voor dit type vastgoed is in prijs sterk gedaald. Het aantal 
incourante panden neemt toe. Alleen al op grond van deze 
ontwikkeling mag je aannemen, dat de marktprijs voor 
zo’n object als Warner & Jenkins nu niet boven de 7 ton zal 
liggen. Als je dan bovendien het achterstallige onderhoud 
meerekent, dan zal de waarde van het gebouwencom-
plex nog ver daaronder liggen. Het grondbedrijf van de 
gemeente zal ongetwijfeld beweren, dat waarde van het 
pand vele malen hoger ligt. Maar sorry Grondbedrijf: bij 
speculatieve aankoop loop je het risico van missers. Laat 
onafhankelijke taxateurs de economische waarde van het 
complex waarderen. Ik zal er met een schatting van 6 ton 
niet ver naast zitten.

Het kunstenaarscollectief De War huurt al sinds jaar 
en dag voor normale tarieven delen van het complex. Het 
collectief ziet mogelijkheden om het pand voor de normale 
marktwaarde over te nemen en te ontwikkelen tot een 
nieuw centrum voor Kunst, Wetenschap en Innovatie. De 
War doet dat door samenwerking aan te gaan met aller-
hande initiatieven in het culturele veld, maar schuwt ook 
praktisch gericht onderzoek in de stad niet. De War heeft 
een financieringssystematiek ontwikkelt, waarvoor zelfs 
de RABO-bank de pet af neemt. Voorwaar een onderne-
merschap van kunstenaars waartegen je U zegt.

Hoe kan het dan toch dat het college een voorstel van 
De War — een voorstel en zeker geen eindbod — afwijst 
zonder daar een positief ander voorstel aan vast te kop-
pelen? Hoe kan het gebeuren dat een gemeente, die  bij 
andere bouwprojecten niet te beroerd was om miljoe-
nen over de schreef te gaan, nu bij enkele luttele tonnen 
verschil al afhaakt en daarbij een initiatief dat past binnen 
haar eigen beleidsdoelstellingen hardgrondig de grond in 
boort? Krijgen we na twee keer een valse start voor een 
cultuurgebouw nu de derde misser!

In 2012 presenteerde het college in Amersfoort de nieuwe 

cultuurnota. Daarin formuleerde het college zijn ambi-

ties op het terrein van kunst en cultuur. 

Ik citeer:
“Onze ambities formuleren we als volgt:
• het bevorderen en verbeteren van samenwerking binnen 

het culturele veld (thema Samenwerken
en verbinden);  ...
• het bevorderen van cultureel ondernemerschap van 

de instellingen en een grote groep Amersfoorters (consu-
menten, producenten, sponsoren, etc.) met talrijke grote en 
kleine initiatieven (thema Cultureel ondernemerschap).”

en
“Als gemeente willen we er aan bijdragen dat partijen 

(inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, het 
onderwijs, culturele instellingen en initiatieven) elkaar 
weten te vinden en onorthodoxe en/of slimme verbindingen 
tot stand brengen.

Cultureel ondernemerschap van lokale initiatiefnemers 
doet het culturele leven tot bloei komen en vormt de basis 
voor een goed cultureel klimaat. De gemeente moet daarbij 
basisvoorwaarden creëren (stimuleren en ondersteunen, 
ruimte en energie toevoegen,) waaronder dit ondernemer-
schap kan floreren. Dit geldt voor zowel gesubsidieerde 
als niet-gesubsidieerde culturele organisaties. Ook hier 
probeert de gemeente in dit opzicht een nieuwe manier van 
werken tot stand te brengen, niet geënt op eenrichtingsver-
keer (d.w.z. beleid vanuit de overheid), maar op coproductie 
met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Galerie de Ploegh en meer dan 100 kunstenaars 

verhuizen na een afwezigheid van 10 jaar terug naar 

Amersfoort!

De kunstenaars van LKG De Ploegh verhuizen hun gale-

rie in Soest naar het Cultuurhuis in De Flint. Op 19 april 

2015 gaat de galerie op deze nieuwe plek open met een 

spetterende opening van de expositie ‘Groot uitgepakt 

met Miniatuur’.

Ambities en aanbod 

Deze verhuizing is een belangrijke stap in het bereiken 
van de culturele groei- en professionaliseringsdoelstel-
lingen van LKG De Ploegh. En een lang gekoesterde wens 
is in vervulling gegaan: een professionele galerieruimte 
in de bakermat van De Ploegh: Amersfoort. Het huidige 
LKG De Ploegh is een samengaan van het Amersfoorts 
Kunstenaars Genootschap (1934) en Kunstenaarsgroep De 
Ploegh (1945); de fusie van deze beide groepen vond plaats 
in 1975.

De aanleiding om nu te verhuizen komt voort uit de 
behoefte en de ambitie om de landelijke vereniging verder 
te professionaliseren en nog meer op de culturele kaart te 
zetten en kwam in een stroomversnelling toen de verhuur-

der van de huidige lokatie 
in Soest, De Hazelaar, 
aangaf de galerieruimte te 
willen gaan gebruiken voor 
eigen doeleinden. 
De laatste jaren is er geïn-
vesteerd in deelname aan 
beurzen, zoals de Afforda-
ble Art Fair en de Realisme-
beurs. Ook is het leden-
bestand uitgebreid door 
regelmatige ballotages. 
Hierdoor kan De Ploegh 
tegenwoordig een groter 
en gevarieerder aanbod in 
kunst tonen dan voorheen 
het geval was.

De keuze voor het Cultuurhuis in De Flint 

Met het vertrek van Scholen in de Kunst naar het 
Eemhuis is in het pand van de Flint ruimte ontstaan voor 
nieuwe creatieve en culturele organisaties. Zo zijn Theater-
school de Springplank en By Christiaan al gevestigd in het 
Cultuurhuis. De Flint is verheugd dat zij Galerie de Ploegh 
mogen verwelkomen als huurder en ziet veel mogelijkhe-
den om samen te werken en zo het culturele klimaat in de 
stad te versterken. LKG De Ploegh heeft bewust gekozen 
voor deze plek: midden in de stad, midden in het hart van 
het culturele klimaat van Amersfoort. We verwachten nog 
meer publiek aan te trekken, omdat we op deze prachtige 
lokatie de ruimte hebben om meer lezingen en publieksac-
tiviteiten te bieden. En natuurlijk voldoende galerieruimte 
om de exposities te kunnen organiseren en het medege-
bruik van tal van faciliteiten zoals het Plein.

Plannen en planning

Kenmerkend voor de kunstenaars en Galerie de Ploegh 
zijn de tentoonstellingen in groepsverband. Ook met de 
verhuizing in het vooruitzicht mogen Amersfoorters zich 
in de toekomst gaan verheugen op exposities zoals de  
Grafiekmanifestatie.

3 hardnekkige misverstanden over kunstenaarscollectief De War

1 .  De War kri jgt  subsidie. 
De kunstenaars van De War krijgen vaak het verwijt dat zij de hand op houden en subsidie ontvangen. Alhoewel ik niet weet wat er mis is aan het krijgen 

van subsidie (Philips ontvangt al sinds jaar en dag miljoenen aan subsidie), ontvangt De War geen cent subsidie.

2 .  De War betaalt  niet  of  nauweli jks  huur. 
Niets is minder waar. De War betaalt gewoon markt-conforme huur. De WAR huurt voor € 50.000,– per jaar.

3 .  De War heeft  geen reëel  bod voor  het  gebouwencomplex. 
Geen enkele andere ondernemer (speculanten uitgesloten) zal een bod doen dat ver afwijkt van het bod van De War. De WAR biedt aan om de renovatie 

van het industrieel erfgoed à € 1.340.000,– te bekostigen plus een realistisch aankoopbedrag.



DATH Martin Honigs

Bram Ravenhorst, beter bekend als “Raven Hippy”. Een 
jonge, grafische vormgever van het “Grafische Lyceum” 
te Utrecht. Gedreven door de wereld van kunst is deze 
“hippy” op vroege leeftijd begonnen met het maken 
veel werken. Al wetend dat dit voor grotere doeleinden 
bestemd was is Bram, nu bijna 21 jaren jong, nog creatiever 
dan ooit tevoren. Raven heeft veel muzikanten van art-
work voorzien zoals bijvoorbeeld Aaumffie, Lost, Vivants 
en Yung Felix. Zijn portfolio bevat onder andere portretten 
van vele hiphop legendes. Ook verzorgt Bram posters en 
flyers voor uitgaansgelegenheden als Podium de Kelder, De 
Nieuwe Stad en Club Funk te Amersfoort.

 
Op zondag 8 februari zal Bram zijn kunst vertonen in 

Haren Majesteit. Iedereen is van harte welkom. Met een 
drankje en uiteraard muziek kan men op deze zondag 
genieten van dit jonge aanstormende talent. BANKERS zal 
een dj-setje draaien dat aansluit op de sfeer van deze expo.

“DATH is de naam van de expositie. Die ik samen met 
een tweetal vrienden heb bedacht. We hadden plannen 
voor een project samen en moesten een naam verzin-
nen. Ik kwam opeens op DATH. Zij vroegen zich af waar 
dit op sloeg waarop ik “don’t act too” human zei. Je moet 
intuïtiever handelen. Meer genieten van vibes dan van 
materialistische spullen. Niet te veel denken in de dingen 
die al gedaan zijn. Zolang jij geniet van het maken van iets, 
heb je nooit tijd verspilt.”

 
Met vormen uit zijn grafische achtergrond schilderen op 

hout. Dat is hoe DATH tot stand is gekomen.
De expositie is vrij donker. Dat komt voornamelijk door 

de vele zwarte achtergronden. Het wit en fel roze geven 
een mooi contract op het zwart waardoor het werk gelijk 
een vibe vrijlaat.

 

De stad van Cahen
AMERSFOORT - Amersfoort is een culturele hotspot 

rijker: Kunstplein Cahen. De Muurhuizen kent veel ver-

borgen plekken, van bijzondere eeuwenoude interi-

eurs tot verrassende moderne inrichtingen. Kunstplein 

Cahen is een van die verrassingen in de stad, een plek 

waar iedereen welkom is en kan genieten van wisselende 

tentoonstellingen en activiteiten.

DATH, Zondag 8 februari
opening van 16:00 uur tot 19:00 uur
Haren Majesteit
Lieve Vrouwestraat 27

Wisselende exposities

De Stad van Cahen biedt plaats aan wisselende verras-
sende exposities en activiteiten met uiteenlopende onder-
werpen. De tentoonstellingen worden georganiseerd op 
initiatief verschillende partijen in de stad. Het startschot 
wordt gegeven met een bijzondere reeks foto’s van verbor-
gen plekken aan de Amersfoortse Muurhuizen. Nog nooit 
eerder vertoonde foto’s, gemaakt door Jos Stöver, gunden 
de bezoeker een kijkje achter de verhullende gevels van 
de Muurhuizen. De foto-expositie werd gevolgd door de 
‘tentoonstelling Pop-up Kunstuitleen Amersfoort’ en ver-
volgens maakten twaalf kunstenaars van Galerie Absoluut 
een werk voor de tentoonstelling ‘ABSOLUUT ‘Ont’-dekt 
de Verborgen Stad’. Momenteel is de eerste internationale 
expositie ‘Finding Form’ te bewonderen.

Finding form

Onder de titel `Finding Form` zoeken én vinden Jill 
Wäber en Frank Driessen, ieder op eigen wijze, hun inspi-
ratie in de natuur. Jill Wäber vangt in haar schilderijen de 

steeds wisselende vormen en kleuren, in het perpetuum 
mobile op de grens van zee en land waar de vormen maar 
ook de kleuren dynamisch zijn. Frank Driessen bevrijdt zijn 
vormen uit oude bomen, uit specifieke vergroeiingen en 
aangetaste delen van de boom. Beiden zijn op zoek naar 
spannende vormen in de natuur maar ook naar hun eigen 
vorm van verbeelden van wat hen boeit.

Stad van Cahen

Het opvallende gebouw aan de Amersfoortse Muurhui-
zen is in de jaren ’80 gebouwd naar ontwerp van architect 
Abel Cahen. De Stad van Cahen, is bij vertrek van de ROB in 
2009 in handen gekomen van Stadsherstel Midden-Neder-
land. Om de Stad van Cahen nog beter toegankelijk te 
maken voor een breed publiek is op initiatief van Stadsher-
stel Midden-Nederland Kunstplein Cahen opgericht.

Kijk voor meer informatie op www.stadvancahen.com. 
Kunstplein Cahen is van maandag t/m vrijdag geopend 
van 13.00-17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Albert van Ool



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

www.staalkaartkunstenkrant.nl              

Colofon

Fotoexpo 202 weer open
   

galerie absoluut

Somsak Chaituch

Het bestuur van FOTOexpo202 is bijzonder verheugd op 
de eerste dag van 2015 te kunnen melden dat de tentoon-
stellingsruimte weer open gaat, en op een mooie lokatie 
aan de Grote Haag 127. 

Ruim een half jaar geleden moesten we onze ruimte aan 
de Leusderweg verlaten en leden we een slapend bestaan. 
Kortgeleden kregen we een mooie ruimte aangeboden aan 
de Grote Haag 127. Door het welwillend en actief meeden-
ken van fotografen Atze Haytsma en Nico Brons kunnen 
we gelukkig op deze korte termijn toch een schitterende 
expositie presenteren. Nico laat een aantal van zijn heel 
expressieve foto’s van optredende jazzartiesten zien, en  
 

Cees Wouda

Jan de Graaf

 
Atze heeft geput uit zijn ruimte verzameling gebeeld-
houwde naakten. Beide hebben gekozen voor zwart-wit.

Atze Haytsma (1929) is beeldhouwer van opleiding en is 
op de Kunstademie in Amsterdam al begonnen met het 
fotograferen van naaktmodellen als voorbeelden voor de 
studenten beeldhouwkunst. Nog altijd willen de model-
len graag door hem gefotografeerd worden. Hij werkt nog 
met analoge techniek; de foto’s maakt bij met zijn Rollei-
flex camera’s en hij ontwikkelt zelf en maakt ook zelf zijn 
prints. Atze exposeerde ook tijdens Amersfoort Fotostad; 
voor verkoop wordt hij vertegenwoordigd door Ravestijn 
Gallery in Amsterdam.

Nico Brons is in 2013 
afgestudeerd aan de 
Fotoacademie op zijn 
specialiteit iphone-foto-
grafie; daarmee maakt hij 
kunstzinnige, mystieke 
beelden. Hij is actief als 
freelance fotograaf. Sinds 
enkele jaren is hij ook de 
vaste fotograaf voor het 
Rabobank Amersfoort Jazz-
festival en heeft daarmee 
al veel bekende jazzarties-
ten voor zijn lens gehad. 
Hij weet de artiesten op 
precies het goede moment 
te treffen. Nico wordt voor 
verkoop vertegenwoordigd 
door Draumlist.

Een organisatie met geduld en een lange adem: 

Fotoexpo202. Lange tijd hield deze club de fotografische 

fakkel hoog in de “koopgoot”, de straat waar het winke-

lende publiek maar niet wil komen. Daarna waren ze te 

gast bij de StadsGalerij aan de Leusderweg. Zij namen dit 

anti-kraakbeheer over van de StadsGalerij tot ze er zelf 

uit moesten. En nu dan in de Grote Haag 127.

Somsak Chaituch (1967) groeide op in een klein dorpje 
in het noorden van Thailand te midden van een overweldi-
gende natuur en traditionele cultuur gevuld met warme 
kleuren. De expositie in Galerie Absoluut bestaat uit kleine 
tekeningen (gemaakt als studies met acryl op papier) uit 
2004 en grote schilderijen (acryl op doek) uit 2013 en 2014. 

De rijke decoraties in een warm kleurenpalet zijn geïn-
spireerd op Thaise stoffen en traditioneel houtsnijwerk. 
Door de jazzy ritmes van vorm en kleur spelen swingende 
lijnen die de kijker door het schilderij laten dansen. 
Bovenal overheerst het warme gevoel dat herinnert aan 
het land van de glimlach.

januari en februari
Galerie Absoluut

Openingstijden:
vrijdagen, zaterdagen en de 3e zondag van de maand

van 13 tot 17 uur.
Hellestraat naast nr. 24a te Amersfoort. 

Foto boven: Cees de Vries

Foto rechts: Nico Brons


