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Ron Jagers Talentontwikkeling

Onlogische verhalenLisa Nguyen

Gevoelens en herinneringen. We hebben er iedere dag 
mee te maken, vaak wel dé perfecte bron om werk uit te 
putten. Door middel van deze 2 elementen maakt Lisa 
Nguyen een samenspel tussen tekst en beeld om zo tot onlo-
gische verhalen te komen.

Juist datgene wat onlogisch is vindt zij leuk, want waar in 
het dagelijks leven geen ruimte is voor gekke hersenspinsels, 
is daar wel de ruimte voor op het teken- of schrijfvel.

 Lisa Nguyen zit in haar 4e jaar van Illustration Design op 
Artez. 
Voor meer van haar werk: 
www.studiokraswerk.nl”

Als in het jaar 2000 de Staalkaart Amersfoortse Kunste-
naars van start gaat, voortgekomen uit De Stevige trappers 
- een kunstrijroute langs ateliers in de buitenwijken - wordt 
al snel contact gelegd met de directeur van De Observant. 
Het moet toch mogelijk zijn om uit het hele brede aanbod 
van kunstenaars bij De Staalkaart een selectie te maken 
van interessante kunstenaars die in een projectruimte, in 
een galerie-omgeving laten zien waar zij mee bezig zijn. Bij 
de gevestigde instituten is geen ruimte, maar De Observant 
heeft een geschikte ruimte over. Het past ook bij De Obser-
vant als informatiecentrum voor de gemeente Amersfoort. 
De StadsGalerij was geboren. En dat zonder subsidie! In 
een klap krijgen een aantal activiteiten van de Staalkaart 
perspectief. 

Zo is er het € 45,- project. Scholieren die interesse hebben 
in een kunstvakopleiding kunnen stage lopen bij een 
Amersfoortse kunstenaar. Aan het einde van het project 
worden de werken van de scholieren, gecombineerd met 
een klein werkje van de kunstenaar, tentoongesteld en te 
koop aangeboden voor € 45,-. Dit echter alleen op één voor-
waarde: de koper moest jonger zijn dan 21 jaar. Het grote 
succes van dit project zat hem vooral in het feit, dat de 
scholieren meegezogen werden in de volwassen wereld van 
de kunstenaars, zowel in het atelier als bij de expositie.

De projectruimte zelf in De Observant werd ingericht 
door Nynke van Vliet. En met een uitermate flexibel 
systeem konden Amersfoortse kunstenaars de ruimte 
gebruiken zoals zij dat vonden passen bij het werk. Er werd 
telkenmale gekozen voor twee kunstenaars. Dat bood de 

kunstenaars de gelegenheid om samenwerking aan te 
gaan en te experimenteren als ze wilden. Het bood ook de 
mogelijkheid om jong en oud te combineren.

Totdat de wethouder Jan de Wilde er een streep door-
heen zette. Iedere ruimte in De Observant diende geld op 
te leveren. De StadsGalerij leverde geen geld op; er moest 
horeca in de ruimte. Einde oefening voor de StadsGalerij, 
welke daarna een zwervend bestaan leidde.

De voorkeur om “oud” met “jong” te combineren zette 
zich voort in het jubeljaar van Amersfoort. Ron Jagers 
stelde voor om aan de drie oude meesters van Amersfoort, 
Withoos, Mondriaan en Armando, drie jonge kunstenaars 
met een Amersfoortse hartslag te koppelen. Laat de drie 
jonge kunstenaars zich oriënteren op de oude meesters 
en laat ze daarop een hedendaags beeldend antwoord 
formuleren. Scholen in de Kunst pikte dit op en gezamen-
lijk met de StadsGalerij zetten zij dit voort in het project 
Zonen en dochters, een project dat nu nog steeds loopt. 
Scholieren gaan op bezoek op een atelier van een Amers-
foortse kunstenaar en laten zich inspireren. Het werk dat 
daaruit voortvloeit wordt jaarlijks tentoongesteld in het 
voorjaar.  Ruimte heeft de StadsGalerij niet meer, maar met 
veel passen en meten wordt ieder jaar een expositieplek 
gevonden.

Talentontwikkeling. Er gebeurt op dat gebied al heel 
veel in Amersfoort. Kunsteducatie op de lagere scholen. 
Kunsteducatie op de middelbare scholen. In mijn middel-
bare schoolperiode bestond kunsteducatie uit het leggen 
van een mozaïek-kruisbeeld. Dat was het dan. Geen enkele 

school die daarmee heden ten dage wegkomt. Daarnaast 
hebben we Scholen in de Kunst. Dat instituut is in de loop 
der jaren stevig gegroeid. En wat te denken van al die 
amateurorkesten met al hun jeugdleden? Talenten worden 
ontwikkeld en stromen door. Naar de kunstacademies. En 
daarmee verdwijnen zij uit de stad. 

Amersfoort heeft al eerder de opleiding docent beel-
dende kunst laten gaan. De oude Mikojel-opleiding leverde 
nog wel een bescheiden toestroom van creatievelingen op, 
maar ook die opleiding gaat Amersfoort verlaten. Kortom, 
het vraagstuk heet niet “talentontwikkeling”. Het vraag-
stuk is, hoe we contact blijven houden met al die talenten 
die de stad verlaten. En hoe die talenten een bron van inspi-
ratie kunnen blijven voor de nieuwe generaties.

De StadsGalerij organiseert nu, samen met Haren Majes-
teit en mensen die verbonden zijn met PE, voor het vierde 
jaar op rij Blauwdruk. Talenten uit Amersfoort maar juist 
ook talenten die de stad verlaten hebben om elders te stu-
deren worden teruggevraagd naar de stad om te laten zien 
wat hun “footprint” voor de toekomst is. 

Ook dit jaar kunnen we weer een aantal talenten laten 
zien die op het punt staan de stad te verlaten. Zij studeren 
in Utrecht, Arnhem, Zwolle. Te zien in de parkeergarage De 
Soeverein.

Ps. Hoe is het met de Gijs Bakkers, met de P.P. Pothovens, 
met de Ossendrijvers, de Hannans. Waar kunnen we het 
werk van die kunstenaars binnenkort in de stad zien?



Donker meer

Duik Dieper DTRH

Ollie Arnoldussen

Bobby Littlejohn

Afgestudeerd aan de HKU, richting illustratie.

Na haar afstuderen heeft Ollie enig ontwerpwerk. Zij 
is steeds verder van illustratie af geraakt. Op dit moment 
doet zij beroepsmatig niets met illustratie. Blauwdruk bete-
kent voor haar een stimulans om door te gaan met tekenen.

In haar tekeningen brengt zij contrasten aan te brengen 
en speelt zij met afsnijdingen die een beeld een bepaalde 
spanning meegeven.

Het werk dat zij voor Blauwdruk heeft gemaakt is geïn-
spireerd op een nummer over een donker meer.

Down The Rabbit Hole. Bij menigeen zal deze naam 
gelijk sferen oproepen van een sensatie die ver uitsteekt 
boven het meemaken van een ‘normaal’ festival. Het is een 
publiek geheim dat er vele Amersfoorters betrokken zijn bij 
het maken van dit festival. We noemen enkele namen: Ide 
Koffeman, Thijs Trompert, Marisja Smit, Antal Bos, Sander 
van Mil. 

Maar er is meer. Er zijn een aantal prachtige filmpjes 
verschenen die de achtergrond van de makers van het 
festival uitlichten. Achter die filmpjes steekt wederom een 
Amersfoorts hart: E-Ville Media Group, met een team vol 
Amersfoortse makers als Bobby Littlejohn, Martin Honings, 
Willem Wits, Jouke Jan Koning, Rikash Gobardhan, Guido 
Beeldstroo, Sebastiaan Smink en Boris Acket. Tijdens Blauw-
druk zullen deze filmpjes vertoond worden.

Stills uit de film Duik dieper DTRH: de festivalpoort



De Chaotische Twijfelaar

Lente Brugge Publiek en kunst werken samen

Anne van Doesburg

Ja. Nee. Misschien. Soms. Nooit. Altijd. Onrustige zwem-
mer zoekt wilde wateren. Baadt moeizaam in de betekenis 
van constant. De chaos is thuis. Ga mee in de gedachten 
gangen van de zwart-witte twijfelaar.

#Theater #Performance #Singer-songwriter #Gedachten 
gangen #Regenboog #poëzie

Anne van Doesburg weet het even ook niet. Of toch wel. 
In ieder geval volgt ze de theateropleiding.

Het werk van Lente Brugge nodigt uit tot interactie. De 
bezoeker wordt op een speelse manier uitgedaagd deel te 
nemen aan het werk. En pas dan is ook het werk écht com-
pleet. De bewegingen van de bezoeker worden onderdeel 
van het werk.

Als materialen worden veelal bestaande objecten ingezet, 
gebruiksvoorwerpen waar men normaal niet bij stil staat. 
Lente geeft deze voorwerpen een nieuwe functie en speelt 
zo met de verwachtingen van de bezoeker.



Triviale objecten centraal
Rikke ter Horst onderzoekt de rol van objecten in ons 

dagelijks leven. Triviale objecten krijgen over het algemeen 
maar weinig aandacht door gewenning. Toch spelen ze een 
grote rol in onze dagelijkse handelingen.  Door nieuwe ver-
bindingen te maken en verwachtingen te breken worden in 
haar installaties bewegingen zichtbaar, geluiden hoorbaar 
en vervallen en veranderen functies. Vaak worden bezoe-
kers met hun aanwezigheid in het werk opgenomen, dit kan 
resulteren in het totale vergaan van het werk.

 
Rikke ter Horst

Lubbertus Brugge Uitdovende verlichting
Na op het HAVO twee 

jaar kunstgeschiedenis en 
tekenen te hebben gedaan 
als eindexamenvak, vertrok 
Lubbertus vol goede moed 
naar Amersfoort om Krea-
tieve Therapie Beeldend te 
gaan studeren. Na drie-
kwart jaar bleek het helaas 
niet de goede keus en hij 
stopte met de opleiding. 
Omdat hij het naar zijn zin 
had in Amersfoort is hij 
daar blijven wonen. Zonder 
zelf ooit nog een kunst-
werk van enige omvang 
te maken raakte hij wel 
betrokken bij allerlei cultu-
rele activiteiten in Amers-
foort, waaronder Blauw-
druk. De commissie heeft 
hij weten te overtuigen 
van de geldigheid van zijn 
werkstuk. Tussen alle kun-
stenaars met een of andere 
band met Amersfoort die 
deelnemen aan deze editie 
van Blauwdruk, is hij een 
trotse buitenstaander.

Inspiratie is een moment waarin verschillende dingen 
samenkomen om tot een gedachte te leiden. In oktober 
2014 was Lubbertus in een vintage-winkel aan het struinen. 
Mooi oud spul. Een bureaulamp op een kastje. De lichtkap 
was een beetje in de richting van de muur gedraaid en hij 
zag een mooie lichtvlek op de muur. Om het effect maxi-
maal te maken draaide hij de lamp zo dat ‘ie recht tegen 
de muur aan scheen. Van een ander kastje pakte hij nog 
een andere bureaulamp en die zette hij naast de eerste 
lamp. Hij dacht: “De Verlichte Muur”. Chinees, mystiek, wijs 
geworden door al dat licht. En door al dat licht kun je het 
verlichte object ook nog eens heel goed zien, of juist niet 
doordat het licht te fel is. Bestaat dat? Een te felle Verlich-
ting? In die tijd worstelde hij zich door een saai boek: Uitdo-
vende Verlichting. Verder dan de eerste paar pagina’s is hij 
niet gekomen, maar de titel intrigeerde hem toch mateloos: 
Uitdovende Verlichting. Iets als de kat Garfield met een 
denkbeeldig uitgedoofde peertje boven zijn hoofd en de 
gedachte: “Er moet me toch net een licht zijn opgegaan.” 



Anouk van de Grootevheen Stil leven

Ongewild onzichtbaar
Mare speelt met anonimiteit en het ongewild onzichtbaar 

zijn. Na vele labels weggecijferd worden, langzaam in een 
onbelangrijk voorwerp veranderen. Haast een onmenselijke 
gedaante. Het wegvallen in de menigte, vele kleine dingen 
worden één. 

Een schurende werkelijkheid heeft haar persoonlijk altijd 
al aangesproken. Daarnaast vindt zij stickers intrigerend 
materiaal om mee te werken. Door een hoog aantal stickers 
te gebruiken en deze vast te naaien ontkracht je de functie 
van een sticker.

Mare, 17, eerstejaars student  Fine Art and Design in Edu-
cation HKU 

Mare Mulder, de toekomst

Aan de verbindingsweg tussen een dorp en een stad staat 
een verlaten huis. De tijd heeft er stilgestaan. Is het een plek 
van geluk of verdriet? In een beeld hommage laat Anouk van 
de Grootevheen (recentelijk afgestudeerd aan de oplei-
ding Graphic Design aan de Hogeschool voor de Kunsten 
in Utrecht) zien dat de grens tussen romantiek en verval 
dunner is dan we denken.

Nieuwsgierig geworden naar andere projecten van 
Anouk? 

Neem gerust een kijkje op anoukvandegrootevheen.nl



Magie en technologie

Een waterval aan mensen

 Sam Walet

Rosa Emond

 Sam Walet werkt met oude elektronica om zijn wereld 
tot leven te brengen. Een wereld waar gigantische machi-
nes inactief liggen en de mensheid elektronica gebruikt 
om steden en muren te bouwen. Waar de geschiedenis 
vergeten is en niemand meer weet wat de machines zijn of 
waar ze vandaan komen. Sam brengt hier sciencefiction en 
fantasy samen in een wereld van magie en technologie. 

Rosa Emond, 18 jaar, Illustratie student aan Artez Zwolle, 
heeft altijd al een fascinatie voor mensen gehad. Er zijn 
zoveel verschillende mensen op de wereld met zoveel ver-
schillende verhalen. Een van de eerste onderwerpen die zij 
goed heeft leren tekenen waren mensen. Daarom vindt zij 
het nog altijd leuk om gezichten te maken. 

Doordat zij nu op de kunstacademie in Zwolle zit moet 
zij veel met het openbaar vervoer reizen. Zij ziet nu opeens 
veel meer mensen op een dag dan daarvoor. De trein zit 
er vol mee. Hierdoor komt er elke dag een waterval aan 
mensen en indrukken over haar heen. Zij vindt dat een 
mooi concept om uit te beelden. 

Daarnaast heeft ook nog portretten gebruikt die zij over 
het afgelopen jaar gemaakt heeft; sommigen zijn zelfs nog 
ouder! 

Al die tijd tekent zij al gezichten, mensen, verhalen. 



De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de StaalkaartKUNSTENkrant. De 

krant verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.  De  verantwoordelijkheid voor de 

inhoud van de artikelen ligt bij de schrijvers.

webadres:  www.stadsgalerij.nl

www.kunstenkrant.nl              

Colofon

Kunstlische Leistungenbeknopte weergave lezing Edwin Jacobs

De StadsGalerij verzocht Edwin Jacobs, intendant van 
Dortmunder U, een lezing te houden over een wenselijke 
cultuurpolitiek voor de stad Amersfoort en in het bijzonder
 over de positie die de kunstenaar daar wenselijkerwijs zou
 moeten innemen. De beschikbare ruimte is te klein om de 
lezing integraal te kunnen afdrukken. Maar de verschijning 
van de Cultuurvisie van de gemeente Amersfoort maakt 
publicatie opportuun. Vandaar dat we hier een samenvat-
ting publiceren. Voor de volledige versie verwijzen we graag
 naar de website www.kunstenkrant.nl - RJ -

(...)
Uit onvrede over het kunstbeleid van de stad Amersfoort 

verlaten beeldend kunstenaars Amersfoort. Ze expose-
ren overal en hun stad laten ze links liggen. Prima actief, 
en Amersfoort: steun dit initiatief, wees trots op je kun-
stenaars steun hun exodus. Het effect van deze actie is 
derhalve dat de Amersfoortse politiek met hun neus op de 
feiten wordt gedrukt, van alles blijkt niet te kloppen, oa 
huisvesting voor beeldend kunstenaars of atelierbeleid. 
Tsja, je hebt daarbij zo je verleden: geen belangrijk werk 
van Mondriaan, en Armando zag het ook niet meer zitten. 
Daarmee verbreek je ook een relatie met kunstenaars, en 
dat ijlt dus nog een stukje stevig door. Tegelijkertijd, eerlijk 
is eerlijk, cultuurplekken als het Mondriaanhuis doen er 
van alles aan deze te herstellen en de relatie met een van de 
beroemdste inwoners opnieuw tot leven te wekken.

(…)
Interessant is om te weten dat de Duitse Museumver-

eniging niet in bezoekers telt maar in bezoeken. Zij kwan-
tificeert het bezoek niet maar kwalificeert het. Ik kom daar 
nog op terug, want het houdt verband hoe er met haar 
kunstenaars wordt omgegaan in Duitsland. Ook met haar 
wetenschappers, schrijvers, musici en academici. Het is 
eigenlijk 1 aan elkaar gebonden groep. Te weten, de Acade-
mie voor Kunst en Wetenschap is van Duitse oorsprong en 
deze bestaat in Duitsland al meer dan 100 jaar. (...) In Duits-
land is het een vast raadsorgaan voor ministers, politici en 
hoge ambtenaren, maar ook voor de media en pers. Begint 
het omgaan met kunstenaars eigenlijk niet daarmee, met 
een serieuze omgang, met een gevestigde omgang, wat 
een beeld dient te krijgen, statuur. Ja, we hebben de Raad 
voor Cultuur in Nederland, het adviesorgaan aan Staatsse-
cretaris en minister van Cultuur, dat is in enkele opzichten 
vergelijkbaar qua werking en aanzien. Maar dat hebben ze 
in Duitsland weer niet. Dat soort zaken zijn gepersonifieerd 
in wie aanzien door werk heeft verdient, een voorbeeld is 
Gerhard Richter. Aanzien en waardering heb je niet, je krijgt 
het of niet, en je werk is ijkpunt.

(…)
A-market: Metropole Ruhr
De kunstbegroting van Metropole Ruhr bedraagt, volgens 

het cultuurplan 2016-2018 jaarlijks 185 miljoen Euro. 36 
miljoen is voor kunstenaarsbeleid. (...) Wat betekent dit? Dit 
betekent dat de inzet in kunstenaars enorm is. Dat blijkt 
ook wel als je de nieuwste Kunstforum ter hand neemt en 
deze leest: Kunst Lernen. Wat opvalt is hoe veel academies 

Duitsland telt en hoe professioneel deze zijn uitgerust. (…) 
Het feit dat kunstenaardocenten professor zijn, zo worden 
uitbetaald, gewaardeerd en meedoen in het discours rond 
de beeldende kunst en de kunstkritiek – denk aan Gerard 
Richter, een van Dusseldorfs bekendste leraren – is een van 
Duitslands bekende opiniemakers als het over de beeldende 
kunst gaat. Misschien is Rem Koolhaas in Nederland diens 
evenknie.

Het betekent ook dat het publiek op vele manieren met 
de beeldende kunst in aanraking kan komen: via een dicht 
geweven infrastructuur, een groot aanbod, vele projecten 
ook in de Openbare Ruimte, via de media, en de goede 
kranten. Die Frankfurter Algemeine loopt mijlen voor op 
welke krant in Nederland dan ook als het gaat om hoog-
waardige kunstkritiek mede door de inzet van uitstekende 
stukken van bekende kunstenaars.

Het Kulturbereiche van de stad Dortmund ligt boven de 
60 miljoen € en 18 daarvan is voor de Dortmunder U. (...) 
Deze begroting is gekoppeld aan 3 andere begrotingen, die 
van NRW, Bundes en Landes. Het gaat hier om voornamelijk 
projectsubsidies. Tesamen is het een budget van 4 miljoen 
voor activiteiten. Van het totale kultuurbereik is 20 miljoen 
gekoppeld aan kunstenaars en kunstpraktijk, zogeheten 
Kunstlische Leistungen. Dit begrip kennen we niet, het 
is zoiets als opdrachtenbeleid van het Mondriaanfonds. 
Alleen draait het niet om opdrachten maar om praktijkbe-
vordering, reizen en studie. Wat is de tegenprestatie? Die is 
er Faktisch niet. De tegenprestatie is dat de kunstpraktijk 
zich blijvend ontwikkeld en een vaste plaats in de sta-
domgeving behoudt. Ja behoudt, daar is de kunstpraktijk 
dus zelf voor verantwoordelijk en de overheid neemt deze 
verantwoordelijkheid uitermate serieus en heeft daar een 
budget voor over. In andere woorden gezegd, de overheid is 
medeontwikkelaar van de kunstpraktijk en is actief mede-
verantwoordelijk en heeft daar ook een budget voor. Aan 
de hoogte van de bedragen kunt u afleiden dat de medever-
antwoordelijkheid serieus genomen wordt. (...)

Een hoofdpunt dus voor Amersfoort: neem de kunstprak-
tijk serieus en geef deze een vaste plaats in de ontwikkeling 
van de stad. Pak deze op als een doorlopende ontwikkeling 
en maak er beleid op en zet deze boven aan de beleidska-
lender.

Nu is Amersfoort een stad die de kunst serieus neemt 
maar loopt helaas achter zich zelf aan als het om kun-
stenaarsbeleid gaat. Een stad moet immers naar voren 
kijken. Maar, om het even rechtstreeks te zeggen, wat is de 
urgentie? Is er die eigenlijk wel? Rotterdam is in dit opzicht 
misschien wel een aardige vergelijking, ook in context met 
Dortmund: beide platgegooid, een haven, interessante 
strategische ligging, veel handel. (...) Dynamiek, daadkracht 
en groei zijn wezenskenmerken van deze stad. Bestaand is 
goed, nieuw is beter.

Is dat zo? De kracht van Amersfoort zou kunnen liggen in 
een pas op de plaats te maken, te bezinnen op de langere 
termijn. En soms moet je daarbij ook eens achterom kijken.

(...) Sowieso is het wel eens goed de oude doos om 
te keren en goed en grondig te lezen wat er allemaal is 
bedacht en ontwikkelt. Men staat dan vaak verstelt van 
de rijkheid aan initiatieven. Maar, eerlijk is eerlijk, kun-
stenaarsbeleid is in al deze stukken een kantlijn paragraaf 
en gaandeweg de jaren helemaal ingegraven in de voor-
waarden dat het vooral beleid is dat een uitkomst dient te 
hebben. Wellicht, mijn hint, goed om uitkomsten anders te 
formuleren en accenten anders te leggen dan bijvoorbeeld 
hoe toch iedere keer weer het publieksgebruik vast gelegd 
dient te worden.

Dortmund is een grote havenstad. U weet het niet? Het 
was een van Duitslands belangrijkste Hansesteden en lag 
aan de zogeheten Hellweg die rechtstreeks naar Berlijn 
en Warschau voerde. (…) Prachtig om te zien hoe de stad 

betaalt om deze verbindingen tot leven te wekken, jawel oa 
door actief en doortastend kunstenaarsbeleid. (...) De ach-
tergrond is dat kunstenaars zich bewegen, niet monodisci-
plinair zijn maar multi, hun werk graag op plekken brengen 
die verrassen en helemaal niet vaak kunstgebonden zijn, en 
allianties aangaan. Ik ken geen beroepsgroep die zo actief 
allianties aangaat dan kunstenaars. Dortmund vertrok 
vanuit ontschotting van het ene beleid van het andere, 
kunstenaarsbeleid is in Dortmund investeringsbeleid. Een 
tweede hint aan Amersfoort: zie kunstenaarsbeleid als 
beleid dat anders gestuurd wordt dan bijvoorbeeld sim-
pelweg uit kunstenaarsbeleid. Leg vast wat behoeften zijn 
en bovenal, betrek kunstenaars bij je beleid. Laat ze mee 
praten en zelf allianties smeden. En ondersteun dit proces 
gul en voor meerdere jaren achtereen. Kunstenaarsbeleid is 
in Duitsland iets als Volkskracht.

Voor Dortmund is Metropole Ruhr belangrijk, en in het 
bijzonder de Ruhrmuseen. Elk jaar een thema en wisselend 
een accent gelegd op wie de voortrekker is en wie volgt. In 
2018 is dat Dortmunder U. (..) Mijn derde hint is dat Amers-
foort met Utrecht een verbinding heeft gesmeed, De Stijl 
100 jaar en hier op door kan gaan. Werk samen en wissel 
om de beurt af. Voor de Ruhrmuseen geldt daarbij, geloof 
of het of niet, zorgen de groten voor de kleinen! Ook als het 
om kunstenaarsbeleid gaat. Met andere woorden, Dort-
munder Kunstenaars vooral ook in Bochum, Essen, Bielefeld, 
Recklinghausen exposeren. Ruhr treedt samen op om u te 
faciliteren.

Waar is het in Amersfoort gekanteld? Begon het niet 
met de bouw van De Zonnehof? Eens kwam deze vliegende 
kunstschotel de stad in, landde en vormde het karakter van 
het kunstklimaat van de stad. Kunsthal Kade is niet voor te 
stellen zonder de Zonnehof. En het gebouw verwelkomde 
zoveel kunstenaars, kunstwerken, musea, bezoekers. De 
bouw van kunstbeleid in Amersfoort heeft er zijn kleur 
door gekregen. De bouw van kunstbeleid kreeg vorm, trok 
de stad naar een ander niveau en maakte een stad waar 
niet alleen geld verdiend werd, maar waar het ook op een 
prettige manier kon worden uitgegeven. Aan kunstenaars 
bijvoorbeeld. Sinds het begin van de jaren negentig leek 
Amersfoort onafgebroken te kunnen doorgroeien. Maar op 
een zeker moment nam de groei af, waren de sponsorpot-
ten leeg, trad cultureel stilstand in. (...) Mag ik Amersfoort 
vergelijken met de snack de kapsalon, veel van alles.

In een kantelend politieke klimaat, de bankencrisis kwam 
er overheen, economische recessie volgde. De sector kreeg 
voor het eerst te maken met ongekende bezuinigingen. 
Tranen met tuiten.

Hoe beleeft Amersfoort een nieuwe culturele bloeiperi-
ode? (...) Het gaat om beter.

Daarom mijn wensen voor Amersfoort uit Dortmunds 
perspectief:

1 Gebruik Utrecht, uw spreekwoordelijke Ruhr collega: 
samen sterk en leg een eigen accent;

2 Maak van de Kunsthal het beste presentatie instituut 
van Nederland op Duits niveau stop alle potjes in dit insti-
tuut. Laat ze vooral ook koppelen aan kunstenaarsbeleid.

3 Maak samen met Utrecht een werkelijk internationale 
toptentoonstelling en maak een revolving fund voor de 
Kunsthal dat zij de aanzuigende werking houdt en blijft 
ontwikkelen.

4 En vooral bij alles kunstenaars uitnodigen en neem 
daarvoor een paar jaar de tijd, kies en versterk waar je goed 
in bent en vooral onderscheidend. Denk niet in hokjes maar 
verbindt over beleid heen en doe als Dortmund, kunste-
naarsbeleid is investeringsbeleid. Denk zoals je een nieuw 
bouwproject aanpakt, de Duitsers maken van alles een 
Baustelle. En kies, want wie kiest wordt gekozen.

Ik wens Amersfoort niet het meeste, het mooiste maar 
het beste. 


