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Tekst: Milou Vogels

Natuurlijk is de toekomst ongewis. Maar dit is een wel heel 
bevreemdend tijdperk. Juist nu, terwijl zo veel vertrouwde 
systemen en structuren ter discussie staan, moeten 
we het hoofd bieden aan een aantal zeer complexe 
uitdagingen. 

Daar is behalve tijd en kennis vooral veel creativiteit voor 
nodig. Want creativiteit en verbeeldingskracht kunnen ons 
vooruithelpen. Ze moeten in dit spanningsveld dan ook 
een sleutelrol vervullen. De vraag is niet waarom, maar 
hoe? 

In dit Fanzine proberen we de staat en de noodzaak 
van kunst en cultuur in deze overgangsperiode uit te 
drukken. En laten we alvast verklappen: alles is één groot 
vraagteken. Tegelijkertijd is er aan het einde van de tunnel 
ook licht. Want ondanks de donkere wolken die boven 
ons hoofd hangen, is er hoop. Misschien zelfs meer dan 
voorheen. 

We leven in een staat van transitie. 
Het borrelt, het bruist, het broedt, 
en iedereen voelt: we zijn toe aan 
iets nieuws, klaar voor de start. 
Maar klaar voor de start van wat?  

Kunst daagt onverminderd uit. Het verbindt, verwondert, 
zet aan het denken, maakt trots, geeft hoop. Ook blijft de 
vraag ernaar toenemen, in elke denkbare vorm. Op papier 
en online, aan de muur en op de planken – in of juist far 
away from the white cube. 

Cultuurmakers zijn ook niet stilgevallen. Integendeel: het 
lijkt erop dat ze de rust en de stilte gebruiken om krachten 
te sparen en te bundelen. Zodat we op een later moment 
met volle teugen kunnen genieten, dansen en schreeuwen 
van opluchting en plezier. 

Tot die tijd omarmen we het onbekende, beseffen we dat 
onzekerheid onze enige zekerheid is, en accepteren we 
dat het schuurt en wringt. Want door wrijving ontstaat 
glans, maar ook ruimte. Ruimte voor nieuwe kansen, 
betere perspectieven en de beste oplossingen. 

We hebben een blanco canvas te vullen. De lichten staan 
op groen. Tijd om te laten zien dat wij gewone Brabanders 
samen buitengewone dingen kunnen bereiken. Welkom in 
de tussenruimte. Dit is Fanzine nummer 5.
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De toekomst is van ons allemaal, Johan Moorman

Tessa Cramer en Merlijn 
Twaalfhoven helpen mensen om 
te gaan met onzekerheid. Ze 
ontdekten dat de mindset van 
een kunstenaar de sleutel is tot 
een onbevangen toekomst. 

Tekst: Silvia de Caluwé

De toekomst is van ons allemaal
Tessa: “Binnen mijn lectoraat hebben we een onderzoeksgroep naar thema’s die 
leven in onze maatschappij. Naar een van die thema’s, ‘Onzekere Zaken’, hebben 
we net samen met BrabantKennis en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een verkenning gehouden. De toekomst is van ons allemaal 
en de onzekerheid erover houdt ons allemaal bezig. We zijn geneigd om naar 
handvatten te spurten om er controle over te krijgen, terwijl leren omgaan met 
onzekerheid juist een belangrijk onderdeel is van ons dagelijks bestaan. Het is de 
sleutel tot een beter leven.”

Merlijn: “Als muzikant dacht ik vroeger altijd aan muziek als iets dat je zendt, 
maar ik heb gemerkt dat muziek me ook leert om te luisteren. Ik zie muzikanten 
als verbinders in de wereld. Als degenen die andere vragen stellen. Dat komt 
door een compleet andere mindset. Een kunstenaar heeft een hoogontwikkeld 
waarnemingsvermogen, kijkt van nature met een frisse blik. Die mindset aanleren 
is lastig. Vooroordelen, cultuur en traditie staan vaak in de weg. Ze maken het 
moeilijk om onbevangen en met verwondering naar de wereld te gaan kijken.”
 

Niet de oplossing maar de opties
Merlijn: “Maar het kán wel, dat zien we met The Turn Club. Je begint 
met wat je voelt als dingen bij je binnenkomen, als je waarneemt. 
Kun je dat onder woorden brengen? Mogen je gevoelens meedoen? 
In die situatie ontstaan mogelijkheden, ideeën en dromen. 
Verbeeldingskracht is een belangrijk vehikel. Het is niet voor niks een 
kracht. En daar begint Tessa’s verhaal. Voorstellingsvermogen zit 

namelijk in ieder mens, maar moet 
wél geactiveerd worden. Tessa helpt 
je na te denken over vragen als: 
wat is een goede wereld; hoe ben 
je een goed mens; en wat zou er 
allemaal kunnen? Daarover mag je 
ook fantaseren. Graag zelfs. Daarna 
wordt het een fysiek verhaal: je gaat 
spelen, dingen ontwerpen en maken. 
En ten slotte kom je bij die belangrijke 
laatste stap: je gaat dingen sámen 
doen, een groter verhaal zoeken. Daar 
komt dus het mooie van verbinding 
om de hoek kijken. Wat mij opvalt bij 
Tessa: zij brengt de waarom-vraag 
in. Haar doel is niet het probleem 
op te lossen, maar naar alle opties 
te kijken. Dat is wat mij betreft dé 
beginvraag. Altijd. En daar zie ik 
het aansluitingspunt tussen onze 
krachten.”
 

Tijdnood
Tessa: “Ja precies! Dat is waar we samen dingen kunnen stuwen en nieuwe kunnen 
vormen vinden. Door daar ruimte voor te maken kunnen we de fundamentelere 
vragen over het leven te stellen. Professionals zijn vaak geneigd om te beginnen 
met het einde: de conclusie of de oplossing. 

Wat ik probeer is om samen het gesprek bij het begin te beginnen. Neem de 
stelling: ‘al het onderwijs wordt gedigitaliseerd’, of: ‘artificial intelligence is de 
toekomst’. Dat is niet lekker om een gesprek vrij mee te beginnen. Als we één 
ding zeker weten, dan is het dat we het niet weten. Morgen verschilt waarschijnlijk 
niet veel van vandaag, maar op de iets langere termijn kan the world as we know 
it zomaar kantelen. Denk maar aan de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne. 
Daarom is het belangrijk om te verstillen, te vertragen. Want als je schaarste ervaart, 
in geld, maar vooral in tijd, dan is het heel moeilijk om uit te zoomen en in toekomst 
te denken. Mensen raken dan in een neerwaartse spiraal en nemen besluiten die 
het probleem verergeren. Dat is in essentie het probleem met het omgaan met de 
toekomst: volgens mij zitten we samen in tijdnood.
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De toekomst is van ons allemaal, Johan Moorman

De toekomst is van ons allemaal, Johan Moorman

Hierin kunnen we leren van kunstenaars. Wat we niet kunnen vangen of begrijpen, 
of waar we geen woorden of beelden voor hebben, is vaak hun motivatie. Merlijn 
pleit voor verbeelding. De toekomst wordt twee keer gemaakt: een keer in onze 
verbeelding en een keer in de realiteit. We hebben een hang naar controle, naar 
zekerheid. Maar laten we juist die onzekerheid omarmen.”
 

Het kind en het badwater
Merlijn: “Het is ontluisterend hoe we gedeelde verhalen hebben losgelaten. Neem 
bijvoorbeeld religie. Natuurlijk was het loskomen van de kerk emancipatie. Maar 
daarmee hebben we ook het kind met het badwater weggegooid. De kerk was 
namelijk óók een actieve vorm van samen ergens deel van uitmaken. Het was 
betekenisvol voor je leven. Nu is er een overvloed aan wijsheid online te vinden, 
kijk bijvoorbeeld maar op YouTube, maar het is allemaal volstrekt vrijblijvend. We 
zijn in alles consumenten geworden. Je mag je verworven wijsheid gewoon weer 
loslaten en hem net als andere artikelen binnen 30 dagen retourneren. Ons leven 
bestaat meer uit ultrakorte trends dan uit tradities. Daar mag je aan meedoen, 
maar het vraagt geen enkel commitment. Ik ben heel erg bezig met de vraag of 
je een manier kunt vinden om dat commitment terug te krijgen. Er zijn al mooie 
oplossingen die dat laten zien, denk aan buurtmoestuinen en communitygardens.”
 

maken: het kan. Daardoor zie je ook meteen 
de volgende stap voor je. En: je maakt 
het voor een ander zichtbaar. Dat werkt 
aanstekelijk.” 
 

Idealisme is niet sexy
Merlijn: “Weet je, ieder mens is van nature 
idealist, alleen wordt het in onze samenleving 
niet als sexy gezien. Succes wel. Dus moeten 
we waarde gaan geven aan idealisme. 
Mensen motiveren om uit de kast te komen 
als idealist. Die kunstenaars-mindset is daar 
heel geschikt voor.”

Tessa: “Ik zal je zeggen, als ik ooit een 
ministerspost zou ambiëren, dan is het 
die van onderwijs. Daar valt zoveel winst 
te behalen. Een van de dingen die me 
bijblijven, is dat studenten eens aangaven 
dat ze vroeger veel creatieve ruimte voelden. 
Van kleins af aan werden bijvoorbeeld hun 
kunstwerkjes opgehangen in de klas. Nu 
volgen ze hoger onderwijs, zitten ze op 
kamers en zijn ze vrijer dan ooit. Toch voelen 
ze zich onvrijer dan ooit. Daaraan is wat mij 
betreft het onderwijssysteem debet. Wat 
studenten wel voelen is werkdruk en stress. 
We hebben dus een cultuur die niet uitgaat 
van de mens maar van de professional.”

Merlijn: “Helemaal mee eens. We hebben 
speelruimte nodig. En juist dat wordt op veel 
plekken weggegooid. De focus ligt niet op 
het samen proberen, maar op het overdragen 
van bestaande kennis en vaardigheden. Dan 
krijg je een cultuur die heel erg in transacties 
denkt en veel minder in betekenisvolle 
relaties.”

Tessa: “Ik denk dan aan wat Jan Rotmans 
(hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam - red.) zegt: we 
zitten in een tijdperk van transitie. De 
coronapandemie maakte het enkel acuter. 
Maar de grote thema’s waren er al, neem 
bijvoorbeeld de klimaatverandering. Het 
bewustzijn daarover groeit, vooral onder 
leiding van jongeren. Hun motto richting 
wereldleiders is: ‘Niet over onze hoofden!’ 
En terecht. Herman Wijffels (Nederlandse 
econoom – red.) zei het onlangs mooi: ‘Een 
goede leider is iemand die binnenwerk doet, 
introspectief kan zijn en een kompas is.’”
 

Gedurfde politiek
Tessa: “Wat ook ontzettend belangrijk is – en tegelijkertijd 
heel gedurfd: om de lange termijn weer in de politiek te 
brengen. Laten we elke maand even inchecken en het met 
elkaar over die lange termijn hebben. Zo overstijg je de 
zittingsperiodes en kortetermijnpolitiek die er traditioneel 
zijn.”

Merlijn: “Die aandacht voor de langere termijn is 
fundamenteel. Het vraagt ook een andere democratie: de 
burgerraad en -dialoog zijn essentiële infrastructuren die 
we zijn kwijtgeraakt aan overheden. Als burger spelen 
we totaal geen actieve rol meer. Je krijgt de kans ook niet 
meer: je wordt en voelt je als burger buitenspel gezet.”
 

Hoop
Tessa: “Daarom is hoop zo belangrijk. Je merkt dat dat 
ook zo gevoeld wordt, er begint beweging te ontstaan. Er 
is veel urgentie, dat maakt de groep betrokkenen steeds 
groter. De vaardigheden om met de toekomst bezig te zijn 
- niet alleen die van jezelf, maar ook die van de wereld om 
je heen - zijn heel toegankelijk, daardoor zijn mensen goed 
uitgerust. Het zijn skills for life.”

Merlijn: “Het momentum is er, dat merk je aan alles. Het 
is niet meer zo dat je toch niets kunt veranderen, nee, 
het régent op de gloeiende plaat! En voor iedereen die 
wil beginnen maar niet weet hoe: je kunt het zo klein 
maken als je zelf wilt. Uiteindelijk gaat het alleen maar 
om die ene stap die voor je ligt. Je kunt hem altijd nemen. 
Elke burger kan actief worden: in de eigen achtertuin of 
moestuin, binnen de lokale of de landelijke overheid, met 
een minibieb - hoe klein of hoe groot ook je het ook wilt 
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Broedplaatsen bieden ruimte voor creatieve 
kruisbestuivingen en nieuwe werkvormen. 
Ze bestaan in allerlei soorten en maten, 
de meeste bevinden zich in een staat van 
tussenruimte. Fanzine sprak met lector 
Bart de Zwart over wat broedplaatsen 
zo bijzonder maakt. Ook namen we zelf 
poolshoogte bij drie makersplekken: Kop, 
United Cowboys en Werkwarenhuis.

Tessa Cramer (1985) is lector Designing The Future en een 
toekomstgerichte academicus. In haar werk neemt ze je 
mee in de mindset van de futurist. Want de toekomst, die 
is van ons allemaal.

Cramer is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van 
onze tijd niet opgelost kunnen worden met bestaande 
systemen en denkwijzen. Ze begrijpt echter als geen 
ander hoe moeilijk het is om de wereld met een frisse 
blik te bezien. In haar werk combineert ze daarom 
toekomstdenken door vanuit designprincipes aan 
concrete oplossingen voor de toekomst te werken.

Ook biedt ze toegespitste handvatten en instrumenten 
om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. Niet met 
ongrijpbare toekomstbeelden, maar door het accent 
op de collectieve wijsheid te leggen. Zo kunnen we 
ons denken verbreden over alles wat technologisch en 
maatschappelijk mogelijk is.

www.tessacramer.com 
 

Merlijn Twaalfhoven (1976) is componist en oprichter 
van The Turn Club, een samenwerkingsverband 
van kunstprofessionals en bruggenbouwers die 
maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Twaalfhoven ontwierp vele onconventionele muziek- 
en theaterprojecten, werkte in conflictgebieden en 
vluchtelingenkampen. Hij werkte met het Kronos Quartet, 
Holland Festival en het Tokyo Symphony Orchestra, en 
initieerde festivals en projecten in onder andere Syrië, 
Jordanië, Palestina, Brazilië en de VS. Hiermee zoekt hij 
naar nieuwe verbindingen tussen bevolkingsgroepen en 
culturen. 

Twaalfhoven ontving een UNESCO-award en was 
genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. In 
zijn boek Het is aan ons - Waarom we de kunstenaar in 
onszelf nodig hebben om de wereld te redden, laat hij zien 
hoe ieder van ons een rol van betekenis kan spelen bij het 
aanpakken van grote en kleine wereldproblemen als we de 
kunstenaar in onszelf activeren.
 
www.merlijntwaalfhoven.com 

Mycelium van de samenleving 
Tessa: “In Brabant is veel gaande. Ik werk veel in Tilburg en Eindhoven 
en wat me opvalt is de enorme vernieuwingscultuur, maar ook een 
soort basiscommunity die kan stuwen in creatief zijn. Dat is wat je 
eerst moet hebben, verbinding en vertrouwen. Dan kan er gecreëerd 
worden. Tilburg is hiervan een sterk voorbeeld, met jonge voortrekkers 
als Tyrone Tjon-a-loi (alumnus Trend Research & Concept Creation in 
Lifestyle aan Fontys, brein achter open-minded platforms Goldfished, 
Ninja Patrol, Podcast City en T*Agency en junior producer bij 
Schouwburg en concertzaal Tilburg - red.). Zulke mensen zijn nodig; ze 
verbinden alle thema’s. Ze zijn het mycelium van de samenleving.”

Merlijn: “Je hebt ook mensen die zich als vogels gedragen: die brengen 
al rondfladderend overal wat. Wanneer wortelen die en maken ze 
op een standplaats het verschil? Dat werkt denk ik het beste op 
plekken die een eigen verhaal, een eigen kleur hebben. Dat geeft een 
besef van plekheid. Ook het niet-stedelijke Brabant kan ontzettend 
veel betekenen in de kunst van het kunstenaarsdenken. Het gaat 
om handelingsperspectief en het succes ervan zien, dat motiveert. 
Ervaren dat veranderkracht er gewoon al zit.”

Tekst: Brigitte de Swart
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Voor Fontys, zijn vorige stek, leidt Bart de Zwart nog tot 
eind dit jaar het onderzoek Bloeiende Broedplaatsen, 
in een coproductie met TU Eindhoven. Het doel: de 
maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen en 
atelierstichtingen in kaart brengen. Een belangrijk verschil 
tussen beide is de ontstaansgeschiedenis. De oudste 
atelierstichting, SLAK uit Gelderland, stamt uit de jaren 
zestig. Veel kunstenaars vonden toen een plek in de 
kraakbeweging. Omdat dit geen wenselijke situatie was, 
kwamen er stichtingen die de ruimtes gingen beheren. 
Een georganiseerd alternatief voor de meer anarchistische 
vrijplaatsen.

Tijdelijkheid
Sinds de eeuwwisseling, toen makersplekken hun 
hoogtijdagen beleefden, is de term broedplaats in zwang. 
“Het hele economische discours begon te kantelen. 
Ineens ging het over de kenniseconomie en de creatieve 
klasse,” vertelt De Zwart. In die periode startten ook de 
grote gebiedsopgaven, zoals de spoorzone in Tilburg 
en Strijp-S in Eindhoven. “Broedplaatsen hebben in de 
rafelranden van de stad toen de wind meegehad in de 
sfeer van tijdelijkheid.”

‘Broedplaatsen hebben in de 
rafelranden van de stad toen 
de wind meegehad’

‘We willen meer  
kunnen betekenen 
voor startende makers'

KOP stapt uit 
comfortzone

Over tussenruimte 
gesproken. KOP, kickstarter 
voor kunst- en designtalent 
in Breda, verhuisde 
afgelopen december van 
het Haveneiland naar hotel 

Ingenhouzs. Van een culturele hotspot 
met kekke presentatieruimte naar een 
hotelsuite als kantoor. Opmerkelijk voor 
een broedplaats, zou je kunnen denken. 
Een weloverwogen stap, zegt directeur 
Meike Veldhuijsen. 

Als Kunstenaars Ontwikkel Platform 
focust KOP zich op begeleidend 
opdrachtgeverschap, gericht op de nieuwe 
generatie kunstenaars en ontwerpers. Dat 
gebeurt met gesubsidieerde projecten en in 
cocreatie met bijvoorbeeld Bosch Parade en 
Stedelijk Museum Breda. “Op onze nieuwe 
stek gaan we een tweede spoor bewandelen, 
richting het bedrijfsleven,” vertelt Veldhuijsen. 

Het woord broedplaats roept al gauw associaties 
op met rauwe rafelranden, verlaten industriële 
plekken en experimentele kunst. Maar het is veel 
meer dan dat, constateert Bart de Zwart, lector 
Vastgoed aan de Hanzehogeschool in Groningen. 
“We moeten interessante dingen die gebeuren in 
de sfeer van tijdelijkheid niet wegpoetsen, maar 
een permanente plek geven.”

‘Een stad heeft ruimte 
voor onbestemdheid nodig’

Die tijdelijkheid smaakt naar meer, proeft hij bij veel 
broedplaatsen. “Door vaak onverwachte resultaten 
vinden directbetrokkenen – en ook de samenleving – 
het doodzonde als ze zo’n plek moeten verlaten. De 
vorige generatie broedplaatsen had het geluk dat er een 
economische crisis was; in geleende tijd konden ze langer 
voortbestaan. Een aantal, zoals TAC in Eindhoven, heeft 
de locatie kunnen behouden door een samenwerking aan 
te gaan met de vastgoedontwikkelaar.”

Onbestemdheid
Vaak ook worden broedplaatsen vermalen door externe 
belangen en politieke keuzes. Of de plekken daarmee een 
uitstervend ras zijn? “Een deel van de makers heeft zich 
verenigd met de tijdelijke status, als onderdeel van de 
dynamiek van de locaties,” zegt De Zwart. “Je ziet ook dat 
de ruimtedruk steeds groter wordt. Een flink deel van het 
industrieel areaal is inmiddels ontwikkeld.”

Met het onderzoek houdt de lector een pleidooi voor het 
behoud van broedplaatsen. “Voor een stad is een goede 
culturele infrastructuur belangrijk. Daarnaast komt het 
de kwaliteit en de veerkracht van steden ten goede als 
we interessante dingen die gebeuren in de sfeer van 

tijdelijkheid niet wegpoetsen, maar een permanente plek 
geven. Zoals Eva de Klerk van de Amsterdamse NDSM-
werf zegt: een stad heeft luchtgaatjes nodig. Ruimte voor 
een zekere onbestemdheid in de meest letterlijke en 
gruwelijke zin van het woord.”

Grote transities
Juist in stedelijke vernieuwing zijn broedplaatsen 
belangrijk, vindt De Zwart. “In dichtgetimmerde 
steden is weinig vernieuwing mogelijk. Ik denk dat de 
kennisindustrie in Eindhoven nooit zo zou bloeien als niet 

ook de creatieve industrie de ruimte zou krijgen.”  
Volgens de lector heeft de systeemwereld moeite 
antwoorden te vinden op de grote transities waar we als 
samenleving voor staan. “Die antwoorden komen voor 
een deel van broedplaatsen als plekken van experiment. 
Voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het 
vorig jaar tijdens een symposium dat wij organiseerden: 
‘we hebben dit soort plekken hard nodig om de transities 
mogelijk te maken’.”

Het idee is om het werkdomein voor kunstenaars en het publiek te 
verbreden met opdrachten van bedrijven. “Op het Haveneiland zaten 
we helemaal in onze comfortzone, maar daarmee ook in onze eigen 
bubbel. Het is toch een soort kunst- en cultuureiland. We hebben er 
mooie dingen gedaan, maar we willen meer kunnen betekenen voor 
startende makers.”

 
Ruimte voor experiment

Het voornemen om uit het warme bad te stappen speelde al langer. 
Eigenlijk ontstond het uit frustratie, zegt Veldhuijsen. “Als kleine 
stichting is het lastig om subsidies binnen te slepen. Onze financiële 
afhankelijkheid is groot; elk jaar is het weer spannend of we het 
volgende wel gaan redden.” En toen kwam de coronacrisis er nog 
bovenop. Ineens had het KOP-team meer tijd en ruimte om andere 
mogelijkheden te onderzoeken. “Dat heeft de stap naar het hotel 
wel versneld, ja. De huur is dubbel zo hoog, dus we móeten gaan 
ondernemen. Ook vanuit de wens om de organisatie te verduurzamen 
en de inkomsten beter te kunnen verdelen. We dwingen onszelf nu 

Wolken, Wouter van der Giesen | Foto: Bouke Bruins
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Als broedplaats is het Werkwarenhuis kwartiermaker 
voor de gebiedsontwikkeling op de Bossche Tramkade. 
Waar voorheen veevoer werd geproduceerd, is een 
culturele hotspot ontstaan. “We kregen een gebouw 
vol veevoer met een machinekamer die nog intact was,” 
vertelt Petra Janssen, die samen met Simone Kramer en 
Edwin Vollebergh de Tramkade weer tot leven wekte. De 
locatie is de thuisbasis van Social Label, waar mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt werken aan designproducten. 
Daarnaast zijn in de roze fabriek restaurant Van Aken 
en Club W gevestigd. De zolder is de pleisterplaats voor 
expo’s, lezingen, performances en tijdelijke bouwwerken.

‘Al doende bouwen we aan 
een vrijplaats om vrij te 
mogen denken'

United Cowboys, 
broedplaats als 
state of mind

Samenwerking met kunstenaars en 
uitwisseling tussen kunstvormen buiten 
de bestaande theaterconventies om. 
Dat biedt ‘kunstenaarskonvooi’ United 
Cowboys, met als thuisbasis Eindhoven. 
Een broedplaats als state of mind, waar 
het draait om mentaliteit, attitude en de 
letterlijke denkruimte. 

Van no go 
area tot  
place to be
Een verlaten industrieel fabrieksterrein 
nieuw leven inblazen. Dat was het 
plan dat de initiatiefnemers van het 
Werkwarenhuis in 2013 voorlegden 
aan de gemeente Den Bosch. De 
inzet: van niets iets maken voor een 
duurzame waarde van tijdelijk gebruik. 
Met nog drie jaar te gaan krijgt het 
gesamtkunstwerk steeds meer vorm. 

Idealisme
Het Werkwarenhuis is ontstaan uit Huttenfestival De 
Vlek, dat Janssen in 2011 organiseerde in de Tilburgse 
spoorzone. In tien dagen bouwden ontwerpers, 
architecten en kunstenaars een compleet dorp op een 
verlaten plek. “Toen het terrein van De Heus in Den Bosch 
leegkwam, hebben we die tien dagen getransformeerd 
naar een vraag voor tien jaar.”

Het plan ging niet zozeer over een broedplaats, maar over 
idealisme en kunstonderzoek in een periode van tien jaar. 
Als tussenruimte voor een nieuwe fase, waarin het gebied 
(na 2025) commercieel wordt ontwikkeld. “Samen met 
makers, onderwijs en mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt bouwen we aan een gesamtkunstwerk als 
cultureel experiment,” vertelt Janssen. 

Vrijplaats
Dat experiment staat voor het samenbrengen van 
werelden, voor samen creëren en van niets iets maken. 
Dat kan letterlijk met hergebruik van materialen op het 
terrein en figuurlijk met het bedenken van vernieuwende 
concepten en events. Design by doing, zo omschrijft 
Janssen het. 

“Al doende bouwen we aan een vrijplaats, om vrij te 
mogen denken buiten het systeem om. We betrekken 
jongeren, creatieve makers, maar ook mensen die niet zo 
gemakkelijk aansluiting vinden. Onze missie is geslaagd 
als wij de nieuwe generatie hebben kunnen overbren-
gen wat multidisciplinaire samenwerking inhoudt, hoe je 
uitdagingen aangaat en wat kunst en cultuur betekenen 
voor de samenleving.”

Creatieve haven
Volgens Janssen worden die laatste twee 
ondergewaardeerd. “En zeker niet beloond”, voegt ze 
eraan toe. “Overheden zouden dit soort initiatieven meer 
moeten omarmen en beschermen. Alles wat wij nu doen, 
helpt bij de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta op 
deze plek. Dat is wat placemaking doet. Het gaat niet om 
vastgoed en stenen, maar om het creëren van een nieuwe 
stad voor Den Bosch. Dat is waanzinnig veel waard, maar 
wordt onvoldoende op waarde geschat.” 

Inmiddels is de ruimte rond het Werkwarenhuis 
aangewezen als ‘creatieve haven’ voor na 2025. Waarmee 
de duurzame waarde van tijdelijkheid is bewezen. “Wij 
zien een Werkwarenhuis 2.0, in welke vorm dan ook, wel 
zitten,” zegt Janssen. “De stad heeft gewoon zo’n plek 
voor creativiteit en ontwikkeling nodig.” 

www.werkwarenhuis.nl
www.restaurantvanaken.nl
www.sociallabel.nl 

om vanuit nieuwe perspectieven nieuwe mogelijkheden 
en ruimte te creëren voor de makers. Natuurlijk blijven 
we ook graag buitenspelen; de openbare ruimte is voor 
kunstenaars en designers heel interessant, zeker in de 
vorm van gesubsidieerde projecten en coproducties. 
Daarmee kunnen we onze eigen signatuur blijven 
uitdragen en houden we ruimte voor experiment.”

Eigen initiatief
Wat Veldhuijsen sinds de coronacrisis opvalt, is dat de 
nieuwe generatie makers zich uit eigen initiatief verenigt. 
“Er ontstaan multidisciplinaire kunstcollectieven die 
happeningachtige evenementjes organiseren. Zut Mon 
Sac is er zo een, de initiatieven Alle neuzen en INBLIK 
Radio ook. Een heel interessante ontwikkeling, die zeker 
ook het ondernemerschap van makers voedt.” 

Wat het ondernemerschap van KOP betreft, werpt de 

verhuizing naar het hotel nu al haar vruchten af. Voor 
onder meer B’Wise Incubator en Breda Marketing 
leverden jonge makers kunst voor kantoorruimtes. Met de 
hoteldirectie is Veldhuijsen in gesprek over businessclubs 
en deelname aan events. En in september gaat KOP 
samen met hotelbuurman Classic Young Masters live met 
een project over fotosynthese, een soort eerbetoon aan 
fotosynthese-onderzoeker Jan Ingenhousz naar wie het 
hotel is vernoemd. “Hiervoor trekken onze makers alle 
registers open,” aldus Veldhuijsen. “Denken in optredens 
in plaats van projecten is nieuw voor ons en zou zomaar 
eens een heel nieuw verdienmodel kunnen opleveren. 
Energie en plannen zijn er genoeg.”

www.kop.nu 
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Thomas & Jurgen 
www.thomasenjurgen.nl

Vera Meulendijks 
www.verameulendijks.com

Janine Hendriks 
www.janinehendriks.nl

Iris van den Bersselaar 
www.irisvandenbersselaar.com

Johan Moorman 
www.johanmoorman.nl

Studio Turbo 
@studioturbo

Evelien van der Peijl 
www.evelienvanderpeijl.nl

Het resultaat geven we in dit Fanzine graag de ruimte. 
Vandaar dat je tussen de artikelen vers werk ontdekt van 
achtereenvolgens Thomas & Jurgen, Janine Hendriks, Vera 
Meulendijks, Iris van den Bersselaar, Johan Moorman, Studio 
Turbo en Evelien van der Peijl. Onze favoriet, de verbeelding 
die het adagium aan het begin van deze introductie volgens 
ons het dikst onderstreept, is van Thomas & Jurgen en siert nu 
de cover. 

Deze grafische reflecties zijn mede mogelijk gemaakt door 
Graphic Matters, met dank aan Dennis Elbers. Online vind je ze 
alle zeven op een rij, als het ware een mini-expo waaruit maar 
weer eens blijkt hoezeer grafische vormgeving ertoe doet.

www.brabantc.nl

Eén beeld zegt nog altijd meer dan duizend woorden.  
Daarom vroegen we een aantal beeldmakers om het thema 
van dit magazine te visualiseren. De tussenruimte: volledig 
naar eigen inzicht, maar beperkt tot een pagina per persoon.

Tussenruimte,  
the graphic way 

‘We geven ruimte aan 
een nieuwe generatie
kunstenaars’

‘We trekken als 
een konvooi rond’

United Cowboys (kortweg United-C) is sinds 1989 
uitgegroeid tot een internationaal platform van 
multidisciplinaire kunst. “We begeven ons op de grens 
van dans, performance, muziek, video en installatiekunst,” 
vertelt choreograaf Pauline Roelants. Ze staat samen 
met beeldend kunstenaar Maarten van der Put vanaf 
het begin aan het roer. “Er zijn zeker ook strubbelingen 
geweest, maar gelukkig zag altijd een van ons tweeën het 
nog zitten. Het stoppen van de provinciale subsidie was 
een cruciaal moment. Daardoor hebben we wel een draai 
gemaakt; we hebben het louter produceren losgelaten, 
de deuren meer geopend en als aanjager van werkvormen 
een nieuwe weg gevonden.”

Artificiële werelden
United-C wil vooral artistieke vernieuwing bieden. 
Dat gebeurt in drie vormen. Als live-art performance 
gezelschap wordt eigen werk gebracht. “We creëren 
biotopen, theatrale artificiële werelden die we bouwen 
op ongewone plekken,” vertelt Roelants. “In het Zweedse 
Göteborg hebben we bijvoorbeeld het oudste gebouw 
van de stad tijdelijk overgenomen. Lokale kunstenaars en 
cowboys gingen daar aan de slag en presenteerden aan 
het einde hun ‘wereld’ aan het publiek. Met een aantal 
elementen van die plek vertrekken we naar een volgende 
locatie, als een konvooi trekken we rond en laten we een 
spoor achter.”

Het Art House in Eindhoven is een platform voor 
uitwisseling en ontwikkeling. “Het kloppend hart van 
United-C,” stelt Roelants. “Lokale kunstenaars trekken 
hier samen op met buitenlandse artists in residence. 
Vier keer per jaar komen hun creaties samen in het event 
Seasoning. Hiermee geven we ruimte aan een nieuwe 
generatie kunstenaars.”

Broedplaats
Onder de naam Broedplaats Eindhoven werkt 
United-C met Seasoning samen met het Parktheater. 
De nieuwste generatie makers in de broedplaats 
krijgt ondersteuning bij hun ontwikkeling, de opbouw 
van publiek, de zichtbaarheid van hun werk en het 
cultureel ondernemerschap. Op dat laatste ligt volgens 
Roelants tegenwoordig erg veel nadruk. “Er wordt 
nog steeds gezegd dat de artistieke kwaliteit voorop 
staat. Ondernemen hoort erbij, maar is niet voor iedere 
kunstenaar even gemakkelijk. De tijd die het kost dreigt 
vaak afbreuk te doen aan de creativiteit.” 

Vanzelfsprekendheid
Dat geldt ook voor de betrokkenheid van kunstenaars bij 
maatschappelijke opgaven, vindt Roelants. “Voor ons is 
het altijd vanzelfsprekend geweest dat je je als kunstenaar 
relateert aan de wereld om je heen. Thema’s als diversiteit 
en inclusiviteit laten zien, werkt meer emanciperend 
dan kunstenaars betalen voor hun maatschappelijke 
betrokkenheid. Ik denk dat we vanuit de kunsten eerder 
aan die vanzelfsprekendheid moeten werken dan allerlei 
thema’s op het bord van mensen leggen. Always look 
beyond the obvious. Dat werkt heel liberaliserend en 
emanciperend.”

www.unitedcowboys.net
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Tussenruimte, the graphic way

RE:IMAGINE

RE:IMAGINE

RE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINE

YOURSELF

YOUR FUTURE

YOUR PLANS

WAS

SPACE
BETWEEN

US,

I  FELT SO
EMPTY...”

A LOVELETTER FROM YOUR 
FAVORITE M

“I’VE MISSED ALL 
YOUR UNSOLLICITED 
CRITICISM.”

“I MISS YOUR ELEGANT 
ROUTINES. WALK.STOP. 
PAUSE. STUMBLE OVER 
A  CHILD. GAZE. AND 
CONITNUE.”

“I’VE MISSED THE 
CROWDS PUSHING EACH  

OTHER JUST TO SEE A 
GLIMPSE OF MY ART.”

“THERE 
THIS“I’M MISSING 

MY VISITORS, 
MY LOVELY ART
ADMIRERS.” 

MUSEU
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Amper bekomen van de coronaperikelen 
pakt Draaimolen Festival keihard door.  
Het muziekfestival loopt over van de 
ambitie – en duurt dit jaar niet één, 
maar twee dagen.

Tilburgs finest
Met meer dan duizend festivals per jaar heeft Nederland 
waarschijnlijk de grootste feestdichtheid van de hele Euro-
pese Unie. Van die massa weet Draaimolen zich de laatste 
jaren opvallend positief te onderscheiden. Het festival uit 
kermisstad Tilburg staat bekend om een eigenzinnige mix 
van (elektronische) muziek, visual arts en stage design. 

Originele line-ups, maar vooral de manier waarop kleur en 
smaak aan het festival wordt gegeven, hebben Draaimo-
len een uitstekende naam opgeleverd. De organisatie ach-
ter het event wil vernieuwen en durft te experimenteren 
– en dat wordt gewaardeerd. Op het moment van schrij-
ven is er nog helemaal geen programma bekend. Toch 
is de ticketsale voor de komende editie al flink op stoom 
(de early weekend tickets zijn al uitverkocht). En VPRO’s 
3voor12 bestempelt Tilburgs finest alvast tot kroonjuweel 
van komend seizoen.  

Ten tweede: uitgerekend nu, terwijl voor festivals nog 
zoveel onzeker lijkt, legt Draaimolen de lat voor zichzelf 
extra hoog. Kort nadat de crew zichzelf eens goed achter 
de oren had gekrabd en unaniem besloot om ondanks alle 
ellende van de afgelopen twee jaar toch door te zetten, 
bulkt Draaimolen alweer van de ambitie. 

Erop of eronder
Onder het motto ‘als iemand zegt dat iets niet kan, dan 
doen we het’, is het erop of eronder, zo lijkt het. En het is 
ze menens: om die reden zit de organisatie op dit moment 
midden in een professionaliseringsslag. Er is een bureau 
in de arm genomen om het ‘merk’ beter te positioneren. 
Om een manier te vinden om zo onafhankelijk mogelijk te 
blijven van geldschieters, maar ook de artistieke vrijheid in 
de toekomst te kunnen waarborgen. 

Dubbel en dwars doortrekken
Die vrijheid vertaalt zich dit jaar niet in één, maar twee 
volwaardige festivaldagen. Op vier van in totaal zeven 
stages zal de muziek verzorgd worden door veelbeloven-
de ‘hosts’: technokraker Blawan, dj-duo en liefdeskoppel 
Octo Octa & Eris Drew, obscuur Berlijns queercollectief 
Herrensauna en independent platenlabel Nous’Klaer uit 
Rotterdam. 

Extra spannend jaar
Je zou bijna vergeten dat het een 
extra spannend jaar is voor Draai-
molen. Daarvoor zijn twee belang-
rijke redenen. Ten eerste likt de 
organisatie na corona de nodige 
wonden. Anders gezegd: die hele 
pandemie was ook voor Draaimo-
len een periode van dealen met 
behoorlijke kopzorgen en fikse 
klappen opvangen. 

In 2020 moest het festival worden afgelast en legde het 
financieel bijna het loodje. Het jaar daarop moest hals-
overkop iets compleet anders dan voorzien georganiseerd 
worden, niet alleen verspreid over tien dagen, maar ook 
nog eens onder zware coronamaatregelen en restricties. 
Je kunt je voorstellen wat dat betekent voor een event 
met normaal gesproken ruim 12.000 bezoekers. Dankzij 
onder meer de support van Brabant C beleefde Draaimo-
len toch een hoopvolle editie.

Meer opmerkelijks: de lijn van de coronaproof editie van 
vorig jaar – een mix van bijzondere livemuziek en perfor-
mance art – gaat het festival dubbel en dwars doortrek-
ken. Zo zijn er plannen met twee zangkoren (waarvan 
een Gregoriaans), verschillende live muzikanten, choreo-
grafieën en een waterval. In dat spanningsveld tussen 
modern klassiek en toonaangevende elektronica, speelt 
ook visueel kunstenaar Heleen Blanken weer een centrale, 
curerende rol. 

Tienjarig bestaan
Tickets voor Draaimolen Festival, dat plaatsvindt op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 september in de bossen van het 
MOB-complex (het voormalige mobilisatiecomplex van 
Tilburg), zijn nu online te koop. Wacht niet te lang, want 
het festival is in trek. Mocht je het feest onverhoopt toch 
moeten missen: in het volgende Fanzine blikken we uitge-
breid terug op deze negende editie in het tiende jaar van 
Draaimolens bestaan. 

www.draaimolen.nu

Draaimolen:
Tekst: Twan Hofman
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Draaimolen Festival | Foto: Frankie Casillo
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Techfashioncollectief 
LABELEDBY. voorziet een 
wereld waarin de digitale en 
fysieke domeinen nog meer 
in elkaar overlopen. Daarom 
ontwikkelden ze The Infinity 
of the Artificial Skin (IOTAS): 
een op wiskundige codes 
gebaseerde modecollectie, te 
dragen in de metaverse én in 
de tastbare werkelijkheid.  
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Als homoseksuele man voelde Dae uk 
Kim zich in Zuid-Korea een anomalie, 
een mutant. Eenmaal in Nederland 
zette hij zijn schaamte om in trots in 
de (kunst)installatie Mutant.

Als jongen droeg hij op avonden dat zijn ouders van 
huis waren vaak de hakken van zijn moeder, vertelt Dae 
lachend. Het was een van de weinige momenten waarop 
hij kon ontsnappen aan het beeld van een ‘echte jongen’: 
het stereotype van iemand met kort haar, kortgeknipte 
nagels, zonder make-up. Ondanks dat hij deze verlangens 
niet publiekelijk mocht uitleven, verdwenen ze niet. 
Integendeel: ze werden alleen maar sterker. In zijn 
theatrale installatie Mutant brengt Dae, die in 2020 
afstudeerde aan Design Academy Eindhoven, dit geheime 
verlangen om met zijn genderidentiteit te spelen, aan de 
oppervlakte. 

Alter ego’s 
Mutant bestaat uit drie extravagante objecten waarin 
herkenbare elementen transformeren tot opmerkelijke 
wezens: Dae’s alter ego’s. Hij nam inferieure 
gebruiksobjecten en hulde ze in glamoureuze ‘drag’. Zo 
werd een dweilmop omgetoverd tot een kroonluchter met 
prachtig lang haar. Een vijftal spades muteerde tot een 
make-uptafel waarop je je nagels kunt laten doen. Het 
laatste object, een soort stoel gemaakt van autobanden 
op hooggehakte poten, refereert aan stiletto’s. Gaga, 
Elektra, Bom: alle objecten dragen namen van bekende 
popsterren of dragqueens die Dae inspireren om uiting te 
geven aan zijn ware zelf. 

Siri, Dae uk Kim

LABELEDBY.: 
  
 ECLECTISCHE  
 MODE VOOR DE   
 METAVERSE

DAE UK KIM: 
 KUNST 
DIE  AANZET   
TOT     
 BEVRIJDING  
  VAN 
GENDERGRENZEN

Transformatie
De objecten symboliseren de transformatie die Dae zelf 
heeft ondergaan. “Oninteressante, saaie gebruiksobjecten 
vormden mijn startpunt. In zekere zin identificeerde 
ik mezelf daarmee. Zo heb ik me op het gebied van 
schoonheid als man altijd ondergeschikt gevoeld aan 
vrouwen. Het was erg bevredigend om mijn fascinatie 
met lang haar, nagels en make-up via deze objecten te 
kunnen uitleven.” Deze installatie had hij in Zuid-Korea 
nooit kunnen maken, zegt Dae. Zo vindt zijn moeder het 
nog steeds lastig om zijn homoseksualiteit te accepteren, 
en weet zijn vader er niks van. De installatie hebben ze dan 
ook nog niet gezien. 

Tussen man en vrouw in
Dae is blij dat hij in Nederland 
meer aansluiting vindt en ruimte 
krijgt om zichzelf te zijn. “Toen de 
VPRO na mijn afstuderen een item 
over Mutant maakte, kreeg ik veel 
reacties. Mensen herkenden zich 
in mijn verhaal.” Toch benadrukt hij 
dat vrije genderexpressie ook in het 
ruimdenkende Nederland nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. “De designwereld 
is wat dat betreft tolerant. Maar daarbuiten wordt nog vaak gedacht in hokjes van man 
of vrouw. Met mijn werk wil ik mensen laten nadenken over wat we als samenleving 
beschouwen als mannelijk of vrouwelijk, zowel wat betreft gedrag als uiterlijke 
kenmerken, en hoe we ons daarvan kunnen bevrijden. Genderidentiteit kan ook in 
een soort tussengebied liggen, daarvoor moeten we het binaire denken loslaten.” 

Doorsnee internetgebruikers spenderen tegenwoordig 
zo’n 40 procent van hun wakkere leven online. Dat 
zal alleen maar toenemen en de verwachting is dat 
de metaverse, een plek waar je als virtuele avatar 
kunt rondhangen, steeds meer terrein zal winnen in 
onze levens. Onze digitale identiteiten worden steeds 
belangrijker, voorspelt LABELEDBY. Het collectief speelt 
hierop in met The Infinity of the Artificial Skin: een collectie 
kledingstukken waarmee je in de metaverse uiting kunt 
geven aan je eigen stijl. 

Phygital ervaring 
Oprichters Jessica Joose en Fabienne van der Weiden, 
startten eind 2021 met het project. “We wilden een 
Metaverse-first approach hanteren en besloten 
onze collectie op wiskundige codes te baseren. Die 
codes, zoals de driehoek van Sierpínski, vertalen we 
naar 3D-geprinte kleding. We werken hierbij met 
nieuw, interessant textiel materiaal. De huidkleurige 
kledingstukken met felgekleurde prints bestaan zowel in 
de digitale als de fysieke wereld,” vertelt Van der Weiden. 
“We bevinden ons in een tussenruimte en willen daarom 
een phytigal ervaring creëren: je kunt onze kledingstukken 
virtueel dragen, maar ze kunnen ook geshowd worden op 
een catwalk.”

Aan de academies in Brabant studeren 
jaarlijks tientallen studenten af met 
werk dat barst van de potentie. Wij 
visten vier krenten uit de creatieve 
pap: kunst en design van aanstormend 
talent dat volgens ons niet aan je 
aandacht mag ontsnappen. 

Tekst: Grete Simkuté
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In haar videocompilatie All this fuss 
over a jar of pickles? voert Rona David 
de augurk op als een metafoor voor het 
menselijk bestaan. Ze vraagt: kan elk 
object betekenisvol worden als we de 
betekenis manipuleren met taal, zelfs 
een pot augurken? Een project over de 
rol van taal in design.

“Look at us pickling. Look at us closer. We’ve 
been placed in this jar some time ago, we 
don’t know why. We are assuming that 
whoever brought us here had their reasons. 
After all, everything happens for a reason.” Zo 
begint de videocompilatie waarmee David 
in 2021 afstudeerde aan Design Academy 
Eindhoven. We kijken elf minuten lang naar 
een verzameling beelden waarin augurken 
de hoofdrol spelen. We horen voice-overs die 
filosoferen over de zin van het leven. “Nee,” 
zegt een stem. “Niet alles gebeurt met een 
reden. Er is geen plan, het universum geeft 
geen bal om ons. Dingen gebeuren niet om 
een reden, het is simpelweg een willekeurige 
samenkomst van tijd en plaats. Toeval.” 
Beelden van potten augurken, tanden die 
in augurken bijten, voeten die op augurken 
stampen, trekken in een koortsachtig tempo 
aan ons voorbij. Absurdistisch? Best wel. 
Fascinerend? Zeker. 

Tussen betekenis en 
betekenisloosheid 

“Het begon met een fascinatie voor de 
grenzen aan onze kennis,” vertelt David 
over haar project. “De filosoof Wittgenstein 
verwoordde dit het beste toen hij zei: ‘de 
grenzen van mijn taal zijn de grenzen van 
mijn wereld.’ Hoe meer ik erover nadacht, 

Pickle, Rona David | Foto: Nicole Marnati

RONA DAVID: 
 
DE ZIN VAN HET 
LEVEN EN EEN 
POT AUGURKEN

hoe meer ik besefte dat taal niet alleen een communicatietool is, maar ook een betekenisgever. Door 
taal kunnen we de zin van ons leven begrijpen én vormgeven.” Dat leverde David tegensprekende 
vragen en gedachten op. “Hoe kunnen we het leven begrijpen als het inherent betekenisloos 
is? Maar iets kan nooit echt betekenisloos zijn; door te zeggen ‘het is zonder betekenis,’ geef je 
het juist betekenis.” David zocht naar een metafoor om die complexe noties van betekenis en 
betekenisloosheid te verwoorden en vond die, jawel, in een pot augurken. 

Hakken van een meter hoog 
Voor de esthetiek van de kledingstukken keek het 
collectief naar bestaande metaverses, zoals Decentraland 
– waar naar het schijnt rapper Snoop Dogg erg actief 
is. “Je ziet dat mensen daar een soort extravagante 
versie van zichzelf worden. Het maakt niet uit of je 
boodschappen gaat doen op metershoge hakken of gaat 
sporten in een jurk. Het kan allemaal. In de metaverse 
ervaar je geen discomfort. Maar omdat wij ook fysieke 
kledingstukken maken, kunnen we niet all out gaan en 
moeten we een balans vinden.”De collectie kenmerkt 
zich door streetwearinvloeden en een urban feel. “In het 
verleden ontwierpen we kleding voor hiphopdansers, die 
uitstraling wilden we een beetje vasthouden.”

Random gegenereerd 
De eerste collectie bestaat uit tien vaste stuks. Een 
programma genereert daar honderd willekeurige variaties 
op, zodat er in totaal duizend items zijn. “Onze droom: 
dat de items worden tentoongesteld in een museum, 
met bijbehorende digitale stukken. Bezoekers kunnen 
met één druk op de knop random een kledingstuk 
genereren en zo een unieke combinatie creëren. Die wordt 
dan doorgestuurd naar Eindhoven, waar het volledig 
geautomatiseerd gemaakt kan worden.”

LABELEDBY.

LABELEDBY.
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Avatars

Het collectief is momenteel in gesprek met een Koreaanse 
partij die meerdere metaverse-platformen beheert. 
Mogelijk wordt de IOTAS-collectie binnenkort gedragen 
door avatars op één van de platformen. Van der Weiden: 
“Daar kijken we erg naar uit. Dat zou echt fantastisch zijn.” 

Metaverse uitgelegd 
LABELEDBY. blogt wekelijks over het fenomeen metaverse. 
“We krijgen veel positieve reacties op onze collectie, 
maar mensen zijn toch ook wat angstig. Het idee dat alles 
digitaal gaat, maakt hen nerveus,” stelt Van der Weiden. 
“Daarom vertellen we in onze blog over de metaverse, 
leggen we uit wat het precies is en hoe het werkt.”
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De insectenpopulatie nam de 
afgelopen 25 jaar af met maar liefst 
75 procent. Als oplossing voor dit 
prangende probleem, ontwierp Matilde 
Boelhouwer Insectology: Food for 
buzz. Deze reeks kunstmatig bloeiende 
bloemen dient als noodvoedselbron 
voor de top vijf van bekendste 
bestuivers. 

Bee-Flower, Matilde Boelhouwer
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MATILDE BOELHOUWER:

Als kind was ze al gefascineerd door de natuur, vertelt Boelhouwer. 
“Ik wilde alles weten over dieren en planten. Toen ik later naar de 
kunstacademie ging, kreeg die fascinatie een plek in mijn ontwerpen. 
Nu richt ik me op issues van de huidige tijd, zoals voedseltekorten en 
duurzaamheid.” Want meer producten hoeven er niet ontworpen te 
worden, vindt Boelhouwer. Nieuwe oplossingen, die hebben we wél 
nodig. “Ik ben ervan overtuigd dat ontwerpers hun ego aan de kant 
moeten zetten en met de informatie die er is, vanuit de wetenschap, 
antwoorden moeten proberen te vinden voor prangende vraagstukken. 
Die twee werelden moeten meer gaan overlappen.” 

POËTISCH 
DESIGN VOOR DE 
INSECTENPOPULATIE 

Readymade beelden
De pot augurken is het leitmotiv van Davids 
videocompilatie, die gemaakt is uit bestaande beelden 
en geluidsfragmenten. Ze raakte geïnspireerd door 
kunstwerken uit de jaren zestig en zeventig, bijvoorbeeld 
van kunstenaar John Baldessari, waarin tekst en beeld 
gecombineerd worden en een compleet nieuwe betekenis 
krijgen. “Omdat het gaat over een erg abstract thema – de 
zin van het leven – vond ik het fijn om te beginnen met 
materiaal dat al bestaat. Anders zou ik verloren zijn,” lacht 
David. Beelden van augurken waren er legio en ze vond 
hoe langer hoe meer gelijkenissen tussen de condition 
humaine en de augurk. “Zoals de augurk ronddrijft in 
een pot, zo drijven wij mensen eigenlijk ook rond. We 
begrijpen niet waar we in ronddrijven, we weten het niet. 
Eigenlijk is ons hele leven een soort wachttijd tussen 
geboren worden en sterven. Zo ook voor de augurk; die 
wacht tot hij wordt opgegeten.” 

Vrijheid 
Door het project is David bewuster gaan nadenken 
over haar werk als designer en de rol van taal. 
“Ontwerpers spelen met taal, zo kunnen we onze ideeën 
communiceren. Voorheen gebruikte ik taal om een 
oplossing te vinden voor concrete problemen, bij dit 
project ging ik meer uit van een filosofisch probleem. 
Ik besef nu nog beter dat wij zelf betekenis geven aan 
dingen. Wij zijn de ontwerpers van ons eigen bestaan. 
Dat geeft mij als designer en als persoon veel vrijheid.”

Buiten de lijntjes denken    
Zo ontstond ook haar project Insectology: Food for 
buzz. Een paar jaar geleden hoorde Boelhouwer over 
de zorgelijke afname van vliegende insecten. “De 
wetenschap leverde die droge hap informatie met de 
mededeling dat er meer diversiteit in bloemen moet 
komen. Mijn reactie was: hoé dan? En precies in die ruimte 
kunnen ontwerpers van pas komen. Zij denken buiten 
de lijnen van wat er volgens de wetenschap kan en wat 
er al is.” Zo gezegd, zo gedaan. Samen met biologen en 
biodiversiteitsspecialisten deed Boelhouwer onderzoek 
naar hoe nieuwe insectenpopulaties gestimuleerd kunnen 
worden in een verstedelijkte omgeving. Hoe geef je 
insecten te eten op een plek waar niks kan groeien? 
En hoe vertel je ze dat ze iets kunnen eten dat ze niet 
gewend zijn? Als antwoord op deze vragen ontwikkelde ze 
een serie altijd-bloeiende kunstmatige bloemen voor The 
Big Five onder de bestuivers. 

Bloemen voor de urban jungle
De bloemen bestaan uit lasercut polyester 
blaadjes, een klein 3D-geprint reservoir en een 
holle, 3D-geprinte stam. In het reservoir wordt 
regenwater opgeslagen, gemixt met suiker 
en weer omhooggepompt zodat de insecten 
ervan kunnen drinken. Elke kunstmatige bloem 
sluit aan op de behoeften van één bepaald 
insect. Zo valt de bloem voor bijen op dankzij 
de contrasterende paarse en gele tinten: 
kleuren die bijen goed kunnen zien. Natuurlijk 
is diversiteit creëren in echte bloemen de 
beste oplossing, geeft Boelhouwer toe. Maar 
tot die tijd moet er wel gehandeld worden. 
Door klimaatverandering, verstedelijking 
en steeds meer betegelde tuinen, bloeien 
er steeds minder bloemen – en zijn er als 
gevolg steeds minder insecten. Boelhouwers 
kunstmatige bloemen dienen als een soort 
noodvoedselvoorziening, zodat insecten de 
afstand kunnen overbruggen naar gebieden 
met echte bloemen. 

Onzekerheid als kracht 
Aanvankelijk waarschuwden wetenschappers 
Boelhouwer dat insecten hier nooit in zouden 
trappen. Ze hadden het mis: de kunstmatige 
bloemen functioneren zoals bedacht. “Ik ben 
officieel geen bioloog, maar juist door het 
stukje missende kennis, ben je sneller geneigd 
om het toch maar te proberen. Ik vind het 
mooi om die onzekerheid, het niet-weten, om 
te zetten in een kracht.” Insectology: Food 
for buzz wordt nog doorontwikkeld, zodat 
het hopelijk binnenkort op de markt kan 
verschijnen. Boelhouwer zoekt nog zakelijke 
partners en marketeers om een team mee te 
vormen: wie interesse heeft, mag zich melden. 
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Bee-Flower, Matilde Boelhouwer | Foto: Janneke van der Pol
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Wat in de white cube of black box 
gebeurt is enorm waardevol, stelt Tabo 
Goudswaard. Maar de kunstenaar en 
social designer houdt vooral een pleidooi 
om creatief makerschap in te zetten 
bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. “Ik doe een appèl op het 
makerschap van iedereen. Durf het met 
elkaar samenleven als je materiaal te zien.” 

Tekst: Niels Guns

Tabo Goudswaard | Foto: Willeke Machiels

De rol van makers in de maatschappij en de manier waarop ze bestaande 
systemen kunnen veranderen. Het is een thema waar Goudswaard goed over heeft 
nagedacht. En waar hij waarschijnlijk niet snel over uitgedacht raakt. Een boek 
over de materie zit in de pen. Een titel is er nog niet. Wel is duidelijk dat het dit jaar 
tijdens Dutch Design Week wordt gepresenteerd. Goudswaard schrijft het samen 
met filosoof en architect Jetske van Oosten. Net als hij is Van Oosten curator bij 
de World Design Embassies. En ook is ze kernlid bij de Sociaal Creatieve Raad, 
waarvan Goudswaard initiatiefnemer is. Een lobbyclub die pleit voor een meer 
centrale rol van de kunstenaar in de samenleving. Volgens de eigen site is het 
‘een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken 
die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze 
toekomstige samenleving vorm te geven.’ Goudswaard is een vurig pleitbezorger 
van een meer centrale plek van kunstenaars bij het aanpakken 
van maatschappelijke problemen. 

Op de fiets onderweg naar dit gesprek zat ik 
bijvoorbeeld intern te foeteren op stoplichten. Kunnen ze 
die niet beter afstemmen, dacht ik. Maar meteen daarna 
de gedachte: ik kan natuurlijk ook gewoon accepteren 
dat even wachten nu eenmaal bij dit systeem hoort en 
dat wachten eigenlijk niet erg is.

“Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk niet bij elke 
negatieve uitwas van een systeem makkelijk of zelfs 
mogelijk om dat te kunnen. Op het moment dat jij 
gefrustreerd raakt over een verkeerslicht, heb je 
waarschijnlijk niet het gevoel dat je zelf ook maker 
bent van dat systeem. Het wordt je opgelegd. Shit, 
denk je, ik moet me aan dat systeem houden. Dat 

gevoel wordt nijpender en groter als 
jij bijvoorbeeld slachtoffer bent van 
de toeslagenaffaire. Je bent de pineut 
en voelt je compleet geleid door 
het systeem waarover je voelt dat 
je er niks meer over hebt te zeggen. 
Precies het besef dat we met z’n allen 
eigenlijk maker zijn van dat systeem, 
de mentaliteit van het makerschap, 
is belangrijk om dat te kunnen 
doorbreken.”

Waarom zouden juist kunstenaars die maatschappelijke 
problemen moeten aanpakken?

“Nou, ik heb het liever over het begrip ‘makerschap’. 
Dat makerschap kennen we natuurlijk uit het kunst- en 
cultuurdomein. Lange tijd is dat een soort apart domein 
geweest, enigszins los van de samenleving. Daar werd 
vrij gedacht, zonder dat het meteen nuttig hoefde te 
zijn. Theatermakers reflecteerden op wat er gebeurde 
in de wereld en beeldend kunstenaars onderzochten 
hun eigen fascinaties. Dat makerschap en die wijze van 
denken, worden volgens mij steeds meer herkend en 
erkend als een verrijking in de manier waarop we om 
kunnen gaan met maatschappelijke vraagstukken. De 
urgentie om dit meer in te gaan zetten, is groter omdat 
we in een steeds complexere, verbonden wereld leven 
die heel snel verandert.” 

Moeten zij vooral systemen veranderen of ook helpen ze 
anders te interpreteren? 

“Ik denk dat het goed is te beseffen dat wij als mens 
wel degelijk behoefte hebben aan systemen. Neem 
verkeersregels. Die zorgen ervoor dat complexe 
vervoersstromen op een bepaalde manier functioneren. 
Maar ook democratie, of rechtspraak. Zeker in 
Nederland leven we in een context waarin alles door 
mensen gemaakt en afgesproken is. Tegelijkertijd 
moeten we altijd blijven beseffen dat die systemen 
gewoon het resultaat zijn van wat wij met elkaar 
hebben afgesproken. Ik denk dat veel mensen zich 
slachtoffer voelen van rigide systemen. En daarbij hoort 
het fundamentele besef dat we die systemen gelukkig 
ook kunnen veranderen.”

‘Precies het besef dat we met z’n 
allen eigenlijk maker zijn van dat 
systeem, de mentaliteit van het 
makerschap, is belangrijk om dat 
te kunnen doorbreken'
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Heeft iedereen dat in zich, of is die mentaliteit voorbehouden aan kunstenaars?
“Het genuanceerde antwoord daarop is: iedereen heeft het in zich, maar 
het is echt een vak. Het makerschap is niet een trucje. Er zijn heel veel 
ontwerpmethodieken, maar generiek gezegd bestaat het uit vijf stappen. Het 
begint met agenderen. Dan volgt het onderzoek. Vervolgens doe je een nieuw 
voorstel, dan test je het, dan is het tijd om het te implementeren. Een creatieve 
maker kan in dat proces meer invoelbaar maken wat jij in de maatschappij aan 
den lijve ondervindt. In al die stappen kan een aanvullende manier van werken 
van makers zitten die heel anders is dan we gewend waren, waarin we vooral de 
wetenschap, objectiviteit of de waarheid leidend lieten zijn.”  

Het lijkt erop dat je het ook hebt over een filosofische of levensbeschouwelijke 
omslag. 

“Dat hoort er ook bij. Als je het hebt over goed en kwaad, is er ook een 
tussenruimte. Ik benoem dat liever als maakruimte. Op het moment dat de 
maakruimte groter is, is er meer ruimte voor ethisch vermogen. Voor doen wat 
het goede is. En niet zozeer het louter volgen wat een rigide systeem oplegt. 
Doe je dat, dan is het risico dat de eigenlijke waarden van het systeem uit het 
oog raken. Dan veroorzaken de bijeffecten van het systeem vaak ellende.” 

Dus als je - om terug te komen op een 
verkeerssysteem - voor een rood stoplicht 
staat te wachten, maar al je zintuigen 
overduidelijk constateren dat dit onzin is 
omdat er he-le-maal niemand anders op dat 
kruispunt is, is er sprake van zo’n potentiële 
maakruimte. 
“Precies. Alleen heeft dit geval natuurlijk niet 
zo’n heel erg groot negatief bijeffect. Maar 
die zijn er bij rigide systemen meestal wel. De 
maker van dat kruispunt bijvoorbeeld heeft 
logisch nagedacht over hoe je veilig en snel 
van a naar b kunt komen. Maar overwegingen 
op het gebied van gezondheid, esthetiek, 
natuurbeheer en minder afhankelijk worden 
van je auto zijn vaak niet meegenomen in 
dat proces. Dat komt omdat we dit soort 
overwegingen opdelen in thema's. Er zijn 
allemaal ministeries van aparte afdelingen. 
Maar ons leven zit zo helemaal niet in elkaar, 
dat is holistisch. Dat gaat over een combinatie 
van gezondheid, vervoer, klimaat, et cetera. 
Over allerlei waardes die je niet aan een 
ministerie kunt koppelen.”  

Zie je die rol hierin als verrijking en toevoeging van het kunstenaarschap of moet het 
echt in plaats komen van de manier van werken in de white cube of black box? 

“Ik vind wat er in de black box en white cube gebeurt ontzettend waardevol. Daar 
zijn wezenlijke dingen onder handen genomen. Het kunst- en cultuurdomein zoals 
we dat vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan het eind van de vorige 
eeuw kenden, waarin kunst een soort plek buiten de samenleving had waarin echte 
vrijheid heerste, is een belangrijke constellatie. Het is niet zo dat kunstenaars die 
op deze manier werken ineens radicaal ander gedrag moeten gaan vertonen. Het is 
meer een manier van werken waar we van kunnen leren. Die tegenwicht biedt aan een 

analytische, puur wetenschappelijke manier van denken die voor 
zoveel problemen kan zorgen. Wat zich binnen de white cube heeft 
ontwikkeld is nu van zoveel waarde dat we dit repertoire echt in de 
praktijk moeten gaan benutten. Dus kom van dat eiland af en ga 
terug naar de samenleving.” 

Daar hoort ook opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij. Is dat te 
verenigen met de manier waarop een vrije kunstenaar werkt? 

“Eigenlijk moeten we van opdrachten af. Want een opdracht 
betekent dat je tegenover elkaar aan tafel zit. Je zit juist aan 
dezelfde kant: je wilt allemaal het goede maken. Daarvoor heb je 
mensen nodig die niet alles van tevoren hoeven te weten in key 
performance indicators en efficiënte planningen en begrotingen. 
Probeer aan dezelfde kant van de tafel te komen en maak ruimte 
voor de vraag: zijn we nog steeds het goede aan het doen?”  

Loop je anders de kans dat er doorlopend een soort koningsliederen 
ontstaan, gedrochten waarvan iedereen achteraf zegt: hoe kon dít 
gebeuren? 

“Ja, misschien ging het in dat specifieke geval al fout op het 
moment dat van tevoren bedacht werd dat het een lied móest 
worden. Misschien had er heel iets anders uit kunnen rollen als 
iedereen doorlopend de vraag had gesteld: waar is het ons eigenlijk 
om te doen? Daarbij moet je op een heel fundamenteel niveau 
blijven vragen: wat willen we? Op welk niveau stel je de kernvraag? 
Dat is enorm belangrijk.”  

Is het oprichten van de Sociaal Creatieve 
Raad een manier om meer ruimte te geven 
aan die manier van vragen stellen?
“Ja, onder andere. We zijn gewend om 

te denken op het niveau van projecten. Het Koningslied was 
bijvoorbeeld ook een project. Gelukkig zijn er al best veel mensen 
die een stap verder gaan en programmatisch denken. Ik was 
bijvoorbeeld betrokken bij een programma tegen eenzaamheid 
in de stad Amsterdam. Zowel wetenschappers als beleidsmakers 
en kunstenaars waren daarbij betrokken. Maar het is nog mooier 
als je ook de volgende stap kunt maken en kunt denken vanuit de 
transitie. Dat is nog een schaalsprong hoger. In de Sociaal Creatieve 
Raad zitten vijftig mensen uit verschillende disciplines die allemaal 
het makerschap snappen en maakruimte willen creëren in de 
vraagstukken waar ze aan werken. Het is belangrijk dat dit soort 
mensen aan tafel komt waar de grote transities worden besproken. 
De Sociaal Creatieve Raad deelt kennis en netwerken, maar draagt 
ook de boodschap uit: benut nou dat makerschap!” 

‘Eigenlijk moeten we van opdrachten 
af. Want een opdracht betekent dat 
je tegenover elkaar aan tafel zit. Je 
zit juist aan dezelfde kant: je wilt 
allemaal het goede maken'

Tabo Goudswaard | Foto: Willeke Machiels
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Tabo Goudswaard | Foto: Willeke Machiels

Wat vind je een geslaagd voorbeeld van die manier van werken?
“De Quiet 500 van de Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg. Hij 
agendeerde het onderwerp van stille armoede en maakte een glossy 
die schuurt: letterlijk gemaakt van schuurpapier. Zeer gerenommeerde 
auteurs als Herman Koch leverden een bijdrage. In het blad werden 
reclames voor luxeproducten geparodieerd. Dus geen Rolex-reclame, 
maar een voor een snoephorloge, met de tagline: relax. Maar dat 
parodiërende en ontregelende was niet het enige. Dautzenberg schreef 
alle leden van de Quote 500 aan. Daarin schreven ze niet: u bent rijk 
en dat is fout. Nee, ze schreven: u bent rijk en er is dus vast iets wat 
u heel goed kunt. Daar willen we graag van leren. Met als gevolg dat 
een aantal mensen uit die lijst bijdroegen om systemen in te richten 
die verlichting bieden voor mensen met een kleine beurs. Dus gratis 
knipbeurten bij de kapper en zo. Het idee zat zo goed in elkaar. De 
Quiet 500 is echt een heel leuk programma en een goed voorbeeld van 
hoe makerschap dingen in gang kan zetten.” 

Het klinkt ook als een voorbeeld van hoe zo’n aanpak ook leuk kan zijn. 
“Dat ook. En het laat zien dat makers niet alleen kunstenaars hoeven 
te zijn. Het zijn ook mensen bij bedrijven, zoals de kapper. Ik doe 
een appèl op het makerschap van iedereen. Durf het met elkaar 
samenleven als je materiaal te zien. Je bent zelf het systeem en dat 

is iets waar je trots op kunt zijn. In 
Nederland hebben we natuurlijk het 
poldermodel en het denken in zero 
sum. We komen altijd wel ergens in 
het midden uit. Maar bij zero sum-
denken hoort ook de gedachte: wat 
goed is voor de een, gaat ten koste 
van de ander. Daar moeten we vanaf. 
We moeten gaan denken in nieuwe 
mogelijkheden die goed zijn voor 
iedereen.” 

 
Tabo Goudswaard (1976) werd geboren ‘als zoon van hippies die 
naar Afrika trokken om les te geven’ in Mkushi in Zambia. Toen 
Tabo twee jaar oud was, verhuisde het gezin terug naar Nederland. 
Hij studeerde Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Ichthus 
Hogeschool in Den Haag. In 2009 studeerde hij vervolgens af 
aan de Rietveld Academie in Amsterdam. En in 2010 behaalde hij 
eveneens in de hoofdstad de post-graduate opleiding No Academy,   
a Laboratory for Art & Society.

Is werkzaam als kunstenaar, social designer en adviseur. Hij is 
curator bij de World Design Embassy of Safety, toezichthouder bij 
ggz-organisatie Altrecht en initiatiefnemer van de Sociaal Creatieve 
Raad. Later dit jaar, tijdens Dutch Design Week, presenteert 
Goudswaard een boek dat hij samen schreef met filosoof en 
architect Jetske van Oosten.  
 

www.tabogoudswaard.nl

Fanzine Issue 05

3332

Brabant C

Tussenruimte, the graphic way: Vera Meulendijks



M
ar

le
en

 H
ar

tj
es

 | F
ot

o:
 J

er
oe

n 
va

n 
de

r 
W

ie
le

n

Ruimte 
tussen 

Nadat ik Netflix had uitgespeeld, van de ene in de andere 
podcastverslaving was gevallen en mijn favoriete artiesten 
wel honderd keer had gestreamd, is dan nu eindelijk het 
grote offline inhaalfestival 2022 begonnen. 

Na twee jaar van wachten en uitstellen, kon ik alsnog 
een concert bezoeken. Met als gevolg dat ik een week 
na de opheffing van de coronamaatregelen nog ietwat 
onwennig schouder aan schouder in een goed gevulde 
zaal stond mee te zingen. Het voelde als een warm 
bad: samen de schoonheid van livemuziek in het echt 
ervaren, de artiesten en publiek zichtbaar ontroerd door 
de plotselinge herwonnen vrijheid. Deze vrijheid is de 
ruimte tussen moeten en mogen. Kunst als ont-moeting, 
de ruimte waarin niet-moetingen kunnen plaatsvinden en 
alles-mogelijkheden mogelijk zijn. 

Eindelijk wordt het harde werken en lange wachten van 
makers en mogelijkmakers in de culturele sector beloond. 
De deuren staan weer open. Toch staat de blik nog niet 
helemaal op vooruit. We leven een beetje in het verleden 
en hebben te maken met inhaalcultuur. Een groot deel 
van de programmering van tentoonstellingsplekken 
is bijvoorbeeld doorgeschoven. Dit betekent dat de 
komende tijd ruimtes vaak al vergeven zullen zijn aan 
kunstenaars die er werk van twee jaar geleden tonen. 
Dat biedt nieuwe makers weinig mogelijkheden op 
de klassieke kunstpodia. Er waren al relatief weinig 
presentatieplekken voor beeldend kunstenaars, laat staan 
voor hen die in coronatijd moesten afstuderen aan de 
kunstacademie. Ook zijn de bezoekersaantallen bij musea 
en andere culturele instellingen nog niet op het oude 
niveau.  

Positiever gezegd: we hebben langer kunnen uitkijken 
naar prachtige programma’s, die met nog meer zorg 
en aandacht zijn samengesteld. Dat verdient een groot 
publiek. Er is werk aan de winkel en daar kunnen we zelf 
mee beginnen. De beste manier om kunst en cultuur 
te steunen, is er gewoonweg naartoe te gaan en ervan 
te genieten. Zo simpel is het. Het moeilijkste zal zijn 
om de pandemiepatronen die erin zijn geslopen weer 
af te leren, de online cultuurconsumptie en alles-on-
demandgewenning los te laten. Velen van ons moeten de 
nieuwsgierigheidsspier opnieuw trainen. Niet door het 
intikken van zoektermen op YouTube of Google, maar door 
op de fiets te stappen naar het museum of theater in de 
buurt en zich weer te laten verrassen door de schoonheid 
van kunst die raakt. 

Ik ben hoopvol en kijk uit naar de toekomst. Kunstenaars 
in welke discipline dan ook zijn namelijk als geen ander in 
staat om letterlijk en figuurlijk een voorstelling te maken 
van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Ze bieden 
nieuwe perspectieven op de complexe wereld waarin 
we leven en doen voorstellen voor hoe het ook anders 
kan. Beter kan. Kunstenaars zijn de voelsprieten van de 
samenleving en houden ons scherp. Volg hen, dan komt 
de rest vanzelf.  
 
Marleen Hartjes is museumspecialist in toegankelijke en 
zintuiglijke publieksprogrammering, freelance curator, 
adviseur Rijksakademie en Mondriaan Fonds, lid Raad van 
Toezicht Brabant C.
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Zelfspelende piano's

Tekst: Grete Simkuté

De Brabantse muzikant Jameszoo wordt 
internationaal gelauwerd en gevierd om zijn 
‘naïve computerjazz’. Zelf is hij niet zo onder 
de indruk van de menselijke neiging om 
musici tot unieke genieën te bombarderen. 
Op en met zijn nieuwe album Blind doet hij 
een poging zichzelf zoveel mogelijk aan de 
muziek te onttrekken.

Nieuwe zelfverzekerdheid 
Een jaar later ondernam Van Dinther een eerste poging om 
zijn muziek te bevrijden uit hokjes en frames. Daartoe ging hij 
een samenwerking aan met het bijna 50-koppige Metropole 
Orkest. De orkestbewerkingen van Fool werden in de media 
overweldigend en magisch genoemd. 

“Het was een hercontextualisering van het materiaal. 
Door de inventiviteit van de musici en de energie die 
er tussen ons ontstond, overtroffen we alle muzikale 
verwachtingen,” vertelt Van Dinther, “Tegelijk was het 
voor mij een zoektocht naar wie of wat ik zelf was: puur 
een producer of toch ook een componist. Kort na de 
samenwerking met Metropole Orkest ging ik met een 
nieuwverworven zelfverzekerdheid werken aan mijn 
volgende plaat.” 

Actief luisteren 
Tussen de samenwerking met het Metropole 
Orkest, die als album verscheen onder de 
titel Melkweg, en zijn nieuwste album Blind 
zat bijna vijf jaar. In die tussenruimte deed 
Van Dinther wat veel muzikanten doen na het 
verschijnen van een plaat: optreden, nieuwe 
mensen ontmoeten en nieuwe inspiratie 
opdoen. 

Tussendoor was hij veel te vinden in de 
studio’s van poppodium Willem Twee in Den 
Bosch. Hier, in wat volgens Van Dinther een 
walhalla is van elektronische muziek door een 
unieke verzameling elektronische apparatuur 
uit vervlogen tijden, deed hij de eerste 
aanzetten voor zijn nieuwe plaat. 

“Door me in die periode in de 
cultuursector te bewegen, werd ik 
opnieuw geconfronteerd met hoe 
enigma-gedreven het wereldje is. Wie 
er staat te zingen, wie het boek schrijft, 
daar gaat het om. Vaak paste ik mijn 
luisterervaring als bezoeker aan op 
wie ik op het podium zag. Dat is heel 
stom en menselijk tegelijk: je kijkt toch 
met een andere blik naar een film van 
Scorsese dan naar een film van Nolan. 
Bij mezelf ergerde ik me daaraan. En 
dus nam ik me voor om met mijn nieuwe 
plaat te onderzoeken hoe ik mezelf 
meer kon wegcijferen: is het mogelijk 
om muziek te maken die voorbijgaat 
aan de maker, die je dwingt om actief te 
luisteren?” 

Zijn nieuwste album is nog maar 
een paar weken uit, maar Mitchel 
van Dinther, beter bekend onder 
zijn artiestennaam Jameszoo, 
is alweer bezig met zijn 
volgende project. Of: projecten, 
want fascinaties heeft hij in 
overvloed en zijn geest is altijd 
in beweging. Zo komt er een kunstinstallatie aan, werkt hij 
aan een script voor een speelfilm, is er een samenwerking 
met kunstschilder Philip Akkerman, en is hij alweer druk 
met een volgend album. “Bij elkaar komt het misschien 
wat megalomaan over, maar het zint me wel, alles tegelijk 
doen. Zodra iets comfortabel wordt, wil ik eruit losbreken. 
Interessante dingen gebeuren pas als het oncomfortabel is.” 

Stigma
Van Dinther was ooit Nederlands kampioen taekwondo. 
Na een blessure zette hij zijn zinnen op de muziek. Als dj 
schopte hij het van geboortestad Den Bosch al snel tot in 
New York. Niet veel later tekende hij een producerscontract 
bij het gerenommeerde platenlabel Brainfeeder, waar hij in 
2016 zijn debuutalbum Fool uitbracht. 

Hoewel recensenten vol lof waren over Jameszoo’s 
warme, filmische sound met experimentele beats, 
waaraan ook legendes als componist/zanger Arthur 
Verocai en pianist Steve Kuhn een bijdrage leverden, 
herinnert hij zelf vooral hoe ‘vast’ hij in die periode zat: 

“Ik was toen vooral bezig met hoe ik moest klinken. 
Tegelijk werd ik bewust van het positieve stigma 
dat aan jazzmuziek kleeft; hoe het wordt gezien 
als intelligent en interessant. Toen ik nog dj was, 
keken mensen anders naar me dan toen ik jazz 
ging maken. Muziek is een social construct: waar 
je naar luistert, wat je maakt, het zegt iets over je 
sociale status. Dat ging bij mij wringen, het stond me 
tegen.” 
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Zelfspelende piano's

Ongeforceerd begon Van Dinther te experimenteren. 
Een lezing over feedbacksynthese en loops inspireerde 
hem tot het ontwikkelen van een systeem waardoor 
geluid zichzelf kan hervormen. Daarnaast speelde hij 
een muzikale versie van het kinderspelletje broken 
telephone: hij creëerde muziekflarden waarop hij andere 
muzikanten liet reageren, de een na de ander. “Ook ben 
ik op zoek gegaan naar instrumenten die zichzelf kunnen 
bespelen,” vertelt hij, “Er is een man in Gent die allerlei 
gemotoriseerde instrumenten heeft gebouwd. Trompetten 
en saxofoons, maar ook zelfspelende piano’s. Die spelen 
dingen die voor een mens niet haalbaar zijn. Ik heb het 
opgenomen met een soort robotarm die je op de piano 
zet en waarmee je bijvoorbeeld extreem hoge snelheden 
kunt spelen. Door menselijke inmenging op een afstand te 
houden, was het alsof de muziek zelfbewust werd.” 

Blinde danser  
Van Dinther vond het een spannend proces: “Doordat je de 
muziek laat meebepalen, heb je er zelf minder grip op. Je 
geeft je eigen speelveld voor een deel weg aan de muziek. 
Maar in die tussenruimte kan werk ontstaan dat niet over 
mij gaat, dat niet ego-gedreven is – en dan wordt het 
interessant.” 

Een herinnering komt naar boven: Van Dinther zag eens 
een strijkkwartet in het pikkedonker een muziekstuk van 
Georg Friedrich Haas uitvoeren. Daar ervaarde hij dat het 
wel mogelijk is om de maker voorbij te gaan en de muziek 
als een opzichzelfstaande entiteit te beleven. Hij hoefde 
daarna niet lang na te denken over de titel van zijn nieuwe 
album: Blind. 

‘Doordat je de muziek laat 
meebepalen, heb je er zelf minder 
grip op. Je geeft je eigen speelveld 
voor een deel weg aan de muziek. 
Maar in die tussenruimte kan 
werk ontstaan dat niet over mij 
gaat, dat niet ego-gedreven is – 
en dan wordt het interessant'

Om het extra gewicht te geven, ging hij op zoek naar 
blinde makers die iets met esthetiek doen. Op zijn pad 
kwam de Belgische danser Saïd Gharbi, die sinds zijn 
veertiende blind is. Van Dinther besloot met hem een 
kortfilm te maken, die tegelijk met het album verscheen. 
“Ik heb hele interessante gesprekken met hem gehad. 
Saïd heeft bijvoorbeeld nog nooit een dansvoorstelling 
gezien. Wat betekent esthetiek voor hem, hoe ervaart hij 
dat? Zijn verhaal hebben we vertaald in een film, dat was 
erg speciaal.” 

Kunstinstallatie met robotpiano’s 
In de kortfilm is te zien hoe de blinde danser zich laat 
meevoeren door de avontuurlijke klanken van Jameszoo. 
Het was de eerste keer dat Van Dinther een langere, 
begeleidende film bij zijn muziek maakte. “Ik vond het 
een slopend, maar fascinerend proces. Het heeft me zo 
gefrustreerd, dat ik het nog eens willen proberen.” 

Achter de schermen is Van Dinther dan ook bezig met het 
schrijven van een script voor een eerste speelfilm. Tegelijk 
bereidt hij een kunstinstallatie voor van zes zelfspelende 
piano’s die met elkaar ‘in gesprek’ gaan. “Een Belgische 
AI-programmeur heeft er speciaal een algoritme voor 
gemaakt. De piano’s putten uit een dataset met 2000 
muziekstukken en reageren ook op elkaar. Op die manier 
ontstaat er een feedbackloop, heel bijzonder. Het werk 
gaat vertoond worden in een museale context”. 

Zo zijn er nog tig muzikale en creatieve dingen die Van Dinther 
graag wil doen of maken. Zijn fascinatie is eindeloos, zijn 
nieuwsgierigheid grenzeloos. “Het idee dat ik ooit zou stoppen 
met muziek maken, jaagt me geen angst aan. Ik zou me ook 
binnen film kunnen uiten, of in taal. Het is allemaal kunst en 
communicatie, maar dan in verschillende vormen.” 

Als kunstenaar wil Van Dinther graag midden in de wereld staan, 
zich voeden met impulsen uit alle hoeken en windstreken. “Bij 
het beeld van de geniale maker dat me zo tegenstaat, hoort 
ook het idee dat zo iemand zichzelf ergens opsluit. Dat-ie 
zogenaamd alleen is met zijn werk en nergens anders naar kijkt 
of luistert, om vervolgens uit zijn grot te komen met een nieuw 
wereldbeeld. Dat slaat natuurlijk nergens op.” 

Terugkomend op zijn doel met Blind: kan kunst dan ooit helemaal 
egoloos zijn? Kun je jezelf helemaal weghalen uit wat je maakt? 
“Nee, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave, want zonder 
mij was die plaat er nooit geweest. Juist door de keuzes die ik 
maakte, is het geworden wat het nu is. Wel denk ik dat het goed 
is om vaker stil te staan bij het feit dat kunst altijd in een bredere 
context staat en verbonden is met de wereld. Mijn muziek wordt 
vaak ‘uniek’ genoemd, maar ook ik put uit het werk van anderen, 
zoals zij dat uit dat van mij doen. Die pluriformiteit staat in het 
hart van mijn werk. Kunstenaar of maker wordt en ben je nooit 
alleen.”
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  Nieuwe  
mediakunst 
  zoekt de      
     ruimte om 
te raken

In levenden lijve
Playgrounds-directeur Leon van Rooij 
staat stil bij de ins en outs van zijn 
dagelijkse realiteit: het organiseren van 
een internationaal cultureel evenement 
over hedendaagse beeldcultuur. De 
coronapandemie dwong hem eerder tot 
een snelle (en succesvolle) overstap op 
online evenementen. Dit voorjaar zette hij 
met The Art Department in het Eindhovense 
Klokgebouw eindelijk weer een ‘in levenden 
lijve-festival’ neer.  

“Dat gebeurde echt in een andere wereld 
dan voorheen. Je merkte het aan alles, 
van de begroting tot aan het contact met 
artiesten. Mensen stonden te trappelen om 
eropuit te gaan en elkaar weer te ontmoeten, 
maar ze waren ook wat afwachtend en 
moe,” weet Van Rooi. “Er is in de afgelopen 
tweeënhalf jaar ongelofelijk veel gestreamd, 
gespeeld en digitaal bekeken. De wereld van 
animatie, illustratie en games heeft tijdens de 
pandemie bepaald niet stilgezeten.”

Digitale kunst en virtuele technologie zijn 
niet meer weg te denken uit het culturele 
landschap. Twee Brabantse pioniers op 
het terrein van artistieke nullen en enen, 
Leon van Rooij en Steye Hallema, praten 
ons bij over de huidige stand van zaken 
in de wereld van nieuwe mediakunst, 
bewegende beeldcultuur en virtual reality.  

(tussen de  
mensen)

Tekst: Anna van den Berg
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Improvisatie en naweeën 
Van Rooij zelf veranderde van 
curator en organisator in een soort 
improvisatiekunstenaar die op een 
creatieve manier moet omgaan 
met veranderingen in de begroting 
en praktische omstandigheden. 

“Personeelstekorten, 
prijsstijgingen, ad-hocoplossingen: 
het was zoeken geblazen, 
proberen om echt overal een 
mouw aan te passen. De 
internationale maatregelen en 
reismogelijkheden veranderden 
waar je bij stond. Die ‘naweeën’ 
van corona bleven doorwerken 
en hadden inhoudelijke gevolgen. 

Het was voor onze sector bijvoorbeeld lastig om 
Azië te programmeren, om die kant van de wereld 
te betrekken bij het evenement. Daarom keken we 
vooral naar wat we uit Engeland en Frankrijk konden 
halen. Daardoor was het festival ineens wat lokaler, 
meer Europees, dan we eigenlijk willen.”

Tussenlandse ruimte
Zo lijkt er een interessant soort ‘inter-nationaliteit’ 
of ‘tussenlandse ruimte’ ontstaan. Enerzijds spelen 
landsgrenzen door digitale technologie bijna geen rol 
meer. Anderzijds worden kunstenaars meer dan ooit 
geconfronteerd met hun plek in de wereld en de fysieke 
ruimte waarin en waartussen zij zich bewegen. 

Sociale opstartfase
Ook bijzonder: artiesten, kunstenaars en keynotespeakers 
moesten wennen aan het feit dat ze weer onder de 
mensen zijn. Van Rooij zag dat ze meer in zichzelf gekeerd 
waren. 

“Dat sociale aspect was even uit ons systeem. 
Vroeger hoefde ik me nooit echt inhoudelijk bezig 
te houden met sprekers en artiesten. Nu voerde 
ik echt uitgebreide gesprekken en begeleidde ik 
presentaties. Vroeger vonden we het ook heel raar 
om via Skype of Zoom of Teams te spreken. Dat is 
nu ineens heel normaal. Terwijl ouderwets op een 
podium klimmen en je onder 2000 man per dag 
mengen ineens heel spannend is.”

Playgrounds viert beeldcultuur
Ambachtelijke skills en cutting edge technologische 
hoogstandjes: Playgrounds viert de hedendaagse 
beeldcultuur over de volle breedte. Het internationale 
platform is er voor een keur aan digitale kunstenaars, 
animators, game developers, filmmakers, grafisch en 
audiovisuele ontwerpers. Voor zowel professionals aan 
de wereldtop als aanstormende Brabantse talenten. 
Speciaal voor hen programmeert Playgrounds het hele 
jaar door uiteenlopende activiteiten, van festivals tot 
talentontwikkelingsprogramma’s.  

Vooruitkijken
Van Rooij geeft aan dat het met de ticketverkoop voor 
het festival wel goed zat: The Art Department 2022 was 
helemaal uitverkocht. Dat neemt niet weg dat het door 
de nodige onzekerheden en onvoorziene wendingen een 
pittige productie was. “Voorbereidingen van zo’n festival 
nemen maanden in beslag. Je blik staat dan voortdurend 
op vooruit, met in je achterhoofd vragen als ‘wat kunnen 
we verwachten’ en ‘wat zal de tijd brengen’,” legt Van 
Rooij uit. 

“Nu zat er ook nog een covidduiveltje op onze 
schouders. We moesten onszelf de vraag stellen hoe 
we met de ervaring van de afgelopen tweeënhalf 
jaar toch een evenement konden organiseren zonder 
er nat op te gaan. Zonder dat we iets opbouwden 
dat we vervolgens onverrichter zake weer konden 
afbreken.”

Licht in de duisternis
Met zijn organisatie bekeek hij mogelijke scenario’s en hoe 
ze daarop konden inspelen. Toen ze klaar waren voor de 
eerste aankondigingen, volgde een onverwachte wending: 
“Na covid volgde de oorlog in Oekraïne. Dat zorgde voor 
een heel dubbel gevoel bij ons internationale festival. Op 
het moment dat wij weer met ons leven konden beginnen, 
barstte 2000 kilometer verderop letterlijk de hel los.” 

“We vonden dat we daarom heel zorgvuldig 
moesten communiceren. Onze achterban op een 
zeer gepaste manier moesten benaderen. Want we 
zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur licht in de 
duisternis kunnen brengen. Door hoop te bieden en 
een toekomstbeeld te creëren waar mensen zich 
aan kunnen vasthouden. Zo probeerden we met ons 
festival echt iets positiefs bij te dragen.”

“Zo’n evenement herinnert je eraan hoe belangrijk 
het is om mensen uit verschillende communities 
niet alleen online, maar ook in het echt samen 
te brengen. Neem kunstenaar Laura Brouwers, 
beter bekend als Cyarin: ze woont en werkt hier 
om de hoek, maar heeft wereldwijd wel 2 miljoen 
volgers. Zij spreekt zich uit over zaken als autisme, 
genderidentiteit en diversiteit, en haar werk is 
heel toegankelijk voor een groot deel van de 
wereldbevolking. Ik vond het echt bijzonder dat zo’n 
kunstenaar, die zelf groot fan is van Playgrounds, nu 
weer in het echt bij ons op de mainstage kon staan.'' 

Wereldplek: Brabant 
Playgrounds is vanaf de start een verbindende schakel 
tussen professionals van wereldfaam en jong talent. 
Oscargenomineerde studio’s en grote namen uit de 
wereldtop komen ervoor naar Eindhoven. Tegelijkertijd 
krijgen hier ook nieuwkomers uit Brabant een podium om 
ambities te delen. 

“Brabantse scholen weten ons te vinden, want we 
zijn echt een festival voor de nieuwe generatie. We 
willen jonge makers binnenhalen en studenten hun 
helden laten ontmoeten,” benadrukt Van Rooij. “Veel 
animatoren en gamemakers van nu zijn zo jong. Het 
is veelbelovend om te zien dat er een hele nieuwe 
generatie aankomt. En Brabant is daarin goed 
vertegenwoordigd.”

‘Ouderwets op een podium klimmen 
en je onder 2000 man per dag 
mengen is ineens heel spannend'

Playgrounds 2019 | Fotografie: Willeke Machiels

Onbekend, Mike Pelletier
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Virtually ever after?
Ook Steye Hallema, immersief regisseur en bedenker van 
The Imaginary Friend, reflecteert vanuit de tussenruimte 
op zijn dagelijkse virtual reality. Dat begint met een 
kanttekening die je niet verwacht van een vooruitstrevend 
regisseur als Hallema. 

“Ik ben niet per se fan van virtual reality. Tenminste, 
niet in die zin dat ik denk dat het leuker wordt als we 
allemaal VR-brillen op ons hoofd hebben en elkaar 
niet meer in het echt zien. Ik ben dan ook relatief 
voorzichtig in mijn enthousiasme over de metaverse. 
Zeker als ik naar het commerciële gedoe eromheen 
kijk. Dan denk ik: jongens, zorg eerst maar eens dat 
het echt iets voorstelt,” licht Hallema toe. “Wat ik wél 
enorm interessant vind is de vraag hoe je VR kunt 
gebruiken om iets te maken wat impact heeft op 
de kijker, luisteraar, speler of ‘ervaarder’. Hoe je als 
maker en verhalenverteller je kijkers er emotioneel 
bij kunt betrekken. Hoe je mensen echt kunt raken.”

“Ik geloof heel erg in de digitale verschuiving die de 
komende eeuw gaat plaatsvinden, of die eigenlijk al 
gaande is. We gaan van platte, vierkante schermen 
naar 3D-interactiviteit en spatial computing. Die 
ontwikkeling zal steeds belangrijker worden. 
Technologie blijft een tweesnijdend zwaard: het 
levert altijd goede en slechte dingen op. Hopelijk 
dragen projecten als The Imaginary Friend, waarmee 
we de menselijke en empathische mogelijkheden 
van VR onderzoeken, daar op een positieve manier 
aan bij.”

Virtuele wezens
De pandemie heeft laten zien dat de wereld steeds 
virtueler wordt. Teamssessies, Zoommeetings, 
videobellen: het is allemaal onderdeel van een grotere 
digitale trend. Mensen zijn niet gemaakt om alleen 
naar vierkante schermen te kijken, we zijn gemaakt om 
driedimensionaal met de wereld te interacteren. Daarom 
zullen virtuele interfaces en draagbare brillen onze 
schermen en monitoren straks vervangen. 

Tegelijk zijn apps en software ons steeds persoonlijker 
van dienst. Door kunstmatige intelligentie worden ze 
steeds vaker een combinatie van een technologische tool 
en (bijvoorbeeld) een therapeut of goede vriend. Deze 
digitale wezens noemen we virtual beings: technologie 
die een persoonlijkheid lijkt te hebben, een soort pseudo-
bewustzijn waarmee we kunnen communiceren.

Onvoorspelbaar/onvoorstelbaar
In de ontwikkeling van VR wijst Hallema op een 
golfbeweging. Op periodes van enorme vooruitgang 
en relatieve rust. Maar hij denkt niet dat VR alles zal 
vervangen. 

Denkbeeldige vriend
Steye Hallema speelt in zijn werk met wat nog net 
mogelijk is, en met dat wat niet voor mogelijk wordt 
gehouden. Samen met 4DR Studios en Submarine 
Channel werkt hij aan The Imaginary Friend, een 
interactieve VR-ervaring over een zevenjarig jongetje 
met een hele levendige fantasie en een angststoornis. 
Op een zeker moment komt zijn verbeelding hem te 
hulp en verzint hij jou, de speler van de ervaring. In de 
rol van denkbeeldige vriend help je hem zijn angsten te 
overwinnen. Maar help je hem wel echt, nu iedereen door 
jouw aanwezigheid denkt dat hij gek is geworden?

Digitale verschuiving
De rode draad door Hallema’s werk is aandacht voor de 
rol van de belever of speler. “Ik onderzoek welke rol een 
persoon kan hebben in een VR-ervaring, en in hoeverre je 
daar empathisch iets mee kunt bereiken. Ik denk dat VR 
mooie kansen biedt om mensen op bijzondere manieren 
te raken: je bent meer involved en kunt dingen anders 
begrijpen.” 

“De dingen blijven naast elkaar bestaan, terwijl de 
interesse in een medium toe- of afneemt. De eerste 
VR stamt al uit de jaren zestig, maar we maken 
nog steeds films en boeken. Toen voorspelden we 
ook dat we nu vliegende auto’s zouden hebben, 
maar niemand bedacht de nu alomtegenwoordige 
smartphones. Het is moeilijk te zeggen waar 
we precies naar op weg zijn, maar er zijn wel 
bewegingen aan te wijzen,” stelt Hallema. 

“Spatial computing en 3D-media-ervaringen zijn 
niet te stoppen. VR is daar een onderdeel van, en ik 
geloof in de toename van immersive storytelling en 
worldbuilding. De game-industrie is nu al groter dan 
de filmindustrie. Vroeger was ik nooit zo’n gamer, 
maar ik ben het geworden, omdat ik zag hoeveel 
ik ervan kon leren. De technieken die daar gebruikt 
worden om mensen bij het verhaal te betrekken, hoe 
immersief die ervaring kan zijn, dat is waanzinnig.”

Herwaardering toejuichen 
Tussenruimte bestaat bij de gratie van haar kaders. 
Hallema rekt in zijn werk mogelijkheden op en verlegt 
grenzen. The sky is weliswaar the limit, maar uiteindelijk 
toch niet grenzeloos: “We blijven te maken hebben met 
ruimte die letterlijk tussen mensen medieert. Er is op 
technologisch gebied opeens heel veel mogelijk. Dat is 
leuk, maar je wordt er soms ook een beetje moe van. We 
kennen het inmiddels allemaal wel: er zit iets geks in de 
timing, we verliezen iets in de onlinecommunicatie.” 

“Als je het dan hebt over tussenruimte: de 
werkelijkheid is heel smooth, in de ruimte tussen 
mensen gaat moeiteloos heel veel informatie 
heen en weer. Dat is technologisch eigenlijk niet 
te bereiken, dus die tussenruimte zijn we in de 
afgelopen periode meer gaan waarderen. Ik juich 
die herwaardering toe. Het is, denk ik, heel goed 
om dat inzicht mee te nemen in de voordelen die 
technologie ongetwijfeld gaat bieden.”

‘Ik denk dat VR mooie kansen biedt 
om mensen op bijzondere manieren 
te raken: je bent meer involved en 
kunt dingen anders begrijpen'

Imaginary Friend, Steye Hallema
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We weten dat het anders moet, maar 
hoe? Die vraag was het uitgangspunt 
voor designexpo Between no longer 
and not yet bij Kazerne in Eindhoven. 
Prikkelende ontwerpen met thema’s als 
circulair recyclen en artificiële speculaties 
bewezen dat ook onzekerheid een 
vruchtbare bodem kan zijn. 

Between no longer               and not yet:    
  ONTWERPERS     VERKENNEN  
    HOOPVOLLE  NIEUWE     PERSPECTIEVEN 

Onzekerheid als startpunt
Herten die als bevroren blijven staan, starend in naderende koplampen: 
dat beeld vat volgens Annemoon Geurts, creatief directeur van 
Kazerne, het beste samen hoe wij mensen ons nu voelen. Ze nam de 
veelgevoelde onzekerheid als uitgangspunt voor de tentoonstelling 
Between no longer and not yet in de voormalige marechausseekazerne in 
Eindhoven, waar tegenwoordig kunst en design de boventoon voeren. 

“We weten dat we onze wereld meer humaan en duurzaam 
moeten vormgeven, maar er ligt geen draaiboek klaar. En vanwege 
de verwantschapsstructuren tussen alle mensen, dieren, planten 
en objecten is het vraagstuk ontzaglijk complex,” schrijft Geurts in 
haar inleidende essay, “We weten dat het anders moet, maar hoe?” 

Niet-weten als creatieve kracht 
Alweer even geleden, toen Geurts zelf studeerde aan Design Academy 
Eindhoven, leerde ze een waardevolle les van haar leraar plastic theory: 
koester je onzekerheid, dat is waar creativiteit begint. Ze heeft dit 
inzicht altijd onthouden, en nu geeft ze het door aan de vele studenten 
die Kazerne bezoeken. 

Als je zeker weet hoe het moet, is van ontwerpen geen sprake meer, 
stelt ze: “Ontwerpen is bevragen, speculeren en experimenteren. 
In onzekerheid schuilen de meest interessante vragen. Wie zich 
openstelt voor het niet-weten, kan een hele creatieve en positieve 
kracht aanboren. Het is de ruimte waar verbeelding tot bloei komt.” 
En verbeelding, dat is de power tool van designers, aldus Geurts: “Met 
deze expo toonden we nieuwe perspectieven en bewezen we waartoe 
design in staat is. Tegelijkertijd was het een shout out en riep het op tot 
samenwerken.” 

Tussen niet langer en nog niet
In de tentoonstelling verkenden zo’n 50 gevestigde en 
startende ontwerpers het potentieel van de tussenruimte. 
 
Zo maakte de jonge ontwerper Teun Zwets een 
geïmproviseerde serie huisraad met toevallig beschikbare 
materialen (veelal afval van anderen), terwijl Sho Ota 
uit Japan de schoonheid van hout onderzocht door het 
nu eens niet strak te polijsten, maar juist elke knoest 
zorgvuldig uit het platte vlak te beitelen. 

Shaakira Jassat op haar beurt, nodigde met haar 
modulaire wateropvangsysteem Aquatecture uit tot 
beter watermanagement op lokaal stadsniveau. En 
de fascinerend kronkelende blauwe neonlichten van 
Pieke Bergmans leken te willen zeggen: “Laat precisie, 
perfectie en controle los en laat je verrassen door het 
onvoorspelbare.” 

Niet perfect, wél in beweging
Geurts lijkt zich comfortabel te voelen met een bepaalde 
mate van onzekerheid of veranderlijkheid in design. Dat 
blijkt ook uit de werken die ze selecteerde; veel daarvan 
zijn in zekere zin nog ‘onvoltooid’. “Als je kijkt naar alle 
assen van entangled design, dat ervan uitgaat dat alles en 
iedereen met elkaar verbonden is, dan zouden sommige 
werken wellicht niet voldoen,” legt ze uit. “Maar deze 
ontwerpen nodigen uit tot discussie en benadrukken de 
noodzaak voor transitie.”

“Een ontwerper gebruikt bijvoorbeeld een kunststof die 
niet goed recyclebaar is omdat het geen mono-materiaal 
is. We kunnen dan met producenten in gesprek gaan en 
hen stimuleren met biobased materialen te werken. In die 
zin verbeelden dit soort werken de tussenfase waarin we 
ons met z’n allen bevinden.” Wachten tot we de perfecte 
oplossing hebben is geen optie, vindt Geurts, want van 
uitstel komt afstel. Dan maar design tonen dat een poging 
doet – dat niet perfect is, maar wél in beweging. 

Hoopvol is zinvol
Experimenteren, pogingen doen én mogen mislukken: 
het is allemaal essentieel om vooruit te komen. Geurts 
heeft daarom een positieve, hoopvolle kijk op de zaken. 
“Kunstenaars zijn vaak gevoelig voor dystopische ideeën 
en nemen graag de catastrofe als uitgangspunt. Maar voor 
het ontwerpvak is hoop zinvoller. Ontwerpen gaat namelijk 
ook over produceren en samenwerken, en we krijgen 
partners zoals bijvoorbeeld bedrijven en grootindustriëlen 
niet in beweging met doemscenario’s. Als we verandering 
willen bewerkstelligen, moeten we de lijn van de utopie 
volgen. Dat activeert en inspireert, in plaats van dat het 
murw slaat.” 

Geurts hoopt dat een expo als Between no longer and not 
yet aanzet tot samenwerken: “Design is niet slechts een 
mooie jas om een functie, goed design is geworteld in de 
noden van de tijd. Ontwerpers moeten meer betrokken 
worden. Er moeten meer lijntjes komen tussen techniek, 
design, kennis en overheid. Alleen dan kunnen er grote 
stappen gezet worden en raken we niet verzand in een 
eindeloos between no longer and not ever.” 
 
De tentoonstelling Between no longer and not yet was te 
zien van najaar 2021 tot voorjaar 2022. 

www.kazerne.com

Tekst: Grete Simkuté
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Behoeften van iedereen
Door creativiteit en verbeeldingskracht ook in 
te zetten op andere terreinen, groeit zowel het 
bewustzijn als de betrokkenheid van Brabanders 
bij lastige maatschappelijke vraagstukken. 
Tegelijkertijd geeft het de culturele sector kansen 
om meer draagvlak, meer betekenis en meer 
financiële mogelijkheden voor zichzelf te creëren. 
Hiervoor is een nieuwe benadering nodig. Een 
werkwijze die, zonder de artistieke vrijheid uit het 
oog te verliezen, uitgaat van de behoeften van 
iedereen. 

Open instelling, meer initiatief
Brabant C ziet kunst en cultuur bij uitstek als 
middel om op grotere schaal aan zowel publieke 
als private behoeften tegemoet te komen. We 
zijn ervan overtuigd dat we, wanneer we kunst en 
cultuur ook inzetten als middel (en dus niet alleen 
als doel op zich), meer positieve impact creëren 
voor de toekomst van ons allemaal. 

Dat kan wanneer kunstenaars en cultuurmakers 
niet alleen blijk geven van een open, verbindende 
instelling, maar ook initiatief tonen richting 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Initiatief dat kan uitgroeien tot concrete plannen 
en leidt tot relevante partnerships en coalities. 
Andersom moeten partijen uit de andere 
domeinen kunst en cultuur eerder en vaker 
betrekken bij hun zoektocht naar oplossingen en 
vooruitgang. Kunst en cultuur hebben namelijk 
meer te bieden dan verbeeldingskracht en 
creativiteit.
 

Proactief investeren
Cultuur is positieve impact. Vandaar dat wij 
er proactief in investeren. Dit doen we vanuit 
onze ervaring in het financieren van kunst- en 
cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau. Door 
andere domeinen te matchen met kunstenaars, 
designers en cultuurmakers. Door innovatieve, 
werkbare financieringsvormen te ontwikkelen. 
Door het definiëren van projecten op zowel 
artistiek als financieel niveau te ondersteunen. En 
door tools aan te reiken om impact zichtbaar en 
meetbaar te maken. Zo wordt Brabant mooier en 
beter.  
 
Frans van Dooremalen is directeur-bestuurder 
Brabant C

Economie en gezondheid, 
klimaat en energie, polarisatie en 
vertrouwen in de democratie: ook 
in Brabant zijn de maatschappelijke 
opgaven buitengewoon complex. 
Brabant C pleit voor een brede, 
sectoroverstijgende aanpak waarin 
kunst en cultuur een sleutelrol 
vervullen.

Positieve  
IMPACT is 
cultuur

Tekst: Frans van Dooremalen

RE:IMAGINE

RE:IMAGINE

RE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINERE:IMAGINE

YOURSELF

YOUR FUTURE

YOUR PLANS
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n Brabant is een provincie van creatieve gangmakers. 

Voorlopers in internationale topcultuur, uniek in Nederland 
en herkenbaar in de wereld. 

Als investeringsfonds voor kunst en cultuur zetten we 
creatieve makers en hun werk graag in de schijnwerpers. 
Zo geven we cultuur in en uit Brabant de extra aandacht 
die het verdient. 

In Fanzine lees, zie en ontdek je wat er cultureel in de 
provincie speelt, en waarom je dat beslist niet mag 
missen. Hier op papier, maar ook online: www.brabantc.nl.  
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WAS

SPACE
BETWEEN

US,

I  FELT SO
EMPTY...”

A LOVELETTER FROM YOUR 
FAVORITE M

“I’VE MISSED ALL 
YOUR UNSOLLICITED 
CRITICISM.”

“I MISS YOUR ELEGANT 
ROUTINES. WALK.STOP. 
PAUSE. STUMBLE OVER 
A  CHILD. GAZE. AND 
CONITNUE.”

“I’VE MISSED THE 
CROWDS PUSHING EACH  

OTHER JUST TO SEE A 
GLIMPSE OF MY ART.”

“THERE 
THIS“I’M MISSING 

MY VISITORS, 
MY LOVELY ART
ADMIRERS.” 

MUSEU
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