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Het leven is geven en nemen. Een kwestie van 
halen en brengen, zenden en ontvangen, goed 
doen en goed ontmoeten. In relaties tussen 
geliefden, in afspraken tussen ouders en 
kinderen, en in situaties op het werk of tussen 
zakenpartners.

In de kunsten is het niet anders. 
Inspiratie opdoen is het creatieve 
equivalent van nemen, halen, 
snuiven, van de ‘geest’ 
ontvangen zelfs. Om vervolgens 
te kunnen geven en de wereld 
te verrijken en verblijden 
met nieuw artistiek werk. 
Romantisch toch, als je het 
zo bekijkt.

Maar laten we het ook eens 
hebben over geld. En over andere 
middelen die nodig zijn om kunst 
en cultuur te maken, te delen en de 
wereld in te helpen. 

GEVEN nemen

In dit Fanzine praten we over de relatie tussen 
makers en begunstigers, kunstenaars en hun 
opdrachtgevers. Hoe werkt dat eigenlijk, 
creativiteit op (subsidie)aanvraag of kunst voor 
(boven) de bank? En wat betekent het als je 
moet geven en nemen in de wereld van kunst en 
cultuur? 

Een ding staat vast: in de verhouding tussen 
maker en begunstiger zijn beide gever en nemer. 
En precies daar wordt het interessant. Wat is 
het grotere goed van deze relatie van patroon 
en kunstenaar? Hoe heeft de samenleving, 
of in ieder geval een deel daarvan (Brabant, 
bijvoorbeeld), profijt van kunst en creativiteit in 
ruil voor…

Doe je mee?    
Team Brabant CGeven & nemen, the visual way: Daan Botlek
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8 Prikkelende kunst 
op de campus
De link tussen kunst en wetenschap 
wordt alsmaar relevanter. Hella 
Jongerius geeft met een weefwerk 
het startschot aan een ambitieus 
universiteitsproject.
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18 Vers van Brabantse 

bodem
Aan de academies in Brabant studeren jaarlijks 
tientallen studenten af met 
werk dat barst van de potentie.
 34 ‘We moeten het leven 

zien als een dans in 
plaats van als een race’
Rob Adams houdt niet van conventies. 
Hij puzzelt aan transformaties, pleit voor 
schoonheid en minder efficiency.

48 Na geven komt nemen
Dag Frans. Welkom Victoria.

44 De kunst van het 
opdrachtgeverschap
Rabobank en Building Balance over de 
meerwaarde van creatieven op en over 
de werkvloer.

33 Column: 
Levendig Brabant!
Alleen met een sterke cultuursector.

23 
It takes two  
to tango
Annemijn Rijk is choreograaf, maar ziet 
zichzelf als een nomade die door en 
tussen verschillende disciplines beweegt.

14 Kleurrijk Brabant op 
de muur
De grootste, de slimste, de meest 
historische.

28 Next level theater  
op locatie
Bureau Pees laat met theater zien 
dat ook de landbouwcrisis een 
identiteitscrisis is.

13 Geven & nemen,  
the visual way
Eén beeld zegt nog altijd meer dan 
duizend woorden. Vijf beeldmakers 
visualiseren het thema van dit 
magazine.

40 Trots op Draaimolen
Heleen Blanken en Albert van Abbe 
blikken vermoeid maar voldaan terug 
op zo veel meer dan dance alleen.
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Tekst: Grete Simkuté 
Beeld: Jongeriuslab

OEUVRE | installaties in situ Fondation Lafayete Anticipation (Parijs) - Gropius Bau (Berlijn) – TU/e (Eindhoven)1

Geen gesloten bolwerk van technologische kennis, 
nee: TU/e wil een open en toegankelijke community 
voor technologisch onderwijs en onderzoek zijn. 
Binnen deze wens passen ook de nieuwe plannen om 
de universiteitscampus te transformeren tot een heus 
kunstpark. Een campus die er niet alleen is voor studenten 
en medewerkers, maar die voor iedereen een bezoekje 
waard is. "Het is een hele bijzondere campus, die in de 
jaren vijftig en zestig werd ontworpen door architect Sam 
van Embden," vertelt Britte Sloothaak, kunsthistoricus 
en curator van de kunstcommissie TU/e. "Hij ontwierp 
de campus zo dat alle gebouwen ingebed zijn in een 
glooiend landschap, gelegen op vijf minuten lopen van het 
centraal station. Het gebied heeft verschillende functies, 
waaronder onderzoek en educatie. De inrichting van een 
openbaar kunstpark versterkt deze functies."

Een openbaar park vol 
intrigerende kunst voor 
iedereen: dat moet de campus 
van de Technische Universiteit 
in Eindhoven (TU/e) over vijf 
jaar zijn. Een in-situ weefwerk 
gemaakt door ontwerper Hella 
Jongerius geeft het startschot 
aan dit ambitieuze project.

Onderzoek als gemene deler
De link tussen kunst en wetenschap wordt alsmaar 
relevanter. “Beide gebieden kennen een sterke 
onderzoekscomponent,” stelt Sloothaak. "Het is 
interessant te bekijken hoe kunst kan bijdragen 
aan antwoorden op actuele vraagstukken in de 
samenleving, zoals op de vraag hoe technologie onze 
onderlinge relaties beïnvloedt. En dat is nog maar één 
voorbeeld, er zijn talloze kwesties te bedenken." De 
kunstwerken die de komende vijf jaar in opdracht van 
de TU/e gemaakt zullen worden, hebben wat Sloothaak 
betreft in ieder geval een sterk onderzoekend karakter 
gemeen. Mede op basis van dit criterium werd 
gekozen voor een eerste kunstwerk, de installatie die 
de aftrap geeft aan het nog verder te ontwikkelen 
kunstpark: Loom Room van ontwerper Hella Jongerius, 
die bekend werd door de bijzondere manier waarop 
ze industrie en ambacht, high- en lowtech, traditie 
en het hedendaagse combineert. In de ogen van de 
kunstcommissie sluiten deze eigenschappen perfect 
aan bij de visie van TU/e. 

Prikkelende kunst 
op de campus
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Weefgetouw van formaat
Met Loom Room onderzoekt Jongerius, die zelf 
afstudeerde aan Design Academy Eindhoven, 
3D-weeftechnieken en hun toekomstig potentieel. 
Sloothaak: "Dit onderwerp bevindt zich in het hart 
van Jongerius’ kunstpraktijk. Ze onderzocht deze 
weeftechniek al eerder in Martin Gropius Bau in Berlijn en 
Galerie Lafayette in Parijs. Met het werk bij de TU/e voegt 
ze er een nieuw hoofdstuk aan toe." 

Loom Room komt terecht in het te renoveren Neuron-
gebouw, het oorspronkelijk rekenkundig centrum. 
Hier zal Jongerius in een open ruimte een gigantisch 
driedimensionaal weefgetouw realiseren dat zich van 
boven naar beneden ontwikkelt. Met een hoogte van 
negen meter zal niemand om het kunstwerk heen kunnen, 
en dankzij de glazen gevel zal het ook (deels) van buiten te 
zien zijn. 

Computerprogrammering meets 
jacquard-weeftechniek

Bij de selectie van dit werk voelde de kunstcommissie 
een duidelijke match met de identiteit van het gebouw. 
"Het Neuron-gebouw is in de jaren zeventig oorspronkelijk 
gebouwd als de eerste, grote computerbehuizing," vertelt 
Sloothaak. "Wij wisten dat Hella Jongerius bezig was 
met weeftechnieken, en meer specifiek met de jacquard-
weeftechniek. Die geautomatiseerde weeftechniek kun je 
zien als een voorloper van de computerprogrammering. 
Het resultaat is een zeer complex weefsel. Het is 
mooi en logisch om die techniek terug te brengen in 
dit gebouw. Tegenwoordig huisvest het namelijk het 
TU/e-onderzoeksinstituut EAISI dat helemaal draait om 
kunstmatige intelligentie. Techniek, ambacht, beeldende 
kunst, bouwkunst: het zijn de sleutelwoorden van 
Jongerius’ praktijk én het Neuron-gebouw." Loom Room 
wordt vanaf februari gedurende drie maanden live en 
ter plekke geweven, in samenwerking met verschillende 
partners in de stad, zoals studenten van de TU/e en 
Design Academy Eindhoven. 

Denkstappen en materiaalmeditatie
"Het is voor Jongerius belangrijk om het proces achter 
een kunstwerk te tonen," legt Sloothaak uit. "Kunst komt 
niet zomaar uit het atelier gerold als iets moois om naar 
te kijken. Er zitten veel denkstappen in, die alsmaar 
doorgaan. Net als in de wetenschap." 

Studenten die interesse hebben in een uitwisseling in 
de vorm van een gesprek of een workshop, worden 
uitgenodigd zich aan te melden. "Het weven in Loom 
Room gebeurt heel traag, er wordt op een meditatieve 
en contemplatieve manier met het materiaal omgegaan. 
Het is een stil proces waarbij goed wordt nagedacht en 
gekeken. Deze verdiepende vorm van kennisoverdracht 
willen we voortzetten in bijvoorbeeld een-op-
eengesprekken met studenten die zich ertoe geroepen 
voelen," aldus Sloothaak. 

Transparantie ten top
Het aangaan van een dialoog met de omgeving en 
inzicht tonen in de eigen werkwijze: deze aspecten 
van Jongerius’ praktijk spraken de kunstcommissie 
erg aan. Paul Cornelissen (Fondsenwerving) voegt zich 
bij Sloothaak: "We wilden niet zomaar een bestaand 
kunstwerk aankopen en naar een plek transporteren. We 
waren juist erg onder de indruk van hoe communicatief 
en transparant Jongerius is. Ze blijft continu in gesprek 
over de stappen die ze aan het zetten is. We konden de 
hele tijd meekijken in haar hoofd. Dit past perfect bij het 
opengooien van de campus en het toegankelijk maken 
voor een groot publiek. De universiteit wil zeggen: kom 
kijken, kom ons bezoeken, gebruik onze gebouwen! 
Jongerius’ kunstwerk is ook in deze geest gemaakt."  
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Het resultaat geven we graag de ruimte. Vandaar 
dat je tussen de artikelen vers werk ontdekt van 
Loulou João, Inez van Vuren, Daan Botlek, Fynn 
van der Ziel en Fiona Lutjenhuis. Onze favoriet 
is van Loulou João en siert nu de cover. De 
beeldende reflecties zijn mede mogelijk gemaakt 
door Wobby.club (www.wobby.club). 

Eén beeld zegt nog altijd meer dan 1000 
woorden. Daarom vroegen we een aantal 
illustratoren en beeldmakers om het thema van 
dit magazine te visualiseren. Geven en nemen, 
give 'n' take: volledig naar eigen inzicht.

Daan Botlek 
www.daanbotlek.com

Fynn van der Ziel 
@fvanderziel

Fiona Lutjenhuis 
www.fionalutjenhuis.nl

Loulou João 
www.louloujoao.com

Inez van Vuren 
www.inezvanvuren.com

Duurzame investeringsmanier
Het is niet vanzelfsprekend om financiële steun te vinden voor een meerjarig 
kunstproject, maar het project van de TU/e is goed op weg. "De universiteit wil zelf 
fors investeren in het project, wat geweldig is," zegt Sloothaak. "Daarnaast heeft 
de universiteit, die mede is opgericht door Philips, van oudsher sterke banden 
met het bedrijfsleven – en dat willen we verder ontwikkelen. Ook zijn we van 
plan om een langdurige relatie aan te gaan met verschillende openbare fondsen, 
zoals het Mondriaan Fonds en natuurlijk Brabant C. Zo hopen we een duurzame 
investeringsmanier te vinden." 

Cornelissen prijst de gulle houding van Brabant C. "Dit fonds heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd waardoor het project in ieder geval van start kon. Het stelt ons in 
staat om over de langere termijn na te denken, we hoeven nu niet meteen alles te 
weten. Dat we tijd krijgen om te kunnen reflecteren op wat we hebben gedaan en 
om na te denken over wat we nog gaan doen, is geweldig én broodnodig. Ruimte 
krijgen om zorgvuldig te zijn, in plaats van gepusht te worden om een plan zo snel 
mogelijk op te leveren, is zeker niet vanzelfsprekend." 

Geen eenrichtingsverkeer
Dat fondsen enthousiast willen meewerken, heeft volgens Cornelissen te maken 
met de nieuwe invulling die het project geeft aan opdrachtgeverschap. "De 
TU/e pakt dat op een unieke manier aan. Het is anders dan bij een gemiddeld 
nieuwbouw- of renovatieproject, waarbij er op het laatst nog wordt gezegd: ‘oké, 
hier is nog wat geld voor een kunstwerk.’ Nee, hier is echt sprake van een dialoog 
met een kunstenaar wiens werk je waardeert in plaats van eenrichtingsverkeer of 
een bestelling." Ook Jongerius zelf speelt een rol binnen deze nieuwe definitie van 
opdrachtgeverschap, vindt Cornelissen. "Zij voert niet zomaar een opdracht uit. 
Ze stapt niet met een vooropgezet plan binnen, maar heeft oog voor de context.
En ze gaat de dialoog aan met de omgeving en de studenten."

Opdrachtgeverschap verbreden
Dat er voor de studenten een speciale rol is weggelegd, 
versterkt de unieke aard van dit project. "Het is niet 
enkel de curator die de beslissingen neemt," vertelt 
Sloothaak. "De studenten kijken ook mee. De Student 
Advies Organisatie (SAO) is bij elke stap van het proces 
nauw betrokken. Het hele proces is open: vanuit de 
TU/e als opdrachtgever, de kunstenaar zelf en voor 
alle betrokkenen. We zijn opdrachtgeverschap met dit 
project echt aan het verbreden, daar ben ik trots op."

Internationaal bereik
Hoe het kunstpark eruit komt te zien, zal in de komende 
vijf jaar duidelijker worden. Wel zijn Cornelissen 
en Sloothaak ervan overtuigd dat het kunstwerk 
van Jongerius een nieuwe impuls geeft aan de 
universiteitscampus, en dat die landelijk opgemerkt 
gaat worden. "Jongerius’ werk is wereldwijd te vinden 
in vele museumcollecties. Ze is een kunstenaar met 
een groot internationaal bereik en een gerenommeerde 
naam. Maar haar werk zit nog niet in veel Nederlandse 
collecties. We kunnen als land niet achterblijven," 
vindt Sloothaak. En dat het werk dan te zien zal zijn 
in Brabant, vindt de in het zuiden geboren Sloothaak 
fantastisch. "Hiermee verbreden we het creatieve veld 
en tonen we aan dat zo’n indrukwekkend werk echt niet 
alleen getoond kan worden in de Randstad. Dat we de 
ruimte krijgen om dit voor elkaar te krijgen, en op zo’n 
hoog niveau, is geweldig."

Geven & nemen, the visual way12
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Tekst: Twan Hofman

Moderne graffiti, met zijn oorsprong in subculturen 

als punk en hiphop, werd lange tijd bestempeld als  

vandalisme. Nu, jaren na de hoogtijdagen van de 

spuitbushooligans uit de jaren tachtig en negentig, 

is graffiti volwassen geworden. Geëvolueerd tot 

een meer geaccepteerde vorm van creativiteit 

en gepromoveerd tot tool voor onder meer 

opbouwwerkers en placemakers. Populair om de 

buurt extra kleur en energie te geven, of om het 

verhaal van de stad en zijn bewoners te verbeelden.

De vlucht uit Breda Blind Walls Gallery 

In Breda wordt met Blind Walls Gallery sinds 
2015 letterlijk gewerkt aan een museum 
op straat. Nationale en internationale 
straatkunstartiesten worden uitgenodigd om 
zich te laten inspireren door de (historische) 
verhalen van de stad. 

Verrijking van het straatbeeld
Dat resulteerde tot nu toe in zo’n 140 muurschilderingen. 
Geen lukrake creatieve uitspattingen, maar serieuze 
kunstwerken die na grondig onderzoeken en ontwerpen 
aangebracht worden ter verrijking van het straatbeeld, in 
samenspraak met gemeente en woningbouworganisaties, 
het stadsarchief en de bewoners van Breda. 

Terwijl een aantal van deze creaties alweer is verdwenen 
(er wordt wel eens een muur afgebroken), staan er voor 
volgend jaar weer nieuwe projecten op de rol. Blind Walls 
Gallery organiseert inmiddels een doorlopend programma 
met onder meer artists in residence, talentontwikkeling, 
stadsrondleidingen in verschillende talen, een webshop 
en (sinds dit jaar) een tweedaags filmfestival over 
straatkunst in Chassé Cinema. 

Enorme impact
Een van de meest in het oog springende werken van de 
afgelopen twee jaar is ‘De vlucht uit Breda’, gemaakt 
door TelmoMiel (Telmo Pieper en Miel Krutzmann) en 
gebaseerd op de evacuatie van 50.000 Bredanaars aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog. 

Hoewel de grootschalige volksverhuizing achteraf 
onnodig bleek – de stad werd door de Duitsers 
ingenomen zonder een schot te lossen – vielen er onder 
de vluchtelingen in totaal 104 slachtoffers. De impact 
was en is enorm: het is tot op de dag van vandaag een 
veelbesproken onderwerp, onlosmakelijk verbonden met 
de historie van de stad. 

Baken van en voor de stad
Ter herinnering is de evacuatie nu verbeeld in 
deze imposante muurschildering, waarvoor het 
kunstenaarsduo zich liet inspireren door het verhaal 
van evacuees Willem de Kok, zijn hoogzwangere vrouw 
en vijf kinderen. Het gezin dat tijdens de vlucht een 
veilig onderkomen zocht in een meisjesschool in het 
Belgische Sint Niklaas – maar besloot elders onderdak 
te zoeken omdat een meegereisde ezel hevig tegen de 
schuilplaats protesteerde – ontsnapte hier ternauwernood 
aan de dood, omdat het gebouw niet veel later werd 
gebombardeerd.

De voorstelling van het meisje met de ezelsoren, bloemen 
en vlaggetjes in de mural aan de Tuinzigtlaan vormt 
een symbolische verwijzing naar het verhaal van de 
historische evacuatie van 1940. Het maar liefst 27 meter 
hoge werk kwam in 2020 tot stand in samenwerking 
met Brabant Remembers, en wordt sindsdien door veel 
Bredanaars gezien als een baken van en voor de stad.
 
Meer info: 
www.blindwalls.gallery
www.telmomiel.com 

Graffiti, street art of murals? 
Hoe het ook heet, ook in 
Brabant wemelt het ervan. 
Breda, Den Bosch, Eindhoven 
en Tilburg hebben allemaal hun 
eigen graffitiprogramma en 
streetartcultuur. Helmond doet 
trouwens ook aardig mee: daar 
is nog niet zo heel lang geleden 
de grootste muurschildering 
van Nederland gemaakt. 
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Eindhoven de kleurrijkste Feest van bewegingTunnelvisie Simone Post voor Vlisco

Ook in en rondom Eindhoven wordt al jaren 
met streetart-kunstenaars gewerkt aan 
verbetering en verfraaiing van de openbare 
ruimte. Op initiatief van de gemeente werd 
in de lichtstad gestart met het project 
Tunnelvisie. 

Creatief met een positief effect
Hier is de insteek weliswaar creatief, maar niet per se 
vanuit historisch perspectief. In Eindhoven, dat een 
rijke geschiedenis in graffiti kent, onder meer dankzij 
de Berenkuil, waarin jaarlijks ook graffitifestival Step in 
the Arena plaatsvindt, draait het in de eerste plaats toch 
vooral om onderhoud en veiligheid. 

Tunnels, viaducten en spoorwanden (er zijn er in 
Eindhoven meer dan in andere Brabantse steden, omdat 
in de stad veel verhoogde infrastructuur is aangelegd), 
worden vaak als ongezellig of onveilig ervaren. Om daar 
verandering in te brengen, is de gemeente in 2016 gestart 
met een (tunnel)visie: wanneer een plek na verloop van 
jaren onderhoud nodig heeft, wordt deze met streetart 
getransformeerd tot een kunstwerk met een positief 
effect op de omgeving.

De kleurrijkste
Wat begon met een ode aan de ‘Silly Walks’ van de tv-
serie Monty Python in het Dommeltunneltje (John Cleese 
was zelf aanwezig om het te onthullen), heeft in zes jaar 
geleid tot tientallen fraaie schilderingen verspreid door 
de stad. Het lokale dagblad kopte onlangs naar aanleiding 
van het project zelfs: ‘Eindhoven nu ook de kleurrijkste’.

Van een ander kaliber is de recente 
transformatie van het hoofdkantoor 
van Vlisco in Helmond. Dat project 
staat in tegenstelling tot de 
initiatieven in Breda en Eindhoven 
echt op zichzelf. Een unicum dus.

2500 vierkante meter
Vlisco besloot ter ere van het 175-jarig 
jubileum het betonnen hoofdkantoor volledig 
in een nieuwe jas te steken. Simone Post, 
die ook werkzaam is als ontwerper voor het 
Helmondse bedrijf, kwam tot een idee in de 
geest van de levendige printontwerpen waar 
de stoffenfabrikant bekend om staat.

Het resultaat is de grootste muurschildering 
van Nederland, ruim 2500 vierkante 
meter groot. Een volledig met rollers en 
kwasten vervaardigd kunstwerk waaraan 
schilderscollectief De Strakke Hand (dat 
onder meer ook in Eindhoven actief was voor 
Tunnelvisie) onafgebroken drie maanden 
heeft gewerkt. 

De grootste uitdaging
De opdracht was even duidelijk als ambitieus: 
voorzie dat verschrikkelijke gebouw van een 
uiterlijk dat de missie van Vlisco met trots 
uitdraagt, om design en creativiteit centraal te 
stellen in alles wat ze doen. Maar ja, hoe pak 
je zoiets aan, op zo’n groot formaat?
 
Voor ontwerper Post, die vaak werkt met 
kleur en ‘zachte’ materialen, was de grootste 
uitdaging niet zozeer het beton, als wel de 
schaal van het project. Textiel, vloerkleden en 
interieurobjecten hebben een totaal andere 
verhouding, dit is zo enorm. Dus hoewel ook 
dit ontwerpproces begon met schetsen en 
tekeningen, moest het wel anders worden 
aangepakt dan ze gewend is. 

Opschalen voor impact
De Strakke Hand is vroeg in het proces benaderd voor 
advies. Hoewel het ook voor hen de grootste schildering 
ooit was, hebben zij ervaring met het werken in deze 
afmetingen, en dat was meer dan welkom. Snel werd 
duidelijk dat het ontwerp moest worden opgeschaald 
voor de gewenste impact. En dat de uitvoering heel 
systematisch aangepakt moest worden: eerst grof, laag 
voor laag, vlak over vlak, en uiteindelijk: strakke outlines. 

Het meeste is door de jaren heen goed gedocumenteerd. 
Luuk Hoevenaars fotografeerde zich lens, en tijdens 
grotere projecten zijn door de kunstenaars zelf timelapses 
gemaakt. Het beeldmateriaal is verenigd in een speciaal 
ontwikkelde app die geïnteresseerden ook rondleidt langs 
de openbare kunst. 

Overbruggen
Een van de meest opvallende creaties is de serie 
‘Overbruggen’, waarmee de makers vertelkracht willen 
geven aan de onzichtbare wereld van de Eindhovense 
hightechindustrie op viaducten in het noordwesten van de 
stad. 

Daar nemen de illustraties van Robin Nas je mee in de 
wereld van biomimicry (de wetenschap die voorbeelden 
uit de natuur gebruikt voor menselijke toepassingen); 
liet Johan Moorman zich inspireren door Yaskawa en 
Anteryon (bedrijven gespecialiseerd in het maken van 
robotarmen en lenzen); en werd met BioArt Laboratories 
samengewerkt aan een kunstwerk waarbij schimmels 
en bacteriën van buurtbewoners en ondernemers op 
grootformaat werden gevisualiseerd om diversiteit en 
inclusiviteit in de stad uit te dragen.

Meer info: 
www.eindhoven.nl
www.lukedaduke.nl 

 
Onderzoekend, spelenderwijs en in goede samenwerking 
mag het resultaat er zijn: ‘Fest of movement’ is letterlijk 
een feest van kleur en beweging, helemaal in stijl van 
Vlisco met het handschrift van Post. Niet voor niets werd 
het schilderwerk dit jaar genomineerd voor een Dutch 
Design Award in de categorie Best Commissioning. 

Meer info: 
www.simonepost.nl
www.vlisco.com
www.strakkehand.nl

Mural: Simone Post voor Vlisco | Foto: Ronald Smits

Foto: Luuk Hoevenaars

16

Brabant C Fanzine Issue 06

17



Visions of Kataro | Foto: Nicole Marnati

Foto: A
leksi M

alinen

Foto: Clara Gustafsson

Tekst: Anna van den Berg 
en Twan Hofman 

Brabant barst van aanstormend talent. 
Fanzine haalt vier opvallende krenten uit de 
pap. Werk van nieuwe kunstenaars en makers 
dat volgens ons meer ruimte verdient dan het 
tot nu toe inneemt en/of krijgt. 

Stadsmaquette 
tot nadenken

Thuisgevoel in 
documentairevorm

Design en onze toekomst: meer en 
meer ontwerpers zijn bezig met de 
planeet en de sociale kanten van 
het leven. En dan vooral in relatie tot 
(nieuwe) technologie. Jasper Bloem 
(1994) studeerde dit jaar af aan Design 
Academy Eindhoven met een visie op 
een stad van de toekomst. Een plaats 
waar mensen moeten samenleven, 
wonen en werken met kunstmatige 
intelligentie.

Familie en vrienden maken het verschil. Tot die 
conclusie kwam Ruben Groetelaars (1996) na het 
maken van zijn afstudeerfilm voor de kunstacademie 
van Breda. Een documentaire waarin de geboren 
Sevenummer, die zich al jaren thuis voelt in Tilburg, 
op zoek gaat naar een definitie, of beter gezegd, 
naar het gevoel van thuis. 

Met je hoofd in een wolk
Visions of Kataro is letterlijk een wolk op poten 
waarin je je hoofd kunt steken door op een op 
maat gemaakt, in hoogte verstelbaar trapje te 
gaan staan. Binnen zet je een hoofdtelefoon op 
en aanschouw je een maquette van Kataro, een 
stad in het jaar 2089. 

Tussen wieg en woonplaats
Wat Thuis Thuis Maakt is een roadmovie in afwisselend 
het Limburgse en Brabantse land – tussen wieg en 
woonplaats van de maker zelf, zeg maar. Gemaakt vanuit 
een oude pick-uptruck waarin regisseur Groetelaars en zijn 
cameraman Gijs Roozen tijdens het draaien min of meer 
leefden. 

Ze logeerden op parkeerplaatsen om erachter te komen 
wat het betekent om als vrachtautochauffeur soms weken 
van huis te zijn. En ontdekten wat het met je thuisgevoel 
doet als je leeft op een grote boerderij en in een rolstoel zit. 
 

Terwijl je luistert naar verhalen van bewoners, 
aanschouw je drie hyperdigitale, door artificial 
intelligence gecontroleerde stadsdistricten: 
woonwijken met parken, een industriële zone 
en de Xarga-enclave. Utopie of dystopie? Je 
zegt het maar…

Magie van het ambacht
Sciencefiction natuurlijk, fantasie. Of 
toch niet? Bloem wil met zijn fantasierijke 
miniatuurwereld toeschouwers (en -hoorders) 
laten nadenken over onze relatie met en 
verhouding tot de steeds verdergaande 
digitalisering. 

Tegelijkertijd is Visions of Kataro een 
eigentijdse ode aan het maken van 
schaalmodellen en maquettes. Met zijn 
mysterieuze ontwerp wil Bloem naar 
eigen zeggen de magie van het ambacht 
terugbrengen. Een magie die ook tot 
uitdrukking komt in de stadgids van Kataro 
die verscheen bij de presentatie tijdens de 
Graduation Show op Dutch Design Week.

www.jasperbloem.world 
@jasperbloem.world
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Foto: Kurt van der Elst

Foto: Kurt van der Elst

Still uit Wat Thuis Thuis Maakt

Foto: Joost van den V
elden

Vertoond en bekroond
De ruim twintig minuten durende documentaire werd dit 
jaar vertoond in De Cacaofabriek, Chassé Theater en is 
in december te zien op Limburg1. Ook won de film twee 
prijzen: Beste afstudeerfilm in de categorie documentaire 
tijdens De Nacht van het Witte Doek, en Beste Nieuwe 
Maker van het Limburg Film Festival. 

Ruben Groetelaars is behalve als regisseur ook actief als 
fotograaf, videoclipmaker, dj en organisator van zijn eigen 
evenement Break Even in Club Smederij (Tilburg).
 
www.rubengroetelaars.nl
@rubengroetelaars

De dansperformer 
ontketend

Vervreemding 
verbeeld

Experimenteren met licht, teksten 
schrijven en voordragen, onderzoek 
doen naar het begrip 'tijd': niet 
direct waar je aan denkt bij dansen. 
Toch is het voor performer en 
choreograaf Izah Hankammer (1995) 
onvoorstelbaar om die facetten niet 
op te nemen in haar werk. Sinds 
haar afstuderen aan Fontys Dance 
Academy in Tilburg rekt ze de 
grenzen van dans op met het ene na 
het andere interdisciplinaire project. 

Een staafmixer, een stuk van 
een wijnrek, een oude joystick. 
Fedrik Vaessen (1994) maakt 
sculpturen van alledaagse dingen 
die je zomaar op zolder of op de 
schroot kunt tegenkomen. Met zijn 
bijna dadaïstische werken wil hij 
toeschouwers vooral anders naar de 
wereld laten kijken. 

Super exciting
Zien we dansers als gereedschap in dienst van een 
choreograaf of als kunstenaars die autonoom werk 
creëren? Hankammer doet het laatste, en zo kwam de 
van oorsprong Filipijnse na een soort 'educatieve tour' 
door Europa – van Berlijn via Keulen naar Florence – 
uiteindelijk terecht in Tilburg, of all places.

Hier legt de dansopleiding nadruk op het 
kunstenaarschap van dansers. "Dansen is altijd een 
uitwisseling tussen verschillende mensen, tijdens het 
creatieproces én in de uitvoeringen. Het hele idee van 
samenwerken en cocreëren is voor mij super exciting. 
Ik voed me graag met de passie en expertise van 
andere makers en kunstenaars."

Dansen zonder grenzen
Uit de diversiteit van haar projecten blijkt dat ze 
zichzelf niet begrenst. Met artistiek partner Lucas 
Devroe startte ze moOv, waarmee ze via en met 
beweging individualiteit onderzoekt. Ze werkt en 
treedt ook op met het in Eindhoven gevestigde 
United-C en het Vlaamse Action Zoo Humaine.

Tot januari is Hankammer nog als performer (met 
elektrische gitaar) te zien in Woman in E van Ragnar 
Kjartansson bij Museum De Pont.

www.izahhankammer.com
@izah.hankammer

Epoxyklei, bijenwas, keramiek 
Vaessen maakt illustraties, etsen, soms ook videowerken, 
maar (vooral) sculpturen. Pillar, shrine and other beings, 
het werk waarmee hij in 2022 afstudeerde aan St. Joost in 
Breda, doet nog het meest denken aan twee totempalen. 
Elk met een wel heel eigentijdse vorm, in een sterk 
grafische vormtaal. 
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Pillars, shrine and other beings | Foto: Robert Glas

Beide zijn opgebouwd uit ‘gevonden voorwerpen’. 
Uitgangspunt voor de een was een koelingselement; voor 
de ander een elektromotor. Van daaruit ontsproten in 
acht maanden tijd twee moderne artefacten, naar boven 
en naar beneden, tot wel drie meter hoog. De afwerking 
met onder meer epoxyklei, bijenwas en keramiek geeft de 
pilaren een extra vervreemdend effect. 

Nieuwe culturele betekenis
Vaessen verbeeldt organismen waarin verschillende 
herkenbare en minder herkenbare objecten zijn 
losgeweekt van hun functionaliteit en samensmelten 
tot een nieuwe culturele betekenis. Met de suggestieve, 
symbolische ondertoon van zijn werk schept hij chaos 
en roept hij vragen op in deze wereld waarin wij willen 
controleren en denken te kunnen verklaren. 

Direct na zijn afstuderen kregen de hybridesculpturen een 
vervolg in een residencyproject waarbinnen twee andere 
pas afgestudeerden (Kelly Christogiannis en Loran van 
de Wier) een maand lang experimenteerden met oudere 
alumni van St. Joost, om samen toe te werken naar de 
gezamenlijke tentoonstelling BIJ/NA, die in de zomer te 
zien was in de Stadgalerij van Breda.

www.fedrikvaessen.com
@fedrik____vaessen

Annemijn Rijk | Foto: Willeke Machiels

Tekst: Grete Simkuté

Het menselijk lichaam: daar begint en 
eindigt de kunstpraktijk van Annemijn 
Rijk. De choreograaf is gefascineerd 
door de verhalen die in onze lichamen 
schuilgaan. In haar meerjarig project 
Body of Art onderzoekt ze hoe mensen 
vandaag de dag hun lichamen ervaren. →
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Maar liefst tien jaar heeft Annemijn Rijk uitgetrokken om haar project  
Body of Art te maken. De Bredase choreograaf raakte enkele jaren gele-
den in de ban van het gelijknamige boek Body of Art (Phaidon, 2015), dat 
ze zag liggen in een museumwinkel. Dit boek verzamelde kunst waarbij 
het lichaam centraal staat en deelde die werken in op basis van tien 
thema’s. "Dat vond ik zo’n goed idee," vertelt ze. “Op dat moment in mijn 
loopbaan zocht ik naar houvast. Ik struikelde van project naar project en 
zocht naar een manier om te maken wat ik wilde. Ik realiseerde me dat 
ik die tien thema’s zelf kon gaan onderzoeken: wat betekenen ze in deze 
tijd? En wat betekenen ze voor mij? Aan de hand daarvan wilde ik werk 
maken: één thema en dus één werk per jaar. Dus ja, hier ben ik de komen-
de tijd nog wel zoet mee." 

Vallen, opstaan en overleven
Dat Rijk als choreograaf is afgestudeerd, betekent niet dat alle producties 
van haar Body of Art dansvoorstellingen zullen zijn. De thema’s worden 
steeds vanuit het lichaam benaderd, maar de vorm ligt open. Voor het 
eerste hoofdstuk experimenteerde ze met een cross-over tussen dans 
en film: Re:Born werd een dansfilm rond het thema van 'the abject body’ 
(het verworpen lichaam). "Met dit project, gemaakt in samenwerking met 
regisseur Fleur Bax, wilde ik het overlevingsinstinct vangen in het lichaam. 
Ik vroeg me af hoe mensen hun kracht terugvinden in hun lichaam nadat 
het iets zwaars heeft meegemaakt. Ik interviewde vrouwen die zich hun 
lichaam weer eigen moesten maken na een auto-ongeluk, misbruik of een 
miskraam. In die tijd zag ik ook een video van de geboorte van een giraffe: 
die komt letterlijk met een klap de wereld in en leert, met vallen en op-
staan, op eigen benen te staan. Deze twee verhaallijnen, van de vrouwen 
en de giraffe, vormden de basis voor een choreografie." 

De kijker sturen
Dat ze ervoor koos deze choreografie in de vorm van een film te bren-
gen, en niet als dansvoorstelling op een podium, heeft wat Rijk betreft 
te maken met het communicatief potentieel van dat medium. "Naarmate 
ik langer werkte als choreograaf, kreeg ik steeds meer met bepaalde 
spieren onder de huid, met het zweet en de ademhaling. Dus met de pure 
expressie van het lijf, en niet zozeer met danstechnieken of de esthe-
tiek. De klassieke vorm van een dansvoorstelling op het toneel was niet 
toereikend; het publiek zit simpelweg te ver weg om het lichaam goed te 
kunnen zien. Met een film kun je erop inzoomen: je stuurt kijkers in wat 
ze zien." Re:Born is al 92 keer vertoond in zestien verschillende landen, en 
de film won prijzen op filmfestivals in de Verenigde Staten, Noorwegen en 
Libanon. 

Oude pijnen
Voor het tweede deel van Body of Art richtte Rijk zich op het the-
ma 'the absent body' (het afwezige lichaam). Hoe we omgaan met 
trauma’s en oude pijnen die nog lang in het lichaam kunnen doorleven, 
vormde de basis voor een theatervoorstelling met dans en tekst. "Een 
mannelijke danser voert op het toneel een choreografie uit. Hij laat 
zich leiden door de stem van een vrouw die we horen maar niet zien," 
vertelt Rijk. "Zij spreekt zijn lichaam aan, waardoor hij steeds door 
verhalen moet bewegen die in zijn lichaam opgeslagen en verscholen 
liggen. Het publiek speelt ook een actieve rol. Bezoekers zitten op het 
podium in een cirkel rondom de danser. 
Ze sluiten hem in, omarmen hem als het 
ware." 

Rijk maakte zowel de choreografie als de 
tekst voor deze voorstelling. "De tekst 
was erg persoonlijk, daar zat echt geen 
laagje vernis overheen. Het was doodeng 
om het te tonen. Ook voor mij was het 
een proces waar ik doorheen moest."

Male gaze
Voor het derde en meest recente project zoomde Rijk met een dansinstal-
latie in op de male gaze, het patriarchaat en het kapitalisme. "Woman’s 
work is gebaseerd op mijn eigen ervaringen als danser. Ook ik kreeg te 
maken met de mannelijke blik. Hoezo is dit nog steeds de gangbare manier 
van kijken, vroeg ik me af. En welke andere manieren van kijken zijn er?" 
Geïnspireerd op het thema 'beauty' laat Rijk zes vrouwelijke dansers en 
performers op grote hoogte over een smalle, stalen balk lopen. De balk 
is als een onmogelijke catwalk waar vrouwen concessies moeten doen in 
hun manier van bewegen om er niet vanaf te vallen: een metafoor voor de 
nijpende structuren in onze maatschappij. Dit verhaal wordt verteld in zes 
films die, geïnstalleerd en verspreid door de ruimte, een beeldend kunst-
werk vormen.

"Dat vond ik zo’n goed idee," vertelt ze. “Op dat m
oment in mijn loopbaan zocht ik naar houvast. Ik struikelde van project naar project en zocht naar een m
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Woman’s Work (2022) I Foto: Loet Koreman

Annemijn Rijk | Foto: Willeke Machiels
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Eigen voorwaarden
Ook al heeft Rijk niets te klagen over de partijen die met 
haar willen samenwerken, het blijft voor haar moeilijk dat 
andere mensen bepalen of je de volgende stap in je car-
rière kunt zetten. "Dat is de andere kant van de medaille. 
Juist daarom ben ik erg ondernemend. Ik zoek mijn eigen 
zakelijke partners en subsidies en ik weet: ik ga dit sowie-
so doen. Dat is anders dan alleen maar werk maken voor 
of in opdracht van partijen die zeggen: met dit geldbedrag 
mag jij nu dit voor ons doen. Ik schep liever mijn eigen 
voorwaarden en zoek mensen die daarbij passen."

Tot nu toe heeft ze weinig concessies hoeven doen in haar 
werk. Het helpt, denkt ze, dat ze erg duidelijk weet wat ze 
wil en daaraan vasthoudt. "Zo word je geen speelbal van 
de plek waar je iets komt brengen." En, voegt ze als tip toe 
aan andere makers: "Wees zuinig op jezelf. Als het aan-
komt op geven en nemen: wij makers geven de hele tijd. 
Maar geef ook aan jezelf. Zo houd je het leuk voor jezelf."

Maken met behoud van identiteit
Ook in de overige zeven hoofdstukken van Body of Art hoopt 
Rijk deze multidisciplinaire werkwijze toe te passen. "Ik zie 
mezelf als een nomade die door en tussen verschillende dis-
ciplines beweegt. Ik neem mee wat ik kan leren en laat steeds 
iets van mezelf achter als choreograaf. Daar word ik een rijke-
re maker van, één die zich hopelijk goed kan aanpassen aan 
nieuwe omgevingen zonder haar identiteit kwijt te raken." 

Niet alleen op creatief vlak hanteert Rijk een brede blik, ook 
wanneer het aankomt op de zakelijke kant zoekt ze steeds 
naar nieuwe mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. "Toen 
ik Body of Art bedacht, zocht ik naar manieren om werk te 
maken dat ik zelf graag wilde maken. Niet meer in opdracht 
werken en me moeten aanpassen aan projectsubsidies om 
te kunnen overleven, maar mezelf de ruimte geven om iets 
substantieels te maken." 

Verankerd nomadisme
Van Fonds Podiumkunsten ontving ze een subsidie onder de 
nieuwe makersregeling. "Dankzij deze rijkssubsidie heb ik de 
kans om me gedurende twee jaar verder te ontwikkelen, dat 
is geweldig. Daarbij worden mijn zakelijk leider Laura de Vos 
en ik gecoacht door de artistieke en zakelijke leiders van onze 
partners, Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg en het Chassé 
Theater in Breda. En ik mag er mijn werk tonen, repeteren in 
de zalen, try-outs doen. Het is een erg intensieve, waardevolle 
samenwerking." 

Rijk is maar wat blij met de ondersteuning: "Als jonge maker 
krijg je bijna nooit de kans om langer aan één project te wer-
ken. Dit geeft een stukje verdieping." In het nieuwe jaar gaat 
ze ook samenwerken met het Stedelijk Museum in Breda, een 
nieuwe partner waardoor het project hopelijk nog grotere 
vleugels krijgt die ze kan uitslaan naar de rest van het land en 
Europa. "Ik zie een werkvorm voor me die ik graag ‘verankerd 
nomadisme’ noem. Idealiter zou ik rondtoeren met voorstel-
lingen en voor langere tijd op een plek blijven, waar ik dan 
workshops of uitleg over mijn werk kan geven. Zo wordt het 
contact met het publiek duurzamer.""I
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Annemijn Rijk | Foto: Willeke Machiels

Geven & nemen, the visual way: Fynn van der Ziel
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Tekst: Brigitte de Swart

— Peter Dictus, Bureau Pees

Next level theater  
op locatie:

De theatervoorstelling Iets met boeren volgt een boerenechtpaar in 
Brabant. De 55-plussers hoopten het te kunnen uitzingen tot aan 
hun pensioen, maar de steeds strengere overheidsmaatregelen en 
de torenhoge investeringen doen hen de das om. Opvolging is er 
niet – hun kinderen zien niets in overname – en voor de zoveelste 
keer het bedrijf veranderen is geen optie. Met de voorstelling weet 
Bureau Pees, productiehuis voor sociaal-artistiek theater, in één gezin 
het conflict van de agrarische sector te vangen. Al in de eerste tien 
minuten ontvouwt zich een herkenbaar drama. “Het publiek wordt 
onmiddellijk bij de strot gepakt,” zegt Dictus. 

Polarisatie bestrijden
Doel van de productie is bezoekers met elkaar aan de praat krijgen en 
zo de polarisatie in het landbouwdebat bestrijden. Het stuk wordt op 
meerdere boerderijen in Brabant uitgevoerd met professionele acteurs 
en boeren en inwoners uit de dorpen. “Het is misschien niet eens onze 
mooiste voorstelling, maar wel een heel effectieve,” aldus Dictus. “Na 
een van de voorstellingen sprak ik een actievoerder van Extinction 
Rebellion. Met tranen in haar ogen vertelde ze dat ze zich kapot 
schaamde. Ze beschouwde boeren altijd als de grote vijand, maar zag 
nu in dat er een menselijk verhaal achter schuilgaat.”

Boeren en burgers
Bureau Pees ontwikkelde het format in 2019 voor FoodUp Brabant, 
toen nog onderdeel van het provinciale programma Landbouw en 
Voedsel. De opdracht was om boeren en burgers dichter bij elkaar te 
brengen. Er was budget en de gemeenten Sint Anthonis en Reusel-De 
Mierden wilden meewerken. Samen ontwikkelden de partijen een pilot 
om die vervolgens groter uit te rollen. “Het werken in opdracht is me 
niet vreemd,” vertelt Dictus. “Als producent loop ik altijd op de troepen 
vooruit. Ik zorg ervoor dat de makers zo min mogelijk last hebben 
van eindeloze overleggen en voorbereidende gesprekken. Dat ik tig 
vergaderingen heb gehad met ambtenaren en wethouders is voor hen 
niet relevant. Het is lastig dat het proces soms zo stroperig verloopt, 
maar het is zoals het werkt. Het is al knap dat opdrachtgevers 

uit hun comfortzone stappen en zich begeven in een volslagen 
onbekende wereld met onmeetbare uitkomsten.” Of de 

opdrachtgever inhoudelijk iets in te brengen heeft? 
“Nee,” is het stellige antwoord. “Dat is geen optie. Het 

is en blijft onze voorstelling.”  

‘Knap dat opdrachtgevers zich begeven in een volslagen onbekende wereld’

Iets met Boeren | Foto: Rob ten Broek

Iets met Boeren | Foto: Rob ten Broek

De boer is het beu: te hoge kosten, 
te lage prijzen, te weinig waardering 
en telkens weer nieuwe regels. De 
theaterproductie Iets met boeren 
van Bureau Pees laat zien dat de 
landbouwcrisis ook een identiteitscrisis 
is. Voor de nieuwe reeks voorstellingen 
zijn ZLTO en HAS green academy 
cofinanciers. Hoe het als creatief is 
om in opdracht te werken? “Je moet 
je de vraag van de ander eigen zien te 
maken én je grenzen aangeven,” aldus 
artistiek en zakelijk leider Peter Dictus.
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Theater dat klopt
Onlangs kreeg de theaterproductie als ‘Matching impactproject’ 
– een project dat bijdraagt aan het bespreekbaar maken van 
maatschappelijke vraagstukken met inzet van kunst en cultuur – een 
financiële injectie vanuit Brabant C. De ZLTO (Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie) trad op als subsidieaanvrager en is net als 
HAS cofinancier van de nieuwe reeks voorstellingen. Mark de Jong, 
specialist public relations bij ZLTO, is laaiend enthousiast over Iets met 
boeren. “De storyline, de interactie, het feit dat het ter plaatse wordt 
gespeeld met lokale mensen: dit is next level theater op locatie en 
klopt aan alle kanten.”

In het hart
De land- en tuinbouworganisatie zet vaker theaterproducties in om 
boerenproblematiek voor het voetlicht te brengen. “Het is een duur 
medium, maar het raakt wel direct in het hart,” zegt De Jong. “Zeker 
op locatie werkt theater voor ons als een schroevendraaier tussen 
boer en burger. We boren er weer een andere doelgroep mee aan 
dan de mensen die in de boerderijwinkels komen. En het delen van 
dilemma’s helpt om de ambivalentie bij consumenten te doorbreken. 
De boer mag geen megastal, maar jij eet wel kiloknallers. Door dit 
soort knelpunten op een theatrale manier te brengen, breng je iets 
teweeg. Je moet, zeg maar, voor je ballen worden geschopt, anders 
gebeurt er niks.”

Beetje boerenmoe
Peter Dictus denkt dat ZLTO met de theaterproductie 
een cadeau heeft gekregen. “De organisatie krijgt een 
kant-en-klaar bewezen product in handen, dat inzicht 
verschaft in de positie van veel boeren. Het publiek is 
namelijk een beetje boerenmoe, als je het mij vraagt. Met 
de gewelddadige protesten is er veel krediet verspeeld. Onze 
voorstelling kan eraan bijdragen dat boeren en niet-boeren weer wat 
dichter bij elkaar komen. Wat we proberen is mensen ontvreemden 
van hun eigen gelijk. We hopen dat ze na het zien van de voorstelling 
een beetje van hun stuk zijn gebracht.”

Heel bewerkelijk
Vanuit diverse kanten is ZLTO al benaderd om de voorstelling bij te 
wonen. Collega’s uit Friesland, het agrinetwerk van het CDA; ze staan 
te popelen om Iets met boeren mee te maken. “We hebben ook het 
hoofdbestuur van de Boerenbond in Vlaanderen uitgenodigd, daar 
speelt dezelfde problematiek als hier,” aldus De Jong. Het grote 
voordeel van de theaterproductie is volgens hem ook meteen een 
nadeel: de voorstelling is heel bewerkelijk en bereikt een relatief 
klein publiek. “Ik zou willen dat zeventien miljoen Nederlanders de 
voorstelling kunnen zien. In de vorm van een film zouden we met dit 
verhaal een groot publiek kunnen bereiken, maar film is weer te koud. 
Je wilt dit zelf kunnen ervaren. Ik weet nog niet hoe, maar we gaan er 
iets op vinden.”

Beleving
Ook HAS green academy ziet in de theatervoorstelling een enorme 
potentie. Liz Chermin, lid van het college van bestuur, zag het stuk 
en stelde voor om het in huis te halen. Dat gaat gebeuren: er worden 
onder medewerkers, docenten en studenten zo’n twintig spelers 
geworven, die samen met professionele spelers aan de slag gaan. 
Tijdens het Hemelvaartsweekend in mei staan ze dan twee keer 
per dag op de planken. Die spreekwoordelijke      planken liggen bij 
voorkeur in het boerenbedrijf van een van de docenten, zegt Nicole 
Toebast, manager Marketing en Communicatie. “Het gaat om de 
beleving. De voorstelling heeft de meeste impact als het stuk tussen 
de hooibalen wordt opgevoerd.”

‘Zeker op locatie werk
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hroevendraaier tussen boer en burger’

Iets met Boeren | Foto: Rob ten Broek

Iets met Boeren | Foto: Rob ten Broek

— Mark de Jong, ZLTO
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— Nicole Toebast, HAS green academy

Brabant!
Levendig 

In mijn werk en als liefhebber kom in aanraking met 
verschillende vormen van kunst en cultuur. Zo was ik 
afgelopen maand op bezoek bij beeldend kunstenaar 
Thijs Slegers, bezocht ik een voorstelling van het Matangi 
Quartet en was ik op lichtfestival GLOW. 

Hoe verschillend ook, bij allemaal voel en beleef ik dat 
wat kunst en cultuur voor mij zo waardevol maakt: het zet 
je aan het denken, laat je grenzen verleggen en nodigt 
uit om het onbekende te verkennen. Bovendien weet de 
sector, zeker in deze tijd van polarisatie, mensen weer te 
verbinden. Dat vind ik zo’n wonderlijke kracht. 

Helaas zijn kunst en cultuur de afgelopen jaren ontzettend 
hard geraakt. Eerst door covid, nu ook nog door de 
energiecrisis. De impact ervan is zo groot dat de sector 
er bijna letterlijk door is ontwricht. Dat realiseer ik me 
als gedeputeerde als geen ander. Ik wil benadrukken dat 
we in ons Uitvoeringsprogramma 2023 terdege rekening 
houden met de recente tegenslagen.

Toch ben ik er ook in deze roerige periode van overtuigd 
dat kunst en cultuur ook in de toekomst de nodige 
inspiratie, verrassing en verwondering kan en zal bieden. 
Op alle niveaus en over de volle breedte, zowel kwalitatief 
als kwantitatief, met zowel voldoende voorzieningen als 
een divers aanbod.

Een sterke en gezonde kunst- en cultuursector is 
essentieel voor een provincie waarin iedereen fijn kan 
wonen, werken en recreëren. En met Levendig Brabant 
2030* stellen we alles in het werk om te koesteren wat 
goed is en goed werkt. Tegelijkertijd willen we ook nieuwe 
accenten leggen. Door krachten te bundelen, met meer 
ruimte voor slimme cross-overs en oog voor eigenheid 
van alle betrokkenen, zijn we in staat de maatschappelijke 
impact van de kunst- en cultuursector te vergroten. 

Zo gaan we allemaal vooruit. Zo werken we samen aan 
een nog levendiger Brabant! 
 
— Stijn Smeulders, Gedeputeerde van onder meer 
Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd
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Dialoog aanzwengelen
Dat is ook precies wat kunstenaars kunnen betekenen voor de grote 
maatschappelijke opgaven: de problematiek zichtbaar maken en de 
dialoog aanzwengelen. Toebast: “Je hoeft het niet met elkaar eens te 
zijn, maar openstaan voor andere opvattingen is cruciaal, zeker ook in 
de groene sector. Die competentie willen we onze studenten echt bij 
brengen. Daarom moet de dialoog als rode draad door ons onderwijs 
heen gaan lopen.” 

Haal kunstenaars in huis
Net als Mark de Jong van ZLTO vindt ze het zonde dat de voorstelling 
maar een beperkt publiek bereikt. Het stuk opnemen zodat meer 

studenten en docenten het kunnen zien, is een optie. “We zijn ook 
aan het bekijken hoe we dialogen zichtbaar kunnen maken in 

de school. Samen met studenten en docenten gaan we 
de HAS Huiskamer inrichten: een inspirerende plek die 

de ontmoeting faciliteert en uitnodigt tot een goed 
gesprek.” Wat Toebast andere onderwijsinstellingen 

en organisaties wil meegeven? “Haal kunstenaars 
in huis en laat je verrassen door wat ze voor 
je kunnen betekenen. Het verrijkt je eigen 

denkbeeld enorm en ze kunnen je echt iets 
verder brengen.”

www.bureaupees.nl

‘H
et niet-bespreekbare wordt bespreekbaar’

Pijnpunten
Volgens Toebast is Iets met boeren precies wat de hogeschool nodig heeft om een 
brede dialoog op te starten over agro, food en leefomgeving. Binnen het palet aan 
opleidingen zijn de denkbeelden en perspectieven namelijk niet altijd dezelfde. Als 
voorbeeld noemt Toebast de stikstofproblematiek. “Hoe ga je daarmee om? In plaats 
van een richting te kiezen willen we met elkaar de verschillende perspectieven en 
invalshoeken verkennen. De theaterproductie maakt de pijnpunten van de huidige 
landbouw tastbaar en is een fantastische manier om het gesprek aan te gaan. Het gaat 
om een bloedserieus thema, maar de kakofonie aan meningen wordt op een luchtige 
manier neergezet en daardoor wordt het niet-bespreekbare bespreekbaar.”

In Levendig Brabant 2030 lees je hoe de provincie 
met erfgoed, sport, vrije tijd en – niet in de laatste 
plaats – kunst en cultuur voortdurend werkt aan 
een aantrekkelijk Brabant voor iedereen. 

Het nieuwe beleidskader wordt in december 2022 
vastgesteld door Provinciale Staten. In het tweede 
kwartaal van volgend jaar legt Gedeputeerde 
Staten vast welke budgetten er beschikbaar zijn 
voor de kunst- en cultuursector in de periode 
tussen 2024 en 2027.

Iets met Boeren | Foto: Rob ten Broek

Foto: Eddie de Mol
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Tekst: Niels Guns

In acht ‘World Design Embassies’ buigen 
ontwerpers zich over maatschappelijke 
uitdagingen en vooral de oplossingen 
daarvoor. Fanzine sprak met Rob Adams, 
curator van de Embassy of Urban Mobility. 
“In onze wereld is efficiencydenken 
zó dominant geworden. Ik krijg het er 
helemaal benauwd van.” 

Als je even met Eindhovenaar Rob Adams spreekt, heb je al gauw in 
de gaten dat hij niet houdt van conventies. Net zomin heeft hij iets 
op met systemen waarin onze samenleving soms gevangen lijkt te 
zitten. Met zijn strategie- en innovatiebureau Six Fingers puzzelt hij op 
transformatie. Hij zoekt naar manieren van leven die meer geluk geven. 
Zo ook als curator van de ‘Embassy of Urban Mobility,’ een van de acht 
World Design Embassies die opereren onder de paraplu van Dutch 
Design Foundation (de organisatie achter onder meer de jaarlijkse 
Dutch Design Week). Hoe we afkomen van het vastgeroeste systeem 
waarin de auto dominant is en een groot deel van het straatbeeld 
opslokt, is een van de centrale vragen waar Adams zich als curator 
mee bezighoudt. 

Eigenlijk is dat vreemd. We zijn als mens best slim. Althans, we 
kunnen hele bijzondere dingen maken en ontwikkelen. Maar op een 
rudimentair niveau lijkt wat jij aanstipt te ontbreken. Veel mensen 
voelen dat volgens mij ook zo. Hoe verklaar je die tegenstelling?

“Nou, op de eerste plaats zou ik de mens niet als een slim organis-
me willen betitelen. We zijn enigszins slim. We hebben de eigen-
schap dat als we eenmaal in een systeem vastzitten, we niet meer 
kunnen bedenken hoe dat systeem om ons heen gevormd is. Zo 
namen de keizers in het oude Rome beslissingen met behulp van 
vliegpatronen van vogels. Op basis daarvan ging je toen een be-
langrijke veldslag aan of juist niet. Dat vinden we nu totaal absurd. 
Maar voor hen was dat dé manier. Vervolgens werden in de middel-
eeuwen alle beslissingen genomen aan de hand van de bijbel. Ook 
daar stellen we nu vraagtekens bij. Nu beslissen we op basis van 
een euro- of dollarteken. Dat is ook gewoon maar een constructie 
die zich om ons heen heeft gevormd.” 

 
Die dus ook aan verandering onderhevig is. 

“Ja, absoluut is die aan verandering onderhevig. Ik ga er niet van uit 
dat beslissen op basis van vooral geld over vijfhonderd jaar nog de 
meest dominante manier van denken is. Je ziet ook 
wel dat het groeien om het groeien steeds meer 
onder druk staat. Daar heb ik het ook over in mijn 
nieuwe boek dat in december verschijnt. Groei om 
te groeien is de ideologie van de kankercel. Zonder 
dat je het doorhebt, gaat je lichaam kapot aan dit 
soort groei.” 

 
En daar kom jij met de Embassy of Urban Mobility 
om de hoek kijken, om die verandering op gang te 
brengen in de manier waarop we ons verplaatsen? 

“Ja, en dat is nodig ook. Volgens mij moeten we het 
leven
zien als een dans in plaats van als een race. Bij een 
dans zeg je ook niet: over drie minuten moet ik 
precies op dat punt zijn aangekomen. Dat maakt 
geen reet uit. Het gaat om wat je beleeft tijdens het 
dansen. Volgens mij zijn we het dansen verleerd en 
zijn we allemaal in een of andere sprintrace beland. 
Vandaar ook mijn pleidooi voor meer schoonheid 
en minder efficiency.” 

 

 
Je pleit vaak voor meer schoonheid en minder efficiency in 
onze maatschappij. Wat bedoel je daarmee? 

Rob Adams: “We zijn als maatschappij helemaal doorgesla-
gen om systemen zo efficiënt mogelijk te maken. We vragen 
ons niet meer af of die systemen ook echt iets bijdragen aan 
ons levensgeluk. We blussen brandjes van allemaal huisjes 
die in de fik staan, zonder te weten of we die huizen über-
haupt wel willen behouden. Als ik ooit tachtig jaar oud zou 
mogen worden, hoop ik niet dat ik terugkijk op een leven 
dat ik op een zo efficiënt mogelijke manier heb ingericht. 
Volgens mij heb ik dan nogal wat afslagen gemist. Mooie 
dingen kunnen vaak niet ontstaan als je zo efficiënt mogelijk 
bezig bent. Maar zo is onze maatschappij wel ingericht.” 
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Krijg jij dit makkelijk over de bühne bij mensen die hier beleid op 
maken? 

“Langzaamaan wel, maar ook heel vaak niet. Dan krijg ik te horen: 
‘Leuk idee. Leuke benadering, hoor. Maar het kan niet. Werkt niet. 
Wil niet.’ Veel mensen raken direct geblokkeerd als je systemen 
gaat loswrikken. Zeker als ze er helemaal in vastzitten. Neem de 
stoommachine. Die is in de eerste eeuw na Christus al uitgevonden 
door Heron van Alexandrië. Hij moest met z'n prototype naar de 
board of directors van die tijd. Op de een of andere manier moet 
je met nieuwe ideeën trouwens altijd naar een board of directors. 
Maar die directors zijn daar juist gekomen omdat ze goed zijn in 
het oude systeem. Die snappen dus helemaal niks van een nieuw 
systeem, maar ze mogen daar wel over oordelen. Dat was tweedui-
zend jaar geleden zo en nu nog steeds. Het lijkt erop dat we steeds 
dezelfde fouten maken. Maar goed, die uitvinding van Heron van Al-
exandrië werd niet omarmd. Want de businesscase werkte niet. Sla-
ven produceerden al goed, dus die machines hadden economisch 
helemaal geen nut. Zij zagen het niet, dus dan zal het wel dom zijn, 
zo moet het destijds zo’n beetje zijn gegaan. Zo reageren ook veel 
mensen nu: ik snap het niet, dus dan zal het vast niet kloppen. Of: 
ik wil het niet, dan de rest vast ook niet. Stel je voor dat ze gezegd 
hadden: ik snap het niet, laten we erop voortzetten. Dan hadden we 
misschien in de derde eeuw al een industriële revolutie gehad.”

 

 
Is het wat jou betreft de rol van een embassy en haar curator om door 
bestaande systemen en dogma’s heen te prikken en flinke statements te 
maken? 

“Ik zie dat wel als de rol, ja. Als je iets wilt veranderen, moet je dingen op 
andere manieren gaan bekijken en benoemen. Dan moet je ook de uitwas-
sen van het systeem meenemen. Ik vind het interessant om te gaan kijken 
waar het tegen de randen op botst, waardoor je de dingen gaat zien die 
niet kloppen. Aan gemiddeldes heb je namelijk niks. Als ik met mijn lin-
kervoet in een emmer van nul graden zit en met mijn rechter in 75 graden, 
heb ik het gemiddeld heel aangenaam. Toch zullen mijn beide benen op 
den duur afsterven. Gemiddeldes zijn doodeng, maar we navigeren er wel 
op. Als er extreme afwijkingen zijn, moet je juist kijken naar die excessen 
binnen het systeem. Een van die excessen is voor mij dat 70 procent van 
de publieke ruimte wordt geclaimd door auto’s. Als je honderd jaar gele-
den had gebrainstormd en had gezegd: ‘Stel, we gaan alle bomen voor 
je huis weghalen en we zetten er allemaal auto’s neer.’ Dan had iedereen 
gezegd: doe even normaal man! Maar dat is het wel geworden, zonder dat 
we het nog doorhebben.”   

Een experiment dat jij vanuit de embassy bedacht, is de uithuis-
werkplek, ofwel de Third Office. Vertel. 
“Het is een experiment dat waarschijnlijk komend voorjaar uitge-
voerd wordt. We gaan kijken of we een soort dependance kunnen 
oprichten waardoor mensen dichter bij huis kunnen werken, zonder 
dat ze echt thuis hoeven te werken. Zo gaan er bijvoorbeeld iedere 
dag behoorlijk veel mensen tussen Tilburg en Eindhoven op en neer. 
We willen die mensen niets gaan verbieden, maar willen wel kijken 
of we ze kunnen verleiden één dag per week de auto te laten staan 
en op de fiets naar de uithuiswerkplek te gaan. En dan niet allemaal 
alleen maar op vrijdag graag. Als we dat voor elkaar zouden krijgen, 
voorkomen we al heel wat filedruk en hoeft er minder asfalt gestort 
te worden. Aan de gebruikers moet wel duidelijk worden dat ze ook 
echt iets terugkrijgen: meer rust, meer creativiteit, of misschien 
juist meer ontmoetingen. We zien het concept van Third Office 
uiteindelijk als een netwerk door Nederland.” 

 

Dan was het stikstofprobleem nu alvast wel weer opgelost. 
“Ja, of we hadden nu allang niet meer bestaan, haha. Maar wat ik 
wil zeggen: we zitten vast in een systeem waarvan we alle uitwas-
sen in de maatschappij steeds vaker tegenkomen: ziektes en hoge 
stresslevels, noem maar op. We rennen met z'n allen een doodlo-
pende straat in.”  
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Acht World  
Design Embassies
Binnen acht verschillende World Design Embassies (WDE 
van Inclusive Society, Safety, Health, Urban Mobility, 
Circular & Biobased Building, Water, Food en Rethinking 
Plastic) broeden ontwerpers op sociale vraagstukken. Aan 
het hoofd van iedere ‘ambassade’ staat een curator die de 
vraagstukken aankaart, experimenten bedenkt en uitvoert 
en bestaande systemen loswrikt. WDE gaat daarbij uit van 
de kracht van ontwerp en samenwerking die domeinen 
overstijgt. Of zoals ze het in eigen woorden zeggen in hun 
visie statement: “We believe in the ability to change ‘what 
is’ into ‘what we want’.”

Geven & nemen, the visual way: Fiona Lutjenhuis

Foto: about.today

Foto: Tommy Köhlbrugge

Foto: Oscar Vink

Foto: Max Kneefel

Jullie nemen 'geven en nemen' dus mee in de manier waarop jullie 
denken?

“Jazeker. Neem ons andere experiment: Blik voor Groen. Daarmee willen 
we een straat helemaal anders gaan inrichten. Blik eruit, groen erin. Als 
ik bereid ben mijn auto ergens anders neer te zetten en een klein stukje 
te moeten lopen naar mijn huis, wordt die straat groener, kunnen we aan 
de voorkant van ons huis buiten in het groen zitten, kunnen we misschien 
een schommeltje neerzetten, hoef ik mijn kinderen niet te waarschuwen 
dat ze niet naar buiten moeten rennen omdat dit levensgevaarlijk is. Dat 
zijn super veel voordelen.”  

Je pleitte eerder al eens voor meer discomfort. Tien minuten lopen 
naar je auto zou je discomfort kunnen noemen. Maar je kunt ook 
zeggen: een mooie wandeling door het bos. Het is ook maar hoe je 
zo’n verandering framet of verwoordt. 

“Dat klopt. Toch houd je ook altijd mensen die meteen zeggen: en 
wat dan met degenen die niet goed kunnen lopen? Tja, daar moet je 
iets voor verzinnen natuurlijk. Ons idee is om steden – of te begin-
nen met een straat – als vakantieparkjes te ontwerpen. Daar kun je 
ook je boodschappen even in je huisje droppen, maar vervolgens 
parkeer je je auto een end verderop. Daar krijg je dan wel meer 
groen en levensgenot voor terug. Je moet kunnen ontwerpen met in 
gedachten: wat zou het kunnen bijdragen aan het levensgeluk van 
mensen? Zonder dat je een of andere hippie hoeft te zijn. Alleen als 
we echt op een andere manier naar de wereld gaan kijken, krijgen 
we dat voor elkaar.”
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en we tot een aantal liedjes die we live perform
den...''

Tekst: Grete Simkuté

Trots op 
Draaimolen 

Zo veel meer dan  
dancemuziek alleen 

Dankzij maar liefst 79 acts kwamen liefhebbers van house, 
techno, experimentele elektronica en synthpop op Draaimolen 
volop aan hun trekken. Met optredens van populaire artiesten als 
het Londense dj-duo Two Shell, dj en zanger Sega Bodega en de 
Welshe producer Koreless, maar ook met speciaal voor het festival 
geproduceerde shows van onder meer JASSS & Ben Kreukniet 
en Oceanic. Dit alles speelde zich af op nieuw ontworpen stages 
waarvoor kosten noch moeite gespaard waren. Lichten, lasers, 
prisma’s: dankzij unieke visuele lichtwerken waanden bezoekers 
zich voor even in betoverende sferen.

Kiev, Berlijn, Tilburg
Met ruimte voor zowel elektronische als (semi-)akoestische liveacts 
ging Draaimolen nieuwe uitdagingen ook dit jaar niet uit de weg. Nene 
H (alias van Beste Aydin), een rijzende ster in de technoscene, nam 
een eigen koor mee voor haar liveshow. En ook producer/kunstenaar 
Albert van Abbe, die gevraagd was om het festival af te sluiten, hield 
het bepaald niet bij zijn elektronische muziek: "Voor K41, een club in 
Kiev die de grote zus zou moeten worden van de roemruchte club 
Berghain in Berlijn, produceerde ik in 2020 een groot audiovisueel 
project. Na dat project heb ik contact gehouden met de andere 
makers die ik er leerde kennen. Toen de oorlog in Oekraïne begon, 
vond ik het een mooi moment voor een aantal samenwerkingen. Eén 
daarvan hebben we nu gepresenteerd op Draaimolen in Tilburg." 

Catharsismoment
Samen met de klassiek geschoolde Oekraïense techno-dj Nastya 
Vogan creëerde Van Abbe Лісовi піснi Live (met operazangeres Marria 
Knihnytsjka), een live-act rond een opera uit 1919. "De Oekraïense 
mythologie speelt in dat stuk een grote rol en hierdoor geïnspireerd 
kwamen we tot een aantal liedjes die we live performden. De teksten 
en vocalen waren gebaseerd op de opera, maar ook op een aantal 
Instagramposts van overleden soldaten." Zware kost, geeft Van Abbe 
toe, maar het creëerde ook een intense catharsis. "Een moment van 
ontlading, waarbij ik veel mensen in het publiek zag huilen. Zoiets heb 
ik nog nooit eerder meegemaakt op een dancefestival. Het is mooi dat 
daar de ruimte voor was." 
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Albert van Abbe | Foto: Bianca Paul

Лісовi піснi Live | Foto: Bianca Paul

Groter en ambitieuzer dan ooit: op festival 
Draaimolen konden bezoekers dit jaar voor het 
eerst niet één, maar twee dagen genieten van 

elektronische muziek en kunstinstallaties op en 
rondom maar liefst zes magisch ontworpen podia. 
In dit Fanzine blikken kunstenaars Heleen Blanken 
en Albert van Abbe vermoeid maar voldaan terug: 

"De wallen hangen tot op mijn knieën.  
Maar wat was het vet!" 
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www.draaimolen.nu

Kosmisch organisme
Natuurlijk was zijn eigen act voor hem een hoogtepunt, vertelt 

Van Abbe, maar hij was ook erg onder de indruk van de set van 
Oscar Mulero. "Dat is een beetje een inkoppertje want hij is 

een echte veteraan-dj." Betoverend vond Van Abbe ook de 
openingsact van de Britse IDM- en techno-dj en -producer 

Max Cooper, die helaas halverwege zijn set moest stoppen 
vanwege de regen. Cooper presenteerde Aether, een 

multidimensionale lichtinstallatie die hij ontwikkelde 
in samenwerking met designcollectief Architecture 

Social Club. Een enorme kubus van ijzerdraad 
zweefde over de hoofden van het publiek en 

kreeg, naarmate Coopers muziek aanzwelde, de 
vorm van een kosmisch organisme. 

Verwondering
De podia die Heleen Blanken voor Draaimolen ontwierp, zijn ware blikvangers. 
Blanken haakte vanuit haar achtergrond als interdisciplinair kunstenaar aan 
bij het festival. Ze is er al bij vanaf de editie in 2017. "Toen bouwde ik de eerste 
Chapel-stage. Een houten sculpturale constructie met een spiegelend, kinetisch 

centerpiece die het bos eerde en met name in de avond iets meditatiefs met 
zich meebracht. Het was geïnspireerd op bladeren en bloemen die zich naar 

de zon toe bewegen: wederom een referentie naar de natuurrijke omgeving 
van het MOB Complex waar Draaimolen plaatsvindt. Dit jaar heb ik er een 

nieuwe chapel bijgebouwd, de Lucid Stage. Die stond tegenover de 
oorspronkelijke stage. Dat werkte mooi complementair. Samen met 

Jorik Mulder, mijn favoriete lichtman, creëerden we per act een sfeer 
die paste bij de muziek. Terwijl we op het ene podium uitpakten 

met bombastische lichten, bood het andere juist een serene 
sfeer, waarbinnen mensen zich konden overgeven aan hun 

verwondering. Zo belandde je als bezoeker steeds in een heel 
andere setting."

Geen concessies
Zowel Van Abbe als Blanken benadrukken het unieke 
karakter van Draaimolen. Blanken: "Als kunstenaar 
vind ik het fijn om site-specifiek werk te maken dat 
bijdraagt aan een ervaring. Het gaat bij Draaimolen om 
de totaalbelevenis, niet alleen om de muziek. Daarin is 
Draaimolen in Nederland het enige festival in zijn soort. De 
organisatoren doen geen concessies." Van Abbe vult aan: 
"Draaimolen is een sterk event dat staat voor credible, 
serieuze elektronische muziek. Als maker krijg ik er heel 
veel vrijheid, ik mag er echt mijn ding doen, dat is heel 
bijzonder. Het festival is geboren uit liefde voor kunst, dat 
voel je aan alles. Door het hoge artistieke niveau en de 
afstand tot de commercie is het voor mij als maker een 
must om erbij te zijn." 

Innige banden
Zonder samenwerkingen was Draaimolen er niet. Niet 
zelden leiden de vele ontmoetingen die op het festival 
plaatsvinden, tot weer nieuwe gezamenlijke plannen 
en ideeën. Zo verzorgt Draaimolen ook een act tijdens 
Amsterdam Dance Event en zoekt de organisatie naar 
mogelijkheden om collaboraties en kunstinstallaties ook 
naar andere evenementen te brengen. Zo krijgt Van Abbes 
act met Nastya Vogan een vervolg op het Rotterdamse 
opera- en theaterfestival O. Festival (mei 2023), en tijdens 
een kunst- en technofestival in Berlijn. "Samenwerken 
zit in het DNA van Draaimolen in het bijzonder, maar ook 
in dat van Brabant in het algemeen," weet Van Abbe. 
"Ondanks de internationale allure heeft Draaimolen ook 
iets bourgondisch. Er wordt heel goed gezorgd voor alle 
artiesten, dat is echt speciaal. En alleen al het feit dat het 
in een bos kan plaatsvinden, zegt iets over hoe goed het 
contact is met andere belanghebbenden als de gemeente. 
Zoiets kan alleen door zulke innige banden met partners 
ontstaan. Daar mogen we echt trots op zijn." 
www.draaimolen.nu

"Dat is een beetje een inkoppertje want hij is een echte veteraan-dj."

Chapel Draaimolen | Foto: Dammes Kieft

Heleen Blanken | Foto: Lieke van Kalken
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Rabobank Nederland haalt kunstenaars letterlijk in huis. In het 
Rabo Art Lab ontmoeten zij als artists in residence medewerkers 
en klanten, en reflecteren ze samen op de grote uitdagingen 
van deze tijd. “Creativiteit is voor ons geen franje of ornament. 
Het is voor ons van onschatbare waarde bij het zoeken naar 
nieuwe manieren van ondernemen en samenwerken,” zegt Verily 
Klaassen, Hoofd Kunstzaken bij Rabobank, en als lid van de Raad 
van Toezicht ook verbonden aan Brabant C. Kunst als kennisbron 
dus.

‘Kunstenaars kunnen werelden openen’
Geldsysteem

Vijf jaar geleden begon Lucas de Man met zijn stichting Nieuwe 
Helden als eerste artist in residence op het hoofdkantoor 
in Utrecht. De vraag aan hem was: hoe weerspiegelen de 
ontwikkelingen in de samenleving zich in de bank en wat zou 
de toekomst van een bedrijfscollectie kunnen zijn in deze 
veranderende wereld? Die vraag leidde tot een podcast, 
een performance en een kerstkunstshow. Na hem kwamen 
kunstenaars als Isil Vos, Arne Hendriks, Daan Roosegaarde 
en dit jaar Carlijn Kingma en Koert van Mensvoort. Die laatste 
twee buigen zich over het geldsysteem: Kingma met haar 
tekening en tentoonstelling Het waterwerk van ons geld, 
Van Mensvoort met zijn ecocoin, de eerste munteenheid die 
duurzaamheid meetelt als economische waarde. Klaassen: 
“Beiden doen met hun project een appel op ons als bank en 
als mens: het geldsysteem gaat om afspraken, als de stroom 
stagneert kunnen we dus ook andere afspraken maken.”

Het ongemakkelijke
De meerwaarde van het samenwerken met kunstenaars gaat 
volgens haar om meer dan inspiratie alleen. “Kunstenaars 
kunnen werelden openen. Omdat ze goed tot de kern kunnen 
komen, zijn ze in staat om tegengestelde ideeën samen te 
brengen. Dat zie ik terug in het Art Lab, en ook dat creatieven 
goed gedijen op ambiguïteit. Mensen in een efficiënte 
omgeving als een bank kunnen daar wat minder makkelijk 
mee omgaan. Maar juist het tegengeluid, het ongemakkelijke, 
het schurende, het non-conformistische hebben we nodig 
om ons beter te verhouden tot de tijd waarin we leven. Om de 
vraagstukken anders op te kunnen lossen dan we altijd deden.” 

Vrije ruimte
Rabobank heeft net als andere banken een eigen kunstcollectie. 
Het bedrijf is ook sponsor van verschillende cultuurinitiatieven 
en -prijzen. Waar de bank volgens Klaassen redelijk uniek in is, is 
het Art Lab: een spreekwoordelijke werkplaats waar kunstenaars 
worden uitgenodigd om met de medewerkers te broeden op grote 
vraagstukken. “De energietransitie, voedseltransitie, inclusiviteit: er 
komen in deze veranderende tijd zo veel vragen op ons af. Ons doel 
in de samenwerking is niet zozeer antwoorden vinden, maar betere 
vragen leren stellen. Kunstenaars krijgen in het Art Lab de ruimte en 
vrijheid om kritisch te zijn op wat ze hier tegenkomen.” Daar is van 
beide kanten nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid voor nodig, zegt 
Klaassen. “Je gaat met elkaar het avontuur aan, en dat kan alleen als 
je ervan overtuigd bent dat je het allebei nog even niet weet. Het is 
geven en nemen van beide kanten.”

Verily Klaassen | Foto: Sanne Donders

The Incredible Shrinking Man, Arne Hendriks

Tekst: Brigitte de Swart De wereld in transitie vraagt om een andere 
manier van denken en doen. De wereld 
van de kunsten kan daarin als hefboom 
fungeren. Steeds vaker betrekken bedrijven 
en organisaties kunstenaars en designers 
bij urgente maatschappelijke uitdagingen. 
Fanzine sprak met Rabobank en Building 
Balance over de meerwaarde van creatieven 
op en over de werkvloer. 
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Proeftuin voor bouwmaterialen 
Voor Stichting Building Balance heeft de betrokkenheid van kunstenaars 
vooral een grote communicatieve en participatieve waarde. In het gelijknamige 
programma, ondersteund door de ministeries van Landbouw en Binnenlandse 
Zaken en een aantal provincies, wordt de keten van biobased bouwmaterialen 
ontwikkeld. “Van land naar pand,” vat kwartiermaker Jan Willem van de Groep 
samen. “In de Brabantse Peel ligt een grote stikstofopgave die voor de boeren 
daar bedreigend is. Er liggen ook kansen voor nieuwe verdienmodellen. Een 
proeftuin om gewassen te telen waarmee bouwmaterialen gemaakt kunnen 
worden is er zo een.” Innovatiehuis De Peel heeft al een begin gemaakt. Om de 
dialoog tussen de stakeholders te verrijken is Biobased Creations betrokken, 
een initiatief van Lucas De Man en Pascal Leboucq, die als creatieven het 
gesprek aangaan en vervolgens de mogelijkheden verbeelden. 

Boeren versus bouwers
Dat gebeurt vanuit het project Possible Landscapes, waarvoor Stichting 
Building Balance financiering vanuit de Matching Impact Regeling ontving 
van Brabant C, en waarvan de Rabobank ook partner is. Het doel: de transitie 
naar een duurzame agrarische sector met mogelijke nieuwe verdienmodellen 
koppelen aan de noodzaak om de CO2-footprint van de bouw fors te verlagen. 
“Aan de ene kant hebben we de agrariërs die met minder vee moeten gaan 
boeren en daarvoor in de plaats wellicht iets met vezelteelt kunnen gaan 
doen,” licht Van de Groep toe. “Aan de andere kant hebben we de bouwers 
die vaak nog werken met de traditionele, CO2-intensieve materialen als 
beton, steenwol en baksteen, voor wie biobased materialen een uitkomst 
kunnen zijn. Door de twee sectoren aan elkaar te koppelen, ontstaat een grote 
win-winsituatie, zeker als de boer geld gaat verdienen aan koolstofopslag in 
gebouwen.” 

Wat volgens de kwartiermaker in de keten nog ontbreekt, is de industrie 
die van de vezels producten kan maken. “Daarvoor moet het vraag- en 
aanbodspel worden gespeeld, en dat is de rol die wij oppakken. Ondertussen 
proberen we ook de juiste condities te creëren – wet- en regelgeving, 
financieringsmodellen, koolstofcertificaten – waardoor het voor zowel de boer 
als de bouwsector aantrekkelijk wordt om ermee aan de slag te gaan.”

Installaties en storytelling
Met Brabant als startpunt komen er verspreid over het 
land dertien ketenprojecten; die moeten binnen vier jaar 
opschalen naar duizend hectare of meer. Tijdens Dutch 
Design Week 2022 werd als eerste casus de Brabantse 
Peel uitgewerkt. Lucas De Man en Pascal Leboucq gaan 
de toekomstige landschappen verbeelden in de vorm 
van installaties in combinatie met storytelling. Eerder 
deden ze dat met The Exploded View, gericht op de bouw. 
Hierbij ging het om een installatie van een modelwoning 
van circulaire en biobased materialen en methoden. Een 
project met een enorme impact, weet Van de Groep. 
“Possible Landscapes zit nog in de ideefase, maar met 
twee maatschappelijk gedreven creatieve breinen heb ik 
er alle vertrouwen in. Het concept past zo naadloos bij ons 
verhaal, dat we het programma Building Balance er alleen 
maar krachtiger mee kunnen maken.”
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‘Possible Landscapes  past naadloos bij ons verhaal’

Angel eruit
Wat Van de Groep als grote meerwaarde ziet van de 
inbreng van kunstenaars is dat zij in staat zijn om de 
angel uit de huidige discussie te halen. “In die discussie 
gaat het soms hard tegen hard. Er zit bij boeren veel 
argwaan en angst, ook als wij langskomen met, naar ons 
idee, goede alternatieven. Daardoor komen mensen snel 
in de weerstand. Door op een wat onbevangen manier 
de dialoog aan te gaan en de consequenties voor de 
toekomst te verbeelden in een installatie, kunnen we 
inzicht bieden in wat we voor ogen hebben.”

‘Door de sectoren aan elkaar te kop
pe
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at

 een grote win-winsituatie’

Possible Landscape De Peel | Foto: about.today

Jan Willem van de Groep  
Foto: Robbin van Turnhout Fotografie
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Beste Victoria,

Altijd fijn om te geven, vind ik. Zeker nu het om dingen gaat 
die ik persoonlijk erg belangrijk en mooi vind. Want jou mag ik 
iets uitzonderlijks overhandigen: Brabant C.

Op de eerste plaats: een prachtig team. Een krachtige club 
die samen met mij (en in het begin Anke) alles from scratch 
heeft opgebouwd. Geert, Mirjam, Joy, Anne, Linda, Michel, 
Milou, Margareth. Wat een energie, wat een passie, wat een 
vernieuwingskracht ook: niet omdat het moest, maar omdat 
we het wilden.

Een geëngageerde adviescommissie ook. Onder leiding 
van Bert Dirrix, met leden die elk met grote vakkundigheid, 
betrokkenheid en veel gevoel adviseren. Soms heel direct en 
pittig, maar altijd eerlijk en oprecht, zowel voor de aanvragers 
als voor het fonds.

En een deskundige Raad van Toezicht. Een raad die kritisch 
meekijkt vanuit zijn rol, maar die waar nodig ook meedenkt en 
-beweegt. Uit liefde voor kunst, cultuur en de publieke zaak, 
met boegbeeld Bert van der Els – en met Saskia Langbroek-
Coppus, Verily Klaassen en Marleen Hartjes. 

Maar ook een ijzersterk netwerk. Van vertrouwde 
contacten bij de provincie (Bert Doedens, Jet Duenk en 
Inge Verdonschot) en partnerorganisaties in en buiten de 
cultuursector. Brabantbreed, maar ook (inter)nationaal en 
zeer divers, van creatieve industrie en podiumkunsten tot 
beeldende kunst en film.

En tot slot: een portefeuille 
vol prachtige projecten. Kunst 
en cultuur waarop ik met trots 
terugkijk en jij reikhalzend naar 
uit kunt zien. Voorstellingen en 
werken van Brabantse bodem met 
landelijk bereik en internationale 
allure. 

Ik ben ervan overtuigd dat jij met 
deze mensen een nieuwe stap 
kunt zetten om kunst en cultuur 
nog steviger te verankeren in onze 
provincie. 
Ik geef het stokje dan ook vol 
vertrouwen aan je door. 

Victoria, ik wens jou en jullie 
samen veel succes, creativiteit en 
zeker ook plezier toe.

Frans van Dooremalen

Beste Frans,

Jij geeft, ik neem. Laat ik dat wat 
specifieker maken: in dit geval is 
nemen voor mij het in ontvangst nemen 
van deze bijzondere functie. Wat me 
meteen terugbrengt op geven, want: 
wat kom ik als nieuwe directeur (in)
brengen, of: wat kan ik toevoegen aan 
Brabant C?

Tijdens tijdens de eerste gesprekken 
werd me meteen duidelijk dat er tot 
nu toe veel goeds is gerealiseerd. 
Dat begint bij de basis: de kennis en 
knowhow van het team, maar ook de 
bevlogenheid, commitment en trots 
voor Brabantse kunst en cultuur spat 
ervanaf. 

Dat stevige fundament stelt me in 
staat door te bouwen aan de propositie 
en positie van het fonds. Om de rol 
van Brabant C als financier en matchmaker te versterken, 
verbreden en bestendigen zodat kunst- en cultuurprojecten 
uit onze provincie hier, en ver daarbuiten, beter zichtbaar 
worden. 

Ook ik geloof dat de sector in de volle breedte veel kan 
bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. 
Kunst en cultuur inspireert, biedt nieuwe inzichten, draagt bij 
aan betere verbindingen en vergroot onze bewustwording. 
Dat vraagt wel om ondernemerszin, samenwerking en 
voldoende middelen. 

Juist in een gezonde combinatie van deze drie-eenheid kan 
Brabant C volgens mij het verschil maken. Ik ga dan ook sterk 
inzetten op het stimuleren van de samenwerking tussen 
private, maatschappelijke en culturele partners. Zodat we 
samen met kunst en cultuur iets wezenlijks kunnen bereiken 
rond gedeelde maatschappelijk thema's. 

Dit alles vergt een berg inzet en maatwerk in het bijzonder. 
Maar het levert ook veel op: veelbelovende uitkomsten, 
innovatieve oplossingen en een sterk netwerk. Met dat in 
het vooruitzicht ga ik deze uitdaging met veel plezier en 
vol goede moed aan. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn 
persoonlijke stijl en frisse blik samen met het team invulling 
kan geven aan het Brabant C van de toekomst. Bedankt voor 
het vertrouwen!

Houdoe,

Victoria Simonsz-van Krieken
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Foto: Willeke Machiels
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colofon
Investeringsfonds Brabant C zet creatieve makers en 
hun werk graag in de schijnwerpers. Zo geven we kunst 
en 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.   

Fanzine (Issue 06) 
© Brabant C — december 2022
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Brabant C en/of Toffey. 

Redactie
Niki van Rooij, Milou Vogels, 
Twan Hofman, Anna van den Berg

Vormgeving 
Toffey - Olivier van Zummeren

Tekst
Anna van den Berg, Frans van Dooremalen, 
Niels Guns, Twan Hofman, Victoria Simonz-
van Krieken, Grete Simkuté, Stijn Smeulders, 
Brigitte de Swart, Milou Vogels

Beeld
Daan Botlek, Loulou João, Fiona Lutjenhuis, 
Inez van Vuren, Fynn van der Ziel

Druk
Q-Promotions

Met dank aan
Albert van Abbe, Rob Adams, Heleen Blanken, 
Jasper Bloem, Paul Cornelissen, Peter Dictus, 
Frans van Dooremalen, Dennis Elbers, Jan 
Willem van de Groep, Ruben Groetelaars, 
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Mural: Simone Post voor Vlisco | Foto: Ronald Smits
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Brabant is 
een provincie 
van creatieve 
gangmakers. 
Voorlopers in 
internationale 
topcultuur, 
uniek in 
Nederland 
en herkenbaar 
in de wereld.


