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Inleiding

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Inleiding en toelichting op vraagstelling en aanpak
Kunst, barometer van veranderingen die Veldhoven door de jaren heen ondergaat.
Kunst en de stad vormen samen één geheel. Kunst draagt bij aan het
cultuurlandschap en de identiteit van Veldhoven. Reden voor de gemeente om
haar inwoners meer bij kunst in de openbare ruimte te betrekken. De
opdrachtstelling wordt mede ingegeven door de lokale neoliberale politieke
context, die aanspoort om na te denken over de kritische betekenis van openbare
kunst in een stedelijk visuele cultuur. Kunst in onze directe omgeving staat fysiek
dichtbij, maar is in de belevingswereld van menig inwoner niet in zicht.
Doel Gemeente Veldhoven
Kunst in de openbare ruimte
meer bekendheid en betekenis laten krijgen
binnen het onderwijs en bij inwoners en bezoekers van Veldhoven
waardoor de waardering hiervoor toeneemt.
Afgeleide vraagstellingen door Gemeente
Informatie verzamelen en ordenen bij ieder kunstwerk
Beeldbeschouwende tekst schrijven bij ieder kunstwerk
Educatief instrument ontwikkelen [voor overdracht van voorgaande en ter effectuering van
doelstelling].
De gemeentelijke vraagstelling is feitelijk een hypothese
Vraag is echter: maakt het toevoegen van informatie en beeldbeschouwende tekst toegepast in een educatief instrument - dat de bekendheid, de betekenisgeving en waardering
toenemen bij onderwijs, inwoners en bezoekers van Veldhoven? En zo ja, waar moeten (deze)
onderdelen daartoe dan aan voldoen? Ik richt me op de laatste vraagstelling, waarbij
praktijkonderzoek naar de ontwikkelde materialen later kan volgen.
Afgeleide vraagstellingen

Taak
Verzamelen en ordenen
informatie rondom ieder
kunstwerk

Kunsthistorische
theoretische uitwerking
didactisch instrument

Subvraagstelling
Welke informatie is nu beschikbaar?
Wat zijn de bronnen hiervan?
Hoe wordt deze nu ter beschikking gesteld
Wat is het verhaal van Veldhoven achter haar
openbare kunst? (visie / missie)
Is er een verbindende lijn in de kunstwerken?
Welke informatie dan?
Waar is deze te vinden?

Waarom is aanvullende informatie wenselijk?
Volgens welk format per kunstwerk uit te werken en
welke andere items begeleidend / toelichtend /
verdiepend?

Aanpak, methode
Gemeentelijk onderhoudsrapport.
GeluidsApp geheimen van Veldhoven.
Gemeentearchief, notulen kunstcommissie
vanaf 1970. Nota’s kunstbeleid.
Veldonderzoek beeldwerken.

Literatuuronderzoek kunstwerken en
kunstenaars, bronnenonderzoek.
Verzamelen, documenteren,
structureren, integreren, toepassen.
Archieven Van Abbemuseum, BKKC,
RKD.

Vraaggesprek beleidsmedewerker.

Literatuuronderzoek ontwikkeling
Beeldhouwkunst in Nederland vanaf
1970.
Verdieping aanbrengen. Hulp bij leren
kijken. Tot ontwikkeling brengen van
het vermogen van het hebben van
emoties bij kunst. Literatuuronderzoek
naar kijkwijzers en modellen
kunstbeschouwing (onder meer KUA),
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Openbare kunst bekend
maken

Wat wordt nu gedaan om de kunstwerken onder de
aandacht te brengen?
Zijn alle werken even bekend / onbekend?

Betekenis toekennen aan
openbare kunst

Welke betekenis hebben de kunstwerken?
Betekenisgeving heeft met interpretatie te maken en
interpretatie is een complex fenomeen en kent niet
voor iedereen een gelijke voorgeschiedenis en
gevolgtrekkingen.

Waardering openbare kunst
Meer bekend, meer
waardering, meer betekenis
= gradueel
[meten kan onderdeel zijn
van educatief instrument en
latere praktijkonderzoek]

Wat is nu bekend over de waardering van de
kunstwerken?
Ten opzichte van wat: uitgangssituatie te bepalen?
Waaraan graduele toename te meten?
Waardering bij wie?
Waardering is een subjectief begrip. Wat wordt
hiermee bedoeld? Esthetisch, sociaal-maatschappelijk,
economisch, cultureel-symbolisch …
Wat is bekend over wat bijdraagt aan het toe laten
nemen van deze aspecten?

Onderwijskundige
onderbouwing didactisch
instrument

Waarom is het van belang dat die personen er meer
van weten?

Niet iedereen leert op
dezelfde wijze of leert
hetzelfde uit het
aangebodene; personen
verschillen in hun innerlijke
stem en vanuit die stem
luisteren ze naar hun
omgeving; mensen
verschillen in perspectieven,
interesses, ervaringen, zijn
gevormd door invloeden, …
Methodes zijn feitelijk één
gehanteerde methode. Een
keuze gestoeld op visies,
overtuigingen en daarmee
ook subjectief.

Relatie met kunst is niet vanzelfsprekend. Als je dat
niet hebt, is het leerbaar? Als je deze wel hebt, is er
dan inzicht in de herkomst?
Dit roept bij mij ook de ‘hoe’-vraag op.

Is het mogelijk mensen / leerlingen op segmenten
overeenkomstige meer dominante kenmerken in te
delen, samengesteld op basis van leertheorieën,
marketinggeledingen, leefstijlprofielen,
breinposities in relatie tot kunst?

Kan een persona-indeling = breed samengesteld
kenmerkenmodel dienen als basis voor
bijpassende opdrachten?

Welke andere disciplines kunnen bouwstenen
leveren ter onderbouwing van een dergelijk
segmentatie?
Waarbij het collectief als geheel een gevarieerd(er?)
beeld opbouwt over de manier waarop beelden
ervaringen veroorzaken en betekenissen overdragen.

opzet bronontsluiting (RKD) en
artistieke beleving.
Volgen MOOC MoMA: 'Art and Inquiry:

Museum Teaching Strategies For Your
Classroom’.

Analyse samenstelling GeluidsApp
Geheimen van Veldhoven
Onderzoek onder docenten Sondervick
College Veldhoven
Literatuuronderzoek.Met name onderzoek
naar wat bijdraagt aan esthetische en
artistieke beleving en relatie met /
ontwikkeling in kunsteducatieve
benaderingen.
Filteren aandachtspunten begrip voor
openbare kunst als lokaal cultureel Erfgoed.
Onderzoek onder docenten Sondervick
College Veldhoven



Literatuuronderzoek naar begrippen
waardering en engagement in relatie tot
(openbare) kunst. Literatuuronderzoek
naar en ontwikkeling in functies van
openbare kunst.
Filteren aandachtspunten voor

kunstbeschouwende beschrijving en
uitwerking werkvormen.

Afbakening: Keuze gericht op klas VO 3
Havo/ 3 en 4 VWO (hebben al zekere
ondergrond en hoger abstractieniveau
en zijn nog niet direct aan
eindexamenprogramma begonnen.

Literatuuronderzoek Kunst- en
Cultuuronderwijs.

Afzetten tegen kerndoelen ‘Kunst en
Cultuur’ (SLO).

Onderzoek ontwikkelingen en
opvattingen binnen netwerken:
Stichting kunstzone, Expertisecentrum
Kunst en Onderwijs, Netwerk
Cultuureducatie, Cultuurplein,
Cultuureducatie met Kwaliteit, CultuurOndernemen, Informeel leren in musea,
Visual Thinking Strategies Nederland.
Literatuuronderzoek
•
Art Based Research
•
Visual Thinking Routines
•
Design Thinking
•
Fasetheorieën esthetische
ontwikkeling
•
Problemsolving strategieën
Filteren gemeenschappelijke
aandachtspunten, bouwstenen voor
uitwerking werkvormen.
Deskresearch:

Tribalmarketing,

Waardenmarketing

Denken vanuit bezoekersprofielen,
persona’s ,

Communicatie,

Psychologie breinposities in relatie tot
kunst
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Voor de bespreking van
openbare kunst in
Veldhoven is ruimte nodig
in het onderwijsprogramma
en dient een en ander in
een vorm te worden
gegoten.

Educatief instrument
ontwikkelen

Educatief instrument
praktisch

Kerndoelen kunst en cultuur
(SLO/ HBO-Raad) en kunst
en openbare ruimte:
48. onderzoeken
49. presenteren;
50. beschouwen;
51. verslagleggen;
52. reflecteren;

Er is geen beschikbaar
budget voor drukwerk et
cetera
Mediawijsheid en eigentijds
medium (geen print en
reproductiekosten,
aanpasbaar)

Een open boek?

En waarbij theorie en praktijk elkaar ondersteunen.






Vragenlijst (Surveymonkey) gericht op sectie
docenten Beeldend Sondervick College; deze
zijn randvoorwaardelijk voor het geheel.

Hoe kijken leraren aan tegen openbare kunst
Veldhoven? Hoe waarderen zij deze?

Rekenen leraren educatie over openbare kunst
Veldhoven tot hun taak?

Kàn en wil het onderwijs bijdragen aan meer
bekendheid met, kennis over en waardering voor
openbare kunst Veldhoven?

Volgt de sectie een bepaalde methode of visie op
het vak?

Wat weten leraren over de kunstwerken?

Wat weten leerlingen over de kunstwerken?

Welke educatieve instrumenten hanteren andere
gemeenten?

Waarop hebben zij deze instrumenten geënt?

Zijn deze theoretisch onderschreven?

Hoe komt de theorie in het educatieve instrument
tot uitdrukking?

Zijn er evaluaties? Effecten, proces?

Zien leraren mogelijkheden om educatie over
openbare kunst Veldhoven in te bedden in het
programma?

Waar zien zij concreet aanknopingspunten?

Is er separaat ruimte om aan kunsteducatie
hieromtrent te doen? Hoe(veel)?

En hier praktijkwerk aan te koppelen?
Waaraan denken zij dan?

Beschikken leraren over de benodigde kennis,
materialen en middelen om hierover les te geven?

Is er behoefte aan uitgewerkte opdrachten? /
lesopzetten?
(Hoe) Kerndoelen verwerken in het educatieve
instrument binnen diverse opdrachten?
(Hoe) Rekening houdend met breed samengesteld
kenmerkenmodel – doelgroepsegmentatie?
Zes invalshoeken: in hoeverre van belang dat deze
herkenbaar en nadrukkelijk erin worden meegenomen?
Vorm te geven in opdrachtbeschrijvingen?

In hoeverre is het mogelijk om materiaal digitaal te
ontsluiten? Welke andere (praktische) zaken zijn van
belang?
Indien digitaal ter beschikking in de vorm van een
leerlinggerichte website: mogelijkheden om aan te
sluiten? Specifieke wensen? Denken leraren hiervan
gebruik te maken? Openstelling voor leerlingen,
waarmee rekening houden?

Sociologie , participatiemodellen,
Beleveniseconomie…

Deskresearch ontsluiting (digitaal en
lespakketten) Nijmegen, Eindhoven,
Groningen, Tilburg.

Vragenlijst (Surveymonkey) gericht op sectie
docenten Beeldend Sondervick College

Meenemen in vraagstelling naar docenten
[zie boven]
Werkvormen en opdrachten uitwerken:
rekening houdend met aandachtspunten
waardering / engagement,
kunstbeschouwend, en kenmerken
doelgroep. Onderbrengen deelaspecten
kerndoelen:
oriënteren; omzetten; visualiseren;
ontwerpen; vormgeven; construeren;
combineren; produceren; toepassen;
interioriseren.
communiceren; argumenteren; discussiëren;
feedback geven; organiseren; overdragen;
publiceren; respecteren.
openstellen; confronteren; ervaren; beleven;
exploreren; benoemen; personaliseren;
experimenteren.
plannen; documenteren; structureren;
relateren; refereren; integreren.
analyseren; bewustzijn; positie innemen;
beoordelen; verbinden; oplossen;
samenwerken; inspireren.
Vragenlijst (Surveymonkey) gericht op sectie
docenten Beeldend Sondervick College.
Overleg met begeleiders.
Meenemen in vraagstelling richting docenten
[zie boven]
Selecteren geschikte templates website,
ontwerp structuur website, teksten
schrijven, uitgewerkte opdrachten uploaden
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Gedegen verkenning
Voorafgaande aan de kunstbeschouwende beschrijvingen en uitwerking van werkvormen heb
ik onderzoek gedaan naar:
 de ontwikkeling in de beeldhouwkunst en de functies van openbare kunst vanaf de jaren
70 (hoofdstuk I);
 modellen van kunstbeschouwing en aspecten in toekenning van betekenis aan kunst (zie
hoofdstuk II);
 kunsteducatieve benaderingen en wetenswaardigheden rondom Cultuur in de Spiegel in
het bijzonder (zie hoofdstuk III);
 modellen van en onderzoek naar doelgroepsegmentatie jongeren (hoofdstuk IV).
Binnen alle items een extra focus op elementen die bijdragen aan waardering en engagement
als bouwstenen voor de beschrijvingen van de kunstwerken en uitwerking werkvormen.
Beelden tot leven brengen
Kunst kan meer dan nu een rol spelen in het zelfbewustzijn van haar inwoners, jongeren in
het bijzonder. Doen, hoe en wat iemand doet hangen samen met voelen, zien en denken over
wat we zijn.1 Wie mensen wil beïnvloeden neemt in haar handelen invloed uitoefenen op het
zelfbewustzijn mee. Voor kunsteducatie ligt dat niet anders. Inherent hieraan is
bewustwording van de leefomgeving als bouwsteen voor zelfbegrip. Het zich daarin
bevindende culturele lokale Erfgoed incluis. De kunstwerken in de openbare ruimte vallen
hieronder. Volgens Barend van Heusden is inzicht in de samenhang tussen drager, het
geheugen en de (sociale) context de basis van het cultuuronderwijs. 2. Brigitte DeKezijer3
voegt daaraan toe dat het vooral gaat om de rol die culturele feiten spelen in het menselijk
bewustzijn. Achter elk kunstwerk gaat een verhaal schuil. Dat verhaal overbrengen past prima
binnen een Leerplanontwikkeling Kunsteducatie voor het Voortgezet Onderwijs.
‘Kunst op straat Veldhoven, bekijk het!’ – Website en Kunstenaarsboekjes
Tot op heden is er weinig (achtergrond)informatie over de verschillende kunstwerken en de
verwording tot lokaal cultureel Erfgoed beschikbaar. Niet voor de docenten, niet voor de
leerlingen, niet voor hun ouders. Dit vormt een drempel om het thema op te nemen en te
behandelen binnen het curriculum. Mijn onderzoek richt zich op het aandragen van
bouwstenen die bijdragen aan bewustwording van dit specifieke lokale culturele Erfgoed.
Gericht op met name docenten en leerlingen van HAVO 3 en 3/ 4 VWO, omdat deze al over
enige kunsttheoretische basis beschikken en er meer mogelijkheden zijn in het curriculum; de
focus in deze groepen ligt nog niet geheel op de termen van het eindexamen.
Om docenten en leerlingen vrijheid te geven in een aanpak die bij hen past heb ik een open
format opgesteld op basis van een zestal denkroutines. Deze zijn toepasbaar binnen de
onderzochte vigerende kunsteducatieve benaderingen, in grote lijn te duiden met: leren over
kunst en door kunst. Het opgestelde format biedt alle ruimte om te differentiëren. De gemene
deler: stellen van vragen, sprekende objecten, mogelijke werelden. Toegespitste vragen
stellen om een proces op gang te helpen en te houden. Waarin een leerling leert observeren,
kan ontdekken en durft te creëren. Leraar als coach, navigator, tuinman. Vruchtbaar maken
van de grond, zodat het gewas tot bloei kan komen. Aansluiten op wat iemand kan
(competenties), flexibel inzetbaar maken van kennis en vaardigheden, inspelen op en
uitbouwen van eerder opgedane ervaring, interactie aangaan met medeleerlingen, (samen)
nieuwe wegen verkennen. Aandacht voor de persoon, de taak, de omgeving en de context.
Specifiek aandacht voor reflectie in relatie tot betekenisgeving.

1

CiS, pp. 19 – 20.

2

CiS, pp. 23.
Dekeijzer, B. Kleine cartografie van Cultuur in de Spiegel. In: Cultuur + Educatie, jaargang 13, 2013, nr36
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Geslaagd thema voor curriculum Kunsteducatie
De lokale kunstwerken blijken uitstekend in verband te brengen met de Kerndoelen ‘Kunst en
Cultuur’ van Stichting Leerplan Ontwikkeling: produceren (48), presenteren (49), beleven
(50), verslagleggen (51), reflecteren (52). De leerling kan onder begeleiding een kunstwerk
duiden: kunstbeschouwend, kunsttheoretisch en contextueel. De leerling komt in een
discussie over de functies van kunst in de openbare ruimte met argumenten. Draagt
voorbeelden aan van kunstwerken in de openbare ruimte die de leerling wel/ niet ‘mooi of
passend’ vindt en kan dit toelichten. Input wordt gebruikt als basis voor eigen
kunstontwerpen. De leerling houdt rekening met aspecten in de omgeving van het kunstwerk
en met mogelijke belangen bij verschillende partijen. De leerling presenteert opvattingen
omtrent kunst in de openbare ruimte en eigen kunstzinnig werk - alleen of als deelnemer in
een groep - aan derden. Hierbij gemaakte keuzes belichtend. De bijhorende werkvormen doen
een beroep op elementaire vaardigheden. Leerlingen worden uitgenodigd en aangespoord om
de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen
om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en
communicatie te bewerkstelligen.
Openbare kunst leent zich - zoals uit mijn onderzoek blijkt- uitstekend als kapstok om allerlei
kunst- en cultuurgebonden invalshoeken te verkennen. Ze biedt ook goede ingangen om aan
te sluiten bij Cultuur in de Spiegel in de Praktijk. Afgaand op de eerste geluiden geniet een
database met bijhorende werkvormen belangstelling bij de jaargangdocenten Beeldend.
Steun en een bedankje!
De vraagstelling van de gemeente heb ik met veel
plezier en inzet opgepakt. Dank voor het vertrouwen
om rond te mogen neuzen in de archiefstukken.
Prettige hulp bij het aandragen van archiefmateriaal
door Relinde ter Borg van het Van Abbemuseum.
Begeleiders Annette Redegeld en Ot Ottenheim: erg
bedankt voor de opbeurende woorden tijdens dit
soms toch wel monnikenwerk. Dat geldt ook voor
een aantal mensen in mijn omgeving. Mijn
tweelingzus Janneke Metzemaekers, die zich als
docent in een ander vakgebied ontpopt als
enthousiast sparringpartner bij het tegenlezen.
Manlief Flip en Biene die helpdesk zijn. Vriendinnen Miranda en Marie-José die eindeloos
geduldig ‘the making of’ aanhoren. Fijn ook om weer meer tijd te hebben voor mijn mannen
thuis: ‘Hallo strangers !’ Eén ding is zeker: voor mij geldt dat ik de kunstwerken in de
openbare ruimte van Veldhoven voor altijd met andere ogen bekijk! Hopelijk springt er een
vonk over bij het gebruik van het materiaal.

Mieke van Os
Heeze, 13 mei 2014
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I Openbare Kunst Veldhoven, een open boek?
Vitaal

I-

10

Actie reactie

I-

10

‘BKR’, nietszeggend over kwaliteit

I-

12

Cultuurlandschap

I -

13

Onderhoud heikel punt

I-

13

Voltooide en onvoltooide tegenwoordigheid

I-

14

Kunstcommissie huldigt onafhankelijkheidsmotief

I-

15

Wie heeft het voor het zeggen? Curatie in gebondenheid

I-

15

Wat zijn de doelstellingen van de kunstcommissie?

I-

16

Samenspel van actoren: wie zijn er zoal bij betrokken?

I-

16

Dynamiek van de tijd ingesloten in kunst

I-

17

De stijl van Veldhoven? Van alles wat!

I-

18

Publiek geheugen

I-

19

Passend in cultuurlandschap

I-

19

Omgevingskunst

I-

20

Genius loci

I-

20

Aansprekende elementen?

I-

21

(Geen) Kwestie van schoonheid?

I-

22

Geen openluchtmuseum

I-

22

Engagement en / of WAARDERING

I-

23

Bestaanswaarde vormt kern WAARDERING!!!

I-

23

Aanknopingspunten van invloed op ENGAGEMENT met openbare kunst

I-

24

Bronnen

I-

Schema verandering

I-

bijlage

26

Enquête Sondervick

I-

bijlage

27

Tiental, overzicht te beschrijven werken

I-

bijlage 2

30

Uitwerkingen beschrijvingen kunstbeschouwend per kunstenaar

I-

bijlage 3

-32-108

Burobas

I

bijlage 3

-32-41

Antoinette Briët

I

bijlage 4

-42-47

Piet Dirkx

I

bijlage 5

-48-56

Wim Geeven

I

bijlage 6

-56-62

Herman Kuijer

I

bijlage 7

-63-68

Henk Oddens

I

bijlage 8

-69-74

Joost van Santen

I

bijlage 9

-75-87

Bart Slegers

I

bijlage 10

-88-91

Nic Jonk

I

bijlage 11

-92-99

David Vandekop

I

bijlage 12

-100-108
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II Kunst-zinnig in-Zicht
Medusa

II

110

Spiegel van het leven

II

111

Betekenis toekennen en een veranderend bewustzijn

II

111

Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe ánders je ziet én WAARDEERT!

II

112

Artistieke ervaring is co-procductie

II

112

Komen tot een artistieke ervaring

II

113

Invloed enculturatie en acculturatie op artistieke en / of esthetische ervaring II

113

Socialisatie en opdoen van artistieke ervaring

II

113

Intern referentiekader door praktijkbeoefening

II

114

Zelbewustzijn sleutelbegrip

II

114

Artistieke en esthetische ervaring onderdeel WAARDERING

II

115

Leren over en door kunst, vigerende doelen

II

116

Wegwijs in symbolen, verhalen en rituelen

II

116
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Drieslag naar WAARDERING: : lijn in modellen van kunstbeschouwing

II

117

Frequentie en transfer

II

118

Ruimte voor het onbewuste in het kijken en interpreteren

II

119

Downloaden van ‘denken’

II

119

Pluriform de norm

II

120

Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING van kunst

II

120

KunstWAARDERING SCHEMATISCH

II

121

Kortom

II

122

Segmentering naar persona’s

II

122

Bronnen

II

123

Modellen kunstbeschouwing in relatie tot context kunstbeschouwing in het onderwijs II bijlage 1

124

Kunst kijken, maken en beleven is actief proces

131

II

bijlage 2

III Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers
Kerndoelen Kunst in en Cultuuronderwijs

III

133

Cultuur in de Spiegel: mensen vormen zichzelf een wereldbeeld

III

135

Ontwikkelingen in kunsteducatie integreren: flexpertise docenten

III

136

Stadia en graduele volgorde steeds minder aanhang in concepten van leren

III

137

Bewijskracht leereffecten (kunsteducatieve) leertheorieën mager

III

138

Verwantschap Cultuur in de Spiegel met benaderingen van leren

III

139

Groei door groei

III

139

Observerend leren

III

140

Ontwikkelingsgericht leren (OGO)

III

141

Authentieke cultuureducatie

III

143

Art-Based Thinking

III

144

Leren door Kunst avant la lettre

III

145

Altermoderne

III

147

Ludodidactiek

III

148

Kansen pakken, kansen geven

III

149

Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING kunst- en cultuuronderwijs III

150

Uitwerking werkvormen

III

150

Enkelvoudig of multifocaal? Boom of rizoom?

III

151

Bronnen

III

154

Begrippen

III

bijlage 1

155

Denkraam

III

bijlage 2

158

Format Werkvormen

III

bijlage3

159-160
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I Openbare Kunst Veldhoven, een open boek?
In dit hoofdstuk zoom ik in op aspecten die de eigenheid van
openbare kunst vanaf 1960 in Nederland markeren.
Veranderende regelingen rondom financiering van openbare
kunst, de uniciteit van een locatie, betrokkenen in het lokale
proces. Engagement is een begrip dat mogelijk dichter bij
openbare kunst komt dan waardering. De bestaanswaarde
vormt de legitimatie van openbare kunst. Hierin ligt ook
meteen de relatie met cultureel erfgoed.
Vitaal
Kunst in de openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. De
terminologie is niet eenduidig, in de volksmond ook wel aangeduid met
straatkunst, niet te verwarren met street art4. Bij openbare kunst gaat het
in principe om kunst waarvoor een opdracht is gegeven door bijvoorbeeld
de gemeente. Op voordracht maakt de kunstenaar een kunstwerk voor
een toegewezen plek; met toestemming geplaatst. De open ruimte van
het naoorlogse stadsbeeld wordt vrij plotseling als een akelige leegte
ervaren, terwijl dit in de jaren vijftig nog positief aanvoelt. Vanaf de
zestiger jaren is openbaar gebied vooral een plek om iets te doen. De
nadruk op prikkeling en intensivering van de ervaring is nooit meer
verdwenen.
Beeldende kunst en vormgeving kunnen een belangrijke kwalitatieve
impuls geven aan de inrichting van de openbare ruimte én het gebruik
daarvan. Kunst in de openbare ruimte kan mensen de omgeving anders
laten beleven.
Kunstenaars en vormgevers
brengen een andere
beeldende mentale kwaliteit in, zoals stedenbouwers, landschappers of
cultuurhistorici hun eigen kijk toevoegen aan die specifieke publieke
ruimte. Door subtiele ingrepen, grootse gebaren en alles daartussenin. De
kunstenaar zoekt bestaande grenzen op en onderzoekt deze, waardoor hij
andersoortige gezichtspunten, betekenissen en inzichten kan blootleggen.
(1, 10,9)
Actie reactie
Zoals in de achterliggende tijd de beeldende kunst zich ontwikkelt, zo
ontwikkelt ook de openbare kunst zich. Die verandert mee in de tijd.
Openbare kunst staat áltijd in relatie tot haar omgeving en tot de
gebruiker van die omgeving. In die zin is een sculptuur dus niet zomaar
een beeld buiten. De kern ligt niet in de term openbare ruimte in de zin
4

Street art een stroming binnen de graffiti-beweging. Ook het wildbreien wordt hiertoe gerekend.
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van buítenruimte. De kern wordt gevormd door de betekenis die de
burger daaraan geeft door het gedeelde gebruik ervan. Waarbij iedereen
eenzelfde ruimte niet op eenzelfde wijze hoeft te gebruiken. Volgens
Sjoerd van Tuinen en Jürgen Habermas5 (sociaal filosofen) vormt de
publieke ruimte een plek voor ontmoeting, dialoog en convitaliteit van
gemeenschappen. Ruimte die openbaar wordt genoemd, maar waar geen
interactie plaatsvindt is ‘slechts’ ruimte en geen ‘democratische’ ruimte.
(6, 5, 11)

6

182 m lang, staalplaat, polyester en staalkabel

Openbare ruimte is een punt van herkenning. Denk aan de kegels ‘Flying
Pins’ op de kop van de Kennedylaan in Eindhoven en in de volksmond "de
Appel" en “de Grijper” van Wim Geeven in Veldhoven. Werken van rust én
conflict en discussie. Denk in Rotterdam aan Paul McCarthy’s beeld Santa
Claus, in de volksmond "Kabouter Buttplug" 7 (een op een dildo lijkend
seksspeeltje) genoemd. Het beeld dat midden tussen de shoppingmalls
de consumptiemaatschappij aan de kaak stelt, iets wat door veel mensen
als zodanig niet wordt herkend en begrepen. Betreffende mensen
ontlenen er geen artistieke noch esthetische ervaring aan. (zie hoofdstuk
II blz. 2). Het kunstwerk is letterlijk bedoeld om er omheen te lopen,
maar de mensen kunnen er naar hun gevoel ‘niet omheen’. Openbare
5

Jürgen Habermas. (26 juni 2012) The Guardian. Over de sociale waarde van openbare kunst.

6

Maasbeeld (1982), "De Waslijn" in de volksmond, Rotterdam, analytisch kubistische sculptuur van Auke de Vries, in lijn met
bijvoorbeeld werk van Alexander Calder. Zonder titel (1999), "Olifanten" in de volksmond, Almere, van Tom Claassen, in lijn met
Brancusi ( La Muse Endormie) en Jeff Koons. http://www.calder.org/ ; http://kunstvensters.com/2011/09/07/canon-van-demoderne-kunst-constantin-brancusi/ Geraadpleegd 4 januari 2014
7
Het beeld wordt dan een ruimtelijke omgeving van dissensus in plaats van consensus, zoals Habermas de openbare ruimte als
democratisch bestempeld.
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kunst, geen ontsnappen aan! (16) Kunstwerken als verbindend element.
Denk aan de ontmoetingsbank in Veldhoven van ontwerpbureau Burobas
uit Eindhoven. In het huidige politieke en financiële klimaat krijgt kunst
een nieuwe rol, dat van bezuinigingsobject…

8

‘BKR’, nietszeggend over kwaliteit
Na de Tweede Wereldoorlog wordt bij grote bouwprojecten geld
gereserveerd voor kunst, de zogenoemde BKR-regeling (Beeldende
Kunstenaars Regeling) 9. Of een kunstenaar gebruik kan maken van de
BKR wordt bekeken door een gemeentelijke commissie op grond van zijn
inkomen. De regeling valt onder Sociale Zaken. Deze gaat echter niet over
de kunstzinnige beoordeling van de kunstenaar en het ingediende objectvoorstel.
De regeling start in 1956 als opvolging van de regeling Sociale Bijstand
voor Beeldende Kunstenaars (SBBK), ook wel Contraprestatie genoemd,
en stopt in 1987. In het 1982-1986 besluit de regering tot een drastische
verlaging van het BKR-budget. Eigenlijk een sociale voorziening voor
verbetering van de positie van beeldend kunstenaars. Ingesteld om het
scheppend vermogen en de vaktechnische bekwaamheid van de
kunstenaar in stand te houden en waar mogelijk te ontwikkelen om zo de
kans tot verwerving van inkomsten uit zijn/haar beroep te vergroten. (10)
Het is dus een kunstenaarsregeling en geen kunstregeling! In 1960
maken zo’n 200 kunstenaars er gebruik van, in 1983 rond de 3800 op een
totaal aantal van 14.000 kunstenaars. (Cultuurbeleid in Nederland 1993,
p. 129).
De percentageregeling wordt gedurende de jaren nog een aantal keren
aangepast. De grootste aanpassing vindt plaats in 1977: de percentageregeling geldt naast de aankleding van rijksgebouwen en scholen
(vandaar dat je ook veel openbare kunst ziet bij scholen en opleidingen)
voortaan voor alle projecten van de Rijksgebouwendienst. Kunst
verbonden aan de verzorgingsstaat. Bovendien wordt niet langer
8

Fotoalbum Kunstroute Veldhoven. Ontwerpbureau Buro Bas en Wim Geeven. Zie bijlage 2 en 5.

9

http://www.cultureelerfgoed.nl/kunstcollecties/kunstcollectie-van-rijk/ontstaan-in-hoofdlijnen/kunstcollectie/beeldendekunstenaars geraadpleegd op 8 april 2014
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uitgegaan van een vast percentage. De hoogte van de percentages wordt
vanaf dan gerelateerd aan de totale bouwsom. Dus waar wordt gebouwd,
ontstaat ruimte voor een beeld!
Een beeld staat er als het ware niet ‘zomaar’. Een commissie bestaande
uit de Rijksbouwmeester en actieve beeldende kunstenaars ziet toe op de
toepassing van de regeling. Ook vindt vanaf dan documentering en
openbaarmaking van projecten plaats. De BKR krijgt opvolging door
andere regelingen waaronder de Regeling Individuele Subsidies (1984),
de Regeling Beroepskostenvergoedingen (1987), beide in 1988
overgedragen aan het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst. Het Mondriaan Fonds wordt in 1993 opgericht, waarmee
nagenoeg alle subsidieregelingen vanuit het ministerie zijn
gedecentraliseerd. (4)
Cultuurlandschap
In het jaar 1999 krijgt het beleid voor de openbare ruimte er een
cultuurhistorische dimensie bij. De Nota Belvedere brengt de ruimtelijke
inrichting van stedelijke en landelijke gebieden in relatie met
cultuurhistorie. Cultuurlandschap is het resultaat van bouwen, zowel in de
agrarische als in de stedelijke betekenis. Een polder is cultuurlandschap,
een stad ook. Archeologie, gebouwde monumenten en historisch
landschap kunnen de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting versterken.
Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen een uniek karakter geven aan
ruimtelijke ontwikkelingen en zo een tegenwicht bieden aan de
toenemende eenvormigheid van onze leefomgeving. Een plek of gebied
helpt dan met zijn inrichting vorm te geven aan de identiteit van mensen.
Daarnaast kunnen nieuwe ruimtelijke functies bijdragen aan behoud van
het erfgoed. (8)
Onderhoud heikel punt
Kunst in de publieke ruimte lijkt momenteel hekkensluiter binnen de
beeldende kunsten. Zonder slag of stoot wordt budget wegbezuinigd. Een
recent voorbeeld is de opheffing van SKOR10. Openbare kunst kent
geheel eigen wetten en gedrag; ze is meer verbonden met ruimtelijke
ordening en het openbare leven
dan met de wereld van de kunst.
(6) Een positie uit de scoop van
beleidsmakers, critici en onderzoekers in kunst én stedenbouw.
10

Stichting Kunst en Openbare Ruimte, met een
voorbeeldfunctie in het ontwikkelen van nieuwe vormen
van relationele kunst.
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Ook binnen culturele overheidsorganen gaat er weinig aandacht naar uit.
Het is dan ook een buitencollectie die piept en kraakt en vele werken
vertonen ouderdomsgebreken. Zo ook in Veldhoven. In de tijd van de BKR
valt het onderhoud onder de Dienst voor Rijks Verspreide
Kunstvoorwerpen. Nu wordt het gemeentelijke budget ervoor
aangesproken. Zo heeft de gevel van de sporthal Atalanta een specifiek
onderhoudsplan om de kleuren intact te houden. Het onderhoud maakt
dat er momenteel dan ook kritische vragen worden gesteld11.
De vragen doen zich voor: Hoeveel openbare kunst is genoeg? Welk

kunstwerk bewaren en onderhouden en waarom? Hoe om te gaan met de
afvallers? (9, 12)

Een spanningsveld, want ook privatisering en commercie doen een beroep
op de openbaarheid met reclamezuilen en programma’s van projectontwikkelaars, maar leveren exploitatiegelden op. (1)12
Onder de noemer ‘Ruimte aan samenleving en particulier initiatief’ wordt
door Rutte I en II op de eigen verdiencapaciteit ingezet en op subsidie
bezuinigd; feitelijk is deze ideologie van nieuwe zakelijkheid al gestart in
de tachtiger jaren onder Brinkman. Iets wat voor openbare kunst een
lastig te realiseren streven is. Openbare kunst is à priori voor iedereen vrij
= gratis toegankelijk - dag en nacht - en bevindt zich binnen de
contouren van het dagelijks leven. Hierin neemt beeldende kunst geen
prominente plaats in. (15)
Voltooide en onvoltooide tegenwoordigheid
De artistieke afweging rondom de aanbesteding van kunst gebeurt door
de kunstcommissie. Deze kijkt daarbij naar de samenstelling van de
collectie die al in beheer is, het innovatieve karakter van een kunstwerk of
wijze van werken van een kunstenaar, de reputatie én opleiding van een
kunstenaar, de inpassing en aansluiting op de beoogde locatie en het
beschikbare budget. Soms wordt ook de mening van omwonenden erin
betrokken. Met name bij de latere aankopen in de gemeente Veldhoven is
dit het geval, zoals bij het werk van Joost van Santen3. Tegenwoordig
worden bewoners veel vaker betrokken bij het proces van aankoop en
betekenisoverdracht. “Wie nooit couscous eet, gaat het ook niet lekker

vinden”.

In Veldhoven is de screening een taak van de kunstcommissie. De
Adviescommissie Subsidie Provincie kan aansluitende eisen stellen als de
gemeente voor de aankoop een beroep doet op deze subsidieregeling.
Ook de openbare kunst in Veldhoven is mede mogelijk dankzij de
11

https://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/JOC/lbrafstotenBKR.pdf
http://www.knm.nl/Beeldhouwkunst-Vijfje/nl/page/623/ Geraadpleegd 8 april 2014. In de loop der jaren volgroeide de
betekenis van het begrip beeldhouwen van het oorspronkelijke ‘houwen of weghalen van materiaal’ tot het hedendaagse ‘maken
van ruimtelijk werk in de breedste betekenis van het woord’. Het Beeldhouwkunst Vijfje is een ode aan alle
beeldhouwkunstuitingen van Nederlandse bodem.
12
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provinciale toekenning van subsidies. Zo maakt de gemeente voor de
objecten van onder meer Piet Dirkx en David Vandekop 13 hiervan
gebruik. (4)
Kunstcommissie huldigt onafhankelijkheidsmotief
Naast de gebruikelijke percentageregeling besluit de gemeente Veldhoven
in navolging van gemeenten als Tilburg om 1% van de kosten voor het
bouwrijp maken van bestemmingsplannen in een eigen fonds te storten
plús een jaarlijks bedrag van (destijds) 4500 gulden. De gemeente
Veldhoven wil vanaf de tachtiger jaren geen ad hoc beslissingen meer
nemen en gaat uit van een samenhangend plan. Ook het beheer over
tentoonstellingsruimten, het kunstenaarsbeleid en de kunstuitleen worden
hierin opgenomen. 14 De openbare kunst in Veldhoven moet - in
samenspraak tussen opdrachtgever en kunstenaar - een pluriform beeld
geven van de conceptuele, constructivistische en figuratieve richtingen.
Ook neemt de gemeente de regie over de hotspots: ze kiest voor de
hoofdaders tussen de verschillende dorpskernen. Maar over de
uiteindelijke verschijningsvorm doet ze geen dwingende uitspraken. Naast
de visuele en artistieke pluriformiteit hanteert de kunstcommissie als
belangrijkste criterium: de kunstenaar komt met een uitgesproken eigen
beeldende bijdrage die een dialoog aangaat met de opgegeven plek.
Veldhoven is een vrij jonge gemeente en wortelt behoudens een aantal
oude dorpskernen in een relatief recent verleden. 15 Dat betekent
bijvoorbeeld dat op een aantal locaties aanvankelijk niet echt hoeft te
worden gerefereerd aan reeds aanwezige architectuur. (4)
Wie heeft het voor het zeggen? Curatie in gebondenheid
De overheid zelf onderhoudt zich van ‘artistiek-inhoudelijke-oordelen’. De
adviescommissie bepaalt namens haar bewoners de locatiekeuze en
uitvoeringskaders. Daarbinnen kunnen kunstenaars met een idee komen
en een presentatie daarvan. Tot 1990 heeft de commissie de naam
‘Werkgroep Kunstzinnige Verfraaiing’ met meer aankopen van lokale
kunstenaars en na die tijd is de naam: ‘Commissie Beeldende Kunsten’.
Dit zegt iets over de veranderende opvatting over kunst in de openbare
ruimte. Dat neemt niet weg dat de promotionele waarde, een visitekaartje
afgeven over Veldhoven als zijnde ‘dynamisch en in beweging’, een
belangrijke functie van de openbare kunst is. Een vorm van city-branding.
(4)
13
14
15

Bron: kunstenaarsdossiers gemeentearchief Veldhoven.
Uit de notulen van het gemeentearchief, dossier lokale kunstcommissie, door de jaren heen in wisselende samenstelling.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldhoven geraadpleegd 15 april 2014
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Wat zijn de doelstellingen van de kunstcommissie?
In haar nota “De beeldende kunsten… echt in beeld” verankert de
Adviescommissie vijf doelstellingen:
1. Het op verantwoorde wijze in standhouden en beheren van de
gemeentelijke beeldende kunstcollectie.
2. Het door een gericht aankoop/ en opdrachtbeleid uitbreiden van die
collectie.
3. Er voor zorgdragen dat een zo breed mogelijk publiek kan

kennisnemen van een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod van
beeldende kunsten.

4. Het bevorderen van een zo gunstig mogelijk werkklimaat voor de in
Veldhoven woonachtige kunstenaars.
5. Het stimuleren van amateurkunst en de kunstzinnige vorming op het
gebied van beeldende kunsten.
De toestand van de kunstwerken in de openbare omgeving is zodanig, dat
onderhoud dringend noodzakelijk is… Een inventarisatie en kostenraming
daarvan is reeds gemaakt.
Voor de aankoop van kunst hebben voorrang de Kempen Campus ,
Veldhoven West en het gebied langs de A2.
Een breedtefunctionaris (voormalig Cultureel Marktplaats) verbindt
hetgeen culturele instellingen te bieden hebben. Mogelijkheden om
beeldende kunsteducatie binnen en buiten het onderwijs meer in
samenhang te brengen, liggen er ook in samenwerking met
volwasseneducatie centrum De Parasol.
De gemeente Veldhoven is een kring 2 gemeente 16, dat wil zeggen een
gemeente met tussen de 30.000 en 100.000 inwoners. Haar
voorzieningenniveau is in lijn hiermee. (5)
Samenspel van actoren: wie zijn er zoal bij betrokken?
Leden van de Adviescommissie krijgen een hausse aan informatie over
werk en activiteiten van een groot aantal kunstenaars. Brabant alleen al
telt er velen; kunstenaarsinitiatieven floreren er, niet in de laatste plaats
dankzij de kunstopleidingen in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda.
Voer voor een Brabantse Renaissance! Daarin zijn internationale
ontwikkelingen een belangrijke bron, meer dan het eigen verleden zoals
in bijvoorbeeld het eveneens Roomse Limburg. De kunstcommissie van
Veldhoven – door de jaren heen van wisselende samenstelling en vanuit
wisselende beleidskaders – besluit over inzendingen, waarbij een longlist
wordt teruggebracht tot een shortlist. De Commissie orkestreert dit
proces. Hoe dan ook dient de kunstenaar te beschikken over een
professionele opleiding, in belangrijke mate zijn inkomsten uit beeldende
16

Zogenaamd ringenmodel rondom gemeentelijk kunst− en cultuurbeleid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
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kunst te verkrijgen en erkenning te ondervinden in brede kring. De
mening van betrokkenen elders over betreffende kunstenaars heeft wel
invloed. Opstapelende individuele erkenning vertaalt zich naar een grotere
regionale of landelijke erkenning, wat weer basis is voor een grotere
lokale erkenning. Toch krijgen vanaf 1990 jonge kunstenaars ‘een
voorkeursbehandeling’ om het nageslacht ook een beeld te geven van de
kunst in de huidige periode. Kenmerken van de nieuwe aanpak is het
plaatsen van openbare kunst in een breder perspectief en het vervlechten
van verschillende kennisgebieden op het terrein van ruimtelijke inrichting.
Belangrijk hierin is de ondersteuning van het BKKC (Brabants
Kenniscentrum Kunst en Cultuur), voortgekomen uit de Nieuwe Brabantse
Kunststichting. 17 (4)
Binnen dit proces krijgt een kunstenaar vroeg of later te maken met
politiek, naast het benaderen van private fondsen en sponsoren. Een
gemeentebestuur moet toestemming geven voor budget, plaatsing en
proces. Denk aan het aanpassen van bestemmingsplannen en veiligheidsmaatregelingen. De kaders van kunstenaar, ontwerper en architect lopen
in elkaar over bij het ontwerpen van de buitenruimte. Afstemming met
Stadsontwikkeling, de architect en afdeling Cultuur. En ook met
gemeentelijke instellingen in de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld een
bibliotheek of zorginstelling. Belangrijk ook is de beïnvloeding van de
publieke opinie. De pers kan daarin tegenwerkend dan wel ondersteunend
werken. Kunstenaars die in Veldhoven nadrukkelijk met dit proces te
maken hebben gehad zijn Piet Dirkx, Joost van Santen, Antoinette Briët
en Burobas. (4)
Dynamiek van de tijd ingesloten in
kunst
Volgens Halbertsma is de geschiedenisopvatting beïnvloed door het historisme, de 19eeeuwse geschiedenistheorie. Het verleden is
niet te vergelijken met het heden en voorbij.
Toch is er altijd een causaal verband, want
het verleden is voorwaarde voor het heden
en daarom zijn er altijd verbanden tussen
verledens onderling en de tijd van nu. De kunsthistorische geschiedenis
met een indeling in tijdsblokken die overeenkomen met stijlen, past
binnen dit denken. Kunstwerken zijn hierdoor een soort van wijzers van
de tijd. Stijlgeschiedenis is één van de meest gangbare opvattingen
binnen de kunstgeschiedenis. Een ‘stijl´ vertegenwoordigt een geredu17

Zoals uit de notulen van de diverse kunstcommissies Veldhoven naar voren komt.
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ceerd aantal artistieke kenmerken die kunstwerken in onderlinge vergelijking met elkaar gemeen hebben (meester, scholen, plaatsen) en plaatst
deze binnen een tijdsdimensie. Denk hierbij aan De Delftse School,
Bauhaus, CoBrA.
De stijl van Veldhoven? Van alles wat!
De openbare kunst van Veldhoven is op te vatten als een collectie, een
selectie. Vanaf de 60e jaren: veel abstracte werken, waaronder van het
trio Theo van Brunschot, Henk Oddens en Heinz Reijnders, die ook
regelmatig met elkaar exposeren en liefhebber zijn van het werken in
taille directe18.
Veel kunstenaars hanteren ordeningsprincipes in
geometrisch-abstracte traditie. Kleur en ruimte bepalen het beeld, vaak
van industriële materialen. Denk hierbij aan Jan de Baat (zijn beeld staat
sec genomen niet in het tegenwoordige Veldhoven) die constructivistisch
opbouwt. Ook de minimal art, waarbij de fysieke aanwezigheid van het
object in de ruimte wordt benadrukt door beperking tot vorm en
materiaal; beperkt in kleur om niet van de essentie af te leiden. Vaak
gebruik van wit-grijs-zwart. Het werk van Frans de Boer en Marja de Boer
Lichtveld en Bart Slegers is hieraan enigszins verwant. Ruimte ook voor
conceptuele kunst, waarbij dematerialisering van het kunstwerk optreedt.
Lichtkunst van Herman Kuijer. Daar waar ook met name het licht ’s
avonds de essentie is van de landmarkinstallaties van Joost van Santen.
Daarnaast vertegenwoordiging van figuurlijk werk met abstracte toets
zoals de beelden van Nel van Lith en Nic Jonk, die al vroeg het
kunstenaarschap combineert met ondernemerschap. Tot omgevingskunst
/ designkunst kan het werk van Bert Staal worden gerekend, wat
functioneert als schijngevel om de gemeentelijke afvalverzameling aan het
zicht te onttrekken. Opvallend in de Veldhovense collectie is een vrij
grote groep werken die geïnspireerd zijn op de natuur (De Peel) en de
architectuur van het boerenbedrijf. David Vandekop vangt dit in zijn klei.

18

Zonder concrete , exacte voorstudie het werk direct in het verkozen materiaal bewerken door te hakken en te schuren, al
doende groeien zij naar het beoogde eindresultaat. Waarbij het ambachtelijke, technische in het werk duidelijk naar voren komt.
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Publiek geheugen
In Nederland worden in zestig jaar duizenden en duizenden werken aan
de straat toegevoegd. Vrijstaande kunstwerken verschijnen overal in de
openbare ruimte. Zo ook in Veldhoven. Rondrijdend én rondkijkend door
Nederland zijn er in relatie tot de complexe publieke ruimte interessante
dingen te zien. Een publieke collectie, van grote variatie in schaal,
materiaal en ouderdom. Objecten van bekende en minder bekende,
internationale en lokale kunstenaars. Pas in de tweede helft van de
twintigste eeuw verschijnt het openbare kunstwerk als min of meer
autonome kunstvorm op straat. Niet uitsluitend, want ook nu nog worden
beelden ter verering of herdenking geplaatst. Naast het meer traditionele
figuratieve brons, ook abstracte, opblaasbare of functionele sculpturen in
een grote variëteit aan kunstdisciplines en technieken. Zoals
wandschilderingen (bijvoorbeeld de plafondschildering in het Veldhovense
zwembad van Jacques Slegers geluidskunst, interactieve kunstwerken,
lichtkunst (zoals het werk aan de gevel van de bibliotheek van Herman
Kuijer, landschapskunst, internetkunst en glaswerk. Van permanente aard
meestal, soms ook tijdelijk.
Passend in cultuurlandschap
Kunstwerken zijn overal te vinden: in of aan het water, op een plein, op
talrijke rotondes. Verandert de stad door de jaren heen, zo ook haar
kunst. In die zin vormen stad en kunst een geheel. Zo onderhoudt kunst
in de publieke ruimte ook het geheugen van een stad. Het geheugen kan
echter ver afstaan van het dagelijks leven20. Het kunstwerk bezegelt dan
niet meer de functie van de locatie zoals bedoeld. Zo kan een openbaar
19

Werk van Nel van Lith, Cees Andriessen, Heins Reijnders en Nic Jonk. Foto’s uit dossiers archief Gemeente Veldhoven en Jo
Kastelijns (foto Cees Andriessen).
20
De kunstwerken vormen mede het erfgoed van een stad. De bestaanswaarde reikt dan verder dan de huidige generatie en
heeft daarmee nalatenschapswaarde. Het reikt verder dan de huidige tijd, wat ook wel optiewaarde voor de toekomst wordt
genoemd. Brooks, A. (2004). Do People Really Care about the Arts for Future Generations?, p. 275.
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kunstwerk haar oorspronkelijke context verliezen. Bijvoorbeeld een
kunstwerk moet de ontsluiting van Veldhoven illustreren, maar is
inmiddels middenin een dicht bebouwde woonwijk opgesloten. Een direct
gevolg van de Nota’s Ruimtelijke Ordening I en II die gaan over het
groeikernenbeleid, waarbij aangewezen kernen meer groei mogen
ondergaan dan andere. Gevolgd door een beleid gericht op stedelijke
knooppunten. In 1993 geeft de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
het startschot voor uitbreidingsgebieden aan de rand van grote steden
voor massale nieuwbouw. In de volksmond Vinex-wijken.
De groei van een stad is steeds uit te drukken in min of meer organische
patronen, die laten zien hoe vanuit een bepaald morfologisch
uitgangspunt bebouwing wordt toegevoegd in een gestage, doorgaans
sprongsgewijze fasering. De vraag ‘Welk soort kunst in welk soort
cultuurlandschap thuishoort’, is lastig te beantwoorden. (6, 17)
Omgevingskunst
Vanuit het idee dat kunst het gebruik van de ruimte intensiveert en in het
verlengde daarvan interactie, komt in de zeventiger jaren de
omgevingskunst op. Stimulerend daarin zijn de visuele ruimtelijke
tekortkomingen van nieuwbouwwijken en de noodzaak tot invulling van
opengevallen plekken; de twijfel rondom het nut en de zin van kunst aan
gebouwen; de invloed uitgaande van de percentageregelingen. Een
tendens van ‘een los-kunstwerk-in-de omgeving’ naar een beleid van
visueel ruimtelijke criteria, waarbij kunst haar inbreng heeft in de
praktische gebruikswaarde van de ruimte. Rekening houdend met de
esthetische
eigenschappen zoals door gebruikers ervaren. De
gebruikswaarde
is
sterk
afhankelijk
van
de
situering.
Omgevingsvormgeving is gericht op het gestalte geven aan de ruimte
tussen en rondom gebouwen en richt zich op het gebruik van alledag.
(10).
Genius loci
De plek waar een kunstwerk wordt neergezet heeft grote invloed op de
waardering van het kunstwerk. De kunstgeograaf Martin Zebracki doet
onderzoek naar de beleving van openbare kunst. Hij merkt op dat mensen
niet zozeer het kunstwerk als zodanig waarderen. De locatie staat voorop,
dan volgt het kunstwerk. Bovendien hebben meer mensen voorkeur voor
figuratieve kunst – waarvan je meteen kunt zien wat het voorstelt - in
vergelijking met abstracte kunstwerken. Uit zijn onderzoek komt naar
voren dat de meeste mensen zonder toelichting abstracte werken niet
20
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begrijpen of er betekenis aan kunnen geven. “Kunstliefhebbers zullen het

eerder begrijpen dan de gewone man in de straat. Je moet er echt
bijzetten wat iets voorstelt en de vraag is dan of het wel op zijn plek
staat.” (15)

Aansprekende elementen?
Figuratieve kunst slaat daarom makkelijker een brug naar de gebruiker.
Iemand kan de voorstelling associëren, koppelen aan situaties die iemand
zelf kent, ‘het lijk of het lijkt niet’. Beoordeling van een kunstwerk verloopt
door associatie en vergelijking. Bij abstracte kunst is meer sprake van een
toevallige associatie, mensen willen er toch nog ‘iets’ in zien om er een
oordeel over te kunnen geven, onderdeel van waardering. Valt er niets te
ontdekken, dan is er nauwelijks een oordeel of een oordeel dat door
andere dan esthetische en / of artistieke ervaring wordt bepaald. Iemand
die meer thuis is in kunst, beschikt over meer kennis van visueel
materiaal, maar ook over de bedoelingen van de kunstenaar en de tijd
waarin het werk is ontstaan. (Zie ook hoofdstuk II) Dat er ook ándere
ordeningen in een ruimtelijke omgeving mogelijk zijn, daarvan zijn
weinigen zich van bewust. Thuis is het vaak niet anders bij het inrichten
van een ruimte. Ordenende principes zijn materiaal, vorm, kleur en het
beeldvlak.
Oordeelsvorming over openbare kunst is in eerste instantie afhankelijk
van het gebruik van de ruimte, techniek en betrokkenheid. Wanneer
bewoners er meer bij worden betrokken werkt dat positief. De
toeschouwer weet dat het beeld er staat en kent iets van de achtergrond
hoe het in bezit is gekomen. (3) De herinnering vraagt erom om levendig
te worden gehouden. Heel simpel, door laagdrempelig informatie
beschikbaar te stellen voor de passant en de inwoner over wat het
kunstwerk voorstelt en waarom het is gemaakt. (10, 17)
Zie bijlage 2:
werken die ik uitlicht door de informatie via een website te ontsluiten.
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(Geen) Kwestie van schoonheid?
Het is opvallend dat de term schoonheid in ruimtelijke plannen bijna nooit
in de betekenis van ‘mooi’ wordt gebruikt. Vaak verborgen in termen
zoals
ruimtelijke
kwaliteit,
belevingswaarde,
compleetheid,
uitvoerbaarheid, netheid, variëteit, rommelzones en dergelijke.
Schoonheid is iets ‘onmeetbaars’ en het eindoordeel komt van de
opdrachtgever en uiteindelijk van de gebruikers van de ruimte, eigenlijk
pas nà realisering. Dan krijgen de ruimtelijke invulling en gebeurtenissen
daarbinnen, betekenis. Dit raakt een belangrijk begrip binnen
cultuuronderwijs in relatie tot identiteit. Identiteit gaat dan over de
eigenheid van de omgeving en de collectieve betekenis ervan voor
mensen. “Hoe oorspronkelijke zeggingskracht behouden en een plek laten
hebben naast eigentijdse vormentaal?” Identiteit wordt vaak gekoppeld
aan iets ouds. Dat hoeft niet. In een nieuwbouwwijk vormen de feitelijke
kwaliteiten van de ruimte de bron van haar identiteit. Kunst kan geen
identiteit importeren, wel openbaren.
Geen openluchtmuseum
De inwoners van een stad of dorp overleven inmiddels het landschap dat
ze bewonen, waardoor de behoefte ontstaat om herinneringen te
koppelen aan locaties. De gemeente formuleert cultuur als "Het geheel

van uitingen van mensen, gericht op het creëren, presenteren en
conserveren van waarden" 21. Het is juist een gezamenlijke opvatting over
die waarden, die het gevoel geeft samen te leven en in die zin zijn
waarden nauw verbonden met een algemeen gevoel van welzijn, zich
welbevinden. De Gemeente acht het grootste belang van kunst en cultuur
de waarde die vervat zit in de kunst / en cultuuruitingen zelf. Het
intrinsieke belang (5 p. 33) Binnen de huidige moderne samenleving
bestaat er geen consensus over deze genoemde waarden. Cultuur is
gebonden aan een groep, een verzameling mensen met een aantal
gemeenschappelijke waarden en normen. Binnen de samenleving zijn
meerdere groepen te onderscheiden, die verschillende waarden,
verschillende culturele stijlen hebben. Een goed kunst- en cultuurbeleid
zal rekening moeten houden met verschillende groepen. Een beleid
gericht op een pluriform aanbod voor een gedifferentieerd publiek.

Veldhoven hanteert drie thema’s: verbondenheid, diversiteit en kwaliteit.
Behoud en versterking van diversiteit is daarbinnen leidend. Met lef
keuzes maken is de uitkomst van een debat met haar inwoners.
Voorlichting voor eigen inwoners en toeristen (publieksvoorlichting) én op

21

Gemeentelijke nota "Nota De kunst van de vooruitgang 1996"
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cultuureducatieve producten binnen het onderwijs zijn van belang als het
gaat om het uitdragen van de betekenis van het specifieke erfgoed. (5)

Hoe een plek te geven aan het collectieve geheugen, zonder de
dynamiek in de ruimte te fixeren? Hoe alsnog vorm en inhoud te geven
aan béide elementen in het motto van de Nota Belvedère: ‘Behoud door
ontwikkeling'? Hoe is het bindend collectieve geheugen samengesteld?
Engagement en / of WAARDERING
De waarde van openbare kunst te beoordelen binnen het waardepatroon
van de omgeving als totaal. Een kleine groep is gespitst op het bewust
kijken naar vormgeving in het publieke domein, al stelt een toenemende
groep mensen zich wel kritisch op ten aanzien van hun dagelijkse
omgeving. Slechts 13% neemt de tijd om beeldende kunst in de publieke
ruimte te bekijken. Negen van de tien personen zonder enige interesse in
beeldende kunst houdt er helemaal niet van22. (3)

Hoe kan de gebruiker van de openbare ruimte zelf meer onderdeel van
het proces worden? Welke rol kan een kunstenaar spelen als initiator in
de gebruiksprocessen en met name op de beleving van de omgeving?

(9,17,16)
Het zal niet meevallen om niet-geïnteresseerden alsnog voor kunst te
winnen. De inzet is erop gericht dat toekomstige generaties minder nietgeïnteresseerden tellen. Of dit kan werken, daarover is het laatste woord
nog niet gezegd. Al is participatievergroting niet de eerste prioriteit van
het cultuur- en kunstbeleid. (13, 14)
Bestaanswaarde vormt kern WAARDERING!!!
Als het om waardering gaat bij openbare kunst gaat het eigenlijk om de
bestaanswaarde23. De omgeving is meer dan de visueel waarneembare
ruimte. Kunst in de openbare ruimte is een menselijke toepassing en
wordt met deze ingreep onderdeel van de totale omgeving. Een gemeente
heeft met zogenoemde ‘hardware’ van een locatie(s) van doen, zoals
bijvoorbeeld de fysieke waarden in het landschap. Daarnaast rekening te
houden met ‘software ’ voor de ruimtelijke ontwikkeling, namelijk de
veelkleurige geschiedenis en culturele identiteit van haar (toekomstige)
bewoners. Ingeval van openbare kunst is er eerder sprake van

22

Tepaske et al. (2010:21)
Het gaat om de waarde die iemand hecht aan het bestaan voor de kunst, cultuur en samenleving. Iemand hoeft er geen
gebruik van te willen maken of het ooit bewust te hebben gezien, dan wel het van belang te vinden als onderdeel voor zijn eigen
leven. Iemand moet daarvoor wél bekend zijn met het bestáán van het werk. Goedhart, S., De Ronde, T., Spangenberg, F. en
Van der Wal, C., (2007). Een Brede Kijk op de Belangstelling voor Kunst en Cultuur, p. 12
23
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engagement24. Een begrip dat eerder gerelateerd is aan collectieve
betrokkenheid én als gebeurtenis een collectieve, interpersoonlijke
aangelegenheid is. Engagement in de zin van hechten aan openbare
kunst als maatschappelijke, sociale en / of morele kwestie.
Aanknopingspunten van invloed op ENGAGEMENT met openbare
kunst









Hebben van een duidelijk herkenbare functie;
Getuigen van een directe toepassing en heldere materialen;
Voeren van een duidelijke maat, aangepast aan de gebruikersgroepen;
Rekening houden met verwachte looplijnen, zichtlijnen en zit- en
parkeerplekken;
Zicht geven op de omgeving;
Inspelen op de behoefte om te treuzelen, te verpozen;
Geven van herkenbaarheid aan een bepaalde plek, hulp bij oriëntatie
en identificatie;
Bekend zijn, in de zin dat de gebruiker weet hoe het in het
bezit is gekomen en waarom.

Wellicht zijn er andere factoren die een belangrijker stimulans kunnen
geven aan het opnieuw levend worden van de relatie kunstwerk en
openbaarheid. Ik wil mij niet begeven in een debat over de vraag of kunst
en engagement elkaar nu al dan niet verdragen, omdat dergelijke
discussies resulteren in eindeloze redeneringen op het gevaar af dat elke
partij binnen zijn eigen referentiekader omtrent kunst en engagement
blijft cirkelen.
Kunst heeft publieke zingeving, al kan de vraag worden gesteld of er
soms niet al te hoge verwachtingen over ‘het nut’ van openbare kunst
zijn? Misschien is de werking meer indirect; indirect-bewustzijn- vanhet- kunstwerk in de zin van dat (n)iemand er opzettelijk en doelbewust
naar toe gaat. Een indirect effect, wanneer het kunstwerk bijvoorbeeld
bijdraagt aan de kwaliteit van een ruimte, waardoor mensen zich prettiger
bewegen in de openbare ruimte wanneer ze er gebruik van maken.
Waardevol!
24

Engagement is afhankelijk van een context. Heeft te maken met een psychologische staat die binnen een proces van relational
exchange ontstaat. Ontstaat tijdens een uitwisseling van twee of meerdere partijen. Het is een multidimensionaal concept
met gedrags-, cognitieve en emotionele elementen. Geen eenmalige beleving maar een doorlopend proces. Een verbintenis. Het
raakt aan kwaliteit van leven. Zie ook thema eindexamen 2013: http://moodle.digischool.nl/course/view.php?id=57 en
http://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-64-kunst-en-engagement Geraadpleegd 9 mei 2014.
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Geachte docent, beste onderwijsteam,
Graag vraag ik uw medewerking voor dit onderzoek door het invullen van bijgaande vragenlijst. Een onderzoek
naar de mogelijkheden van inbedding van Openbare Kunst Veldhoven binnen het cultuuronderwijs van uw
school. De gemeente vindt het belangrijk dat haar openbare kunst als Lokaal Erfgoed meer bekendheid krijgt bij
haar inwoners, passanten én scholieren. Momenteel is er weinig achtergrondinformatie over de verschillende
kunstwerken. Informatie die van belang is, omdat het één van de randvoorwaarden is om kunstwerken in
betekenis te laten toenemen.
De kunstwerken staan verspreid over Veldhoven. De werken geven met elkaar een goed beeld van de
ontwikkeling in de openbare kunst in Nederland van de jaren ‘70 tot nu; ook vertegenwoordigen ze verschillende
stijlen.
e
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Mieke van Os, student 4 jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten, Beeldende
Vorming, docentenopleiding. Op verzoek van de gemeente en in samenspraak met de opleiding analyseer ik een
twintigtal soorten kunstwerken, van monumentale kunst tot mediakunst. Ze zijn gemaakt door veelal bekende
kunstenaars, al dan niet aan het begin van hun loopbaan. De bedoeling is om een en ander toegankelijk te maken
middels een educatief instrument.
Ik pluis de bronnen na. Wat is aanleiding tot het geven van de opdracht, waarom kiest de gemeente voor een
bepaalde kunstenaar? De archieven van de gemeente, de bibliotheek van het Van Abbe Museum, BKCC en de
RKD vormen de grondslag. Ik beschrijf de kunstwerken beeldbeschouwend, in brede zin. Hoe gaat de kunstenaar
te werk? Wat kun je zeggen over de betekenis, kleur, vorm, materiaal, compositie, locatie, et cetera? Hoe past
het kunstwerk in het oeuvre van de kunstenaar? De eventuele relatie met eerdere perioden en / of stijlen en
andere kunstenaars. Bij ieder kunstwerk komen werkvormen. Gevarieerd in opzet, zodat ze leerlingen - in het
bijzonder de klassen HAVO 3 / 3 -4 VWO - ondersteunen in de verschillende manieren van omgaan met kunst.
Recente benaderingen van kunst- en cultuureducatie zijn onderwerp van onderzoek en worden meegenomen,
als ook de aansluiting met onder meer het kader van Cultuur in de Spiegel. Evenals aspecten die uit onderzoek
naar voren komen rondom de beleving van kunst.
Graag neem ik ook uw gedachten en wensen mee.
De vragen gaan over: mogelijkheden om educatie over Openbare Kunst Veldhoven in te bedden in het
onderwijsprogramma. Concrete aanknopingspunten. Koppeling met praktijkwerk? Hoe kijkt u zelf aan tegen de
Openbare Kunst in Veldhoven? Uw waardering. Beschikbare kennis, materialen en middelen omtrent de
kunstwerken in de openbare ruimte. Het verbinden van educatie over Openbare Kunst Veldhoven en de
methode en visie op het vak die u hanteert. Uw antwoorden kunnen mij richting geven en zijn input voor de
uitwerking van het educatieve instrument.
Graag ontvang ik uw antwoorden 13 mei of eerder. U kunt mailen naar: kunstopstraatBrabant@gmail.com
De bedoeling is om voorgaande op te nemen in een website, welke wordt aangehaakt aan de website van
Museum ’t Oude Slot. Daarmee is vanaf juli een specifiek educatief instrument over Openbare Kunst in een
webomgeving direct toepasbaar. Op termijn volgen binnen dit stramien ook de andere kunstwerken. In eerste
instantie met het oog op het VO, maar ook andere geledingen kunnen er uit putten. Desgewenst te combineren
met De Geheimen van Veldhoven en Kunstroute Brabant.
Ik stel uw medewerking zeer op prijs en geef desgewenst graag een toelichting.
Met vriendelijke groeten,
Mieke van Os
De Groote Aa 23, 5591 KX Heeze,
06 - 34210439
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 2: Beschrijvingen openbare kunst.
‘Tiental’ Bijlage 3 e.v. Uitwerkingen werkvormen (Hoofdstuk III, bijlage 3 e.v.)

1.Bureau Burobas, Vormgeving & Omgevingskunst

3.Piet Dirkx, Vormgeving & Omgevingskunst

6.Herman Kuijer, Lichtkunst & Mediakunst

2. Briët , (Parken & Pleinen)

4.Wim Geeven, Monumentale kunst

5. Nic Jonk, (Parken & Pleinen)

7. Henk Oddens, (Monumenten & Gedenktekens 8. Joost van Santen, Lichtkunst &

Mediakunst (Installatiekunst / Landmark)

9. Bart Slegers, Monumentale kunst

10. David Vandekop, Monumentale kunst
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[Uitwerkingen beschrijvingen Beelden Openbare Kunst Veldhoven25 – I Bijlage 3 en volgende]

SCRBurobas
Antoinette Briët
Piet Dirkx
Wim Geeven
Herman Kuijer
Henk Oddens
Joost van Santen
Bart Slegers
Nic Jonk
David Vandekop

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

32-41
42-47
48-56
56-62
63-68
69-74
75-87
88-91
92-99
100-108

25

11. Jacques Sleegers, 12.Cees Andriessen, 13. Jan de Baat , 14.Frans en Marja de Boer – Lichtveld, 15.Theo van Brunschot, 16. Piet

Killaars, 17.Nel van Lith, 18.Lou Manche, 19.Heinz Reijnders, 20. Bert Staal: zijn grotendeels uitgezocht wat betreft bronnen archief
Gemeente en Van Abbemuseum.
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 3: beschrijvingen kunstwerken
Burobas.
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Locatie:
parkeer garage
Titel object:
Code:
Stijl:
Materiaal:
Titel object:
Code:
Materiaal:
Titel object:
Materiaal:
Sokkel:
Unica of replica:
Jaar van opdracht:
Budget:
Maat:

Bureau Burobas Eindhoven
Bas van Rooij, 1973; en Bas Lamers, 1974
Meiveld, strook bestrating tussen de twee ingangen naar de
De Strip, Bank
0387_2005_0305_09273
Vormgeving & Omgevingskunst, Social Design
Geverfd (rood) staal, hout
De Strip: Bloempotten (5)
0387_2005_0305_092013
Polyester, lichtinbouw uplights
De Strip: Verrekijker, periscoop
Roestvaststaal
Geen sokkel
Unica
2000
€ 92.000,00
Bank 15 meter lengte [andere maten onderdeel opdracht]
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Foto Jo Kastelijns

Google Maps

Vormgeving & Omgevingskunst
Aanleiding: Uit het Gemeentearchief
Waar is het te doen?
Het jaar 2000: herinrichting van twee pleinen Mei- en Minneveld te Veldhoven. Kort
daarvoor is het plein voorzien van een parkeerkelder. Tussen de twee entrees naar de
parkeerkelder ligt een strook. De bedoeling is dat kunstenaars daar een bestemming voor
bedenken. De pleinen hebben de functie van ‘ ontmoetingsruimte’ .
De Commissie Beeldende Kunsten begeleidt het project.
Wat mag het kosten? Het kunstproject wordt betaald uit het Fonds Beeldende Kunst. Voor
het object en álles eromheen is fl 92.000,00 gereserveerd.
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1. Advertentie geplaatst op 26 februari 2000 in Brabant Pers. Plus op naam een
uitnodiging aan alle Veldhovense kunstenaars, voor zover deze voorkomen op de
lijst van de Initiatiefgroep Kunstzaal Veldhoven.
Van ongeveer 60 kunstenaars is documentatie ontvangen.

Hoe luidt de opdracht?
"De pleinen waarop de beeldende kunsttoepassingen moeten komen, worden omgeven
door winkels, woningen, culturele (theater ‘ De Schalm’ en de bibliotheek) en
horecavoorzieningen. De openbare ruimte van beide pleinen vormt dus de context van
veel sociale en economische contacten. De kwaliteit van de omgeving bepaalt in hoge
mate de beleving van de bewoners, werkers en bezoekers. Beeldende kunst moet daar
een betekenisvolle bijdrage aan leveren. De beide kunstwerken moeten het karakter, het
‘gevoel’ van de pleinen en de relatie met de omgeving versterken. Bovendien moeten de
kunstwerken een samenhang tussen beide pleinen bewerkstelligen. Om die reden wordt
er voorkeur aan gegeven dat de twee onderdelen door dezelfde kunstenaar worden
vervaardigd. Voor beide pleinen is in totaal een bedrag beschikbaar van 90.000 gulden.
Professionele kunstenaars die geïnteresseerd zijn wordt gevraagd voor 27 maart
relevante documentatie (A4 formaat) over hun werk in te sturen". (1)

Waar moet het nieuwe kunstwerk aan voldoen? Criteria:
 Kwaliteit;
 Alleen werk van professionele kunstenaars;
 Ervaring met een dergelijke specifieke opdracht;
 Verschillende visies;
 Rekening houden met de ruimte: een cirkel van 25 meter. Het kunstwerk mag niet
boven het niveau van de rest van het plein uitkomen, omdat de ruimte voor diverse
activiteiten wordt gebruikt (markt, evenement). Aan de kant van de bibliotheek een
afscheidingsmuurtje van 40 meter lang en maximaal 70 centimeter hoog.

Hoe werkt de Kunstcommissie dan verder?
2. Ieder neemt voor zich de documentatie door. De besten daaruit worden op een
lijstje gezet. De verschillende lijstjes van de verschillende kunstcommissieleden
worden naast elkaar gelegd.
3. 15 maart: Aan vier ontwerpers is gevraagd om een schetsontwerp te maken. De
uitdaging: meerdere visies laten zien. Bedenk verschillende invalshoeken voor
materiaal en techniek. Te ontvangen voor 1 augustus 2000 [dus 4,5 maand de tijd
daarvoor].
4. De vier kandidaten worden uitgenodigd om hun werk te presenteren op 16
augustus. Daarbij zijn aanwezig:
 Commissie Beeldende Kunsten;
 Directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Openbare werken;
 Projectleider van de herinrichting van de pleinen;
 Beleidsmedewerker Cultuur.
Want op het moment van de opdracht zijn al veel zaken voor de inrichtin g van het plein
bepaald, waarmee rekening te houden.
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Burobas is het geworden!
Waarom?:
De leden van de Commissie vinden hen verrassend, vernieuwend en hedendaags. Burobas
benadert de openbare ruimte vanuit architectuur, vormgeving en kunst.
Ze hebben de opdracht vrij geïnterpreteerd, vrij uitgelegd. Burobas focust zich in feite op
de onderdelen van de pleinen die nog over zijn om te ‘vullen’, samengevat met de term
‘straatmeubilair’ .
Meestal is straatmeubilair saai, een massaproduct’ wat je uit een catalogus bestelt…. Zo
niet in Veldhoven. Veldhoven gaat voor straatmeubilair met een uniek karakter! Het moet
er toch komen. Je kunt het dan maar beter béter doen. Twee vliegen in één klap. Want
het meubilair is functioneel én esthetisch, wat ook geldt voor de ‘groenelementen’.
Bovendien voorkomt het dat het plein één kakofonie van vormgeving wordt (denk hierbij
aan fietsenstallingen, prullenbakken, lichtzuilen, verlichting). Daarom dus de keuze voor
dit ontwerp: praktisch en terughoudend.

Wie zitten er achter Burobas?

[http://www.behance.net/gallery/Buro-Bas-huisstijl/2544719] Geraadpleegd 18 januari 2014.

Burobas gaat in 1998 van start. Oprichters zijn Bas van Rooij (1973) en Bas Lamers
(1974). Beiden zijn studenten van de the Design Academy in Eindhoven , afdeling ‘Man &
Public Space’ . Nu zitten ze in gebouw Gerard op Strijp-S. In het begin houden ze zich
met bijbaantjes in leven, gelukkig ziet het er inmiddels heel wat florisanter voor ze uit!
"De eerste ontwerpen maakten we nog met een Rotringpen,” lacht Bas van Rooij, “Nu is

het niet meer voor te stellen dat je alles met de hand tekent. Van ons eerste geld hebben
we meteen een computer gekocht.”
Wist je dat Bas & Bas ook de redactieruimte van het tv-programma Nieuwsuur hebben
ingericht? Burobas ontwerpt interieurs voor woonzorggebouwen, scholen en kantoren, en
… pleinen. Hun eerste ontwerp is de Backbone-stoel: een geraamtestoel van hout en
metaal. (zie onder tabblad Ander werk)
Ook David den Breejen werkt met van Rooij en Lamers aan dit project. (2)
Website Burobas:
Link:

http://www.burobas.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/geheimenvanveldhoven/kunstroute/
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Vormgeving & Omgevingskunst
Stijl, werkwijze & inhoud

"Anders denken en gewoon doen, maakt het bijzondere bereikbaar."
Dat is het motto van Burobas. Burobas kijkt sterk naar de ruimte. Wat kan het ontwerp

daaraan toevoegen?

De bestaande kwaliteit van een ruimte is de basis voor hun ontwerp. Schijnbaar eenvoudige
ontwerpen, maar door combinatie van maatvoering en materiaal eigenzinnig. Welke details
maken het perfect, welk materiaal werkt optimaal? Dat zijn de dingen waar ze in ál hun
ontwerpen rekening mee houden. Tijdens het gehele ontwerpproces heeft elke opdrachtgever
een vast aanspreekpunt. De opdrachtgever betrekken ze nadrukkelijk in het creatieve proces.
Deze schuift dus regelmatig aan tafel. Daarnaast zit in een team altijd één van de Bassen,
een projectleider en een tekenaar /ontwerper. De lijnen zijn kort, iedereen weet elkaar
makkelijk te vinden. Wat zijn eisen om rekening mee te houden? Wat zijn de verwachtingen?
De gebruiker, daar draait het volgens hen om. Praten! Zo ontwerpen ze een ‘raak’ beeld, wat
puur vanachter de tekentafel niet ontstaat. "Ze spelen met clichés, hebben ondeugende
humor, subtiele poëzie en een perfect gevoel voor theater en timing". (2, uitspraken van hun
opdrachtgevers)

Bauhaus
De heren van Rooij en Lamers komen zoals gezegd van the Design Academy , waarvan de
voorloper Industrial Design heet. Schatplichtig aan het Bauhaus. Dit is van 1919 tot 1932
een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten. Begonnen in de
plaats Weimar, daarna verhuist naar Dessau en tot slot nog een jaar in Berlijn (Duitsland).
Niet de minsten geven er les: Johanes Itten (die van de kleurenleer), de schilder Paul Klee én
Wassily Kandinsky. In die tijd heel vernieuwend onderwijs: ontdek je eigen creativiteit door
met veel verschillende materialen te werken. Een theoretisch en praktisch programma van
toegepaste plastische kunsten, ambachtelijke technieken en industrie. Later komen daar ook
nog reclametechnieken, fotografie, typografie en tentoonstellingenkunde bij.
Door een combinatie van kunst en ambacht ontstaan producten met een nieuwe vormgeving.
Een absoluut samengaan van vorm en functie is de norm. De ‘nieuwe’ kunstenaar houdt zich
nadrukkelijk bezig met maat, ritmes en verhoudingen. Beweging, universele dynamiek en
ruimte zijn niet meer weg te denken. Strak van lijn, eenvoudig van vorm, zeer functioneel. Het
zoeken naar de oervorm krijgt menig kunstenaar flink te pakken. Hoe zij ook verschillen, het
gemeenschappelijke ligt in het onderzoeken. In de eerste plaats op de vorm, op structuren, al
dan niet geabstraheerd uit de structuren van de ons omringende werkelijkheid en natuur.
Licht en vorm spelen er weliswaar ook een belangrijke rol in. Niet zozeer voor de modellering,
als wel voor de verzelfstandiging van de vorm. Ze zijn zuinig met kleur om de onderlinge
samenhang van de delen nog eens te versterken. Het object wordt niet gezien als een
geïsoleerd gegeven, maar vooral als deel van de omringende omgeving.
Bauhaus richt zijn onderwijs in de ruimste zin van het woord op het vormgeven van de
omgeving van mensen. Het Bauhaus integreert de beeldende kunst namelijk ook sterk in de
architectuur. De overtuiging: aandacht voor architectuur, een prettige woonomgeving, zorgen
ervoor dat mensen fijner met elkaar omgaan en daardoor ook gelukkiger leven. Veel
producten worden zodanig ontworpen dat ze door de industrie te vervaardigen zijn. Zodat veel
meer mensen er gebruik van kunnen maken.
Het doek valt voor het Bauhaus in 1932 onder druk van het nationaal socialisme. Maar de stijl
en gedachten leven voort! Onder andere in De Stijl, het Functionalisme en het
Constructivisme.
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Monument voor de Derde Internationale 26
De invloed van het Constructivisme zie je in het werk van Burobas
ook duidelijk terug. Tatlin
staat aan de wieg van het
Constructivisme. Hij is beroemd door zijn ontwerp voor het Monument
voor de Derde Internationale, ook wel bekend als de Tatlintoren. Een
toren van wel een derde hoger dan de Eiffeltoren! Gemaakt van ijzer,
glas en metaal. De komst van nieuwe, industriële materialen. Hij vat
een werkstuk niet meer op als een gesloten volume en geeft de ruimte
waarin een object staat een wezenlijk aandeel in het geheel. Hij zet de
toon voor het Constructivisme. De barrière tussen binnen en buiten is
weg en de constructie doet dienst als beeldend element. Een optimaal
gebruik
van positieve en negatieve vormen. Hij stelt met zijn
constructies van onder andere hout en staal
de traditionele
opvatting over kunst ter discussie. Nu gaat het om functionaliteit en
machinale reproduceerbaarheid.
Kunstenaar en / of ontwerper en designer?
De introductie van de lopende band. Het opdelen van het productieproces in verschillende
onderdelen en de rationalisatie ervan zijn bouwstenen in de maakindustrie. De start van de
industrialisatie van de vormgeving: een methodologisch proces van design leidt tot een norm
en daarmee tot een vorm. Deze vorm is een prototype van maximale kwaliteit én geschikt
voor produceren in serieproductie. De industriële vormgeving is geboren: visuele
toegankelijkheid, helderheid, overzichtelijkheid worden belangrijke vereisten, evenals een
praktisch en goed te onderhouden geheel.
De doorbraak van de massaproductie heeft ook zijn consequenties voor het onderwijs in de
toegepaste kunsten. Het ontwerpen van bijvoorbeeld interieurs, gebruiksvoorwerpen en mode
zal in steeds grotere samenwerking met de industrie gaan plaatsvinden. De kunstenaar
verwordt van onderzoeker van vormen tot ontwerper van vormen en designer.27 (4)

Oog voor de gebruikersgroep: een stoel is niet zomaar een stoel
Een ontwerper houdt zich bezig met 'affordances'. 28 Dat zijn in de omgeving aanwezige
kenmerken die uitlokken dat een bepaald organisme (mens) in een bepaalde situatie in
interactie treedt met objecten of andere organismen (mens) in die omgeving. Kenmerken dus
die aanzetten om met elkaar dingen te doen in een ruimte. Niet alle affordances zijn voor alle
mensen in een zelfde situatie voor iedereen gelijk. Een ontwerper is hiermee steeds bezig.
Want de eigenschappen die hij een object meegeeft, zijn er op gericht een bepaald gedrag uit
te lokken. Iemand beoordeelt bijvoorbeeld op het oog of de bank lekker zal zitten, of hij
makkelijk weer op kan staan, of de latjes niet in zijn billen zullen drukken, of hij lekker in de
zon kan zitten of juist schaduw heeft, of hij mensen om zich heen kan bekijken of juist niet,…
. Al deze dingen bepalen iemands keuze om er wel of geen gebruik van te maken. De
ontwerper moet het zó ontwerpen dat het object voor zoveel mogelijk gebruikers geschikt is.
Aantrekkelijk. Een straatbank brengt dus meer over dan alleen: 'je kunt op mij zitten'.

26

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tatlin%27s_Tower_maket_1919_year.jpg# Geraadpleegd 17 april
2014.
27

Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900 -1945:Een handleiding bij het bestuderen van schilder-, beeldhouw

en bouwkunst, blz. 10-55. De Bilt: Cantecleer. Bär N. (1984). Nieuw Handboek voor de kunstgeschiedenis Kunst 1900-1945:Een handleiding bij
het bestuderen van schilder-, beeldhouw en bouwkunst , blz. 159-164. De Bilt: Cantecleer
28
Maurer, C. (1994). Zitten blijven zitten. Waarneming en gebruik van straatmeubilair. Delft: TU.
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Waarmee houdt een ontwerper rekening?
 Met de actiemogelijkheden van de gebruiker: effectiviteit! Bij straatmeubilair zijn met
name de antropometrische gegevens (= de menselijke maat) belangrijk; een bank moet
zo prettig mogelijk aansluiten bij de fysieke, ergonomische kenmerken van de gebruiker.
Bijvoorbeeld goed je rug volgen. Ook houdt hij rekening met de dynamische interactie
tussen mensen onderling én tussen mensen en objecten. Zo stellen mensen prijs op meer
vrije ruimte voor en achter het lichaam dan aan de zijkanten…
 Dat de gebruiker de kenmerken van het product of object goed en snel ziet.
 Dat gebruikelijke sociale gebruikspatronen matchen met de kenmerken.
 Met de esthetische waarde, zodat het ontwerp uitnodigt tot gebruik. De meeste mensen
hebben liever meer traditionele, gedetailleerde vormgeving. Belangrijk is of de bank
´comfort´ uitdrukt. Een bank kan dan maar beter het menselijk lichaam goed volgen, van
hout zijn en liefst armsteunen hebben. Die bakenen de persoonlijke ruimte van de zittende
tegenover de omgeving mooi af. Aanpassing aan het menselijk lichaam is belangrijker dan
afbakening van de persoonlijke ruimte. Stijl belangrijker dan ogenschijnlijk comfort. Voor
een ontwerper is het van belang de wensen en behoeften van de gebruikers in kaart te
brengen. Dus: ken je gebruikersgroep!

Meer weten? http://www.conceptdenken.com/extra/?type=4

Divergentie
technieken.pptx

Vormgeving & Omgevingskunst
Vorm & materiaal
Prachtig die bank, 'De strip' (Speelstraat). Speels: van opzij gezien is de bank
ellipsvormig, alsof je al zittend rug aan rug met elkaar de bank als een schommel i n
beweging kunt zetten. In de combinatie staal en hout en die rode kleur: sterk (het staal),
zacht (het hout) en warm (de kleur). De ontwerpers voegen iets spontaans toe aan
omgevingen, waarin je je geborgen voelt. Het ontwerp heeft niet een bepaald etiket , is
niet gericht op een bepaalde doelgroep en heeft ook geen ‘boodschap’. Of toch wel: het
verbinden van mensen. Rug tegen rug, zij aan zij. Eenvoudig, vloeiend van belijning.
Luchtig.

Ruimte-innemend, want flink van volume en grootte voor straatmeubilair. Tegelijkertijd
ruimte omschrijvend: de ruimte tussen de latten in het beeld is net zo belangrijk als de
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houtlatten zelf. De bank kent een duidelijke contourvorm. Het object is subtiel aanwezig
door haar opengewerkte karakter. Sterk ritmisch geordend, de leuning danst van zitvlak
naar zitvlak in een vloeiende lijn. Bijna als een zangerige dichtregel. Het kunstwerk
communiceert met de passanten. Dat past wel in de buurt van een bibliotheek en een
theater: uitzicht op het podium. Uitnodigend, informeel: gewoon lekker zitten ontspannen
met elkaar. Bijna modulair: alsof er zo nog lengtes aan kunnen worden toegevoegd. De
kopse kanten van de leuning, vormen een leuning voor de sluitstukken en maken van de
bank een ‘rondzit’. Oog voor detail. De verticaliteit van de leuning verdeelt de bank in
twee gelijke helften. Als je naar de kopse kanten kijkt, zie je de vorm van een driehoek
als basis voor de bank. Dit zorgt voor een grote stabiliteit. Het horizontale beeld zet zich
over de hele bank, inclusief leuning door. Zitvlak en leuning vormen een ononderbroken
geheel. Rust en beweging raken elkaar. Dat doel weten ze te bereiken zonder hun eigen
vormtaal al te zeer op te dringen aan de bestaande ruimte. En tegelijkertijd een
regelrechte blikvanger die je oog als vanzelf langs de gevels leidt van de ene ruimte naar
de andere ! Van de bloempotten naar de bloempotten aan de andere kant van de bank.
Samen een pleisterplek in een drukke omgeving.

Verrekijker, vreemde eend?
Op die 15-meterbank is altijd wel een plaatsje te vinden. Een lange bank, is voor hen niet
vreemd. Burobas is namelijk ook actief in productdesign. Vooral bekend van stoelen,
tafels en kasten die in serie worden gebouwd. Ze ontwerpen dan ook graag objecten die
gebruiksvriendelijk zijn, makkelijk te begrijpen en toch inspireren. Die enorme
plantenpotten in strak, glad polyester passen
daar natuurlijk prima bij. Handig, want zo
kunnen er toch bomen staan op het plein, die
eventueel ook nog te verplaatsen zijn bij
evenementen. Het zijn uit de kluiten gewassen
bloempotten. Ze staan als speelgoed op het
plein en geven maat aan het héle plein. Een
oase om het relaxte zitten te onderstrepen. ’s
Avonds geven potten en bank sfeer aan het
plein. In de randen van de potten zitten
uplighters ingebouwd die de bomen vanaf de
onderzijde aanlichten. Ook de binnenzijde van
de bank is in de avonduren verlicht. De vorm
van de uplighter is ook verwerkt in de verrekijker, waardoor deze samen een geheel gaan
vormen.
Maar wat doet die verrekijker daar? Nou, dat heeft te maken met het theater dat zich in
de nabijheid bevindt. Licht aan, spot uit, gaat niet op in Veldhoven!

De basisregels voor design 29
 Balans en harmonie . Het evenwicht en de sortering van elementen (vorm, kleur,
typografie et cetera). Symmetrie wordt vaak als prettig ervaren. Een symmetrische
compositie heeft een verticale en horizontale denkbeeldige as, die links en rechts of
voor en achter in twee gelijke delen verdelen. Dit zie je goed terug in het ontwerp!
Een vlakverdeling kan helpen om alle elementen te ordenen. Ook dit zie je terug in
het ontwerp: de latjes worden door de 14 rode ribben, dragers van de bank, als het
ware in modulen /reeksen geplaatst. De rode ribben verdelen het zitvlak en de leuning
in zitelementen.
29

Crucq, G. (ED.) (2013). Concept Denken van slapend naar levend. Amsterdam: BIS Publishers
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 Contrast . Dat kan door complementaire kleuren tegenover elkaar te zetten,
signaalkleuren te gebruiken (hier dus ROOD), maar ook door warme en koude
materialen te combineren of door kwalitatieve contrasten, door combinaties van
verschillende vormen,…
 Eenheid en consistentie . Mensen moeten aan het design zien dat het bij elkaar hoort.
Zonder er een invuloefening van te maken, variëren binnen bepaalde uitgezette lijnen.
 Nadruk. Sommige elementen moeten meer nadruk krijgen dan andere om op te vallen
bij de mensen.
 Details. Naast de grote lijnen ook op de kleinigheden letten. Het zit hem in de
perfectie! (3)
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Vormgeving & Omgevingskunst > Ander werk

Burobas doorbraak met Backbone stoel.

Burobas. Rokershuisje.

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III, [bijlage 4: Tool Burobas III p. /] 232
322-

Tijdvak > 2000-2015
2000: Burobas, De Strip: Bank, Bloempotten, Verrekijker

Bronnen: gemeentearchief (1), website Burobas (2),
3. Crucq, G. (2013). Conceptdenken. Van slapend naar levend. Basisboek Conceptontwikkeling.
Amsterdam: BIS Publishers
4. Os, M. van. (2012). Aardschok en Bliksemschicht. Kunst begin 20e eeuw. Heeze.
http://issuu.com/mvomieke/docs/aardschok__en_bliksemschicht
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 4: beschrijvingen kunstwerken

Antoinette Briët.

Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:
Locatie:
Titel object:
Code:
Stijl:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Maat:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Onderhoud:
Locatie:
Titel object:
Code:
Stijl:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Maat:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Onderhoud:

Antoinette Briet, Eindhoven
1954, Amsterdam
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam,
studierichting beeldhouwen
Pleintjes (tegenover nr. 48)
De Danseres
Dossiernummer 1280
Parken & Pleinen. Figuratief, gestileerd
brons, met bruin-groene patina
177b x 119b x 67d
Hardsteen
114h x 46b x 46d
Onderaan binnenzijde gewaad: A. BRIET
Geen
1983
fl onbekend
Gemeente
eenmaal per twee jaar
Meiveld
Salomo de Raaf
Dossiernummer 1280
Parken & Pleinen. Abstract figuratief
brons, met lichtbruine patina
107h x 55b x 35d
Wit marmer
100h x 25b x 25d
Op bovenzijde rechterpoot: A. BRIET
Perspex plaatje op donderbruin karton: Salomo de Raaf /
Antoinette Briët
1995
fl 15.000,00 (max)
Gemeente
eenmaal per zes jaar
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Foto Jo Kastelijns

Parken & Pleinen
Aanleiding: Uit het Gemeentearchief
Het City−Centrum staat op de nominatie voor plaatsing van een kunstwerk. De
kunstcommissie heeft voorkeur voor een min of meer figuratief beeld. Speels van aard,
liefst gemaakt door een kunstenaar uit Veldhoven en / of de regio. Die vindt zij in
Antoinette Briët, inmiddels sinds 1976 woonachtig in Eindhoven. Autonoom opgeleid aan
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam onder Piet Esser, Paul Gregoire en
Theresia van der Pant . In 1985 volgt ze nog een Kunst Pedagogische Didactische
Bijscholing in Den Bosch. Sinds jaar en dag lid van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers. Antoinette heeft het artistieke van geen vreemde, want haar vader is
architect Paul Briët , die weer de zoon is van de kunstschilder naar de Haagse School
Arthur Briët . (1, 2, 3)

Jaren '80
De gemeente krijgt steeds meer oog voor het belang van kunst als middel voor het
vormgeven aan het eigen imago. City marketing. Ook zet de gedachte door dat kunst kan
bijdragen aan de kwaliteit van het stedelijk leven. Tot aan de jaren '80 nemen
kunstenaars vaak stelling in een maatschappelijke kwestie. In de jaren '80 is daarin een
luwte, je ziet het engagement op een andere manier na 9/11 weer terugkomen. Anders,
het accent meer naar ontmoeting. De filosoof Bourriaud spreekt in 1998 van ‘ relational
aesthetics’ 30. Het vormgeven van de omgeving krijgt bewust aandacht. Er is sprake van
een zogenaamd ‘geïntegreerd opdrachtenbeleid’.
Website:
Link:

30

http://www.antoinettebriet.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/geheimenvanveldhoven/kunstroute/

http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_art Geraadpleegd 15 april 2014
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Parken & Pleinen
Stijl, werkwijze & inhoud
Voor grote werken maakt Antoinette modellen in gips. Haar werken zijn figur atief, al zijn
ze vaak abstract uitgewerkt, gestileerd. 'De Danser' neemt bevlogen, uitgelaten bezit van
de ruimte. Ze heeft duidelijk plezier in het dansen, in het leven.
Salomo de Raaf

Veldhoven heeft meerdere werken van haar: zo kun je er niet omheen, om het beeld
tussen de ‘burgerhal’ van het gemeentehuis en de bibliotheek. Een beeld met een
voorgeschiedenis! Want dit beeld heeft een voorganger. Voor de presentatie in 1993
maakt ze een model in gips. Het draagt de naam ‘De Kennisdragers’ . Toepasselijk. Samen
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sterk bij het behoud van de gevarieerde cultuur die de bibliotheek bijeenbrengt. Kracht
en kennis verenigen zich in dit beeld. Toch de commissie oordeelt: te hoekig, te fors. Niet
voor een gat gevangen komt er een nieuw werk. Antoinette geeft aan dat de
voorwaarden van een opdracht vaak leiden tot nieuwe wegen. Het vogelmotief blijft
gehandhaafd. Evenals het gebruik van boeken om zo een optimaal mogelijke relatie te
leggen met de bibliotheek. Het geheel een stuk ranker, plastischer, toegankelijk m et
behoud van kracht. (1) Want kijk naar die sterk ingesneden vleugels. De pootjes nog
enigszins figuratief, naar boven abstract uitgewerkt in een enigszins kubistisch aandoende
opbouw. Opgebouwd uit stukken. De structuur en opbouw zijn goed zichtbaar. Als het
ware schematisch opgezet. De linkervleugel sterk open gespreid, wat het beeld
toegankelijk maakt. De boeken voor de buik, onder de hoede van de rechtervleugel.
Krachtige, bewegende en overwegend verticale lijnen en vlakken, met een enkele licht
diagonale horizontale lijn, geven het beeld dynamiek. Een beeld dat van alle kanten
anders oogt. Desondanks, een bevroren beweging. Stevig verankerd op haar sokkel.
Sokkel en beeld vormen een haast doorgaande opgaande lijn. Wat het beeld iets
ambivalents geeft: het wil stijgen en zit vast. Wordt de sokkel weggehaald, dan vliegt hij
vast zo weg!

Apollo en Noach: de connectie met Salomo 31
Dieren zijn een gewild thema voor Antoinette. Het karakter van het dier combineert ze
met wat haar persoonlijk treft in het dier.
In de tekenleer staan raaf en kraai als attribuut van de gepersonificeerde HOOP. Ook is
het de boodschapper van Apollo, een van de 12 olympische goden. De belichaming van
de klassieke Griekse geest. Het symboliseert de redelijke, geciviliseerde kant van de
menselijke natuur . De tegenhanger van Dionysus (Bacchus), die de duistere en ook
hartstochtelijke kant van de mens vertegenwoordigt. Apollo is ook de god van de poëzie
en de muziek (de bieb en het theater!) Een raaf is ook de boodschapper van Noach, die
te weten wil komen of de aarde bewoonbaar is na de Zondvloed. Bovendien is de raaf de
brenger van voedsel aan een heilige in de woestijn, een in vroege tijden veel verteld
verhaal. Kortom: de raaf heeft het goed voor met de mensheid. De raaf heet dan ook niet
voor niets Salomo. Zijn wijsheid is spreekwoordelijk in het Oude Testament...
Dieren dus. Stier, dolfijnen, olifant en vlinder, vogels, varken en eenden…. Zwaarder van
vorm vaak, schetsmatig, aardse gebondenheid. Het gaat haar om het uitbeelden v an de
oerkracht van de natuur, zoals die ook in het dier naar voren komt. Oervrouwen, naar de
godin van de vruchtbaarheid. (zie beeld Moederschap in Eindhoven onder tabblad Ander
Werk). (3) Niets van dat zware in ‘De Danseres’ (1983), die je vindt op een mooie plek in
het City-Centrum. 32 Wellicht de Dionysische tegenhanger van Salomo?

31
32

Hall, J. (2006). Hall’s iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst. Leiden: Primavera Pers [1992]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldhoven Geraadpleegd 15 april 2014
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Parken & Pleinen
Vorm & materiaal
•Kijk maar eens goed! Dan ontdek
je veel. De compositie wordt
bepaald door de rechte as van
haar lichaam, waarvandaan kleding
en armen uiteen wervelen. De
kleding als twee vleugels die
vanuit de gebolde rug van de
danseres als het ware bevriezen in
een voorwaartse beweging. Het
naar achteren en opzij gebogen
hoofd houdt - in lijn met haar
voeten
de
compositie
in
evenwicht.
•Haar hoofd betrekt haar
rechterarm in het beeld,
waaroverheen het gewaad als een
golf omheen slaat. De
uitwaaierende lijnen spreken een
eigen taal. Ze omsluiten ruimte en
ze ontvangen ruimte. Gaan met
een lichte contravorm een gesprek
aan. Ook hier worden de plooien
zo tot uitdrukkingsmiddel van
gevoel en emotie.
•Balancerend op één voet, met het
lichaam in een S-vorm gedraaid.
Wanneer hebben we dat meer
gezien? Juist in de Klassieke
Oudheid!
Ze
draagt
een
volumineus, geplooid gewaad, een
tunica: ook klassiek! Het kleed
verhult nauwelijks de contouren
van haar lichaam. Ook klassiek!
Alsof ze in een modernere versie
zo van de Acropolis, via de Barok,
hierheen is komen dansen.
•Ze
kijkt
schuin
rechtsachterwaarts naar beneden, wat
haar aangespannen nekspieren tot
uitdrukking brengt, zoals je ook de
spierspanning goed in haar linker
kuitbeen omhoog ziet gaan. Van
haar
rechterkuit
zie
je
de
stevigheid: een getraind danser. Het gladde brons onderstreept de pezigheid van het
lichaam als staalkabels, maar wel verfijnd. De handen open. Expressie. Doe haar houding
maar eens na!
•De reflectie, onderdeel van de toepassing van het materiaal, werkt mee door het
aanbrengen van accenten licht en schaduw in het gewaad. In hun vorm zijn ze toch nog
steeds gecomponeerd en tonen door de vormgeving een uitgelaten beheersing. Een
aanzet tot een rondzwierende draaiende beweging. De suggestie van een bijna
centrifugale beweging. Jurktuniek, lichaam, handen en armen hellen naar buiten. Een
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ruimte-innemend beeld door haar volume en massa, maar door haar uitwerking lijkt het
niet echt of de zwaartekracht er zwaar vat op krijgt. Op afstand van voren en van
achteren bijna de contouren van een hart. Een beweeglijk modelé.
•Het beeld is geplaatst bij een zandkleurig mozaïek. En is iets uit het midden geplaatst,
als om de beweging over de loper tot uitdrukking te brengen. De ‘dansvloer’ ligt klaar
voor haar.
Antoinette Briët > Ander werk

Ons moeder. Eindhoven

(1997). Jong en oud. Heeze.

(1990) Vogel. Best

(1986) Vogelvlucht. Eindhoven. Roestvrijstaal. (1982)Vrouw. Eindhoven: Karpendonkse Plas.

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III, bijlage 5: Tool Antoinette Briët III [165-167]
Tijdvak > 1980-1990: Antoinette Briët, De Danseres
 2000-2015: Antoinette Briët: Salomo de Raaf
Bronnen: gemeentearchief (1), RKD (2), website kunstenaar (3)
4. Jacobs, P.M.J. (1993). Beeldende kunstenaars in Nederland geboren na 1880. Deel 1. Tilburg.
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 5: beschrijvingen kunstwerken

Piet Dirkx.

Foto W. Speakman

Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Locatie:
Titel object:
Code:
Stijl:
Platicisme
Materiaal:

Maat:

Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:

Piet Dirkx, Eindhoven
1953, Eindhoven
1974: Academie voor Schone Kunsten Arendonk, Academie
voor Beeldende Vorming Tilburg (tot 1980), Nationaal Hoger
Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen (1980), Jan van
Eyckacademie Maastricht (1982- 1983). Gastdocent aan de
Rijksacademie van Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en
Groningen. Docent aan Academie St Joost (1988). Doet mee
aan een overzichtstentoonstelling met onder meer Soll Lewitt
in het Stedelijk Museum (1984).
De Dom 9
Over de polychromie en de wisselingen van het licht in
het groen
1853.11
Omgevingskunst. (visueel verwant aan) De Stijl en NeoMetalen en trespanelen in 18 kleuren, timpanen in plastica (2)
met monochrome kleurvlakken – met de hand geverfd! - en
stippen, keramieke wandobjecten aan de uitbouw (4)
(vervangen drie timpanen die met verbouw zijn komen te
vervallen), driehoekconstructies op het dak, bomen rondom
de sporthal (18). Alkydharsverfsysteem voor
kunstofmelanineplaat.
Aankleding sporthal rondom en bomen rondom. De wanden
zijn 4,5 meter hoog. 160 meter lang. Keramische geglazuurde
figuren: 65 cm doorsnede aan de voorgevel; 3 x 45 cm
doorsnede aan de rechter zijgevel
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1993
fl 40.000,00 waarvan 19.750,00 subsidie van de Provincie; €
22.260,00 voor de keramische objecten en aanpassingen
nieuwbouw-uitbreiding
Gemeente
Eenmaal per vijf jaar bijwerken, eenmaal per tien jaar coaten
in de juiste RAL-kleuren in overleg met de kunstenaar;
keramische objecten eenmaal per twee jaar; onderhoud groen
door hovenier

Vormgeving & Omgevingskunst
Aanleiding]

Rugbylokaal

Atelier, 1987

Bestuur van de kerk komt eraan te pas
In de nieuwe wijk Heikant verschijnt middenin de wijk een sporthal. Het idee is dat het niet de
zoveelste saaie, monotone bedoening moet worden, maar iets kleurrijks. De zienswijze om
dergelijke gebouwen minder karakterloos te maken, wint terrein. Wat te doen om het
karakter van een doos terug te brengen? De kunstcommissie komt uit bij Piet Dirkx, één van
de namen die rolt uit de voorselectie die de NBKS (Nieuwe Brabantse KunstStichting) heeft
gemaakt.

Eigenzinnige Piet
Piet komt met een voorstel, alle opstaande wanden zijn gekleurd, gebruikmakend van
accentkleuren. De architect wenst het allemaal een tikkeltje rustiger. Waarop Piet het gebruik
van smalle kleurbanen beperkt en de kleuren iets meer met elkaar in overeenstemming
brengt. Het commentaar van de kunstcommissie luidt: "Beslist geen alledaags voorstel.

Vernieuwend. Gedurfd, opzienbarend, effectief om het massieve karakter van de sporthal te
doorbreken. Helder, fris, bijna vrolijk". Voor alle zekerheid is er overleg met het kerkbestuur

van de naastliggende kerk. Het bestuur is niet onverdeeld enthousiast, maar de kerkarchitect
oordeelt: "Juist een grauwe blokkendoos zou de kerk in het niets doen zinken. Terwijl bij dit
kleurige werk de kerk blijft afsteken en zijn eigenheid behoudt". Piet kan aan de slag! Een
nietszeggende omgeving krijgt identiteit.
De Provincie kent subsidie toe met als waarderende toelichting: "Er zal in ieder geval een

'ongewoon ' kunstwerk ontstaan, op een wijze waarbij de kunstenaar de autonomie van zijn
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werk niet ondergeschikt maakt aan de architectuur van het gebouw. Een eigenzinnige aanpak
waarop Piet Dirkx een heel persoonlijke visie biedt." (1)
Van fresco naar sporthal
Half juli 1992 staat de kunstcommissie op de stoep van Piet zijn atelier. Een oud
schoolgebouw. Zijn studio heeft meer weg van een bergruimte. Veel verpakkingsmaterialen,
dozen: iemand zou het zomaar als junk kunnen betitelen. Maar met deze gebruiksmaterialen
stelt Piet zijn werken samen. Piet Dirkx maakt naam met zijn warme-wasschilderijen die hij
vermengt met kleurpigmenten. In het begin objecten van geschilderde sigarendoosjes;
“Velazquez kende ik vroeger alleen als sigaar”, laat hij zich een keer ontvallen 33. Objecten ook
bestaande uit diverse beschilderde installatie-onderdelen. Altijd kleurrijk. Met kleur
transformeert hij het materiaal, in een flux, om een niet al te bepaald resultaat te bereiken.
Zijn werk oogt vaak vluchtig. Passend bij dat moment, bij die plek. Hij werkt ook veel met
planken, alsof hij daarmee ordening wil aanbrengen in de ruimte. De maat van zijn objecten
veelal afgestemd op ‘de huiselijke maat’. Dragers van menselijk gevoel. Zijn werk houdt het
midden tussen een schilderij en een sculptuur. Het is 3-D, maar je kunt er niet omheen lopen.
Sculpturen te noemen in de zin dat ze de omringende ruimte accentueren. Ruimte die wordt
ingenomen door een object, is niet meer beschikbaar voor andere doeleinden.
Piet is gefascineerd door fresco’s, zoals die van Piero della Francesca en de altaarstukken van
Rubens Kruisafneming in Antwerpen. Pas door kleur, formaat, lichtval én de integratie met de
ruimte wordt naar zijn mening een kunstwerk ‘n kunstwerk met een meer absoluut karakter.
Ook uit de werken van Ensor, en Marcel Broodthaens haalt hij inspiratie. Zijn verblijf in
Antwerpen is mede debet aan zijn gevoel voor het ogenschijnlijk onbekommerde ‘alles langs
en door elkaar heen’. (Gerrit Jan de Rook, 1992) 'Echt op zijn Bels' zeggen we hier.

Wonderlijk
Piet werkt graag in opdracht, want het stimuleert hem te zoeken naar oplossingen: het
genereert creativiteit. De opdracht is een mogelijkheid om werk te maken. Piet geeft zijn
werken, zo ook dit wandwerk aan de sporthal wonderlijke namen. Hij verwijst hierin naar
zichzelf. ‘Dirkx als Polychromist’ (als reactie op de monochrome schilderkunst) of ‘Dirkx als
Polychromeur’ (als reactie op het beschilderen van voorwerpen). (Michiel Mortel, 2011)
Piet zijn aanpak van de sporthal roept verbazing op. Een soort van spanning over
verwachtingen. Verwachtingen hebben iets met hoop te maken. “Kunst creëert
verwachtingen”, aldus Piet. Een van zijn opdrachtgevers antwoord op de vraag van een
interviewer: “Het hoeft niet makkelijk toegankelijk te zijn, terwijl het toch prettig is om naar te

kijken. Als kunstenaar ga je je gang, maar tegelijkertijd probeer je te communiceren met de
omgeving. Hoe langer hij bezig is, hoe meer begrip je ervoor gaat krijgen”. (Hans Vermeulen, 1992)
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/geheimen-vanveldhoven/kunstroute/
Vormgeving & Omgevingskunst
Stijl, werkwijze en inhoud]

33

Ontleend aan interview Michiel Mortel (28 december 2011), Gerrit Jan de Rook (11 juli en 13 juli 1992), Hans Vermeulen (april
1992) en Irene Veenstra (juli 1990; maart 1992, april 1996)
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34

Zijn stijl is abstract aandoend in de verte (visueel) verwant aan De Stijl en
het Neo-Plasticisme35. In de zin van een samenspel van ruimte, vlak, lijn
en kleur als de beeldingsmiddelen in de schilderkunst. In het binden van
architectuur & schilderkunst. Het platte vlak op de architect ‘her'overen.
Dat is in Veldhoven sec genomen wel aan de hand. Piet gaat daar echter
juist niet rationeel mee om en laat zijn oor niet hangen naar de regels en
betekenissen. "Zonder plan maar met systeem luidt Piet’s credo" Michiel Mortel
Piet werkt min of meer vanuit een ‘stream of consciousness’. Een open,
niet duidelijk gestructureerde manier van werken. Een bijna huiselijk
aandoende stijl, zoals je in een keuken kunt aantreffen aan ‘uitstallingen’
binnen ‘handbereik’.

36

Piet fotografeert, voor hem is dat een manier om zijn
werk te gaan ZIEN. Een registratie van het licht. Hij legt
iets vast wat nooit meer zo zal zijn. Eenmalig en blijvend
tegelijk. Hij plaats ze overal om hem heen en zo worden
ze onderdeel van zijn werkwijze. Piet houdt zich vooral
bezig met DOEN. Het toeval is een bewuste waarneming
waaraan een keuze is verbonden. Een ding kan op de ene
plek wel werken en op een andere niet. Ter plekke past
hij zijn kleurkeuzes desgewenst aan. Een zoeken naar
verhoudingen van kleur, ruimte en vorm. De vraag naar
de verhouding tussen de delen en het geheel. In de
ruimte creëert hij met zijn kleuren een atmosfeer.
De kleurentheorie interesseert hem minder dan de kleurenpraktijk. Kijken en nadenken over
kleuren heeft een grote plaats in zijn werk. Hij heeft altijd een schetsboekje op zak. Hierin
tekent hij de kleuren die hem gevoelsmatig treffen op; al dan niet in woorden. Verzamelplaats
van zijn gedachten. Een soort van onderlaag voor zijn echte werk. Hij verbeeldt zijn gevoelens
als een soort van visueel dagboek van zijn ervaringen. (Gerrit Jan de Rook 1992, Michiel Mortel, 2011)

34

Afbeeldingen, foto’s uit het gemeentearchief Veldhoven

35

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Beelding Geraadpleegd 15 april 2014.

36

Colloquium (2008-2013)
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Skyline x licht x weerstand kleuren x tijd x materiaal
De wereld zelf is zijn laboratorium. Kleur is geen autonoom gegeven. Kleur is afhankelijk van
de kleuren eromheen en van de omgeving waarin ze zich voordoen. Een kleur ondergaat altijd
de invloed van zijn omgeving en de invloed van de ene op de andere kleur is daarbinnen niet
uit te schakelen! Kleur is wel individueel te benoemen, maar niet individueel te beoordelen…
Eigenlijk vormt de gevel één grote illusie! Hij maakt dan ook dankbaar gebruik van het
fenomeen simultaan contrast. Dat wil zeggen dat kleuren graag hun complementairen
oproepen. Dat gaat automatisch, is iets fysieks. Het treedt meteen op bij het kijken en we zijn
ons er meestal niet eens van bewust. Piet is een meester in het jongleren met licht, kleuren
en contrasten. Hij tast de onderlinge wisselwerking van de kleuren voortdurend af. Elke kleur
blijft zelfstandig van belang, maar wordt onderdeel van het geheel. Kleuren moeten elkaar
ondersteunen, ‘als zusters’, zonder woorden nodig te hebben. Iedere kleur is als het ware een
woord, met elkaar vormen zij een taal.
Volgens zijn leermeesters gaat hij te werk: eerst een punt bepalen links en dan rechts, dan
boven en onder en ten slotte een midden. Zonder die punten geen voorstelling!
Bewegingsvrijheid ontstaat voor hem binnen deze ruimte. In zijn latere werken voegt hij
enkele figuratieve elementen toe, zoals ook hier aan de sporthal de keramische vormen37.

Polar White, Sweet Corn, Sunflower
Je verwacht niet dat hij van 1980-1982 alleen in zwart schildert! Geen eindfase van zijn
oeuvre, eerder een begin. Kleur wordt zijn handelsmerk. Het werken met kant-en-klare verf
bevalt hem niet en hij experimenteert met verfsoorten, bindmiddelen en pigmenten. Dan vindt
hij zijn ding: pigment aanmaken in gesmolten was. Encaustic heet dat, al bekend van de
oude Egyptische kunst. Dat betekent dat je snel moet werken, in één serie handelingen, want
de was koelt snel af. Daarom zijn zijn werken ook vaak monochroom (in één kleurstelling) en
zie je duidelijk afleesbare borstelstreken. Dit vormt de factuur van zijn werk, zoals in een
schilderij. Een ander kenmerk is dat zijn kleuren vaak begrenst zijn; de zijkanten van een
doosje blijven bijvoorbeeld blank. ‘Het moet een vlak blijven, zodat de kleur in gedachten kan
blijven doorlopen’. In zekere zin gaat dat ook op voor de sporthal. De kleuren en de vorm heel
basic, wat nog wel eens de uiting oproept van: “Dat kunnen wij ook”.

Zijn kleuren hebben geen symboolwaarde, geen betekenis. Misschien een spirituele toets: wat
speelt er in de zeldzame wereld van de kleuren wat ons ontgaat, omdat ons verstand het
eenvoudig niet kan bevatten? Hij legt een gloed, een glans over alles wat kleurloos is. Het
asfalt, de omtrek van het gebouw. Het gaat hem puur om het genieten van de kleurenpracht.
Een beeld roept een stroom van indrukken, snelle gedachtewisselingen en
gevoelsveranderingen op. De ervaring van de kijker is sterk verbonden met het oog, het
visuele. En de beleving is sterk afhankelijk van het karakter van de beschouwer, van de
omstandigheden en de tijd die iemand neemt om de ervaring op te doen. Het beeld is
betekenisloos, een gewone ‘verschijningsvorm’, totdat het een brug slaat naar de vraag: "Wat

zou dat toch zijn? "

Centrale thematiek: " Welke gevoelens en ideeën kunnen kleur, ruimte en vorm in de mens

losmaken en in hoeverre kunnen we leren in beelden te denken? "

Vormgeving & Omgevingskunst
37

Ontleend aan een interview met Gerrit Jan de Rook (11 juli en 13 juli 1992), Hans Vermeulen (april 1992) en Irene Veenstra
(juli 1990; maart 1992, april 1996)
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Vorm & Materiaal]

‘Een kleur gebruik je omdat je hem zoekt, anders kijk je er overheen. Je moet eerst weten wat
je wilt en pas dan kun je het proberen te realiseren’ (Irene Veenstra, 1990)
Tot in de puntjes doordacht!
In totaal zijn 18 standaard kleuren gebruikt. Bewust standaardkleurenreeksen, om de
mogelijkheden bij verdere bouwpraktijken open te houden. Vooruitziend, want in april 2001
volgt een uitbreiding van het sportcomplex.

De situering van de kleurenreeks als ook de afstand tussen de kleuren, laat Piet afhangen
van de ruimte. De lichtval speelt daarbij een grote rol. Licht maakt kleuren zichtbaar. Hij
relateert álle afmetingen, vormen en kleuren aan elkaar en de kleinere gehelen weer aan de
plaats in de ruimte.
De gekleurde vlakken bevinden zich ruimschoots boven ooghoogte. De felste kleur bevindt
zich aan de schaduwzijde en wordt daardoor getemperd. De gleuven tussen de platen
verminderen met hun schaduwwerking de intensiteit van de kleuren. De meest rustige zijde is
de zijde aan de straatkant, de voor het gebouw meest bepalende zijde. Op het eerste gezicht
een kakofonie, een chaos aan kleuren, bepaald door het toeval. Maar vergis je niet, de
plaatsing van de kleuren heeft dus niets te maken met willekeur! Een afgewogen keuze in
stralingskracht en grootte van de kleurvlakken. Piet maakt veel gebruik van kleur-tegen-kleur
contrast. Van complementair contrast. Hij gaat voor volle kleuren, kleuren met een hoge
verzadiging van pigmenten. Dit wordt ook wel kwaliteitscontrast of saturatie genoemd. Hij
maakt gebruik van warme kleuren, het groen in de omgeving zorgt voor ‘koud-contrast’. De
kleuren verbinden zich als een reflector met de wisselingen van het licht in de rondom het
gebouw aangebrachte groene beplanting. De gekozen kleuren gaan een samenspel aan met
de vrij hoge beplanting. Die geeft de kleurvlakken een natuurlijke sluier en onderbreken deze.
De beplanting rondom speelt dan ook een essentiële rol en maakt deel uit van het ontwerp!

Vorm als dragers, liefst geometrisch
Piet maakt veel gebruik van geometrische en met name rechthoekige vormen, al is hij bij
de sporthal gebonden aan de contouren van het gebouw.
Het gebouw is een constante in de tijd, te midden van een natuurlijke omgeving, waarin zich
variatie en wisseling van kleur en licht voordoet. ’s Avonds wordt het gebouw aangelicht.
Het gebouw kent een duidelijke driedeling.
 Dak en metselwerk zijn grijs. De deur en kozijnen zijn grijs in diverse tinten, ter
benadrukking van de logische constructie van het gebouw. Schuine dakdelen
overeenkomstig de omliggende woonhuizen.
 De profielen geven reliëfkarakter aan de plankprofielen. Het zijn stalen plankprofielplaten,
die zich tussen het metselwerk bevinden , tussen basis en dak. De bakstenen fungeren als
een soort van sokkel voor de verticale platen erboven. De verticale delen vormen met hun
kleurrijke vlakverdelingen en streepsgewijze kleurtoepassingen een nieuwe huid voor het
gebouw.
 Het strakke van de opstaande wandelementen wordt doorbroken door de timpanen. Deze
krijgen uitgesproken accenten. Ze voegen een speels element toe aan het geheel. Ze zijn
met de hand geverfd! Voorschrift: maximaal twee kleurvlakken per timpaan en maximaal
twee kleuren per timpaan. Het fries voegt zich als vanzelfsprekend in de omgeving.
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Op de plek van de voormalige
drie timpanen zijn trespaplaten
aangebracht in papyrus wit,
zodat de plek een geheel vormt
met de rest van het gebouw. De
nieuwe buitengevels krijgen vier
keramische,
geglazuurde
bloemvormen. Ze hebben iets
weg
van
grote
gekleurde
bloemkolen. De grootste siert
de voorgevel, de andere drie de
zijgevel rechts. Het werk laat je
het gebouw aftasten op zoek
naar ritme en patronen.
Het werk ontsnapt zogezegd aan
zijn eigen begrenzing in de
nieuwe begrenzing die Piet Dirkx
eraan geeft.
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Piet Dirkx > Ander werk

Galerie Van Kampen (1987). The Remaining Contents of the Studio. Amsterdam.

Studio Mondriaan
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Vermeulen Hollandia BV (1992).Une lumiere troublante. Haarlem.

Spuitcabines gespoten door medewerkers onder
instructie van Piet Dirkx.
Kaderschool Best. (1993). This Way

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III, [bijlage 5: Tool Piet Dirkx III 168-170]

Tijdvak
1990-2000: 1993, Piet Dirkx, Over de polychromie en de wisselingen van het licht in het
groen.
Bronnen: gemeentearchief (1), archief Van Abbe Museum, interviews met Gerrit Jan de Rook
(11 juli en 13 juli 1992), Hans Vermeulen (april 1992)










Boere, R., & Dirkx, P. (2009). Piet Dirkx. Den Haag: Heden kunst van nu.
Diederen, J., & Dirkx, P. (Ed.) (1984). Nouvelles Images. Den Haag: Galerie Nouvelles Images.
Dieleman, P., & Dirkx, P, (Ed.) (1986). De keuze van de kunstenaar : vier presentaties van
eigentijdse kunst : Piet Dieleman, Piet Dirkx, Nikolaus Urban, Jean-Pierre Zoetbrood. Den Haag:
Gemeentemuseum Den Haag.
Jonge, P. de (1995). Piet Dirkx. Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum.
Kaiser, F.W., & Es, J. van (1995). Piet Dirkx: biotoop = Piet Dirkx: biotoop. Den Haag :
Gemeentemuseum Den Haag.
Veenstra, I. (1990). Piet Dirkx. Nordhorn : Städtische Galerie Nordhorn
Veenstra, I. (1992). Kunsttoepassingen bij Vermeulen Hollandia, Haarlem. Amsterdam: Kunst en
Bedrijf
Veenstra, I. (1996). Piet Dirkx. Neuenhaus: Kunstverein Grafschaft Bentheim.
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 6: beschrijvingen kunstwerken

Wim Geeven

Foto Jo Jastelijns
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:
Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Onderhoud:
Blog

Wim Geeven
1949, Dordrecht
Academie voor Beeldende Kunsten St. Jost, Breda (19711976), afdeling plastische vormgeving.
Rotonde De Dom (kruising Dompad = fietspad)
Zonder titel. In de volksmond ‘De Appel’ en ‘De Grijper of
“De Poort van Heikant” en ‘De Reuzendriepoot’, …
Parken & Pleinen. Monumentale kunst. Abstract,
geconstrueerd als één vorm, monumentaal in zijn grootte
6704 archief
Staalplaten, gestraald en geschoppeerd (aanbrengen zink /
aluminium laag), primer en twee coatinglagen pastelblauw
RAL 5024 met 60% glans
560 h x 430 b x (dikte platen 4 en 5 mm)
Geen
Geen
Geen
1996
fl 30.000,00 all-in
Gemeente
Eenmaal per 2 jaar, eenmaal in de 5 jaar coating bijwerken,
om de tien jaar nieuwe coating aanbrengen
http://wimgeeven.blogspot.nl/
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Parken & Pleinen, Monumentale kunst
Aanleiding
Rotondekunst, je zou het bijna een oeuvre apart kunnen noemen. Rotondes schieten als
paddenstoelen uit de grond en op een beetje rotonde staat een kunstwerk. Zo ook in
Veldhoven. De gemeente Veldhoven wil graag een oorspronkelijk eig entijds werk plaatsen
op De Dom. Op dat moment de ontsluitingsweg naar de wijk Heikant . Één van de
benamingen in de volksmond is die van ‘De Poort van Heikant’ .
Augustus 1994 start de gebruikelijke procedure. Lokaal 3-D kunstenaar Wim Geeven krijgt
de eer. Er zijn een paar dingen waar Wim rekening mee moet houden. Een fietspad
scheidt de rotonde in twee delen. Die indeling zal dus onderdeel zijn van het beeld. De
gemeente hecht daarnaast aan duurzaamheid en ziet graag dat het werk onderhoudsarm
is. Uiteraard zó uitgevoerd, dat het werk aansluiting vindt in zijn omgeving. Qua
maatvoering daarom ‘middelgroot’. De onthulling van het werk vindt op 14 mei 1996
plaats in sporthal Atalanta door wethouder Donkers. Hoewel het werk van Wim geen titel
meekrijgt, heeft Donkers het in zijn praatje over ‘De Reuzendriepoot’ . De sporthal is zelf
ook een kunstobject, want de gevel is vormgegeven door kunstenaar Piet Dirkx .

Blog: http://wimgeeven.blogspot.nl/

Parken & Pleinen, Monumentale kunst
Stijl, werkwijze en inhoud

Hemel en Aarde
Wim maakt een schetsontwerp en een definitief ontwerp. Het gaat om een strak vormgegeven
beeld. Een driepoot van monumentale hoogte. Het beeld is bijna zes meter hoog. Een
constructiewerk, op het oog één beeld. Het heeft
geen titel. Toch zoeken mensen altijd naar
betekenis in een werk. Wat stelt het voor? Een
Reuzendriepoot, zoals de wethouder zegt? De
Poort van Heikant die veel mensen erin zien? Een
grote Appel, maar waarom dan blauw? Een grote
Grijper?
Wim Geeven vertelt in zijn toelichting bij de
onthulling dat hij er de voorstelling bij heeft van
het samensmeden (want metaal!) van Hemel en
Aarde. Het beeld handelt over de balans tussen
het ‘naar boven gerichte’ en ‘de grip’ die het op
aarde heeft. “Van iets wat grijpbaar is naar iets
ongrijpbaars, óp naar iets hogers”. Dan heeft
wethouder Donders dat toch goed aangevoeld,
want bij de onthulling ter plekke zitten er tussen
de ribben van het beeld, de grijpers, honderden
ballonnen gevangen. Hij laat ze in een
handomdraai naar hogere sferen zweven.
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Je zou het werk tot een
nazaat
van
het
NeoConstructivisme
kunnen
rekenen.
Ook
zijn
er
overeenkomsten
met
de
monumentale werken van
Alexander Calder. 38 De vaste
werken van hem worden
’Stabiles’ genoemd. Voor een
vergelijk: het werk ‘Man’ van
Calder is in totaal maar liefst
24 meter hoog.
39

Parken & Pleinen, Monumentale kunst
Vorm & Materiaal]
Dit werk van Wim Geeven is opgebouwd uit pastel blauwe staalplaten. Een monochroom
werk, dat wil zeggen: één kleur. Het werk is sterk geabstraheerd, wat doet denken aan de
vormreducties die ook kenmerkend zijn voor de ‘Stabiles’ van bijvoorbeeld Calder, Picasso en
Gonzalez.
Wat valt er zoal over de vorm te zeggen?
 De compositie van dit kunstwerk is centraal opgebouwd. De kroon vormt een duidelijk
aandachtcentrum. Het weerspiegelt zich in een vergrootte vorm op de grond. De ribben
leiden er als het ware via bogen naar toe. De bogen vormen met elkaar en de grondlijn
een driehoek. Dit geeft stabiliteit, een zekere symmetrie en tectonisch karakter. Een kader.
Kijk eens goed: deze driehoek is tegengesteld aan het driehoekige deel grenzend aan de
rotonde. Waar het plein kort is, is het beeld breed. En andersom. Tegengesteld /
tegenovergesteld: dit geeft het werk enige beweging. De driepoot accentueert de
infrastructuur en vorm van het pleintje. De splitsing van wegen.
 Het kunstobject heeft een monumentale hoogte, al heeft het op het oog niet de zwaarte
daarvan. Door zijn open karakter en de dikte van het plaatwerk – slecht 4/5 mm dik –
heeft het een zekere gewichtsloosheid. Het werk weegt best wel wat, maar het oogt zeker
niet massief. Het werk drukt een duidelijk stempel op de omgeving, is aanwezig, op een
ingetogen manier.
 Het beeld is bol, convex, wat meestal een gesloten vorm oplevert. Hier niet. Het neemt de
ruimte niet in. Sterker nog, het object biedt de beschouwer niet alleen de mogelijkheid om
óm het werk te lopen, maar ook er dwars doorheen!
 Als contour is het beeld bol, de ribben tonen een kracht van binnenuit (expansie). Het
beeld is echter hol en laat makkelijk ruimte toe. Het is daarom misschien eerder
volumineus te noemen. Het omvat veel lucht! Daardoor krijgt het een sterk ruimtelijke
opzet. Door het open karakter van dit werk, speelt de ruimte eromheen de dominante rol.
De beeldende kwaliteit berust op de ruimte zelf. De ruimte creëert het beeld, terwijl de

38

http://www.calder.org/work/by-category/monumental-sculpture Geraadpleegd 18 april 2014.
http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Alexander_Calder/ Calder (1967) Man, Three Disks.
Geraadpleegd 18 april 2014.
39
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materie deel wordt van de omliggende ruimte. Bijna materieloos oogt het beeld, een
optische illusie. In die zin compenseert dit ook de hoogte van het werk.
Het werk staat met zijn verankering van de drie ribben stevig vast direct op de grond. Met
spinachtige gelede poten. Geen zware grondplaten, wat ook weer bijdraagt aan een
zekere fragiliteit.
Aan de bovenkant vinden de ribben elkaar in een soort van gestileerde dop of grote moer.
Opgebouwd uit vijf piloonachtige inkepingen, wat je beter ziet op de schetstekening. Dit
element is waarschijnlijk ook schuldig aan de naam ‘De Grijper’ en vanwege het
kroontjesachtige voor de naam ‘De Appel’. Dit geeft structuur aan het beeld, want het
houdt de onderdelen mooi samen. Het werk is tectonisch, statig en samengebonden; al
kent het door de bogen van de ribben ook dynamiek.
Ieder onderdeel op zich zegt weinig over het beeld. Het is juist de binding die er een totaal
van maakt. Het beeld is – hoe raar dat misschien is om van dit ruimtelijk werk te zeggen –
lineair. Je kunst het als het ware zo uitknippen als een plaatje met een stippellijntje.
De wijze van werken laat sporen na in het werk. Het werk is glad afgewerkt, maar de
moeren waarmee de platen in vorm zijn gezet, zijn duidelijk zichtbaar. Voegen waarde toe
aan het werk, maken de textuur duidelijk. Je kunt zien hoe het werk in elkaar steekt. De
randen zijn strak en glad. Op afstand lijken de onderdelen gestanst.
De outline van het werk is een constante. Waar je ook staat, het werk zelf komt min of
meer op gelijke wijze op je over. Anderzijds is het bij ieder stap anders! Want het beeld
zelf is niet leeg. De ruimte laat de omgeving, het grasveld, de bomen, het verkeer én de
voorbijgangers zien.
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Wim Geeven > Ander werk

40

In zijn werk begeeft Wim zich op het scheidsvlak van het 2-dimensionale en het 3dimensionale. Werk in wording: Snakes and windows. 6 beschilderde elementen.
Ook de Rijkscollectie bevat een aankoop van Wim Geeven, als ook onder meer de Collectie
Buchner, Den Haag.

(2006) Titaantjes. Barendrecht (blog)

(2004) Muziekschool Veldhoven

(blog)

40

Dienst Kunst en Cultuur (1986). Atelier van Wim Geeven. Kunstaankopen Gemeente Eindhoven.
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(1997) Basisschool ´t Goirke. Tilburg (blog)
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(2007) Henri Dunantpark. Eindhoven (blog)

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III][bijlage 5: Tool Wim Geeven Hoofdstuk III] [171-173]

Tijdvak
1990-2000: 1996, Wim Geeven, Zonder titel.

Bronnen: Gemeentearchief Veldhoven; archief Van Abbe Museum archief (kunstaankopen
gemeente Eindhoven, Dienst Kunst en Cultuur).
 Averbodegroep (1989). Antonie Eikemans, Wim Geeven, Theo van Keulen, P.C. Verbeek.
Sterksel. Heeze-Leende: Galerij Germinahof.
 Hoften, T. van, & Prins, W. (2005). Intimiteiten. Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland):
De Bewaerschole. Haamstede : Stichting Westerschouwen Kultureel.
 Stichting Int Heyderadey (1995). Beeldenproject: het voordeel van de twijfel. Roosendaal:
Tongerlohuys
 http://bamart.be/nl/artists/biblio/1255 Geraadpleegd 28 april 2014
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 7: beschrijvingen kunstwerken

Herman Kuijer

Foto Jo Kastelijns
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Onderhoud:

Herman Kuijer
1953 Schalkwijk
Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, textiel
(1972-1978).
Leraar Design Academy Eindhoven (1991 - 2004)
Meiveld 1 (Gemeentehuis)
Zonder titel.
Lichtkunst & Mediakunst, Omgevingskunst
VELD.KUIJER.01
Elektronica, computer voor het aansturen van het
lichtprogramma, Ledstrips in 2 banen. (LED: Light Emitting
Diode)
123 meter opgebouwd uit 68 delen van ieder 180 centimeter
tegen een donkergrijs fond van aluminium
Geen
Geen
Geen
2004
€ 75.000,00 all-in
Gemeente
LEDverlichting afnemen met vochtige doek wordt meegenomen
door de glazenwasser, 1x per half jaar. Per jaar reinigen van de
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elektronicakast om deze schoon en stofvrij te houden. 2
reserveleds lopen permanent mee, zodat bij een eventuele
vervanging er minimaal verschil is in lichtsterkte. De LEDs
hebben een levensduur van 10 jaar; technisch langer, maar de
lichtopbrengst wordt langzaamaan minder.
http://www.hermankuijer.com
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Lichtkunst & Mediakunst
Aanleiding]
De Gemeente heeft wat 'goed te maken ' met Herman Kuijer. Want eerdere werken van hem
voor de vide van het Gemeentehuis, de gang van Theater De Schalm en de gang van de
Openbare Bibliotheek moeten wijken met de verbouwing in 1992. Kuijer wordt uitgenodigd om
een nieuw werk te maken. Het vernieuwde gemeentehuis, bieb en theater worden als één
geheel complex van gebouwen ontworpen. De adviescommissie honoreert de wens van
architect Widdershoven om in de geest van het nieuwe ontwerp te handelen. Wat betekent
dit voor de opdracht aan Herman?
1. Functie én architectuur van het gebouw respecteren.
2. Een kunstwerk maken met een sterke uitstraling, zonder dat het de aanwezige
architectonische elementen overheerst.
3. Aandacht vestigen op de entree van de expositieruimte vanuit de passage.
4. Aandacht ook voor de entree van het Gemeentehuis.
5. Versterken optisch van een vloeiende overgang en doorgang tussen de twee pleinen –
Meiveld en Minneveld.
Herman Kuijer gaat op een subtiele manier de strijd aan met deze opdrachtstelling. (1)

De Gemeente heeft alle vertrouwen in Herman en zegt bij monde van mevrouw Anette
van Ewijk van de Nieuw Brabantse Kunststichting (tegenwoordig BKCC): "Herman kan een

dergelijk grote opdracht aan. Hij maakt zorgvuldig studie van een gebouw en haar
omgeving. Bovendien kent hij de omgeving vanuit zijn eerdere opdracht. Hij weet als
geen ander een ruimte te beïnvloeden door kleur. Op een eigentijdse manier. Zijn
reputatie met Neon-lichtobjecten is hem vooruit gesneld." (1)

Website
http://www.hermankuijer.com
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstrout
e
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Lichtkunst & Mediakunst
Stijl, werkwijze en inhoud]
In zijn werken baseert Kuijer zich op de onderlinge reflectie van kleuren. Hij laat kleuren op
elkaar inwerken, waardoor andere, immateriële kleuren ontstaan. Unieke kleuren. Bijna
subliem. Kuijer onderzoekt in zijn werk de spanning tussen regelmaat (wetmatigheid) en
toeval (onvoorspelbaarheid) die zich in de werkelijkheid toont. Een betrekkelijke werkelijkheid.
Want hij werkt met zorgvuldig en regelmatig opgebouwde kleurenreeksen, die elkaar
beïnvloeden. Door spiegeling en reflectie werken de kleurreeksen op elkaar in en daarmee
vormen de onderdelen en elementen met elkaar een nieuwe werkelijkheid. Door die inwerking
maakt de indruk van regelmaat plaats voor die van het toeval. Orde en chaos. Herman Kuijer
geeft aan zich verwant te voelen aan De Stijl. Hij ervaart kleur als abstracties van de
werkelijkheid. (1,2)

Ook de mens absorbeert en reflecteert. Wie goed kijkt ziet voldoende afwijkende kleurnuances
om een gevoel van toeval te ondergaan. Herman kiest de kleuren meestal intuïtief en
combineert deze zodanig dat de confrontatie van kleuren zich slecht op één plek in het werk
voordoet en zich nergens in het werk herhaalt. De kleuren worden aangestuurd door een
elektronisch programma. Dit is tot stand gekomen door gedegen onderzoek. Kuijer maakt
foto’s en proefmodellen. Het kleurprogramma bevat maar liefst 20 computeruren.
Ga er maar eens goed voor staan en ontdek de kleurenopbouw!

Spiritueel environment
Licht speelt door de eeuwen heen een cruciale rol. De makers van de goudmozaïeken in
Byzantium willen er het licht mee vangen, de makers van de gebrandschilderde ramen van de
Franse Kathedralen evenzo. In de lichtkunst geven met name het schijnsel zélf en de lichtbron
vorm en inhoud aan het kunstwerk. Herman Kuijer is feitelijk geen ‘echte’ lichtkunstenaar,
want het lichtobject is geen doel-op-zich, maar speelt een ondersteunende rol binnen het
grotere geheel van het gebouwencomplex. Je kunt zeggen dat zijn werk een spiritueel
medium is die het kijken van de toeschouwer doorgeleid naar de ruimte waarin deze zich
bevindt.

Klankkleur
Zoals een andere kunstenaar werkt met hout of steen, zo geeft Kuijer vorm aan licht. Herman
Kuijer experimenteert al lang met licht. Zijn eerdere werk kenmerkt zich vooral door
monochrome, éénkleurige vlakken die hij combineert met neon- of TL-licht tot
lichtschilderijen. In de tijd wordt zijn werk meerkleurig en meerdimensionaal. Ruimtelijker.
Inspiratoren vindt hij in Dan Flavin, Bruce Naumann, Robert Morris en Don Judd. Op internet
is over hen veel informatie beschikbaar!

Misschien kun je zeggen dat Herman Kuijer meer musicus is dan sculpturist. Hij zoekt naar de
toonhoogte van een kleur, het juiste akkoord tussen twee kleuren, de juiste aanslag. De
kleurmenging ontstaat waar hij dat wil! Dus geheel in control! Zijn werk heeft een zekere
decoratieve kwaliteit. (2,3) De kleuren gaan een schilderachtige werking aan met het grijze
fond. De leds worden in- en uitgeschakeld gedurende intervallen. Het lichtspel overstijgt de
technische constructie. Zijn kleurenpalet beweegt zich als een melodie over de gevel, in een
esthetisch ritme van kleuren. Patronen van kleur die elkaar, de totale gevel én hun omgeving
belichten.
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Lichtkunst & Mediakunst
Vorm & Materiaal]
Herman Kuijer gaat in zijn werk vaak uit van een specifieke ruimte; zijn werk is dan ook 'site
specific'. Hij gebruikt de architectuur van een gebouw. Heeft deze nodig als onderdeel van zijn
werk! Steeds opereert hij binnen die architectuur. Zijn werk is in eerste instantie een
architectonische beschouwing. Zijn werk dringt zich als zodanig niet als een kunstwerk op.
Het is dienstbaar aan de omgeving. In die zin plaatst hij zijn werk tussen kunst en design. Met
minimale middelen weet hij maximale werking te realiseren. Hij beweegt zich tussen wat het
gebouw hem aanbiedt en wat hemzelf als kunstenaar interesseert. Een mooie synthese, een
integer samengaan. (4,5)
Met zijn werk maakt hij de lengtemaat van de ruimtevorm zichtbaar. Hij creëert met kunstlicht
duidelijke en directe effecten in een neutrale ruimte. Zijn kunstwerk vormt een koof die rond
het Gemeentehuis loopt. Aan de boven- en aan de onderzijde bevinden zich op regelmatige
afstanden led-strips in twee banen. Deze banen lopen ten opzichte van elkaar in
tegenovergestelde richting, waarbij de kleuren interacteren en voortdurend veranderen. Via
een computergestuurd programma varieert continu de lichtsterkte, de snelheid en het
kleurverloop van het kunstlicht.

Kleuronderzoeker pur sang
Herman houdt een voortdurende zoektocht naar de werking van licht en kleurreflecties. Licht
en reflectie maken opzettelijk deel uit van zijn artistieke werkelijkheid. In het werk van Kuijer
spannen ze op een boeiende wijze samen. Gespitst als hij is op het maken van nieuwe
kleuren. Hij is een goed kleurkenner. Geïntrigeert door de kleurenleer. Goethe en Johannes
Itten stellen hun eigen leer op over het fenomeen kleur als een zintuiglijke ervaring en de
werking van kleuren onderling. De Franse Impressionisten laten losse kleurtoetsen in het oog
samensmelten tot sprankelende beelden die de lichtval van het moment proberen te vangen.
Orfisten zoals Delaunay en Rupken maken gebruik van de simultane werking van onderling
heftig contrasterende kleuren. Kuijer maakt ook veel gebruik van rood tegenover groen, neonturquoise tegenover neon-lila. Tovenaar in kleur, waarbij licht kleur 'zichtbaar' maakt.

123 meter Wake Up Lite
De Led-strips omringen de gevel over 123 meter en zijn opgebouwd uit 68 onderdelen van
ieder 180 centimeter. Een ‘simpele ingreep’ garandeert een totaalaanpak van het gehele
gebouw. Tijdens het maken van zijn kunstwerk bepaalt hij steeds zijn houding ten opzichte
van het gebouw en ten opzichte van wat daarin gebeurt. De led-strips gaan aan zodra de zon
ondergaat en nemen langzaam in lichtintensiteit toe. Ze gaan dus min of meer aan wanneer in
het gebouw de lichten worden ontstoken. Gedurende de schemer en nacht weerkaatsen de
kleuren zich in het glas. Binnen- en buitenverlichting mengen zich en daarmee mengen de
publieke en meer private ruimte. Zodra het licht begint te worden, neemt de lichtintensiteit
weer af. Een soort van omgekeerde living-daylight. Ook al geeft Herman Kuijer met zijn Ledstrips expressie aan de hele gevel, toch komt het nogal eens voor dat iemand het kunstwerk
bij toeval ontdekt, als iemand er al een kunstwerk in ziet… . Zodra de schemer invalt, krijgt
zijn werk greep op het grijze gebouw en verandert zijn werk het ‘in een aanwezigheid van
kleur’. Overdag een grijze muis, ’s avonds getooid in immateriële kleuren die aan de gevel
ontstaan.

Niet over één nacht ijs
Herman Kuijer heeft een gedegen werkwijze. Vooraf doet hij onderzoek naar:
 de niveaus in het daglicht;
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de toetreding van de zon en hij berekent de zonnestand: hij bekijkt in detail hoe het
zonlicht een ruimte binnenvalt;
de lichtinval en het mengen van kleuren daarbinnen: hij zet simulaties = nabootsinge n
op om te ervaren wat er staat te gebeuren;
de inwerking van condities: hij bouwt maquettes.

Herman Kuijer > Ander werk

(1978) Eindexamenwerk Academy Industriële Vormgeving. (www.hermankuijer.nl)

(2008) Doetinchem, gebouw CBK. (www.hermankuijer.nl )

Een van de werken die verloren gaan voor de verbouwing.
(1992) Gemeentecentrum Veldhoven. (www.hermankuijer.nl )
(2007) Parktheater Eindhoven. (www.hermankuijer.nl )

67

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III bijlage 8: Tool Herman Kuijer [174-178]

Tijdvak,
2000 - 2015: 2004, Herman Kuijer, Zonder titel

Bronnen:
1. Gemeentearchief Veldhoven.
2. Hefting, P. (1987). Herman Kuijer. Haarlem: De Toorts
3. Financieel Dagblad (1987). Kunstkroniek. Kleur in een ander daglicht. Financieel Dagblad,
26 september 1987, p. 13.
4. PTT Dienst voor Esthetische Vormgeving (1983). Kunstopdrachten Marijke de Goey en
Herman Kuijer in het Expeditie Knooppunt Post te Roosendaal. Den Haag: PTT Dienst voor
Esthetische Vormgeving
5. VROM (1995). Kunst bij Rijksgebouwen. Deel 10. Den Haag: VROM
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 8: beschrijvingen kunstwerken

Henk Oddens

Foto: Henk Oddens (www.henkoddens.nl)
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:
Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
werden.
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Gewicht:
Onderhoud:

Henk Oddens
1942 Velthuizen
Beeldhouwer. Opleiding aan de Academie voor Beeldende
Kunsten Tilburg (1956-1960) en de Rijksacademie in Amsterdam
(1960-1964
De Oude Kerkhof (in het parkje onder de bomen)
Zonder titel.
Monumenten & Gedenktekens
VELD.ODDENS.01 / 584133J
Zwart gepolijst graniet. Verticaal raamwerk met in het midden
een taps toelopende zuil / obelisk. Op elke zijde van het beeld
staat een kruis in een cirkel afgebeeld.
217 h x 96,5 b x 96,5 d
Bakstenen bestrating, 245 b x 245 d
Geen
Stenen plaquette, 38 b x 28 d: aan hen die hier begraven
1994
fl 27.500,00
Gemeente
4500 kg
Jaarlijks schoonmaken met water, kokosborstel en ph-neutrale
zeep. Indien nodig: kieren tussen verschillende granieten
onderdelen opnieuw dichtmaken, stift en stickerresten
verwijderen, beeld schoonmaken, mos verwijderen van
bestrating. Eenmaal per 3 jaar opnemen in een
natuursteenprogramma.
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http://www.henkoddens.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

41

Monumenten & Gedenktekens
Aanleiding
Henk Oddens. 2e in een gezin van tien kinderen.
Gepokt en gemazeld, al ruim 50 jaar in het vak.
Kunstenaar. Krijgt op zijn 7e de naam
‘Michelangelo’ omdat hij rechtstreeks met een
schroevendraaier beton te lijf gaat. Dat is nog
eens gedreven! Bekend portrettist. Geeft nog
altijd enthousiast les in zijn atelier in Eindhoven.
Leerling van Nico Molenkamp en Gerard
Princée (compositieleer) , assistent van Paul
Gregoire. Werkt jarenlang in een bronsgieterij,
waar hij ook zijn eigen beelden giet en contact
legt met andere kunstenaars. Waaronder
Charlotte van Pallandt en latere leermeester
Wessel Couzijn . Zijn beelden worden na
aanmelding bij de Contraprestatie aangekocht,
hoewel hij volgens de regels eigenlijk te jong
is. Al in zijn tijd in Tilburg begint hij met het
maken van portretten; een tijd heeft hij daar
niets meer mee, maar vanaf 1975 pakt hij het
weer langzaam op om er nooit meer mee te stoppen… De kop van stadsbeeldhouwer
Hildo Krop (1884-1970) is in 1965 zijn eerste BN-er.
In 1967 sluit hij zich aan bij de kunstenaarskolonie van Finsterwolde in Groningen.
Amsterdam blijft trekken en in 1969 is hij er alweer terug. Eindelijk een groot atelier, dus
Henk kan gróóts gaan werken.
In 1974 wordt hij lid van de Nederlandse Kring van Beeldbouwers. Nee, Henk zit niet stil
en is beroepsmatig betrokken bij het wel en wee van het vak. Hij geeft les in
houtbewerken aan stichting De Wiele te Geldrop en Culturele Activiteiten Nuenen , is
gastdocent aan de Technische Hogeschool Eindhoven , is lid van de Bossche Commissie
Beeldende Kunst (de BKR-commissie) en van de Eindhovense Commissie Stadsbeeld . Veel
kunstenaars die beelden maken voor het Veldhovense kent hij van nabij door het
Beeldhouwers Overleg Eindhoven . Antoinette Briët, Theo van Brunschot, Heinz Reijnders .
Allen spannen zich in om de beeldhouwkunst onder de publieke aandacht te brengen en
betere ateliervoorzieningen te bepleiten. Henk begeleidt ook de ontwerpers van Vlisco –
momenteel nog altijd zeer toonaangevend in stoffendessins 42 – in het vrije werken.
Om inkomsten te verkrijgen neemt hij na afschaffing van de BKR-regeling in 1987 steeds
vaker opdrachten aan voor Monumenten & Gedenktekens. Het werk op De Oude Kerkhof
Veldhoven past daarin. Een werk dat refereert aan de Christelijke Begraafplaats, midden
tussen die van andere gezindten in de onmiddellijke nabijheid van een voormalig kerkje.
Hij is sterk religieus. Henk treedt zelf via de Gurdjieff-beweging toe tot de orthodoxe
kerk. Onder de naam Serafim bouwt hij aan de Serafimkapel te Asten en heeft hij de

41

Collectie Noordwijkerhout (1965). Miep Oddens, brons, 27 x 27 x 26,5. Gemonogrammeerd en gedateerd.
Sokkel hout, 10 x 18 x 12.
42

http://vimeo.com/77298208 [video-opname tijdens Dutch Designweek 2013 van Vliscostoffen]

70

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

hand in het decoratieve houtsnijwerk voor de iconostase van de Eindhovense Grieks orthodoxe kerk aan de Hoogstraat.
Geschiedenis gedenkteken voormalige De Oude Kerkhof in d'Ekker
De opleiding Bouw regio Eindhoven maakt een reconstructie van de kerk. Ze doet
opgravingen. Duidelijk wordt hoe de fundamenten van de oude kerk zijn. Als markering
worden muurtjes opgemetseld. Om het gebied worden beukenhaagjes geplaatst, wat vroeger
gewoonte is bij begraafplaatsen. Het geheel wordt op 16 mei 1994 overgedragen als
historisch monument door Stichting Historisch Erfgoed. Het oorspronkelijke kerkje behoort tot
de vroegere St. Caeciliakerken, is de parochiekerk van Zonderwijk en dateert van omstreeks
1250. Na de Vrede van Munster wijst de Staat het in 1648 toe aan de Gereformeerden van
Veldhoven. Echter in 1798 wordt het opnieuw eigendom van de katholieke parochie. De kerk
wordt in 1814 afgebroken, omdat het in vervallen staat verkeert. De toren blijft bewaard. Al
volgt ook daarvan sloop in 1834.
Vanaf 1798 worden gereformeerden en
katholieken gescheiden begraven. Ieder heeft
een eigen kerkhof. De Hervormden liggen in het
oostelijk deel. Vanaf 1978 worden op de
kerkhoven alleen nog partners begraven van
diegenen die er al liggen. In 1992 worden de
graven van De Oude Kerkhof geruimd. De
geruimde graven zijn overgeplaatst naar de
Algemene begraafplaats De Hoge Bocht.
Aanleiding voor de gemeente voor het plaatsen
van een gedenkteken als herinnering aan het
voormalige kerkhof. 43
Let op: de naam luidt De Oude Kerkhof en niet
Het Oude Kerkhof. Het historisch monument
gaat vooral over de hof bij de kerk en niet het
kerkhof!
Eervolle opdracht in cultuurhistorisch perspectief
De gemeente wil een gedenkteken als blijvende herinnering aan hen die hier begraven liggen.
Zij wil blijvend aandacht voor deze historische locatie. Van belang is dat de Reformatorische
Kerkgemeenschap zich in het ontwerp kan vinden. En dat een en ander goedkeuring heeft van
Stichting Historisch Erfgoed.
Daarnaast omvat de opdracht:
 het behoud en laten samenvallen met de omgeving van de twee majestueuze beuken op
een vlak terrein; het bieden van een groenvoorziening voor de omgeving;
 een onderhoudsarm en vandalisme bestendig kunstwerk;
 de wens is een klassieke uitvoering: gehakt en gepolijst marmer;
 bijzonder aandacht gaat uit naar Henk’s antwoord op de vraag: “Hoe de gevoeligheden die

spelen bij funeraire kunst te combineren met artistieke uitgangspunten”.

Website

44

http://www.henkoddens.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

43

Voorkant van de feestelijke uitnodiging voor de onthulling van het gedenkteken. Overigens niet een afbeelding
van het voormalige kerkje!
44

Kunst die gerelateerd is aan het begraven van mensen.
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Monumenten & Gedenktekens
Stijl, werkwijze en inhoud]
Henk is bekend met de vraagstelling en heeft oog voor de
gevoeligheden die spelen. Hij maakt een schetsontwerp en een
schaalmodel / maquette vooraf. Hij licht zijn ontwerp toe:

"De vier zijkanten van de opstaande vorm verwijzen naar de
Schepping van de mens, vanuit het verzamelen van stof uit de
vier windstreken. De vier zijkanten symboliseren de vier
windstreken. De wind kan ongehinderd aan elke kant door het
kunstwerk heen en heeft vrij toegang. De openheid en de spits
van de centraal in de opengewerkte rechthoekige vorm
geplaatste obelisk verwijzen naar de HOOP die daarmee is
verbonden. Onderaan op het plateau van waaraf de
rechthoekige vorm is opgetrokken, bevindt zich centraal in het
midden van iedere zijde een symbool. Dit benadrukt het
herinnerings- en verwijzingsaspect. Een generiek symbool. Een
recht kruis in een cirkel als algemeen christelijk teken, niet
specifiek protestants of katholiek”.
Zonder titel, voorbij memorial
Bekende monumenten zijn van nationaal belang. Denk aan
De Dokwerker (Februari-staking 1941) van Mari Andriessen, het Nationale Monument op
de Dam (Bevrijdingsdag!) van Rädecker of De Naald van Gerrit de Zeeuw (waar in
Apeldoorn met Koninginnedag 2009 acht doden vallen, waaronder de bestuurder van de
auto).
Een gedenkteken is transcedent, gaat ervan uit dat haar waarden en inspanningen van
betekenis zijn voor volgende generaties. Houdt zowel het hedendaagse als het verleden in
gedachten. Verbindt met een onderliggende boodschap. Legt druk op de samenleving om
kritisch en collectief alert te zijn op wat plaatsvindt in de wereld. Het vraagt aandacht
voor hoe ideologieën kunnen sturen. In die zin is het ‘didactische' kunst. Monumenten &
Gedenktekens richten zich niet alleen op wat het waard is om te onthouden, te
memoriseren. Een memorial. Het dient ook als aanzet tot debat over geschiedenis in de
tijd van nu. Het krijgt en behoudt
zijn betekenis in de context van nu.
De betekenis zit in die context,
wordt gegeven door de context, zit
niet in het beeld zelf. Daarop sluit
de abstractie van het beeld goed
aan. Het duidt op transhistorie. Op
universaliteit. Het beeld staat in
ruime
interpretatie
voor
álle
gestorvenen. Of misschien nog
breder: alle kwetsbaren in een
samenleving. Los van geloof,
politiek, etniciteit of landsgrenzen.
Het raakt aan de idee van de emotie
als een collectieve verantwoordelijkheid zonder een collectief voelen. Publiek gedeeld
eigendom, eigenaarschap van allen. Het staat voor contemplatie: beleven en bezinnen. In
die zin past ook de titel: Zonder titel…
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Monumenten & Gedenktekens
Vorm & Materiaal]
Wat valt er zoal over de vormgeving te vertellen? Best veel! Ook al is het op het eerste
oog slechts opgetrokken uit een aantal lijnen …
 Het beeld heeft een heldere vorm, met oprijzende en neerdalende vlakken, die afhankelijk
van de zon steeds wisselend worden belicht.
 Een rechthoekige buitenvorm met een open structuur, waarbinnen de spits van de obelisk
de verbinding tussen Hemel en Aarde aangeeft. In abstracte zin de Opstanding én
Levensboom. De obelisk lijkt met de zon erop als een lichtflits op te rijzen, waarbij het licht
door de benen van de opengewerkte rechthoek wordt ingesloten. Een open en
tegelijkertijd ook enigszins gesloten beeld.
 Het zwarte gepolijste graniet is afkomstig uit Afrika. Als robuust, klassiek materiaal
versterkt het de idee van tijdloosheid.
 Gepolijst zodat alle elementen die refereren aan de historische omgeving erin reflecteren
en deel uitmaken van het werk. Voel eens op een warme dag hoe het materiaal aanvoelt,
hoe metalig kil op een koude winterdag en hoe het regenwater erlangs glijdt op een
herfstdag.
 Henk kiest ervoor om geen tekst aan te brengen op het beeld zelf. Het beeld representeert
een culturele attitude, van respect naar en voor elkaar, wat geen woorden direct nodig
heeft. Een ingetogen beeld, bijna sereen. Henk maakt een bescheiden plaquette in brons,
bij wijze van tegel, met de woorden: “aan hen die hier begraven werden”.
 Het werk heeft een klassieke uitstraling en is tegelijkertijd eigentijds. Het is eerder een
kunstzinnig monument dan een kunstwerk.
 De beukenbomen staan er niet per toeval! De naam herinnert hieraan: d 'Ekker! Deze
bomen markeren het ovale gedeelte, middenin de vroegere akkers waarop de kerk eens
stond. Ze bieden ook nu nog een lommerrijke groenvoorziening voor de omgeving. Het
obeliske element gaat een verbinding aan met de omringende oprijzende bomen. De
contouren van de rechthoek absorberen de contouren van de randen van het park.
 Aan de plaatsing van het monument - maar liefst 4500 kg - komt een takel te pas. Het
geheel geplaatst op een stevige betonnen fundering.
 Het monument staat op die plek, die de aanwezige elementen optimaal met elkaar
verbindt, waarbij zorgvuldig is gelet op maximale zichtbaarheid. Kijklijnen. De symmetrie
die het werk in zich heeft als een rustpunt in het park onder de bomen. Het werk laat het
licht door, zoals ook de bomen het licht vangen en filteren. Zoals het vierkant de obelisk
vangt, zo vangen de omringende bomen het gedenkteken.
De gemeente plaatst een bericht in het Eindhovens Dagblad van 17 mei en het Veldhovens
Weekblad van 18 mei. Namens Henk Oddens geeft de gemeente toelichting over de betekenis
en de bedoeling van het werk. Henk hecht belang 'aan deze culturele opvoeding'. Vooral ook
met het oog op in het park spelende kinderen.

Henk Oddens > Ander werk
Henk werkt graag in taille direct. Dat wil zeggen dat hij rechtstreeks het ma teriaal
bewerkt. Het sluit aan bij zijn idee van het uiten van innerlijke, niet -verbale gevoelens.
Zijn portretten kennen een gevoelig modelé. Kleine kleitoetsjes zorgen voor een
levendige, beheerste oppervlaktebehandeling bij een monochrome kleur. De blok vorm
blijft meer gehandhaafd in steen. Ingetogen en verstild. Tijdloos. Sterk ruimtelijk voor
een portret. Nauwkeurige fysionomie zonder al teveel te detailleren. Geen harde lijnen,
geen abrupte stileringen, geen sterke schaduwwerkingen. Hij vangt de spir itualiteit van
de persoon en brengt deze in balans met de wezenstrekken. Zijn werk heeft de zichtbare
werkelijkheid uit observatie als uitgangspunt. Zijn werken in hout zijn organisch, vloeiend,
rond.
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(1979) Schoonvader Gerard Roggen in brons, 30 x 22 x 27

Hildo Krop in brons

(1983/1984) Allegro, Esdoornhout, 152 x 53 x 47. Abstract werk. Henk Oddens bij zijn basismateriaal

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III bijlage 9: Tool Henk Oddens [179-183]

Tijdvak
1990 - 2000: 1994, Henk Oddens, Zonder titel

Bronnen: Gemeentearchief, RKD, Van Abbe Museum archief.
Thoben, P. (1990). Direct in steen gehakt : beelden en tekeningen van Theo van Brunschot,
Henk Oddens, Jos Reniers, Heinz Reijnders. Eindhoven: Museum Kempenland
Thoben, P. (2000).Portretkunst van Henk Oddens. Eindhoven: Museum Kempenland

45

http://adambeeldenva1900.blogspot.nl/2014/02/henk-oddens-hildo-krop.html Geraadpleegd 18 april 2014.
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 9: beschrijvingen kunstwerken

Joost van Santen

(1, Hemel en Aarde , Drieling Braak ))
Foto Jo Kastelijns

(2, Hemel en Aarde , Drieling Polk )
Foto www.joostvansanten.nl

(3, Hemel en Aarde, Drieling Lei)
Foto Jo Kastelijns

75

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Google Earth Street View

(4 Hemel en Aarde, Klimmend Licht , 15 m)
Foto Jo Kastelijns en foto www.joostvansanten.nl
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Foto www.joostvansanten.nl (noordzijde sculptuur) (gelamineerd glas in de top wordt naar
binnenzijde geprojecteerd)

Google Earth Street View
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(5 Eindsculptuur, 12 m)
Foto Jo Kastelijns en foto www.joostvansanten.nl

Google Earth Street View: schaduwen vormen een sculpt uur op zich in de gebouwde omgeving,
wat doet de zonstand? Straks valt de schaduw hoe?

Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Joost van Santen
1929 Amsterdam
Beeldhouwer. Instituut voor Kunstnijverheid Amsterdam (19541955) / Rietveld Academie, Rijksacademie van beeldende
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Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Titel object:
Locatie:
Stijl:
Code:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Locatie:
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kunsten Amsterdam (1955-1956). Docent aan de HKU (19821987).
Heemweg, Braak
Hemel en Aarde, Drieling Braak
Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
VELD.SANTEN.01C
Bovenin blauwe (RAL 5015) en transparante glasdelen.
Metalen constructie in oranje (RAL 2008) onder taps
toelopend. Klimop tot bepaalde hoogte. Van binnen aangelicht.
Noord-Zuidlijn groenstrook.
8m
1998
Heemweg/ Hagendorenseweg
Hemel en Aarde, Drieling Polk
Lichtkunst, monumentaal, Landmark
VELD.SANTEN.01D
Bovenin gele (RAL 1016) en transparante glasdelen. Metalen
constructie in blauw (RAL 5015). Klimop tot bepaalde hoogte.
Van binnen aangelicht. Noord-Zuidlijn groenstrook.
8 m
1998
Hemel en Aarde, Drieling Lei
Heemweg/ Lei
Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
VELD.SANTEN.01B
Bovenin oranje (RAL 2008) en transparante glasdelen.
Metalen constructie in groen (RAL 6018). Klimop tot bepaalde
hoogte. Van binnen aangelicht. Noord-Zuidlijn groenstrook.
8m
1998
Geer
Hemel en Aarde, Klimmend Licht
Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
VELD.SANTEN.01A
Roze (RAL 4010) beschilderde metaalplaten, holografische
strips in de gleuven aan zuidzijde en gekleurd glas aan
noordzijde. Noord-Zuidzijde: groenstrook. Van binnen
aangelicht.
15 hoog, taps toelopend naar onderen; hoofdsculptuur:
beginsculptuur.
1996-1998
Heemweg / Veken
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Hemel en Aarde, Klimmend Licht
Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
VELD.SANTEN.01E
Geel (RAL 1016) beschilderde metaalplaten, gezandstraalde
transparante glasplaten, paars glazen afdekplaat.
12 m hoog, vertikaal omhoog lopend; eindsculptuur
1996-1998
fl 150.000,00 voor het geheel. Plaatsing op hoofdader
doorgaande weg op 5 rotondes. 5 sculpturen: Begin- en
eindsculptuur en daartussen drie kleinere sculpturen. Ex
groenvoorziening (onderdeel van het concept). Inclusief de
computersimulatie.
Gemeente
Gevoelig voor fijnstof en uitlaatgassen. Drukke locaties.
Klimop bijhouden en jaarlijks snoeien. Coaten 1x per 10 jaar.
Bijwerken per vijf jaar. Reinigen iedere twee jaar.

schets Joost van Santen gemeentearchief

http://www.joostvansanten.nl/
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Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
Aanleiding

“Geen bezwaren”.

Dat is de uitslag van de inzageperiode van de bouwvergunning. Waar gaat het om? Om één
van de grootste opdrachten in de kunstgeschiedenis van Veldhoven. Om een idee te geven.
De gemeente investeert tussen 1992 en 1997 630.000 gulden in openbare kunst. Omdat het
zo’n belangrijke investering is, belegt de gemeente een aparte bijeenkomst voor
omwonenden. Gastspreker is de kunstenaar: Joost van Santen. 300 genodigden, 35
aanwezigen. Want zoals De Ahrenberger op 12 februari schrijft: “Het gaat toch om kolossale

dingen die mensen voor hun deur krijgen. Het gaat om een volstrekt uniek werk, dat nog
nergens is geplaatst. Bij het maken van het definitieve ontwerp heeft de kunstenaar rekening
gehouden met de opmerkingen van de bevolking”. (3) Er wordt een hele projectorganisatie

voor ingericht. Want de werken komen te staan aan een van dé hoofdaders van Veldhoven:
de Heemweg. Alleen al de installatie van een kunstwerk vraagt drie uur. Het verkeer wordt
ervoor stilgelegd. Bij de opening zijn honderden mensen op de been, terwijl de regen met
bakken uit de lucht valt. Om de lichtobjecten goed uit te laten komen gaat de straatverlichting
voor één keer uit. Kinderen van Basisschool De Rank zetten langs de route met hun
breeklichtjes de sculpturen extra in het licht. Dat is ook wat de gemeente graag ziet: een
feestelijke en uitnodigende uitstraling. Het kunstwerk vormt een visitekaartje voor het héle
centrumgebied. Meer in ambtenarentaal uitgedrukt zegt ze: “De confrontatie met kunst kan de

grens in het ervaren van de werkelijkheid van alledag verleggen. Dit kan leiden tot reflectie,
verdieping, verbazing, verwondering, ontroering of ook gechockeerd zijn”. (1)

Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
Stijl, werkwijze en inhoud]
De kunstwerken zijn pas op grotere afstand in zijn geheel te bezien. Beweeg je maar eens via
Street View of gewoon life door het rotondeparcours aan de Heemweg, dan zie je dat goed.
De werken kennen overeenkomstige kenmerken (een gekleurde stalen unit, met een
deels glazen boventop), waardoor ze met elkaar een geheel gaan vormen. Overdag
bepaalt direct en indirect zonlicht en de draaiing van de zon het lichteffect. ’S Nachts worden
de kunstwerken verlicht met statische lichtbronnen. De werken worden van beneden naar
boven belicht. In combinatie met de klimop, die het onderste deel in het donker houdt, geeft
dit op de avond de indruk van zwevende lichtbakens. Light Spaces. Licht als onderdeel van
het Universum. Het kunstwerk komt als het ware uit de beplanting omhoog. Het is
gedoopt met de naam ‘Hemel en Aarde’ . Van Santen verwijst met deze titel naar de
uitgestrekte horizon en de hoge Nederlandse luchten.
Zachte versies van vuur, water, aarde en lucht en wisselende jaargetijden
Joost van Santen zegt in het ED van 17 februari over de werken: “Het zijn beelden in

beelden. Hier krijgen ze nog een extra dimensie door de ruimte en de hoge luchten die er nog
te zien zijn. Dat is zo bijzonder en mooi. Het geeft de omgeving een allure en is prachtig
tegen de witte silhouetten van de appartementen aan De Heemweg”. (6)
De sculpturen zijn verschillend van maat, waarbij de herhaling in hoofdlijnen zorgt voor
een bepaalde ritmiek en herkenbaarheid. Daardoor ontstaat ook een eni gszins dwingende
lijn en een spanningsboog. Het op het oog uniforme karakter van de beeldelementen
staat zelf in contrast met de verscheidenheid in bouwlagen van de omgeving. De
beeldenrij ordent de eenheid van de ruimte waarin zij geplaatst zijn. De 5 werken vormen
daarmee een bindmiddel, die meerwaarde geeft aan de optelsom van 5 losse objecten.
Onderlinge samenhang, als bij elkaar horende delen van een groter geheel. De vijf pilaren
werken als een soort van loper door het stadscentrum. De werken zijn hië rarchisch
ingedeeld. Bij het politiebureau staat de grootste zuil. ‘De Grote Beer’ , in roze met zijn
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15m. ‘De Kleine Beer’ – geel - is 12 m hoog en staat bij De Muziekschool. Daartussen
staan de Drielingen (ze hebben alle drie hetzelfde beeld), vanaf het p olitiebureau kijkende
in de kleuren blauw, groen en oranje. Kijk je vanuit de paarse top door het witte
spectrale glas in de richting van de andere objecten, dan volgt hij precies de Noord -Zuidas! Van verre goed zichtbare tekens, begrensd door een begin- en eindsculptuur. De 5
rotondes liggen in stedenbouwkundig opzicht op een volmaakte ellips.
Gewaagd!
De Provincie wijst op 2 juni 1998 een subsidieaanvraag af: ze vindt
dat de werken te weinig eigen beeldende kracht toevoegen, te veel
functioneren op het zelfde niveau als de rotondes: namelijk als
functionele wegwijzers en er geen sprake is van een
voorbeeldsituatie… (9) De gemeente is het hier niet mee eens,
maar reageert wel alert door alle straatmeubilair, parkeer- en
verwijzingsborden, verlichting en reclames te verplaatsen om de
werken beter uit te laten komen. (1) Over ‘smaak’ valt wel te
twisten…. De bevolking in die tijd reageert enthousiast tot zeer
enthousiast op de werken. (3) In die tijd is het lichtaspect in
sculpturen voor de openbare ruimte wel degelijk een nieuw
fenomeen. Van Santen vat de 5 situaties op als een
lichtenvironment, wat als beeld nieuw is en een geheel eigen
identiteit geeft aan de plek en de gemeente. (10) Het procedé
heeft hij al wel in zijn atelier uitgeprobeerd, maar nog niet in het
echie. (4) Veldhoven heeft de primeur.

Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
Vorm & Materiaal]
Hoe luidt het boodschappenlijstje van Joost van Santen?
Men neme voor de zuil van 15 m:
 15m2 gehard gezandstraald glas van 10mm dik;
 2,45 m geappliqueerd glas, gelaagd 2 x 5mm;
 Gecoat staal;
 Verlichtingsarmaturen bestaande uit Philipslampen van 150 Watt;
 Fundering;
 Spectrale (spiegel) folie;
 Rapid Pane = gelaagd glas met twee folies;
 Steunprofielenglas;
 Inwendige traptreden!!!
Voor de zuil van 12 m:
6 m2 gehard gezandstraald glas;
5,25 m2 geappliqueerd glas;
1m2 Rapid Pane met drie folies (paars);
Gecoat staal; verlichting; inwendige traptreden; fundering; steunprofielen glas; de
dragers
Voor de zuilen van 8 m:
6,8 m2 gehard geappliqueerd glas;
12m2 = 6 platen gehard glas, deels gezandstraald;
Gecoat staal; verlichting; fundering; steunprofielen glas; (1)
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Hoe zit de constructie in elkaar? Waarmee is rekening gehouden? En waarom?
 De sculpturen hebben zowel een verticale – aarde / hemel – richting als een horizontale
richting – van straatzijde naar straatzijde. Op één na hebben alle een lichte piramide vorm.
De ribben komen samen in de aarde en verdwijnen aan de andere kant in het ‘oneindige’.
De eenvoud van de beelden maakt deze krachtig, sterk. De verticaliteit maakt een
statement tegenovergesteld aan de horizontale lijn van de bebouwing. Dit onderstreept
het concept van Hemel en Aarde.
 Van Santen trekt de werken op uit gecoat staal. Voor de coating geldt een garantie van
minimaal 10 jaar. Duurzaamheid wordt in openbare kunst steeds belangrijker! Aan de
binnenkant zijn de dragers bekleed met plaatmateriaal van 3mm dikte. Deze platen zijn
slechts 4 meter hoog, dus naden zijn onontkoombaar. De constructie is zichtbaar: wanneer
je scherp kijkt, zie je de popnagels. (1)
 De roze sculptuur ziet er ook uit als een uitbottende knop. De klimop ondersteunt dit.
Opgebouwd uit elementen. Net verspringend van elkaar. Wat de beweging ondersteunt,
als groeikringen in een boom. De opgaande, uitgespaarde banen werken ruimtelijk: het
daglicht lijkt de sculptuur binnen te vloeien en andersom stroomt het licht er ook weer uit.
De gele sculptuur lijkt op zijn top iets te hebben van een grote voederplaat. Waarom loopt
het geel niet door tot bovenaan? Omdat het bijdraagt aan het zweven. Het maakt het
plateau transparant.
 Het glas wordt geplaatst vanaf vier meter hoogte. Dit met het oog op vandalisme. De
glasplaten zijn bevestigd door middel van sleufgaten (10 x 2,5 cm). Het gekleurd glas
wordt op een glasplaat geplakt, waardoor er geen afscheidingen zijn tussen het glas zoals
bij glas-in-loodramen. Het frame van het paars in de gele toren is bewust lichter gemaakt
dan de glaskleur, omdat het paars anders in zwart zou veranderen. De hoekstijltjes zijn
van zilver, overeenkomstig het gezandstraald glas. (1) De finesse zit in dit soort details!
Door de glasapplicaties en het glasvenster op de hemel, ontstaan bij verschillende
weersomstandigheden overdag ook verschillende kleurnuances.
 Hoe houd je zo’n kunstwerk toonbaar? De glazenwasser kan er niet iedere week aan te
pas komen! Alle horizontale delen kennen een afschot van 2 cm per meter, in diagonale
richting. Dat maakt dat het werk zichzelf schoonspoelt bij regen. Om de aanhechting te
verminderen zijn de glasdelen behandeld met - de naam zegt het al- : clearshield-coating.
 Reden om klimop als onderdeel van het ontwerp op te nemen: graffiti-bestendig! Het
‘betonijzeren hekwerk’ hiervoor is een vaste constructie. Ton-sur-ton, dus in een gelijke
kleurstelling met het metaal waarop het is bevestigd, ook tot een hoogte van 4 m. De
klimop is dus geen toevalligheid, er is zelfs een groenvoorzieningsplan voor. Het is de
soort Hedera Hibernica. Ook dàt heeft een reden, want die geeft in de winter én in de
zomer hetzelfde groenbeeld. (1) Mits binnen de perken gehouden – wat wel een beetje
een probleem is! – vormt het een
natuurlijke eenheid met de
objecten. De kosmos, het heelal,
groeit vanuit de ongevormde,
organische materie. Het geeft het
werk ook iets tijdelijks, iets
luchtigs, haast vergankelijks. Een
asso-ciatie in de volksmond:
‘Ooievaarsnesten’ . Of in Joost
van Santen zijn woorden: “Wat er

staat is herkenbaar, maar niet
direct benoembaar”.
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De binnenkant van de werken zijn van aluminium voor een hogere lichtopbrengst. Joost
dient bij de verlichting nadrukkelijk rekening te houden met de verkeersveiligheid. Daarom
is de lichtwerking ook pas op grote hoogte aangebracht. Het verkeer heeft er dan geen
hinder van of onnodige afleiding. Daarom ook kent het licht geen ‘snelle beweging’. Geen
lichtshow dus! Wel nachtelijke allure. De lampen zijn in het midden van de kunstwerken
geplaatst en aangesloten op het openbare verlichtingsnet. In het begin valt het lichteffect
toch wat tegen. Daarom zijn bij de twee grotere werken extra lichtbronnen bijgeplaatst.
(1)
 Dit terwijl er van tevoren een simulatierit door het rotondetraject is gemaakt met daarop
geplaatste schaalmodellen! Alles is nauwkeurig bekeken vanuit vier aanrijrichtingen door
middel van computerfotografie. Ook zijn er projecties uitgevoerd in de omgeving vanaf
verschillende hoogten, om de juiste lengte van het licht vast te stellen. Met een lamp weet
Joost op de bewonersbijeenkomst duidelijk te maken wat het effect van zijn werk zal zijn.
Juist door het licht te isoleren, krijgt het aandacht. Boven is het effect sterker dan
beneden waardoor het loskomt van de grond. (1, 5)
 Een dergelijk project kent vele leveranciers en betrokken partijen: Glasindustrie (Van
Tetterode), Industriële verven (Sigma Coating), Gespecialiseerde zelfreinigende coatings
(Ritec), Verkeers- en installatietechniek (Van der Linden), Electrotechniek en
lichtnetinfrastructuur (Spitters), Bouwtechnisch advies (Van Boxtel), Groenvoorziening
(S.O.O.W),
Fundering
(Bouwen
aannemersbedrijven),
Bouwvergunningen
(Welstandscommissie, Gemeente). (1)
Wie zich in de beeldenreeks verdiept, blijft het beeld beter bij…. Hoe dan ook dragen de
werken bij aan de identiteit van het woongebied.

Situatie met en zonder de sculptuur: de omwonenden hebben kunnen volgen hoe er ee n nieuwe ruimtelijke relatie
ontstaat tussen beeld en omgeving
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Joost van Santen > Ander werk
Joost van Santen gaat met zijn tijd mee en experimenteert ook met Solar (6).

Station Ijsselstein www.joostvansanten.nl

Indiapolis Airport, 100 acryl sheets www.joostvansanten.nl
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Hof van Leende (verzorgingstehuis) ( 2004) Light Skies , 12 lichtmodules www.joostvansanten.nl

Inspiratiebronnen: Spitsbergen, Le Corbusier, Chartres, Tatao Ando, Waddenzee, Himalaya, Turrell
www.joostvansanten.nl

Lichtkunst, Monumentaal, Landmark
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III bijlage 10: Tool Joost van Santen [184-187]

Tijdvak
1990 - 2000: 1998, Joost van Santen, Hemel en Aarde
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Bronnen: Gemeentearchief (1), RKD, archief Van Abbe Museum
2. Aemstelle (1975) 1 Monument en 3 ontwerpers : Joost van Santen, Guido Eckhart, Frank Nix.
Amsterdam: Aemstelle
3. Arenburger, 12-02-1997
4. Eindhovens Dagblad, 08-02-1996
5. Eindhovens Dagblad, 05-03-1997
6. Eindhovens Dagblad, 17-02-1998
7. Faculteit Techniek Hogeschool Eindhoven (1993). Met het oog op techniek. Eindhoven: Faculteit
Techniek Hogeschool Eindhoven
8. Rijksmuseum Vincent van Gogh (1966). Expositie Nic Jonk, beelden; Joost van Santen, schilderijen,
gouache. Amstelveen: Rijksmuseum Vincent van Gogh
9. Subsidieaanvraag College Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 18-11-1997
10. Veldhovens Weekblad, 12-02-1997
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 10: beschrijvingen kunstwerken

Bart Slegers

Foto: Jo Kastelijns
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

Maat:
Sokkel:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:

Bart Slegers
1959
Opleiding aan Academie St. Joost Breda (1978-1983). Daarna
aldaar docent richting vrije kunst, monumentale vormgeving en
sculptuur.
Hoek Kempenbaan / De Run (Maxima Medisch Centrum)
Zonder titel.
Monumentaal,
constructivisme,
structuralist,
abstract,
mathematisch, grafisch
VELD.SLEGERS.B.01
Cortenstaal, raamwerk opgebouwd uit kokerprofiel (ieder 10 x
10 en 8 x 8) Vier verticale raamwerken die met elkaar zijn
verbonden, per twee elkaar overlappend. Geplaatst op in
visgraatpatroon beklinkerd deel van 30 x 30 m tussen twee
groenstroken. Tussen de twee kolommen is iets verhoogd van
de grond verlcihting aangebracht met een glazen afdekplaat in
een ronde uitsnede uit een vierkant plateau cortenstaal.
Verlichting belicht het kunstwerk van onderuit.
1300 h x 800 b x 150 d
1991
fl 50.000,00 door gemeente ingelegd
Gemeente
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Zo min mogelijk onderhoud en / of ingrijpen op advies van de
kunstenaar. Controleren dat verlichting recht horizontal blijft.
Glasplaat verlichting reinigen en jaarlijks verlichting
controleren. Omgeving verzorgd houden (onkruid en mosvrij).
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Monumentaal
Aanleiding
Het kunstwerk maakt onderdeel uit van het omgevingsplan van het Maxima Medisch
Centrum, wat één van de toegangspoorten vormt voor Veldhoven, komende vanu it de
richting Waalre Valkenswaard en de afslag van de A67.

Monumentaal
Stijl, werkwijze en inhoud]
Het kunstenaarsbloed loopt Bart door de aders, want vader Theo Slegers ontwikkelt zich
van huisschilder tot kunstschilder. Bart zoekt het meer in het ar chitectonische, in het
stedelijke en monumentale. Het beeld bepaalt de ruimte, de ruimte het beeld. De ruimte
speelt de dominante rol. Een open beeld, dat passanten verwelkomt. Monumentaal, want ver boven de menselijke maat - maar niet massaal of volumineus. Het werk leunt in
haar rationeel-analytisch objectieve benadering op de geometrische traditie van het
Bauhaus en het Russich Constructivisme. ‘Zonder titel’ , omdat het kunstwerk in
overeenstemming met deze verbinding geen andere betekenis heeft dan z ichzelf.

Monumentaal
Vorm & Materiaal]
Bert Slegers speelt met begrippen als binnen en buiten, begrenzing en omsluiting,
eenheid en verscheidenheid. Zelf zegt hij daarover: “Ik probeer de gelaagdheid van de

werkelijkheid zoals wij die ervaren te benadrukken. Ik wil de raadselachtigheid van de
werkelijkheid tastbaar maken”. (1)
Hoe vormen beeldelementen een sculptuur?





Het werk op de hoek Kempenbaan / De Run is opgebouwd uit cortenstaal. Een
metaallegering, waarvan de roestkleurige kleur het meest typische kenmerk is. Het is dus
de bedoeling dat het kunstwerk er zo roestig uitziet!
Het relatief sterke material laat het toe om de massa tot een minimum te beperken.
Het kunstwerk is geconstrueerd uit min of meer identieke onderdelen. Redundantie =
herhaling van hetzelfde.
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Een geometrische compositie. Het
werk is sterk lineair. Heeft een
krachtige rechthoekige contour. Het
donkere van het cortenstaal gaat
verbinding aan met het blauwgrijze
van de lucht. Dit contrast maakt
het werk (af)tastbaar.
Het werk oogt niet massief omdat
het is opgebouwd uit opengewerkte
verticale, 13 meter hoge profielen.
In totaal vier hoge profielschermen.
Optisch gezien zijn het twee
eenheden die in schakeling met
elkaar verbonden zijn.
Iedere
eenheid is opgebouwd uit twee
rasterschermen die als het ware
met
elkaar
verklonken
zijn.
Opliggend, maar dit is schijn, want
van opzij kijkend zie je dat er
ruimte tussen de delen zit. Iedere
kolom bestaat uit 3 rastereenheden
horizontaal en 15
eenheden
verticaal. Een raster heeft een
rechthoekige vorm. Doordat de
rasterschermen ten opzichte van
elkaar in de breedte één raster
verschuiven, onstaat er een nog
grotere dimensionaliteit.
Dynamiek kent het werk vooral
doordat in de rechthoeken inzet-ten
zijn
geplaatst
van
vierkante
profielstukken. Hierdoor ontstaat
een strak grafisch meetkundig
patroon wat in de verte doet
denken aan werken van De Stijl. Er
is geen speciaal aandachts-centrum,
geen hiërarchie in de onderdelen.
Op het oog een wetmatig patroon.
Maar wie goed kijkt, ziet dat de
inzetten
onregelmatig
zijn
aangebracht. Sommige rechthoeken
zijn leeg, andere hebben het stuk
hangend of opstaand en bij weer
andere komt het van de zijkant het
vierkant in. Alle inzetten houden op
in de rechthoekige ruimte - lopen
dus niet door van zijde tot zijde –
en vormen daardoor zwevende
elementen. Een ritmisch transparent
patroon.
De rasterschermen en inzetten zijn orthogonaal. Dat wil zeggen dat twee objecten ten op
zichte van elkaar een rechte hoek vormen ofwel loodrecht op elkaar staan.
En profile
zie je goed hoe de profielen ten opzichte van elkaar geschakeld staan. Twee aan twee, in
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een haakse hoek met elkaar verbonden door dwarsprofielen. Hierdoor komt er beweging
en diepte in het werk. Deze diepte versterkt de ruimtelijke werking, is ruimtebevorderend.
Door het scharen van de schermen kan het werk als het ware tot in het oneindige
doorgroeien. Met relatief eenvoudige middelen is een ontwerpsysteem gecreëerd binnen
een mathematische structuur met oneindige uitbreidingsmogelijkheden. Een modulair
systeem.
Doordat de verspringing beperkt is - de diepte is iets meer dan een tiende van de hoogte oogt het werk op het eerste gezicht als éénlagig. Relatief ondiep wordt het bijna een soort
van hoog ruimtelijk relief. Doordat de dwarsverbindingen zich pas op hoogte doorzetten,
ontstaat er wel een soort van doorgang tussen de geschakelde delen.
Het geheel speelt met de stand van de zon op de grond een eigen lijnenspel. Een tweede
dimensie ontstaat door haar slagschaduw op het omringende terrein, dat bestraat is met
bakstenen in een visgraatmotief. Door de dag heen verandert dit lijnenspel voortdurend.
Zo ontstaat een ruimtelijke tekening vertikaal omhoog en horizontaal op het bestraatte
deel van 30 x 30 m tussen twee grasstroken in. Afhankelijk van de hoek waar je staat
mengen de lijnen zich tot een eigen nieuw patroon.
Onderin ieder deel is een kleine verhoging aangebracht, met een ronde uitsparing, waar
onder een afgedekte glasplaat centraal een lichtbron is geplaatst. Deze belicht het werk
van onderaf , zodat er ook ‘s avonds een lijnenspel is.
Waarom staat het werk ogenschijnlijk zo
dicht aan de weg? Bij een bepaalde stand
van de zon valt de schaduw op de
passerende
auto’s.
Het
cortenstaal
absorbeert licht, weerspiegelt het niet. Het is
de slagschauw die hier een cruciale rol spelt.
De slagschaduw benadrukt nadrukkelijk de
ruimte en vestigt de aandacht op datgene
waar de schaduw op valt. Op die manier
betrekt het voorbijgangers ín het kunstwerk.
Ze rijden als het ware naar het kunstwerk
toe en laten het vervolgens weer achter zich.
Ze rijden op dat moment door de poort
Veldhoven binnen. Wat het werk op haar
manier persoonlijk maakt.

Bart Slegers > Ander werk [?]
Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III bijlage 11: Tool Bart Slegers [188-190]
Tijdvak
1990 - 2000: 1991, Bart Slegers, Zonder titel
Bronnen: Gemeentearchief
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 11: beschrijvingen kunstwerken

Nic Jonk

Foto: Jo Kastelijns
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Locatie:

Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:
Maat:
Sokkel:
Maat:
Grondplaat:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:

Nic(olaas) Jonk
1928 Schermerhorn, 1994 Alkmaar overleden
Kunstnijverheidsschool Quellinus (Amsterdam (1947). Leerling
van Wessel Couzijn en Piet Esser . Rijksnormaalschool
Amsterdam (tekenen). Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
Amsterdam (1953 - 1956) Docent aan Opleiding aan Academie
St. Joost Breda (1961-1962). Geeft les aan Ateliers '63.
Medeoprichter van de Vrije Academie Haarlem. Geeft ook les aan
Gerrit Rietveld Academie van 1974-1975. Is secretaris geruime
tijd van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
Hoek Abdijlaan / Sterrenlaan. In het gras van het plantsoen.
In 2003 verplaatst! 300 m van de eerste plaats. (eerder
Sterrenlaan / Bossebaan).
Sirene
Parken en Pleinen, Monumentaal, abstract realistisch,
expressionistisch
VELD.JONK.01
Brons
190 h x 108 b x 88 d
Hardsteen
159 h x 85 b x 85,5 d
Beton 200 x 200
Signatuur achterzijde van sokkelvoet: nic jonk 1968 (39 cm
breed) Is pas later in de sokkel gegraveerd.
1986.
fl 81.120,00 +sokkel: fl 100.000,00
Gemeente
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Gewicht:
Onderhoud:

Website:

Eens per twee jaar reinigen. Ook
bronsonderhoudsprogramma per 2 jaar.
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opnemen

in

een

http://www.beeldentuinnicjonk.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Parken & Pleinen, Monumentaal
Aanleiding
Zijn vader heeft het niet mee mogen maken dat Nicolaas Jonk kunstenaar van naam en
faam wordt: Nic Jonk. Wanneer hij op 17 jarige leeftijd het reclamevak induikt voor de
Bijenkorf, is zijn vader al overleden. Tijdens Sinterklaasavond wordt hij overr eden door
een melkwagen! Ze hebben het thuis niet breed. Hij vertrekt naar de ‘slechte’ stad
Amsterdam, voer voor dorpspraat. Op 21 jarige leeftijd heeft hij al zijn eerste
tentoonstelling in het Sonsbeek Park in Arnhem. Nic sterft op 66 jarige leeftijd e n is tot
die tijd altijd als kunstenaar actief. Veelzijdig: graficus, keramist, schilder en ontwerper
van sieraden. Vanaf 1987 schildert hij ook en hoe! Ook vrouwen, net als zijn beelden.
Voor Nic alleen ´bevallige´ vrouwen. “Mijn schilderijen kunnen niet van Willem de

Kooning zijn. Die schildert alleen maar lelijke vrouwen. Als je met een pennenstreek de
neus iets scheef zet, krijg je een chagrijnige kop. Als ik vrouwen schilder, worden ze bij
mij alleen maar liever en mooier” .46 (8) Veldhoven beschikt over één van zijn vele

bronzen schonen. Daar is wel even over nagedacht. Want in 1983 breekt een crisis uit en
houdt de gemeente een ´tijdelijke investeringsstop´. Wat ook nog meespeelt is dat het
eigenlijk niet past binnen het faseringsplan van de gemeente v oor de Hoek Sterrenlaan /
Bossebaan. Toch wordt in 1985 overgaan tot aankoop van Sirene. De naam zegt het al:
het vindt haar stek op een grasveldje te midden van geasfalteerde wegen, omgeven door
beplante heuvels. Het ligt wat afzijdig en enigszins omsloten. Een prima plek om rustig te
zitten. (1)

Website

http://www.beeldentuinnicjonk.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Parken & Pleinen, Monumentaal
Stijl, werkwijze en inhoud]

“Hoe ouder je wordt, hoe meer je maakt, des te meer weerstanden moet je overwinnen
in je werk om eerlijk te blijven.” (3)
Nic is een voorloper. Want in 1988 adopteert Nashua Nederland al een werk van hem.
Voor zes ton voor drie jaar. Een unicum. Een nieuwe vorm van kunstsponsoring! Niet een
tentoonstelling-manifestatie-of concert wordt gesponsord. Nee, de kunstenaar zelf! Hier
wordt door de kunstwereld met argwaan naar gekeken. Dat is toch bijna als je ziel en
zaligheid verkopen aan de duivel? Het bedrijfsleven, voor de kunstwereld dan nog een
vies woord. Ja, Jonk beseft het al vroeg. Talent is mooi, maar daarmee alleen kom je niet
ver. Je moet wel, nu de subsidieregelingen zoals BKR worden beëindigd. “Als kunstenaar
46

Spoor, C. (1988). Als je maar zorgt dat je niet ineenschrompelt. Beeldhouwer Nic Jonk en zijn sponsor. De Tijd,
15 juli 1988.
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moet je het zelf weten te redden. Wanneer je gaat zitten wachten tot het publiek je heeft
gevonden, heb je twee mensenlevens nodig. Ik realiseer het me nu eigenlijk pas. Als
kunstenaar heb je het bedrijfsleven iets te zeggen”. 20 (8) Jonk is ook een van de eersten
die een beeldentuin in eigen beheer heeft, al vanaf 1965. Doorzettingsvermogen van de
kunstenaar en durf en visie van het bedrijf, Jonk ondervindt er een werkbare combinatie
in. Hij blijkt een vooruitziende blik te hebben door aan te voelen dat het bedrijfsleven
kunst ziet als een middel om het eigen imago luister bij te zetten. Tegenwoordig veel
gewoner. Wie kent niet de AKO-literatuurprijs , het Holland Festival ? In 1987 sponsort het
bedrijfsleven voor 70 miljoen gulden, een tiende van de sponsoring op dat moment door
de overheid. Je zou ook kunnen zeggen dat Nic Jonk opkomt voor zijn werk. Als
kunstenaar moet je hard werken en het is belangrijk dat mensen iets voor dat werk
overhebben.
47

Nic Jonk, in het midden op de foto

.

47

Foto uit archief van de gemeente, genomen vlak na de plaatsing van het werk. De begroeiing nog op gang te
komen.
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Nederland denkt klein
De beelden van Jonk zijn fors, stevig, energiek, uitdagend, voluptueus. Toch begint hij
met krabbels, minibeelden uit was, waarin hij alleen de grote vormen uitwerkt. Hij maakt
dan een gipsmodel, wat volgt door een groter model in klei. Nic over zijn werk: "Ik werk

redelijk exact. Op een gegeven moment weet je dat wanneer je aan de ene kant een duw
geeft er aan de andere kant een bult ontstaat. Ja en moeder en kindjes. Ik ben zo. Ik
geloof ook dat ik wezenlijk primitief ben. Dat is mijn kracht”. (De Tijd, 15 juli 1988, pp 29) Hij zet

zijn kleiwerk niet weg onder een natte doek, maar laat hem langzaam hard worden, zodat
hij meer weerstand ervaart. Hij giet zijn gips zelf, last zelf zijn armaturen, maar brons
gieten laat hij aan de vakman over. Voor de Verenigde Staten leert hij groot werken.
Anders zijn de beelden daar veels te klein. Hij werkt dus in Nederlandse afmetingen en in
een buitenlandse maat. Zijn werk is te zien op de Biënnale van Carrara (19 62) en
Salzburg (19964).
“Je als kunstenaar aanpassen is op zich geen zonde, als je er maar voor zorgt dat je

jezelf blijft, dat je niet ineenschrompelt. Dat je kwaliteit levert en dat je je doel bereikt.
Mijn doel is beelden maken. En die beeldentuin die hoort mijn imago. Ook een kunstenaar
hecht aan zijn imago”. (De Tijd, 15 juli 1988, pp 30) Zo zakelijk is Jonk nu ook weer niet als hij
toegeeft: “Als ik een grote opdracht kan krijgen neem ik die aan, ook al moet er achteraf
geld bij. Je maakt een steengoed ontwerp, legt jezelf helemaal in het beeld en dan blijkt
alles veel te duur…” (3) Nic Jonk is iemand met duidelijke denkbeelden. Zoals ook zijn
beelden expressief en resoluut zijn.

Sirene, what’s in the name?
Mythologie, De Bijbel en Emperie (waarneming en beleving van de eigen leefwereld). Dat
zijn zijn bouwstenen. De titel van het Veldhovense beeld is Sirene. Sirenen zijn
halfgodinnen uit de Griekse Mythologie met het lichaam van een vogel en het hoofd van
een vrouw. Daarin verandert door Demeter, omdat ze de ontvoering van Persephone niet
hebben voorkomen. Met verleidelijke zang lokken ze diegenen die hun eiland passeren
naar zich toe. Wanneer ze te pletter slaan tegen de rotsen, zuigen de Sirenen hun
levenskracht op. Orpheus weet dit lot de Argonauten te besparen door de zang van de
Sirenen te overstemmen. Odysseus bindt zichzelf aan de mast en stopt was in de oren
van zijn bemanning, zodat ook zij de verleiding weten te doorstaan. Zijn doortocht
ontneemt de verleidelijke vrouwen hun krachten en ze veranderen in rotsblokken.
Parthenope, een van de bekendste Sirenen belandt in zee, verdrinkt en spoelt aan in
Napels. Grondlegster van de stad…
Het beeld dat hij als leerling maakt onder Piet Esser bepaalt zijn beeldlijn /oeuvre:

Nereïde en Triton.

48

Oerend zacht
Het gaat hem niet om de mythe. Hij kent ze ook niet zo goed. Hij verbeeldt niet ‘die en
die’. Wat wel klopt, want zulke liefdevolle wezens zijn die Sirenen niet. Hij laat zich er wel
door inspireren. De literatuur geeft hem ideeën voor figuren. Een wereld waar mens en
(zee)dier elkaar ontmoeten. De aanraking met ‘oer’. Maar hij maakt het lieflijker, minder
cru. Hij is eerst zeker van de vorm en door het lezen voelt hij bevestiging. Beide zijn even
noodzakelijk voor hem. (5) Een aparte mix van eigentijdsheid en trouw aan traditie. Zijn
48

Een Triton is half vis, half mens. Is de zoon van zeegodin Amphitrite, dochter van Nereus. Zijn attribuut is de
hoorn. Een hoorn staat voor gastvrijheid. Staat voor Europa, als een van de vier werelddelen en voor de herfst
als jaargetijde. En voor droevige klanken in de muziek. Veel genoemd wordt de hoorn des overvloeds. Een
Nereïde is een zeenimf.
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werken lijken gemakkelijk, omdat je de subtiliteiten makkelijk over het hoofd ziet. Zijn
werken zijn niet puur abstract, niet puur gedeformeerd, geen zuiver realisme. Om
objectiever en meer vervreemd te kunnen kijken gebruikt hij een ‘omgekeerde verrekijker’
en spiegels. (7) Zijn beelden zijn niet in één oogopslag te overzien en aan alle kanten
anders.

Parken & Pleinen, Monumentaal
Vorm & Materiaal]
Uit een massa bouwt hij zijn beelden op, waarbij het grote volume opvalt zonder log of
plomp te zijn. Kenmerkend is zijn gevoeligheid voor partijen die het licht vangen naast
schaduwpartijen. Zijn beelden hebben nagenoeg altijd holten. De holte in het beeld is de
negatieve vorm. Een spel tussen openheid en geslotenheid, op een horizontale of
verticale basis. In Veldhoven duidelijk verticaal. Geen onduidelijkheid, ook al is het werk
abstract. Intens levende figuren, benoemt in materie: brons. Samenballing van de vorm,
die steeds in zichzelf terugkeert. Ingewikkeld met elkaar verstrengelde vormen. Aan alle
kanten dijt het werk uit en komt tegelijkertijd centraal in het beeld terug. (4, 9)
Hij interpreteer het beeld dat hij heeft over een mooie vrouw, mooi van binnen en van
buiten. Hij toont zijn beeld op het leven. Zoals hij ruimte zoekt in zichzelf, zo krijgen ook
zijn beelden ruimte. Lijnen naar binnen en naar buiten, spanning die zich verbindt als
getwiste kabels. Inzetten en uitzetten. Het beeld ademt. Maar altijd zonder gezicht. En
altijd met twee of meer. En anders ook op één been, wat minder figuratief is.

Te dik, te kort, teveel van het goede?
Jonk componeert, zoekt, tast. De kijker ook. Binnen-buiten, open-dicht, bewegingstilstand, lichtvanging-beschaduwing, abstractie-zintuiglijkheid, bol-hol, gespannen-rust.
De verhoudingen in zijn beeld komen niet met de werkelijkheid overeen. De benen te
kort, de dijen te dik en die rug kan zo ook echt niet. Hij laat bepaalde verhoudingen
verschuiven. Laat elementen weg en zegt daarmee krachtig wat hij ziet. Zoals een
schrijver zoekt naar woorden, zo zoekt Jonk naar zijn beeldtaal totdat hij het gevoel
heeft: het klopt. Vakmanschap.

Eigenzinnige onzekerheid, eigen aan de kunstenaar?
Voor Jonk raakt dat ook een onzekerheid over zijn betrekkelijke korte schooltijd (één jaar
ULO). Via zijn docentschappen bevestigt hij ook voor zichzelf zijn deskundigheid. Hij heeft
een vrij ‘anti-academisch’ standpunt. Wars van vastomlijnde aanpakken in die tijd. “Ik

probeer zo goed als ik kan het plantje van water en voedsel te voorzien, zodat het groeit
naar de eigen aard en conditie daarvan. Ik kijk daarbij naar talent én vooral ook
karaktereigenschappen. Want een mens kun je niet zoveel veranderen”. (3)

Soms verlangt Jonk terug naar de tijd dat leerlingen nog in de leer gaan bij de k unstenaar
op zijn atelier. Een visie die nu ook weer steeds meer aanhang krijgt. Nog iets waar hij
erg aan hecht is het openstaan voor de wereld om je heen, deelnemen aan de
maatschappij. Veel contacten, veel belangstelling voor van alles en nog wat. “Jezelf zijn,

ook al valt dat vaak niet mee. Vormen moeten bij jezelf passen. Anders roof je jezelf
leeg.” (7)

Op de tast, je kunt er bijna niet vanaf blijven
Zoals gezegd werkt hij zijn beelden op vanuit kleine wasmodellen. Een model met ronde,
golvende vormen. Prettig in de hand liggend. Die ‘handtastelijkheid’ weet hij ook vast te
96
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houden in het grote beeld. Hij brengt de warmte van het kleine over naar het grote. Het
licht kaatsebalt met de bronzen vorm. Hij bouwt zijn vorm zo op dat er een ordening van
licht in en op het beeld komt. Het brons is koel, maar oogt warm. Voorzien van een
bijzonder patina, een gladde giethuid. Zacht gepolijst. Het materiaal wordt er rijker door.
(3) Stiekem zal ook in Veldhoven de beschouwer de lijnen wel eens met de hand hebbe n
gevolgd. Het is dat het beeld op een hoge sokkel staat, anders zouden kinderen er vast
niet vanaf kunnen blijven… Optimistische beelden. Harmonieus, zuiver, puur. Geen
scherpe kantjes. De rondingen en golven staan voor vuur, water, wolken. Fundamentele
ordeningen die overal voorkomen, universeel zijn. Stevige beelden, niets zwevends aan,
aards, respectvol naar het leven. Een lonken naar Maillol, Matisse, Renoir 49 en Rubens. In
Renoir bewondert hij de zinnelijkheid, het boerenwezen van de mens. Hij ontleent
vormkarakter ook aan Laurens, Arp en Lipchitz. (6)

“Iedereen wil worden geaaid. Er wordt veel te weinig geaaid”. (10)
Overdrijvende wolken, kolkend water
Het beeld Sirene zet geen grote mond op. Het staat bescheiden op een hardstenen
sokkel. De vorm van de sokkel is een rechthoek, die je als vorm mee leidt langs de weg.
Bovendien staan op de achtergrond bomen en door de opwaartse vorm van sokkel en
beeld, neemt het geheel de lijnen van de bomen over. Water, lucht, wind en daglicht
vormen een sluitende kringloop met de natuur zelf. Alsof ze zo uit de zee omhoog komt,
glanzend van gezondheid.

49

Renoir (1918-1919 ) Rusten na het baden. Olieverf op doek. 110 × 160 cm. Musée D ‘Orsay. Parijs. Maillol, The
Mediterranean, brons, 104.1 x 114.3 x 75.6 cm, MoMa New York. Peter Paul Rubens (circa 1635-1639). Venus en Adonis. Olieverf
op doek, 197.5 x 242,5 cm. MET New York. Matisse (1930) Tiara, brons, 20 cm, Musée Matisse, Nice.
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Nic Jonk > Ander werk

Moeder en Kind . Overveen. [vroege werken]
Nic & Greet Commandeur 50 Foto Nico Koster

Foto Sirene II
Vaak op één been, lijkt gewichtslozer

50

Sarveel, K. (1978). Nic Jonk, Sculpture. Venlo: Van Spijk BV.
98

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk IIIbijlage 11: Tool Nic Jonk Hoofdstuk [191-195]

Tijdvak
1980 - 1990: 1981, Nic Jonk, Sirene

Bronnen: Gemeentearchief (1)
2. Aemstelle (1966). Expositie Nic Jonk, beelden; Joost van Santen, schilderijen, gouaches.
Amstelveen : Aemstelle
3. De Nieuwe Linie. Bos. B. (1964). Ik wil tekens maken tegen de dood. De Nieuwe Linie,

28 november, 1984.

4. Galerie Willy Schoots (1987). De monumentaliteit van Jonk en Molenkamp .
5. Hoogenhout, J., Kiebert, C., & Jonk, N. (1994). Nic Jonk, 1928-1994 : de mooiste
beelden drijven voorbij. Grootschermer : Museum en Beeldentuin Nic Jonk
6. Museum en Beeldentuin Nic Jonk (1968). Nic. Jonk : beelden. Grootschermer : Museum en
Beeldentuin Nic Jonk
7. Sarveel, K.,(1978). Nic Jonk, Sculpture. Venlo: Van Spijk BV.
8. Spoor, C. (1988). Als je maar zorgt dat je niet ineenschrompelt. Beeldhouder Nic Jonk en
zijn sponsor. De Tijd, 13 juli 1988.
9. Vleeshal Haarlem (1964). Nic. Jonk en Arthur Spronken Haarlem. Haarlem: Vleeshal
Haarlem
10. Volkskrant. Trommelen, J. (1988). De Volkskrant 1 augustus 1988
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Beeldende kunst op straat, beeldig Veldhoven! Bijlage 12: beschrijvingen kunstwerken

David Vandekop

Foto: Jo Kastelijns
Naam kunstenaar:
Geboorte jaar / sterfjaar:
Opleiding:

Locatie:
Titel object:
Stijl:
Code:
Materiaal:

David Vandekop [eerder de naam David van de Kop]
1937 Den Haag, 1994 te Dreischor.
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
(1956-1961), MO Tekenen. Akademia Sztuk Pięknych =
Academie voor Beeldende Kunsten Warschau (1963-1964).
Het vak ruimtelijke vormgeving volgt hij bij Carel Visser.
Docent wordt hij aan de Koninklijke Academie voor Kunsten
en Vormgeving in Den Bosch (1968-1981), hoofd afdeling
beeldhouwkunst Jan van Eyck Academie Maastricht. (19811987). Lid van de landelijke commissie voor het Fonds voor
de Beeldende Kunsten. Als beeldhouwer is hij autodidact!
Kruising Provinciale weg / Kempenbaan op een heuvel in het
gras. (High Tech Park)
Zonder titel
Parken en Pleinen, Monumentaal, constructivistisch organisch
associatief expressief.
VELD.KOP.01/2007 15196 map 1/1.853.11/map 2.
Keramiek
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Maat:
Sokkel:
Maat:
Grondplaat:
Inscriptie:
Bijschrift:
Jaar van opdracht:
Budget:
Eigendom:
Gewicht:
Onderhoud:

446 h x 240 b x 290 d
Granito
73-94 h x 300 b x 220 d
Fundering op 0,60 m. 3 grondspots
1996.
fl 140.000,00
Gemeente
16.000 kg!
Eens per twee jaar reinigen. Ook opnemen in een keramisch
onderhoudsprogramma. [Beeld verdient zorg!]

Website:

http://www.beeldentuinnicjonk.nl
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Parken & Pleinen, Monumentaal
Aanleiding
De Kunstcommissie legt de Gemeente zes locaties voor om een beeld te plaatsen. Dit in
het kader van de Nota ‘De Beeldende Kunsten … echt in beeld’ (1991). Plaatsing van een
beeld op de kruising bij het High Tech Park is één van de uitrollende locaties. Grens
tussen Veldhoven en ‘concurrent’ Eindhoven. Op dat moment dé strategische locatie om
het aantrekkelijke én dynamische karakter van Veldhoven als woon- en werkplaats tot
uitdrukking te brengen. Maar het is een A-locatie, dus ook uitermate geschikt om
inkomsten te genereren uit reclamewerken. Na de nodige ‘massage’ wordt het pleit
gewonnen: de keuze valt op een kunstwerk. Die centrale locatie vraagt om een bijzonder
beeld.
 Een beeld dat bijdraagt aan een positief imago van Veldhoven. Een visitekaartje!
 Om een monumentaal werk ter ‘verfraaiing’ van de omgeving. Een eigentijds verticaal
beeld.
 Een beeld waarin de integratie op de landtong – aansluiting bij de huidige situatie en
andersom - duidelijk naar voren komt.
De kunstcommissie besluit over haar schutting te kijken en plaatst een advertentie in een
landelijk verschijnend vakblad: de december-editie van de BK-krant in 1992. Van de 120
inzendingen gaan er 11 door naar een tweede selectieronde. Een naam mo et door de
commissieleden minimaal vier keer genoemd zijn! Sowieso worden er 8 daarvan in
portefeuille gehouden voor andere locaties, want de kwaliteit is hoog. Het Fonds
Beeldende Kunsten heeft fl 150.000 beschikbaar. Ondertussen wordt ook het particulier
initiatief erin betrokken en een subsidieaanvraag voorbereid richting Provincie. Want het
beeld wordt aardig van omvang en kost dus een lieve duit.

De winnaar is: David van de Kop David Vandekop!
De pitch onder de drie overblijvende kandidaten wint David van de Kop . Dan nog David
van de Kop, want later neemt hij de naam aan van David Vandekop . Hij komt met twee
ontwerpen. De omgeving is kleurloos, Hij zoekt daarom juist het contrast, waardoor hert
niveau van het geheel wordt opgetrokken. Daarom kiest hij ook niet voor staal of ijzer,
wat misschien in een High Tech omgeving eerder is te verwachten. Materiaal dat juist in
die tijd vaker wordt gebruikt met ‘de nieuwe zakelijkheid’ en daardoor ‘gewoner’. Dit
beeld in keramiek brengt juist door die onverwachte unieke materiaalkeuze iets heel
nieuws in Veldhoven. De keuze voor David is dan ook unaniem!
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David Vandekop overlijdt op 57-jarige
leeftijd door een val van zijn paard als
gevolg van een hartstilstand. Dit gebeurt
kort na de goed-keuring van het
definitieve ontwerp. In overleg met
dochter Ellen en zijn vrouw Ira van de Kop
wordt het kunstwerk in zijn geest gemaakt
door het bedrijf Trumpie uit Den Haag. Het
bedrijf dat àl zijn monumentale werken
heeft gemaakt. Voor de onthulling op 27
april 1996 is het werk verpakt in blauw
linnen doek. Weetje: het doek wordt
gestolen op 24 april! Dat houd je toch niet
voor mogelijk!!!
Website

http://www.
http://www.geheimenvanveldhoven.nl/kunstroute

Parken & Pleinen, Monumentaal
Stijl, werkwijze en inhoud
52

De relatie met de ruimte is de toetssteen voor een beeldhouwwerk in de publieke
ruimte. In voortdurend wisselend licht en de voortdurende nabijheid van andere dingen
en andere mensen zal het zich moeten handhaven.(9)
Hoe krijgt David Vandekop dit voor elkaar?


David bestudeert de culturele elementen in het landschap en de bouwsels van mensen die
aan de locatie een specifieke betekenis geven. Daarbij zoekt hij zijn trefwoorden: anders,
kleurrijk, dynamisch en krachtig.

Hij vangt het landschappelijke in zijn klei en brengt
het landschap zo in het hart van de stad. Een monumentaal
beeld van natuurlijke materiaal, gekneed en doorleefd
tijdens het wordingsproces. Materiaal met een kloppend
hart. Het geheel krijgt hierdoor een emotionele lading in
contrast met de zakelijke omgeving. Met zijn
materiaalkeuze haakt Vandekop bovendien in op
veranderende opkomende bewegingen in de maatschappij:
‘New-Age’, kosmisch denken, gevoelswaarden. Voor hem
uit zich dit in een nieuwe aardsheid. Net als de Oude
Grieken vertaalt hij zijn natuurervaring in mythologische
figuren.

Ook in het beeld zelf gebeurt iets. 53 Opvallend aan
het kunstwerk zijn de dierfiguren – witte panters – die een

51
52

Eindhovens Dagblad 16 april 1996.
Schaalmodel 1 : 10.
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grote blauwe keramieken schijf torsen. Hij ontleent deze aan panters die in mythische
verhalen de wagen van de God Dionysos voorttrekken. Dionysos, de aardse, de overdadige en
genotzuchtige. Een cirkel heeft vaak sacrale = heilige / gewijde waarde. Voor Vandekop
symboliseert de grote ronde schijf de ‘Kracht van de Geest, van de Macht en van de
Vruchtbaarheid’.

Met haar bijna 7 m hoogte en een omvang van 2 x 3 m een imposant beeld. Zeker omdat
het ook nog eens bovenop een wal is geplaatst. Nog een inspiratiebron: de religie van
primitieve volksstammen, de
voorhistorische grafheuvels en de brandstapels voor
lijkverbranding in India… Het beeld straalt inderdaad kracht uit, ook los van deze
mythologische insteek. Aanleiding om mythische beelden te maken is een fragment uit het
verhaal van Terborgh’s ‘Odysseus laatste tocht’. Sindsdien giet hij emotie in een
symboolvorm. Revival van symbool en vertelling in de kunst.

Rudi Fuchs over het werk Vandekop: “David Vandekop ontwikkelt zich min of meer
constructivistisch naar vormen van een meer organische soort. Vormen die beweeglijker
en dramatischer zijn. De gehouwen of gevormde figuur en ook de schilderachtige kleur
winnen terrein als tegenhanger van de Minimal Art. In deze nieuwe omst andigheid heeft
Vandekop een romantische trek in zijn karakter kunnen terugvinden. Een nieuw
perspectief gaf hem meer ruimte voor zijn eigenlijke talent: en zo zijn die nieuwe werken
ontstaan, inventief, onafhankelijk, degelijk, maar ook zwierig”. (6)

In zijn werk verbindt Vandekop werkelijkheid en illusie, het tastbare en het
gesuggereerde tot één ervaring. Het beeld staat op zichzelf. Tegelijkertijd geeft hij
Veldhoven daarmee een plek waar de aarde en het goddelijke elkaar raken. Da t past wel
bij de eigenschap van mensen om een plek met een bijzondere lading te willen hebben.
Een Teken, duidend op waarden die in het menselijk bestaan altijd een rol hebben
gespeeld. (5)

53

Werktekening voor- en zijaanzicht 1 : 25, vooraanzicht 3.75 m en zijaanzicht 2.70 m. Werktekening
keramiekschijf schaal 1 : 10. De keramiekschijf is 1.80 m hoog, met stekers 5 m door de keramiekblokken
geregen. De sokkel is 80 cm hoog. Archief gemeente.
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Uit de klei getrokken, ijzersterk en steengoed!
Vandekop is fan van Richard Long , die zich net als hem één voelt met het landschap. Ook
Long werkt met materialen uit het landschap – stukken steen en hout – die hij rangschikt
tot patronen en daarmee een tegenstelling vormen: cultuur versus natuur. Net als Long
intrigeren de ingrepen van de mens in de natuur Vandekop, al vindt hij Long’s LandArt te
beperkt. PS. Het werk van Vandekop is géén LandArt. Bovendien vindt Vandekop dat
meer een vorm van ‘kunst projecteren’. (10) Zijn reis naar India brengt hem bij het
pottenbakken waar hij de klei ontdekt. Zacht – hard. De tegenstelling raakt hem.
Oerproduct van Zeeland. Hij gooit letterlijk de lucht uit de klei en werkt met massieve
stukken. Hij versnijdt zijn werken tot formaten die in de oven passen. Goed te zien aan
de figuren wanneer je ze bekijkt. In het werk in Veldhoven speelt hij in op de natuurlijke
krimpscheuren. Kernachtigheid: de grove kleurvlakken gaan een ruimtelijk onderling spel
aan.

Fan van
Rodin is zijn grote inspirator als hij stelt dat mens en natuur van dezelfde natuurlijke orde
zijn. Ook Rembrandt en Ingres bestudeert hij in die zin. Daarnaast Lehmbruck, Rimmer,
Marini, Rosso en Manzù. (12) Allen met een karakteristiek materiaalgebruik dat hun
opvattingen toont in (niet)massa, volume en textuur. Zo laat Vandekop zijn eerdere stijl
van werken achter zich. Werken die sterk onder invloed staan van de Poolse Blok-groep,
verwant aan het Russische Constructivisme . (5) Monumentale werken in een streng
ritme, opgebouwd uit composities van ijzer. Met buizen verbonden vierkante en
rechthoekige platen.

“Ik heb eigenlijk nooit beelden willen maken” 54
Van ijzerplastiek naar keramiek. Van constructivistisch associatief abstract, naar
constructivistisch organisch expressief. Van de relatie van mens en natuur, naar men s en
omgeving. Van ruimte-herstructurering, naar plek-aanduiding. Van relatiesculptuur naar
ruimtelijke situatie. Van kleurloos naar kleurrijk. (5) Zijn denkproces begint bij de
herinnering. Laat hij voeden door het mytisch verleden van culturen. Daaruit kiest hij het
thema passend bij de herinnering. Het verhaal is niet echt de impuls, geen directe
verwijzing meer, geen metafoor voor een begrip of idee. Eerder aanleiding. (9) Fantomen
van eigenschappen, afgesleten door de tand des tijds. (11) Aangevers vo or wat hij zelf
wil. (4)

Parken & Pleinen, Monumentaal
Vorm & Materiaal]
Vandekop: “Ik bedenk niet van tevoren geheel de vorm. Dat vind ik te dogmatisch en ik

ben tegen dogma’s in de kunst”.

(Philips Peters, NRC oktober 1977)

Oogtastvorm zo noemt hij het in zijn dagboeken, zijn werkwijze. Waarnemen,
rangschikken, verbeelden. Hij werkt vanuit zijn zintuigen. (3)

54

Develing E. (19982). David van de Kop : situaties, beelden, tekeningen.
Den Haag:Gemeentemuseum, p. 3.
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Onder de loep, wat valt op?
 55David Vandekop kiest voor een kunstwerk opgetrokken uit een gepolijst granieten
ondergrond, waarop een geglazuurd beeld wordt geplaatst. Meerledig. Samengestelde
gestapelde bouwsels. Repeterende elementen. Het hele werk is opgebouwd uit drie delen.
Kent bovendien een sterke driehoek, piramide, granaatvorm. Als een vlasopper op het veld
in het Zeeuwse land. Het is van keramiek. Het beeld is bevattelijk, je ziet hoe het is
gemaakt en met hoeveel inspanning eraan is gewerkt. Het handwerk spat ervan af.
 Je verwacht het misschien niet, maar het is een zeer sterk materiaal.
Hij vervaardigt het door grote stukken klei als kralen aan betondraad
te rijgen. De ruimten ertussen vult hij op met beton. De buitenste
laag van het werk is hard en vandalisme bestendig. Graffiti is redelijk
goed te verwijderen. Ook is glazuur kleurbestendig.
 Het glazuur is in een geschubde structuur aangebracht. De
ondergrond schemert er doorheen. In één beeld gevangen: doffe
binnenkant, glanzende buitenkant. Het is overwegend blauw, omdat
hij contrast wil met de omgeving en omdat het zonlicht erop een
fraaie lichtwerking heeft. De grote blauwe cirkel geeft de zonnestralen
door aan de omgeving. De hoogglansvlakken in schilderachtige
kleuren en de exotische overdaad van de keramische vormen, gaan
een eigen leven leiden. Door het glazuur glijdt het oog van vorm en
oppervlak en wordt de ogenschijnlijke zwaarte teniet gedaan. Zoals
ook bij Brancusi die zijn zeer gestileerde vogels eindeloos polijst tot
spiegelende oppervlakten. De transparantie zwakt dit effect weer af.
 Vandekop vraagt een wal te verplaatsen, één boom te rooien en twee bomen te
verplaatsen. Hierdoor ontstaat en behoudt hij een duidelijke bomenrij en creëert hij een
meer besloten en rustige omgeving. Het geheel gaat in haar vorm een samenwerking aan
met de deels strakke én ronde vormen van de gebouwen in de omgeving. Als kunstwerk
sterk fysiek aanwezig op een samenkomen van wegen. Carl Andre noemt zoiets een
‘plaats’56: een gebied binnen een omgeving dat zo wordt veranderd dat het de gehele
omgeving meer doet opvallen. Bij Vandekop niet uit ‘formele overwegingen’, maar uit
intuïtieve vertaling van vluchtheuvels en hooihoppers. De beschouwer kan er te voet en
met de auto aan alle kanten omheen. De combinatie van de vrije vorm, het ambachtelijke
materiaal en de frisse kleuren maken het werk sterk driedimensionaal. Hij houdt bewust
rekening met de ruimtelijke beleving. Het oog van de toeschouwer.
 De vorm is in beweging. Rauwe, bijna Barokke vormen. De spanning vertaalt in een
compositie naar één richting, omhoog. Opgebouwd uit convexe en concave lijnen leunen
de panters tegen elkaar en oefenen druk uit. Iets dat in veel van zijn werk zit. Alle zijden
komen bij elkaar in de ronde schijf. Zou deze er niet zijn, dan valt de vorm zó uit elkaar!
Een suggestie dat verankering en verstoring zo dicht bij elkaar liggen. Dragen en rusten.
Het sluitstuk vangt de omgeving in haar geglazuurde vlak. (4)
 Het beeld is monumentaal, maar laat tussen de keramieke elementen veel ruimte toe. De
kopse kanten vlak gemaakt, wat refereert aan de gecultiveerde omgeving. Het oppervlakte
doet ruw aan, wat refereert aan de natuurlijke omgeving, de begreoiing van de heuvel.
 Zijn werken zijn vaak opgebouwd uit de kleuren geel (zand, zon), blauw (water, vogel),
wit (lucht). De grootsheid van het nooit eindigende ritme van dag en nacht en de
jaargetijden. (9) Dagelijks observeert hij als Zeeuw de zee, is een enthousiast zwemmer en
duiker. Hij ervaart de natuur lijfelijk. Het zijn vooral de grenzen, de scheidslijnen die hem
boeien. De verhouding lucht en water. Hij zegt: “Dat is wat je doet: je condenseert je

visuele waarnemingen”.

55

Haaren, H. (1987). Smakkelaarsveld (Utrecht). Utrecht: Bureau Culturele Zaken van de gemeente Utrecht.
Opgebouwd uit holle elementen.
56
Carl Andre (1969). Carl Andre. Den Haag: Gemeentemuseum Den Haag, p.5
105

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

 Via het tekenen komt hij tot zijn beelden. Het is dan ook bijna een schetsmatig beeld, wat
de verbeeldingskracht prikkelt. Zijn waarnemingen legt hij eerst vast dagboeken (24 stuks
van 200 pagina’s!), vervolgens in aquarel- of krijttekeningen en collages. (11) Die gaan
eraan vooraf en zijn tegelijkertijd autonoom.(5) Hij tekent liever dan een foto te maken.
Het geeft hem meer voeling met de situatie.

“De warmte van zijn hand, de kleur van zijn waarneming en de beslissing van zijn intuïti e
tussen mythologie en het licht-van-alledag”, zo besluit Hein van Haaren. (7, voorwoord)

57

Ruig, goedmoedig , met een beetje onderhuidse humor.

57

Uitgeknipte foto model in klei. Modelfoto geplakt op foto van de omgeving. Deel werk op terrein Trumpie.
Archief gemeente. Het uiteindelijke werk. Met opleggers aangevoerd en ter plekke in elkaar gezet.
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David Vandekop > Ander werk

58

59

60

58

Watersnood Monument Vere, foto Wim Riemers, 1990. Uit documentatie beeldende kunstenaars Zeeland,
1991.
59
Smakkelaarsveld Utrecht, vier keramische objecten. Foto Hans Biemen.
60
Vermeijden, M. (1994).Rotterdam Westblaak. Zand en zee, als een dijk waarover een deken is gedrapeerd.
NRC 15 september 1994.
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Aan de slag!
Werkopdracht
[zie onder Hoofdstuk III bijlage 11: Tool David Vandekop [196-200]

Tijdvak
1990 – 2000: 1996, David Vandekop, Zonder Titel

Bronnen: Gemeentearchief (1), RKD (2), archief Van Abbemuseum
3. Bos, E. (2002) David Vandekop : oogtastvorm : beelden 1962-1994. Nijmegen: Museum
Het Valkhof.
4. Bremer, J. (1980). David van de Kop. Eindhoven: Van Abbemuseum.
5. Develing E. (19982). David van de Kop : situaties, beelden, tekeningen. Den Haag:
Gemeentemuseum Den Haag
6. Fuchs, R. (1991). David Vandekop. Galerie Nouvelles Images, 2 (1991) nr. 1.
7. Haaren, H. (1987). Smakkelaarsveld (Utrecht). Utrecht: Bureau Culturele Zaken van de
gemeente.
8. Haaren, H. (1993). Stoelend op traditie. Zwolle: Librije Hedendaagse Kunst Zwolle,
voorwoord.
9. Kooten, T. van (1989). David Vandekop. Tekeningen en beelden. Otterlo: Rijksmuseum
Kröller-Muller.
10. Peters, P. (1977). Werk dat uitgaat van de menselijke maat. NRC 11 oktober 1977.
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12. Steenbergen, S. (1989). Het landschappelijke gevangen in hout en klei. NRC 7 juni 1989.
Utrecht.
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II Kunst-zinnig in-Zicht
In dit hoofdstuk zoom ik in op kunsteducatie
vanuit een kunstbeschouwend kader. Ik ga in op
de betekenisgeving aan een kunstwerk en de
samenhang daarin met het referentiekader door
socialisatie en culturalisatie. Ik sta stil bij de
hoofdlijnen in kijkwijzers en de invloed die ervan
uit kan gaan op het proces van betekenisgeving.
Kunstconsumptie, betekenisgeving en oordeelvorming vormen samen de elementen van
kunstwaardering. In combinatie met bredere
contextuele elementen resulterend in de beleving
van kunst.

Vragen als ‘ wat is kunst ?’ en ‘wat is de functie van kunst ?’ zijn enerzijds van alle
eeuwen en anderzijds relatief nieuw. Kunst die de toeschouwer en artistieke
conventies uitdaagt, is een vrij jong concept. Hedendaagse kunstenaa rs kunnen
zichzelf uitdrukken en een persoonlijk antwoord verbeelden op sociale issues op een
wijze die voorheen voor kunstenaars ongekend is. Kunst vandaag de dag is
hybride61 en daardoor misschien minder makkelijk leesbaar. Maar ook de kunst van
nog niet zo lang geleden, daterend uit de jaren zeventig tot aan het millennium, laat
zich niet direct ontsluiten, begrijpen en waarderen. Dit, omdat de beeldtaal van die
tijd er eveneens een is van dié tijd met haar eigen associaties en codes, inmiddels
daterend op afstand komend. De kunst van morgen behoort overmorgen tot het
verleden...
Toeschouwers in het hier en nu passen ook geheel andere criteria toe bij hun
oordeel over kunst. De vragen ‘Vind ik dit mooi? ’ , ‘Is het goede kunst?’ , zijn
vragen die beschouwers / kijkers van kunst zich nog altijd
stellen. Daar zijn nieuwe vragen bijgekomen: “ Vind ik het

werk interessant, prikkelt het me, daagt het kunstwerk me
uit? De vraag ‘Spreekt het idee dat de kunstenaar in zijn
werk legt me aan ?’ is echt een vraag van recente makelij.
Mooi – lelijk wordt meer Passend-niet passend. Kunstenaar,
kunstwerk en kunstkijker zijn meer in dialoog, in debat
met elkaar. Een open geest heeft een weg te gaan om de
kunst van de eigen tijd te verstaan en wellicht te
waarderen.

Medusa
De opvattingen over cultuur én kunst zijn volop in beweging. De ideeën over
cultuur- en kunsteducatie zijn volgend en veranderen dan ook met de tijdgeest,
evenals in het verlengde daarvan de modellen, gereedschappen en werkvormen in
het onderwijs. Cultuuronderwijs en kunsteducatie gaan niet meer zozeer uit van een
soort van verzameling van objecten, maar eerder vanuit de betekenis, gevoelens en
indrukken bij de aanschouwer. Steeds meer gemeengoed is de gedachte dat
betekenis wordt toegekend door mensen. Die zit niet ‘vast’ omsloten in het
kunstwerk of het cultureel erfgoed. Wat kunst losmaakt, oproept én beoogt is dan
61

Hybride: combinaties van materialen en technieken en vervagende grenzen tussen disciplines.
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ook niet statisch, maar wordt gevoed door allerlei facetten die deels collectief
en deel individueel van aard zijn. De mate van inbedding in het
maatschappelijke en culturele veld én de visie van de samenleving op kunst
hebben sterke invloed op kunstenaars, culturele en onderwijsinstellingen en
overheidsorganen. Denk aan de context van de omringende wereld, de
ontwikkelingen die zich erin voordoen op allerlei gebied (economisch,
technisch, maatschappelijk), de eisen en verwachtingen van de tijd waarin je
leeft. Vaardigheden die daarbij passen heten niet voor niets ‘21 ste skills’.
Reflectie geeft zicht op waar iemand staat. En daarin ligt een indirecte kijk
naar de geschiedenis.
Spiegel van het leven
Kunst verschilt in andere vormen van cultureel bewustzijn zoals het nieuws, de
geschiedenis, politiek of filosofie, doordat het leven nabootst, het weergeeft
als een echte, levende gebeurtenis. Het geeft die ervaring een zichtbare vorm,
voelbaar –hoorbaar – bespreekbaar – ter overdenking. De kern van verbeelding in
de vorm van beweging, dans, klank, muziek, voorwerpen, poëzie, literatuur,
(digitale) visuele beelden. Kunst verbeeldt het bewustzijn, zoals iemand het leven
ervaart, erin staat, ondergaat en ernaar kijkt. Niet de gebeurtenis (waarlijk of
bedacht) staat voorop, maar de betekenis ervan voor mensen. (7) De kernvraag
luidt dan: hoe verbeeldt (deze) kunst het leven?

ARTISTIEKE EN / OF ESTHETISCHE ERVARING
Betekenis toekennen en een veranderend bewustzijn
Dat iets mooi is (of wordt gevonden) wil niet zeggen dat het kunst is en omgekeerd
is er nogal wat kunst die helemaal niet mooi is (of wordt gevonden). Dit duidt op
een onderscheid willen aanbrengen in het betekenisgevingsproces, dat iets enerzijds
‘artistiek of esthetisch’ wordt genoemd. Een poging om het domein van de
esthetische ervaring of van de kunst in te kaderen.

De definitie die Boorsma van een kunstwerk geeft, is “Een door mensen gemaakte
esthetische symboolstructuur die een authentieke, autonoom en intentioneel
gecreëerde metafoor bevat die de waarnemingskaders van één of meer anderen
heeft veranderd” . (1, p. 83) De nieuwe metaforen van een kunstwerk kunnen, nadat
genoeg mensen deze nieuwe metaforen hebben geaccepteerd en eigen gemaakt,
geïnstitutionaliseerd raken en een bevestigde kwaliteit krijgen. (1, p. 90)

“Bij een artistiek betekenisgevingsproces bestaat er een frictie tussen de zintuiglijke
waarneming en het eigen beeld van de werkelijkheid. De kunstkijker is in staat om
dit verschil te verwerken door een nieuwe betekenis te produceren.” (1, p. 78) Dit
hechten aan het geven van betekenis aan nieuwe metaforen is terug te vinden in de
semiotiek 62 van De Saussure : er wordt een nieuw verband (betekenis) gelegd
tussen de betekenaar (het klankbeeld dat drager is van de betekenis maar waaraan
nog geen enkele betekenis is toegekend, ‘feitelijk omhulsel’) en de betekende (als
aan de materiele verschijningsvorm een betekenis wordt toegevoegd, aan de vorm
een inhoud, aan datgene waar naar verwezen wordt). Dan pas is er sprake van een
teken. Het teken bestaat dus uit een betekenaar én een betekende. Het manifeste
teken is de verwijzing naar iets wat in de werkelijkheid gebeurt of bestaat. De
latente of verborgen betekenis – de connotatie – is vaak de eigenlijke figuurlijke of
62

De formele analyse staat centraal. Analyse van tekens zoals die op de meest verscheidende wijzen worden geproduceerd en
geïnterpreteerd.
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specifieke bijbetekenis of inhoud. Dat vraagt om een zekere vertrouwdheid met de
spelregels, een competentie die betrekking heeft op het kunnen lezen van het niet
zichtbare niveau. Je kunt een werkelijkheid gaan zien die werkelijker is dan het
manifeste beeld dat wordt gezien. (2, p. 271-275). Dan is er sprake van een
artistieke ervaring, omdat je in staat bent om op basis van gekende afspraken het
kunstwerk in betekenis te decoderen (nieuwe metafoor) en op basis van die
betekenis kunt communiceren. Het kan ook gebeuren dat er geen nieuwe
betekenisgeving plaatsvindt. Ofwel de kunstconsument is hiertoe niet in staat, ofwel
het kunstwerk bevat geen nieuwe metaforen. In dat geval is er een esthetische
ervaring.(1, p. 90)
Het verschijnen van nieuwe metaforen hangt nauw samen met de socio -culturele
transformatie van de samenleving in haar geheel. (11, p. 278) Kunstconsumptie is
een leerproces, waarbij de mate van socialisatie bepaalt welke metaforen de
consument kan vertalen of niet. (1, p. 77) (Zie ook in hoofdstuk III over Cultuur in
de Spiegel)
Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe ánders je ziet én WAARDEERT 63!
Uit onderzoek van Malt & Majid (2013) blijkt dat wanneer je meer woorden hebt om
je zintuiglijke ervaringen te beschrijven, de beleving ervan kan intensiveren en
andersom dat het opdoen van nieuwe zintuiglijke ervaringen kan leiden tot het
uitbreiden van woorden om die te benoemen. Zo stimuleert ook het bewust en
genuanceerd kijken en het onderscheiden van genuanceerde verschillen het
ontdekken van meerdere lagen in een kunstwerk. Reden dat beschouwend kijken
een leerdoel is binnen kunsteducatie. Net zoals het leren begrijpen en bewust leren
toepassen van het specifieke kunstvocabulair in verschillende kunstcontexten.
Vaardigheden die nodig zijn om getraind met kennis van zaken verwijzingen te
ontdekken, uitgedrukte emoties en concepten te herkennen en ambiguïteit te zien.
Kunst wint daarmee aan betekenis doordat er meerdere aanknopingspunten
ontstaan om eigen interpretaties aan te verbinden. Het maakt het kijken meer
specifiek, geeft meer diepgang aan het kijken en maakt dat iemand kennis toevoegt
aan bestaande kennis.

Artistieke ervaring is co-productie
Verdiepend inzicht komt binnen deze gedachte dus niét tot stand indien het kijken
beperkt blijft tot vrij associëren en het aftasten van wat een werk oproept! Met
name reflectie maakt dat een nieuwe betekenis kan ontstaan door verbintenis met
bestaande kennis en ervaringen. (7, 16) Wanneer onder het niveau wordt
geconsumeerd, zullen er geen nieuwe metaforen worden aangetroffen en wanneer
boven het niveau wordt geconsumeerd, vinden de nieuwe metaforen
hoogstwaarschijnlijk geen aansluiting bij het bestaande referentiekader. (1, p. 78)
De mening omtrent ‘Wat kunst is’ , wordt in belangrijke mate mede gekleurd door
het professionele geglobaliseerde referentiekader omtrent kunst en vormgeving.
Zodra een kunstwerk ‘museaal’ wordt, wordt er aan het object een betekende
toegevoegd, namelijk dat het om een kunstwerk gaat. Het vernieuwde ‘recept voor
een kunstwerk’ omvat ingrediënten als:
 de relatie tot de actualiteit,
63

Waardering is niet hetzelfde als engagement, wat vaak verbonden is met een bepaald resultaat, terwijl kunstwaardering als zodanig
belangeloos is. De begrippen hebben verschillende onderliggende referentiekaders. Engagement heeft een individuele component, maar is
vooral de uitdrukking van collectieve betrokkenheid, terwijl kunstwaardering verbonden aan kunstwaardering aan het individu is gebonden
(Boomkens, p. 352)
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de gerichtheid op innovatie en vernieuwing inzake vorm, inhoud, functie zoals
die naar voren komen in proces en product,
 plus de schaal mondiaal.
 de intentie van de kunstenaar. (12)
Een goed kunstwerk bevat nieuwe metaforen, zo stelt Boorsma. Wanneer de
kunstconsument deze nieuwe metaforen als taalvernieuwing heeft waargenomen en
geaccepteerd, draagt hij bij aan het kunstwerk en is er sprake van een coproductieve rol van de kunstconsument (1, p. 77).

Komen tot een artistieke ervaring
Hoe kunstconsumenten tot een artistieke ervaring komen, is voer voor de Franse
socioloog Bourdieu (1989). Volgens hem is het noodzakelijk dat de consument over
voldoende culturele capaciteit bezit om de code van het kunstwerk te kunnen
ontcijferen. In zijn distinctietheorie stelt Bourdieu dat mensen die van huis uit zijn
opgevoed met kunst, over veel culturele competentie beschikken. Deze voorsprong
behouden zij hun hele leven, zij zullen dus beter in staat zijn om een artistieke
ervaring te krijgen dan mensen die pas op latere leeftijd in aanraking komen met
kunst en de taal nog niet eigen zijn. Deze stellingname, dat culturele competentie
(eerdere ervaring met kunst) een vereiste is voor een artistieke ervaring, deelt
Boorsma niet. Zij stelt dat die eerdere ervaringen en interpretaties zeker leerzaam
zijn, “maar niet noodzakelijk om nieuwe metaforen artistiek te kunnen verwerken”
(Boorsma, p. 96).

Invloed enculturatie en acculturatie op artistieke en / of esthetische
ervaring
De kans op een artistieke ervaring is volgens Boorsma het grootst wanneer een
mens een kunstproduct consumeert dat het beste aansluit bij zijn culturele
competentie. De Jager maakt in dit verband onderscheid tussen enculturatie en
acculturatie als deelgebieden van socialisatie. Enculturatie is een vorm van primaire
socialisatie, waarbij iemand vanuit de opvoeding van kleins af aan ingro eit in de
(sub)cultuur van de eigen samenleving of groepering. Wanneer iemand later alsnog
ingroeit in de subcultuur van een andere dan de eigen samenleving of cultuur is
sprake acculturatie. (11) Kunstzinnige socialisatie kan dan worden omschreven als:

“Het geleidelijk aanleren van de waarden, normen, houdingen, opvattingen en
gedragsregels ten aanzien van kunst die in de samenleving of binnen een bepaalde
sociale groepering gangbaar zijn alsmede het vertrouwd raken met het in die
samenleving bestaande en geaccepteerde kunstzinnige idioom.” (1, p. 44). Dit
overstijgt dus het puur luisteren naar een muziekconcert of bekijken van een
sculptuur en daar een betekenis aan geven. Ook de culturele inpassing en
aansluiting hoort daarbij, dan wel worden eigen gemaakt. De Jager hanteert hierbij
de begrippen extern en het intern referentiekader. (11)

Socialisatie en opdoen van artistieke ervaring
Het externe referentiekader krijgt vorm door in de directe omgeving in contact te
komen met kunstzinnige denkbeelden, meningen, activiteiten en waarden.
Bijvoorbeeld door het pianospel thuis, of bezoek aan het klassieke concert op
zondag of de bioscoop. De boodschap die hiervan uitgaat is dat cultuur er toe doe,
vaak gepaard met bepaalde verwachtingen ten aanzien van het niveau. Kinderen
nemen zo ‘als vanzelf’ de waardeoordelen over van hun ouders als ‘eigen
waarderingen’, waardoor de smaak van ouders en kinderen vaak overeenkomen,
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wat maakt dat ze later vaak eenzelfde smaak hebben. Het externe referentiekader
heeft daarmee grote invloed op de perceptie van kunst. De fase van de primaire
socialisatie is al een eind gevorderd op vijftienjarige leeftijd en gaat langzaam over
in die van de secundaire socialisatie. De fase waarin veel jongeren (pas) hun weg in
kunstzinnige vorming leren vinden, er mee in aanraking komen. Hierdoor is de
culturele competentie van veel jongeren doorgaans beperkt. Het externe
referentiekader verschilt van cultuur tot cultuur. In Nederland overheerst het
referentielader van de Westerse kunst. (1, p 45).

Intern referentiekader door praktijkbeoefening
Wat betreft het interne referentiekader gaat het om ervaringen opdoen in de daad werkelijke praktijkbeoefening. Hierin treedt de samenhang tussen kunstwerken naar
voren om de artistieke prikkels een plek te geven. Kunst van ‘buiten’ wordt geïnterpreteerd volgens het Westerse referentiekader ‘Normaal/ niet -Normaal, Kunst zoals
kunst hoort te zijn ’ en geplaatst binnen het Westerse idioom.

Zelbewustzijn sleutelbegrip
Generationele kenmerken én persoonsgebonden kenmerken maken iemand tot de
mens die die is. Zelfbewustzijn kent daarmee een individuele component en ook
een collectieve, historische, zelfs universele inbedding. Niemand is een
onbeschreven blad. Iedereen heeft bovendien een eigen fysieke, psychol ogische en
sociale blauwdruk. Die sturen iemands talenten, interesses en drijfveren en
mogelijkheden aan. Deze kleuren iemands levensopvatting. Iedereen wordt
gevormd door de waarden en normen die hij vanuit zijn cultuur en van huis uit
meekrijgt, door zijn levenservaring en wijze van leven. Iedereen integreert deze
zaken in meer of mindere mate in zijn ‘zijn’.
Ook Barend van Heusden legt verbinding tussen het externe en interne
referentiekader in de perceptie van kunst. Kunst is volgens Barend van Heusden,
binnen het kader van Cultuur in de Spiegel beter gezegd, een vorm van
zelfverbeelding. Diegene die kunst maakt, is producerend zelfverbeeldend. De
kunstenaar neemt de werkelijke wereld om hem heen waar, put uit zijn
herinneringen (vaak anders dan voor de hand liggend), combineert dit - deze
interpretatie van zijn waargenomen werkelijkheid - in de vorm van een beeld,
voorstelling of object. De kunstkijker is receptief ‘meemakend’ zelfverbeeldend.
Beiden slaan een brug tussen het hier-en-nu en herinneringen uit het verleden en
reflecteren daarmee op een aspect van cultuur (op zichzelf, op andermans cultuur
of cultuur in zijn algemeenheid) 64.
De (zichtbare) wereld als een samenspel samengesteld uit bewegingsherinneringen,
tastherinneringen en visuele herinneringen. Cognitieve en ervaringsherinneringen,
bewuste en onbewuste herinneringen, latente en manifeste herinneringen. Zo
bezien kent interpretatie nooit een eindpunt. Interpreteren komt vaak neer op
transformeren. Wie zich bewust is van het verschil tussen het duiden van een beeld
en van een situatie in werkelijkheid, het object niet à priori vereenzelvigd met de
buitenwereld en deze van elkaar isoleert (leert isoleren), kan tot een beter begrip
van beeld en werkelijkheid komen. Media zijn de dragers – het lichaam
(waarnemen), voorwerpen ( verbeelden), taal (conceptualiseren) en grafische
tekens (analyseren) - waarin cultuur tot uiting komt. Of het nu gaat om een
genuanceerde en nauwkeurige analyse, om een creatief voorstellingsvermogen of
64

Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Een analyse-instrument, p. 27-28 (9)
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om het zorgvuldig waarnemen en vormgeven van materiaal: alle zijn vaardigheden
die niet op zichzelf staan, middelen, geen doel. (9)

Artistieke en esthetische ervaring onderdeel WAARDERING
Om het optimale te halen uit kunstzinnige vorming en het opdoen van een artistie ke en /
of esthetische ervaring is het van belang om kunstproducten (producten zelf, of de
uitvoering daarvan, of beide) te kiezen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren
en die aansluiten op het perceptieniveau. (1, p. 45). Hier speelt wel een vraag: leidt meer

interesse tot een sterkere ervaring, of een sterkere ervaring tot meer interesse?

De ervaring kan krachtiger worden door andere zaken die meespelen in de kunstbeleving
bovenop het directe contact. Bijvoorbeeld een vlot en vriendelijk ve rloop aan de kassa,
makkelijk zittende stoelen, een aantrekkelijke toelichting bij een tentoonstelling,
verwachtingsvolle publiciteit vooraf, voorlichting door peers die weten hoe de gap te
dichten, een bijzondere aankleding, het moment van de kunstervari ng, een review met
ervaringen van anderen, oordelen van vrienden, de plaats die een tentoonstelling inneemt
ten opzichte van andere kunstactiviteiten op dat moment of breder nog andere
concurrerende initiatieven voor vrijetijdsbesteding…
Allemaal eigenschappen die waarde
toevoegen aan het kernproduct: het
kunstwerk.
Pas wanneer er sprake is van:
• kunstconsumptie,
• betekenisgeving aan kunst én
•het toekennen van een waardering,
is er sprake van kunstbeleving. (1, p
210).
65

Ik denk wel dat het geven van een betekenis aan kunstzinnige werken vandaag de dag
extra lastig is, omdat veel mensen in de huidige massacultuur nauwelijks nog stilstaan bij
de authentieke, oorspronkelijke waarde van een kunstzinnig werk of er weet van hebben.
Een van Gogh op een koekblik heeft niets meer met het onzichtbare verhaal van doen en
nauwelijks iets met de esthetische ervaring, want voor hetzelfde geld staat er een
galopperend paard op. Baudrillard noemt dit esthetische indifferentie. (2, p. 327).
Wat het verder nog lastig maakt is dat er vaak geen sprake is van een specifieke
verwijzing naar een bepáálde situatie. Beelden zijn vaak gebaseerd op andere beelden –
naast elkaar bestaand of opvolgend - met een algemene verwijzing naar thematiek. De
uitingen kunnen alleen gelezen worden in relatie tot elkaar. Zonder te weten in welke
65

Boorsma, p. 33, gebaseerd op het marketingmodel voor diensten van Grönroos (1990, P. 82).
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omstandigheden en waarom de (typologieën) werken zijn ontstaan. Dat maakt het
moeilijk om te duiden wat je eigenlijk ziet. Dan is iedere betekenis die je eraan geeft
‘waar, origineel, puur’. Misschien dat daarom ook veel kunstlessen zich inperken tot een
soort van juxta-positionlessen als middel om tot een esthetische ervaring te komen op
basis van gevoel, smaak en waardering van de verbeelding.
Het vraagt extra inspanning om zoals Boorsma zegt ‘ een authentieke, autonoom en
intentioneel gecreëerde metafoor’ te onderkennen door zintuiglijke waarneming op een
manier dat deze tot confrontatie leidt met het eigen beeld van de werkelijkheid, waardoor
een veranderd waarnemingskader en een artistieke ervaring het gevolg zijn. Toch is en
blijft dat de inzet van kunstvakonderwijs.

Kunstvakken, Kunst Algemeen en CKV in het middelbaar onderwijs
HULP BIJ HET EIGEN MAKEN VAN EEN KUNSTGEBONDEN IDIOOM
Leren over en door kunst, vigerende doelen
Twee hoofdlijnen zijn te onderscheiden.
• De ene meer gericht op het kunsttheoretisch inzicht ‘Leren over kunst’ – of misschien
beter ‘Leren over het systeem kunst’- met accent op het reflectieve naast een receptief en
productief doel.
• De andere lijn ‘Leren door kunst’ met focus op het creëren van producten en de
artistieke en transformatieve processen daaromheen, geholpen door kennis van kunst van
anderen en reflectie op het eigen creatieve proces als ook op het product en proces van
andere leerlingen.
Een spanningsveld rondom de vraag: zijn we schepper, ontdekker of ontmaskeraar van
de werkelijkheid? De lijnen verbindend draait het om het proces over het leren van het
ontstaan van (kunst)betekenissen, waarbij kunst niet statisch is en daarmee
kunsteducatie ook niet.

Tags: betrokkenheid – empathie – associëren – visuele vaardigheden - auditieve
vaardigheden – lichamelijk kinetische vaardigheden - doorzettingsvermogen –
observatievaardigheden – verbeeldingsvermogen - vormgevingsvaardigheden – beeldend
uitdrukken - experimenteren – combineren – vernieuwen – experimenteren - omzetten –
transformeren – alternatieve denk- en oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen beheersen kunstvocabulair – begrijpen kunstcontext – omgaan met meerduidigheid –
meervoudig perspectief - reflectief vermogen - (zelf)evalueren proces en product presenteren – zeggingskracht - communiceren door en over kunst – verwoorden eigen
mening, gevoelens en visie - trots - eigenwaarde

Wegwijs in symbolen, verhalen en rituelen
Cultuuronderwijs en kunsteducatie leggen vandaag de dag de focus op het proces van
omgaan met en interpreteren van de omringende wereld. Bij het percipiëren van kunst
wordt binnen de kunsteducatie veelvuldig gebruikt gemaakt van modellen en kijkwijzers .
66
Deze spiegelen de accenten binnen kunsteducatie en bieden houvast.

66

‘Kunstkijkwijzer’ in de zin van een voorgestructureerde oplossingstrategie voor het doorgronden en betekenis toekennen aan kunst.
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Er zijn diverse variaties in beschouwingsmodellen en nog ontelbaar veel meer kijkwijzers.
Ieder gerespecteerd museum heeft haar eigen kijkwijzer, iedere kunsteducatieve
methode haar eigen kijktool:
• de een meer aangevlogen vanuit het werken vanuit de disciplines;
• een andere meer ingegeven op de historische lijn en iconografische betekenis;
• de ander meer vanuit de culturele of persoonlijke context opgesteld.
Zo is de zogenoemde Discipline Based Art Education een reactie passend bij de
productiegerichte vakvisie (zoals hierboven al benoemd met accent op het beheersen van
vaktechnieken en het maken van kunst) en komt er in de jaren tachtig meer
belangstelling voor het bijbrengen van meer theoretische kennis in de vorm van
kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en kunstfilosofie. Parsons ontwikkelt onder de titel
van de uitgave ‘How do we understand Art’ daarop een in stadiagerichte esthetische
oordeelstructuur , waar Erickson in de doorontwikkeling de fasering loslaat en spreekt
over ‘Five views’ (associatief – mimetisch – formeel – expressief – open en autonoom).(6)
Een soort van categorisering in soorten van redeneringen over kunst. 67

Drieslag naar WAARDERING: : lijn in modellen van kunstbeschouwing
Morfologisch model
Kijkend vanuit de disciplines is een veel gehanteerd model 68 dat van ‘Vorminhoud-functie´. Deels vanuit een praktische kijk op het beeldende kunstvak.
Het boek van Ad de Visser ‘ Hardop Kijken’ , gebaseerd op het morfologische
ingeklede oppositiemodel van Wölfflin. 69,70 (17) legt meer accent op de
vormkant. Kortweg esthetisch (aisthesis = zintuiglijke waarneming)
formalistisch. De idee is: ‘Vormen genereren betekenis en daarmee komen
inhoud en functie vanzelf ter sprake.’ Accent wat meer op geleide instructie,
training en reproductie.
Het KPC-model
Dit model dat binnen CKV-2 veel wordt toegepast, is een mix: meer
formalistisch, met inbegrip van de zogenoemde zes invalshoeken als
hulpbronnen voor interpretatie en contextuele richtingen. Een variant hiervan is
meer geënt op een semiotisch-iconografische benadering, welke meer theoretisch cognitief- analyserend van aard is. Accent meer op scholing,
betekenisgericht en toepassingsgericht.
Het onderzoek van Bullot en Reber
(2013) maakt onderscheid in de
waardering van kunstwerken op drie niveaus: • de basis kunstervaring, • een
zich ontwikkelende attitude in gevoeligheid voor kunsthistorische context door
onderzoek en vraagstellingen over het makerproces, • het kunstenaarschap en
kunstenaarsautoriteit en functionaliteit van kunstwerken. (Bijlage 1 B)

67

Chikszentmihalyi, M., (1998). Creativiteit – over ‘flow’ schepping en de ontdekking. Uitgeverij Boom, Amsterdam, p.124
Haanstra beschrijft een kunstkijkwijzer als een procedureel voorschrift om de inhoud, de vormgeving en de functie te beschrijven aan de
hand van bepaalde vragen.
69
http://mvomieke3.files.wordpress.com/2012/12/ad-de-visser-kunstbeschouwing.pdf ;
http://mvomieke3.files.wordpress.com/2012/12/driehoek-van-van-de-waal-samenvatting.pdf;
http://mvomieke3.files.wordpress.com/2012/12/r-van-straten-iconografie.pdf
70
Van Winkel noemt het zich richten op het aanleren van elementaire vaardigheden of technieken het klassieke of Beaux Arts model. De
beeldende vakken gezien als een metier waarbij vakkennis en meesterschap voorop staan. Het maken van een kunstwerk als doel vanuit een
traditionele leidraad. Persoonlijke groei, vaak nu als belangrijk een zeker zo belangrijk doel gezien, is binnen deze opvatting van minder
belang. De maker staat in dit model centraal. Binnen het − door hem genoemde − Romantische model gaat het kunstenaar primair om het
uiten of verwerken van persoonlijke gevoelens. Zijn Avant−gardistische model ziet de kunstenaar als aanjager van het maatschappelijke
debat en de mogelijke invloed daardoor op een rechtschapener wereld. Belangrijk binnen het kader van Cultuur in de Spiegel.
68
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Volgens Bullot zijn essentiele elementen in de waardering van kunst:
 begrip van de historische context,
 de functie in deze context en
 de transmissie door de tijd.
Frequentie en transfer
Regelmatig in contact komen met kunst brengt een informeel leerproces op
gang; het is vaak de opmaat naar categoriseren. Waardering hangt ook samen
met de persoonlijke attributies die iemand maakt bij het zien van het
kunstwerk. Maar ook attributie is tijdgevoelig. Vijftig jaar geleden roepen
andere zaken emoties en verbindingen op dan vandaag de dag. [dit
mechanisme is op veel - oudere - openbare kunst van toepassing] Een werk
wint aan betekenis wanneer je weet wat emoties oproept – op moet roepen in
een bepaald tijdperk - , omdat het mee de gedaante vormt van het kunstwerk.
Zoals je aan de jaarringen van een boom veel kunt aflezen, zo ook aan
kenmerken en eigenschappen van een kunstwerk. Verandering kan zich
voordoen door enerzijds toegevoegde betekenissen. Anderzijds door verlies van
betekenis zoals destijds bedoeld in de specifieke context van toen. Kunst
beperkt zich overigens niet tot enkel gemaakte objecten en strekt zich uit tot
menselijke bedenksels en handelen.
Kennis van de achtergrond maakt ook dat mensen bijvoorbeeld vervalsingen
minder waarderen, omdat zij beschikken over informatie met betrekking tot de
kunstenaar, het maakproces , de intenties en de causaal historische context. (6)
Een psycho-historisch frame voor waardering van de esthetische ervaring.
Volgens Bullot en Reber is een zekere ´moeilijkheid´ in een kunstwerk een
trigger voor reflectie. Het brein houdt wel van een robbertje ´worstelen´. Van
belang is wel dat iemand openstaat voor de ervaring; iemand kan weerstand
hebben, omdat het bijvoorbeeld indruist tegen zijn morele overtuigingen.(3)

Uberhaupt zit naar mijn idee de crux bij gedragsverandering – zo ook binnen
kunsteducatie - in het openstaan voor ‘meer willen weten’, waarbij het
aanbieden van uitdagende toepassingsgerichte situaties voorwaarde is … .

‘(Poly)Interpretatief participatiemodel’
Van recenter datum zijn modellen die aansluiten bij de opkomende
kunsteducatieve benaderingen (hierover meer onder III). Deze calculeren
ruimte in voor individuele differentiatie van de beschouwer en een meervoudige
benadering van kunst. Zij sporen aan tot vergelijking van de eigen handelswijze
met die van anderen. Deze modellen betrekken hierin ook het eigen
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(subjectieve) interpretatiekader op basis van persoonlijke kennis en ervaringen.
Dit zijn ook vormen van reflectie.
Polyinterpreteerbaarheid, zoiets als zoveel mensen zoveel betekenissen…. Daar
waar die in de ‘klassieke’ benadering juist nadrukkelijk achterwege wordt geacht
te blijven vanuit de preferente analytische objectieve scoop. Kunst is niet alleen
maar ‘mooi of lelijk’, of (niet) te begrijpen, maar het kan ook de fantasie erg
prikkelen71 en kunst kun je beleven. (7) Het spannende van veel hedendaagse
kunst is juist dat je als toeschouwer zelf ook iets moet doen. Je fantasie de vrije
loop laten, bedenken waar het over zou kunnen gaan of jezelf verdiepen in de
redenen waarom een kunstenaar iets heeft gemaakt. Want in dit model, deze
benadering, doet de eigen interpretatie en de eigen ervaring er nadrukkelijk wel
toe en wordt een subjectieve betekenisgeving gezien als breekijzer voor
engagement. Accent wat meer op ontwikkeling en sterk op interactie.
Ruimte voor het onbewuste in het kijken en interpreteren
Het bewuste ziet alles buiten onszelf: het is aanwijsbaar, min of meer
afgrensbaar, te duiden aanwezig. Hóe we de wereld bewust zien in het hier en
nu wordt bepaald door wat zich opstapelt in de schatkamer van het onbewuste
geheugen. Daarin zit het eerdere denken, de emoties, wensbeelden en
metaforen. Vager, minder vastomlijnd. Laag naar laag wordt deze massa
bevindingen, waarnemingen aangevuld en gaat zich mengen in het bewuste. Ze
verankeren zich aan indrukken die we in de werkelijkheid opdoen, aan vormen,
symbolen, handelingen en rituelen. Geven weerstand aan de normstellende
gedachten die zich vormen in het bewuste: “ Dit hoort wel en dat hoort niet…”,
“Niet normaal!”. De ‘opborrelingen’ ruimen zo baan in voor het omzetten van
innerlijke gevoelens tot schoonheidsbeleving en verbeelding. Het onbewuste
kijkt zo gezegd altijd mee. (16)

Downloaden van ‘denken’
Ik vind het eigenlijk opvallend, dat daar waar in het kunstpraktijkonderwijs juist lange tijd
de meer intuïtieve, subjectieve betekenisgeving de boventoon heeft gevoerd (tot aan de
jaren zeventig), dat nu het accent ligt op het objectieve. Onder invloed ook van door werking van Cultuur in de Spiegel bijvoorbeeld (analyse, conceptualisatie, productie,
receptie). Momenteel ligt veel accent op het analytische, terwijl recent onderzoek uit wijst
dat de leeftijd waarop jongeren abstracte structuren of grotere gehelen kunnen overzien,
hoger ligt dan tot recent gedacht. Het is verderreikend dan het kunnen toepassen van
min of meer geldende regels of wetmatigheden op concrete situaties. Jongeren weten
dan dus wel dat die wetmatigheid zich voordoet, kunnen dat toepassen (hoe te
handelen), maar het waarom-begrip loopt niet in de pas mee. Aandachtspunt. Leren
herkennen van een concept en ervaren dat er mee te spelen valt (perspectiefwisseling,
argumentenbattle). Daardoor zijn ze in staat meer ambigue, onconventionele beelden te
aanschouwen. Iets wat ze kunnen, ómdat ze een over beeldendbeschouwend repertoire
zijn gaan beschikken en dit hebben leren plaatsen bij bepaalde concepten. Het komt tot
leven door het denken visueel, zichtbaar te maken. De opkomst van visual en critical
thinking onspruiten hieraan. Van belang, omdat we vaak niet uit onszelf stilstaan bij hoe
ons denken en interpreteren is en tot stand komt. (16) Meer hierover in hoofdstuk III.
Hoe complex kunst beleven is, maak ik visueel in bijlage 3, p 23. Of klik:
file:///C:/Users/Mieke/Documents/onderzoek%20veldhoven/bouwstenen/kunst%20kijken%20actief%20proces.html

71

http://vanabbemuseum.nl/projecten/opencall/ een van de vele voorbeelden momenteel in de Museumwereld om mensen bij kunst te
betrekken geraadpleegd op 31 maart 2014.
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Pluriform de norm
Vandaag de dag is de kijk er een van activerende didactiek, waarin historische kennis en
vaardigheden hand in hand gaan.(6) Onderliggend zijn ook van invloed de veranderende
opvattingen in de maatschappij (kerndoelen onderwijs, educatie 2.0
/ 3.0, participatie-samenleving, 24-uurs samenleving, beleveniseconomie) en bevindingen uit aanpalende ondersteunende
wetenschapsgebieden,
waaronder
onderwijskunde,
filosofie,
menswetenschappen, economie en bedrijfskunde ….
Misschien kun je zeggen dat A behavioristisch / handelingsgericht is,
B deductisch / constructivistisch
(leerlinggerichte cumulatief,
interpretatie
gericht
op
integratie)
en
C
inductief
/
systeemtheoretisch. Voor mezelf heb ik een kijkwijzer voor TDK
en voor mijn
praktijkwerken samengesteld. Alsook een lijst met zogenoemde open eindvragen, meer in
aansluiting met C. ‘The massage is in the mix’ zou ik zeggen….
(In hoofdstuk III ga ik verder in op enkele kunsteducatieve benaderinge n).
Voorgaande – met name A en B - laat zien dat kunst ervaren en waarderen kennis van
het kunstvocabulaire vergt, van de context waarin kunst is gemaakt, van de functies van
kunst et cetera. Waarbij C vanuit het subjectieve interpretatiekader er ook aan bijdraagt
om tot een veranderd waarnemingskader te komen.
Het hanteren van kijkwijzers en modellen kan daarmee van grote invloed zijn op de
kunstperceptie, op de betekenisgeving en verandering van het waarnemingskader. En is
daarmee van invloed op de esthetische en / of artistieke ervaring én mogelijk ook
waardering van kunst!
Een kijkwijzer - met een onderliggende visie op kunst(educatie) - oefent dus grote invloed
uit. Dat is dan ook reden voor mij om hierbij stil te staan. Niet zozeer om te bepalen welk
model of kijkwijzer de béste is, wel om er nadrukkelijk bij stil te staan dat deze de
opbrengsten van kunsteducatie in belangrijke mate (kunnen) sturen. Het brengt me voor
mezelf bij een wezenlijke kunsteducatieve vraag: “Hoe de (complexiteit van) de

betekenisgeving van kunst toe te laten nemen bij de kunstconsument” en “Welke
hulp(middelen) ondersteunen dit?”
De inzet: het verhogen van de beleving van kunst voor nu en later.
Tags: wisselende accenten in kunsteducatie – iconografisch – betekenisgeving in de tijd –
attributie – uitdaging – (morele) congruentie - bewust kijken – onbewuste opgeslagen
indrukken van een eerdere werkelijkheid – gedachten over beeldende kunst in het
algemeen - welke kunst vindt docent geschikt voor zijn lessen - eigen opvattingen over
kunsteducatie - waardering van kunst –

Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING van kunst
 Jongeren zijn enthousiaster over kunst wanneer zij dichter worden betrokken bij het
kunstproduct.
 In de benadering van jongeren is het goed om rekening te houden met trends en
motieven voor kunstconsumptie.
 Hoe sterker de interesse in kunst, hoe meer bezoek aan kunst, hoe meer aanzet tot
denken, hoe meer nieuwe energie, ontroering en saamhorigheidsgevoel.
 Wanneer jongeren productief actief betrokken zijn, is de kans op een
artistieke ervaring groter.
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KunstWAARDERING

Culturele competentie

Consument

Kunstproduct
Kunstmarketing
Kunstconsumptie(frequentie)
Persoonskenmerken (subjectief)
Generationele kenmerken

Artistieke kwaliteit

leren
door kunst

leren
over kunst
(nieuwe metaforen,
verandering van
waarnemingskader, cocreatie)

(Visie op) Kunstenaarschap
kunstenaars / critici

Ontwikkelende competenties over het
maakproces (objectief)

(oude metaforen, zelfde
waarnemingskader)

Esthetische ervaring

Artistieke ervaring
context

opvolging

Waardering
objecten – menselijke bedenksels – handelen
= openstellen

Meervoudige persona’s
Meervoudige paden
Meervoudige eindpunten
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Kortom
Nu ik me meer verdiep in hedendaagse kunsteducatieve (vak)theorieën denk ik dat het erg afhangt van de persoon welke aanvliegroute en daarmee samenhangende modellen, kijkwijzers, instructies,
leertaken het meest dienend zijn om te leren over en door kunst. Dat
betekent afwegen tussen een meer objectieve en een meer subjectieve benadering. Kunsteducatie gericht op beleving kan niet om de
subjectieve interpretatie in relatie tot de eigenschappen van de
72
beschouwer heen.
Een uitdaging om in te spelen op de meervoudige ontwikkelingsmogelijkheden die mensen hebben op beeldend gebied, met oog
voor invloed van omgeving, context, educatieve uitgangspunten en
didactisch aansluitende werkvormen. Om meervoudige start- en
eindpunten te respecteren, waarbij een kunsteducatief cumulatief
effect ontstaat. Meer hierover onder III.

SEGMENTERING NAAR PERSONA’S
Zoals het concept van competenties 73 - ontleend aan de wereld van
humanresourcemanagement en arbeidsmarkt - inmiddels haar inbedding in educatie
heeft, zo kunnen wellicht ook concepten uit de humanitas en marketing zinvolle
toepassing vinden in educatie.
Interessant om te bekijken of bepaalde
beschouwingsmodellen (II) en benaderingswijzen en werkvormen (III) zich minder of
meer lenen als ingang voor bepaalde groeperingen van jongeren op basis van een
samengesteld persona. Meer hierover in Hoofdstuk IV.

72

Illustratie Peter van Straaten (2012)
Haanstra, F. (2013). Research into competency in arts education. International Perspectives of Research in Arts Education. Bonn. ENVIL:
het European Network of Visual Literacy onderscheid drie hoofddimensies: reageren – waarderen (sensorisch cognitief, affectief), uitdrukken
– realiseren, ontwikkelen – probleem oplossen (genereren van ideeën, conceptualiseren, creatieve oplossingen).Voor alle van toepassing:
reflecteren en kritisch denken.
73
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Kunst-zinnig in-Zicht Bijlage 1
Modellen kunstbeschouwing in relatie tot context kunstbeschouwing in het
onderwijs
A Vanuit het concrete aanschouwen en morfologisch benaderen van de beeldelementen
stapsgewijs toewerken naar de inhoudelijke vertaling van het werk in de context van een
bepaalde tijd.
[Vaak krijgt deze manier van werken meer het label van receptief, maar als inhoud en
functie er nadrukkelijk in worden betrokken en de werkvormen ook een beroep doen op
zelfstandig leren en werken en zelfverantwoordelijk leren vragen, is dit evengoed een
manier om aan inzicht en vaardigheden te werken. Ik denk hierbij aan de
beeldbeschouwende beschrijvingen 74 in het eerste leerjaar van de ABV. Zeker wanneer
daarop ook de zes invalshoeken worden betrokken]

b e l e v e n
gevoelens en emoties, reactie op het kunstwerk, voorstelling, sfeer, associaties

b

e

kijker

s

t

u

INHOUD

d

e

r

e

n

A Voorstelling: Waar gaat het kunstwerk
over?
B Boodschap: Wat heeft de kunstenaar
daarover te vertellen?
C Abstrahering: In hoeverre suggereert het
kunstwerk de
werkelijkheid?

kunstenaar
bedoelde
betekenis/
functie
opdrachtgever
betekenis-/
functiegeving

VORM

D Middelen:
Waarmee is het kunstwerk
gemaakt?
E: Samenhang:
Hoe zijn de middelen gestructureerd?
FUNCTIE F Met welk(e) doel(en) wordt het
kunstwerk gebracht?
TIJD
Cultuur – historische context
PLAATS
Sociaal – maatschappelijke context
door:
analyse
achtergrondinformatie
van het kunstwerk
over het kunstwerk en zijn
context

Met meer voorkennis opnieuw belevem
b e g r i j p e n waarderen

74

http://mvomieke3.wordpress.com/category/kunstbeschouwing/1e-jr-specifieke-beschrijvingen/mario-merz/;
http://mvomieke3.wordpress.com/category/kunstbeschouwing/1e-jr-specifieke-beschrijvingen/kathe-kollwitz/
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B

Bullot en Reber geven aan dat de stadia niet zo strikt opvolgend zijn; evenals ook Parsons
in een interview met Folkert Haanstra aangeeft dat zijn stadia in esthetische ontwikkeling
niet zo strak opvolgend zijn als geïnterpreteerd. Beiden gaan er vanuit dat ke nnis
cumulatief is en de eerste stadia min of meer automatisch verlopen. Door het ervaren,
beschrijven, analyseren, begrijpen van kunst in verschillende kunstdisciplines in de
context van verschillende perspectieven , functionaliteiten, locaties en tijdssp annen krijgt
de leerling verdiepend inzicht in de betekenis van kunst. Dat vraagt inzet van cognitieve,
affectieve, sensomotorische, creatieve, metacognitieve en sociale vaardigheden.
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BI
In relatie tot het examenprogramma met wisselend een thema (be langrijke periode in de
kunstgeschiedenis) in the picture werken veel scholen met het model van de zes
invalshoeken. Per jaar legt het examenprogramma accenten voor HAVO en VWO. Op
basis hiervan kunnen scholen stofbeperking aanbrengen en bepaalde thema’s i ntensiever
behandelen. Ook op de ABV is dit een beproefde methode in aansluiting op het onderwijs.
De opbouw kan min of meer cursorisch zijn: inzoomen op een bepaalde kunsthistorische
periode en al dan niet de invalshoeken daar op betrekken om zo een c omplete
kunstbeschouwelijke analyse op te bouwen binnen die periode. Vaak chronologisch, zoals
bijvoorbeeld op de ABV via het boek Honeur & Fleming. Binnen de periode vrij volledig
het cohort doornemend. De lijn is dan van heden naar verleden en meestal andersom:
van verleden naar heden.
B II
Waarbij eventueel per groep een thema (bijvoorbeeld het hof) kan worden uitgewerkt en
leerlingen elkaar dit als input aanreiken. De manier van werken is dan exemplarisch voor
de groep ten aanzien van de andere themata. Of een groep buigt zich over één invalshoek en betrekt deze op alle thema’s, waarbij de transfer zit in de idee dat ze zo ook de
andere invalshoeken erop kunnen betrekken. Of een groep kiest voor één discipline en
bekijkt daarvoor de invalshoeken en de perioden.
[De laatste vraagt naar mijn idee wel erg veel aan transfervaardigheden: naar de andere
disciplines en die dan weer binnen de perioden. De eerste heeft mijn voorkeur, omdat je
dan ook de interferentie tussen de invalshoeken onderling makkel ijker kunt doorzien in
een bepaalde contextuele periode binnen de kunst. Maar dit is natuurlijk persoonlijk.
Daarnaast is mijn eigen ervaring dat het voor mij toch het beste werkt om echt zelf met
de stof te stoeien. Binnen welk model dan ook. Dit bevordert bij mij het actieve leren.
Iets wat ik ook waarneem bij anderen tijdens de opleiding].

Invalshoek / thema
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kerk

hof

burgerij

Religie
Esthetica
Opdrachtgever
Vermaak
Wetenschap
Intercultureel

romantiek
realisme

modernen

massa

discipline
Muziek
Dans
Beeldend
Drama
Media

Al deze routes vertrekken vanuit thema’s (perioden in de kunst), disciplines of
invalshoeken.

C III
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Inhoud van MOOC rondom Kunst Onderzoekende Strategieën: • Introduction to Inquiry | •Why Engage in Inquiry Around
Art?; • Close Looking and Open-Ended Inquiry. • Activities as Inquiry. Putting It All Together | • Connections To Curriculum. •
Video lecture segments. • Assigment weekly readings. Each week there will be one or two reflective tasks. A weekly online
discussion forum. • Peer assessment of a final project based on an established rubric.
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=971747
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[Open eindvragen: didactische vragen vanuit de MOOC MoMA
gevolgd in februari en maart 2014 en afgesloten met certificaat]
Het vraagt inspanning om tot een antwoord te komen. Je komt tot een betekenis in
interactie met anderen. In plaats van dat het antwoord als het ware wordt aangereikt.
 Stel startvragen.
 Stel vragen om te beantwoorden met een opvolgvraag (je bent als het ware de
innerlijke stem, die het denken naar buiten brengt). Stilte is de vriend van denken,
dus vul stiltes niet te snel in. Uiteindelijk wordt de stilte altijd ingevuld, er komt
altijd wel iemand met een antwoord. ‘Wat nog meer? Is er
iemand met een ander antwoord misschien? Ik vraag me
af wat je bedoelt met…, ik vraag me af hoe zich dit
verhoudt tot wat we al weten’…
 Breng op sleutelmomenten informatie in. Breng gerelateerde leerstof in, gebruik anekdotes, verhalen,
documenten, overzichten, schema’s, beeldmateriaal, et
cetera. Informatie die aanzet tot meer vragen en denken.
Koppel terug, zodat helder is wat er tot nu toe op tafel
ligt.
 Zie de voor de hand liggende vragen en antwoorden als
‘opwarmertjes’ om diepgaander nadenken te stimuleren.
Door het aanhoudend zoeken naar meerdere antwoorden
ontstaat de ervaring dat er niet zoiets is als het enige
juiste antwoord.
I cannot teach anybody anything.

I can only make them think.
—Socrates

1. Kaderen: activiteiten die een kernconcept introduceren of als haakjes dienen om het
werk te lezen. Activiteiten die ervaringen blootleggen of reflectie vergemakkelijken.
2. Verdiepen van de beleving: langzaam kijken, bijvoorbeeld door een beeldvangerviewer te gebruiken of een beeld aan een ander te beschrijven die het niet ziet. Een
directe respons losmaken of verbeelden door bijvoorbeeld je voor te stellen je in het
kunstwerk te bevinden. Of zien, voelen en denken omzetten in een gedicht, waardoor
andere (zintuiglijke) waarnemingen invoelbaar worden.
3. Verbinden: door de belevingen rondom een kunstwerk te linken naar andere
domeinen van leren, naar produceren en ervaren. Bijvoorbeeld oude iconen verbinden
aan equivalenten van nu. Spelen met trefwoorden die een kunstwerk naar boven
halen, bijvoorbeeld door een gedicht te maken. Een beeld omzetten in dans
geïnspireerd door het narratieve en de vorm en compositie van een sculptuur.
Tekenen kan dan bijvoorbeeld dienen om de eigen observatie te scherpen of om
tekenvaardigheid op te doen, een essay schrijven om te reflecteren of om een
artistieke reactie te geven op het object.
Afwegen waar je op inzet om van het geheel een rijke ervaring te maken.
Hieronder volgen tal van voorbeeldvragen, uiteraard hieruit een keuze te maken. Aan te
passen aan het specifiek te bespreken kunstwerk. Rekening houdend met en inspelend op
het aspect wat het aanroert of wat je aan wilt roeren. Deze manier van werken leent zich
erg goed om kunstwerken in te zetten voor andere vakgebieden. Te combineren met
‘activiteiten’ om de ontmoeting met kunst te verlevendigen, te verdiepen, te beleven en in
te spelen op verschillende leerstrategieën. Sommige activiteiten kaderen de dialoog
tussen de beschouwer en het object, anderen zijn er op gericht dit ontmoeten te
127

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

intensiveren en weer andere leggen een connectie tussen denken en doen en andere
leeropbrengsten en / of ervaringen. (Zie hoofdstuk III en aansluiting op
persoonskenmerken hoofdstuk IV).
Mede basis voor de uitgewerkte voorbeelden in Hoofdstuk III, bijlage 3 basis format
werkvormen. [De ene werkvormactiviteit sluit meer aan bij een bepaald kwadrant
hoofdstuk IV, dan een andere. Afwisseling. Sommige werkvormen maken een verbinding
naar een ander vakgebied, bijvoorbeeld Drama, Nederlands, Geschiedenis,
Maatschappijleer of Techniek. Kunst is daarbij dan tegelijkertijd in te zetten als vehicle,
zoals ook in Cultuur in de Spiegel naar voren komt.]







































Waarom kies je voor dit werk? Wat spreekt je aan?
Wat stoort je in dit werk? Waar komt dat door?
Wat voor informatie kun je erover vinden?
Waarover zou je het wel met de anderen willen hebben?
Wat is de vorm van dit…
Wat valt je op aan dit….
Maak een lijst van woorden die bij je opkomen als je naar dit kunstwerk kijkt. Hoe
komt het denk je dat deze bij je opkomen?
Welke associaties heb je / kun je maken bij dit kunstwerk? Hoe dat zo?
Wat komt je bekend aan dit werk voor? Waarmee ben je minder bekend of
vertrouwd?
Hoe is dit gereedschap gebruikt? Door wie?
Wat is de kleur van?
Hoe beschrijf je deze kleur?
Welke vragen kun jij bedenken bij dit kunstwerk? Hoe zouden de antwoorden erop
kunnen luiden?
Wat is dé vraag met betrekking tot dit onderwerp?
Kun je beschrijven wat er in dit schilderij gebeurt?
Wat kun je er nog meer over zeggen?
Waarin komen gebouwen en sculpturen overeen? Waarin verschillen ze?
Dat is een interessante gedachte / idee. Kun je er meer over vertellen?
Wanneer dit beeld geluid zou maken, hoe zou het dan klinken?
Wat bedoel je daar mee?
Welke vragen werpen hier nog meer een licht op?
Hoe omschrijf je wat de kleuren teweeg brengen in dit schilderij?
Waar doet dit je aan denken in je eigen leven?
Kun je me een voorbeeld geven?
Wat is je belangrijkste punt?
Wat voor soort beelden komen er in je op wanneer je naar deze muziek luistert?
Maakt het uit of dit werk is gemaakt in materiaal x of y?
Kun je dat nog nader toelichten?
Kun je het ook nog op een andere manier zeggen, uitleggen?
Waarom zeg je dat?
Laat het kunstwerk je op een andere manier over het leven nadenken?
Welke gevoelens denk je dat de kunstenaar wil oproepen?
Wat voor patronen ontdek je in dit schilderij?
Wat is hier de belangrijkste kwestie?
Waarom zou een kunstenaar foto’s maken?
Hoe verhoudt zich dit tot het onderwerp, probleem of ons gesprek?
Je lijkt dit onderwerp te benaderen vanuit xxx perspectief. Wat maakt dat je kiest
voor die zienswijze?
Wat voor soort gereedschap heeft de kunstenaar nodig om dit te kunnen maken?
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Hoe denk je dat andere mensen of groepen reageren? Waarom? Wat beïnvloedt
hen?
Hoe zou je de tegenwerpingen van xxx willen beantwoorden?
Denk je dat deze compositie voor een gitaar anders zou zijn / klinken?
Wat is jouw gevoelsindruk? Wat is daarop jouw reactie? Hoe komt dat denk je?
Kun je de oorzaak hiervoor terug vinden in het kunstwerk? Wat is het dat zo’n
gevoel of emotie in jou wordt opgeroepen?
Wat voor invloed heeft de titel van het kunstwerk?
Is het werk voor een bepaalde plek of situatie gemaakt?
Beschrijf de voorstelling. Wat is niet gezien maar bedacht? Is het alleen maar
fantasie of abstractie? Waar leid je dat uit af? Is het figuratief, wat zie je?
Hoe heeft de kunstenaar zijn technieken en materialen gebruikt? Beschrijf de
werkwijze eens? Wat is het effect ervan?
Wie breng je mee in dit kunstwerk? Wat zijn je ideeën over kunst.? Heb je
ervaringen rondom kunst?
Laat het kunstwerk je over tijd nadenken?
Ziet iemand dit anders?
Is het kunstwerk te verbinden met andere werken van deze kunstenaar? Kun je
het werk van verbinden aan andere kunstenaars van vandaag de dag?
Wat beweer je?
Denk je dat de achtergrond van deze kunstenaar – wie is het – je iets kan
vertellen hoe en waarom het werk is gemaakt, of waar het over gaat?
Waarom heeft de kunstenaar het werk mogen maken?
Wat zal iemand die het niet met je eens is, (kunnen) zeggen?
Wat is een alternatief?
Heeft het kunstwerk hier altijd gestaan? Vanaf wanneer en wat is bekend van die
tijd?
Is er een bepaald perspectief op van toepassing?
Wat zouden wij in plaats daarvan kunnen beweren?
Begrijp ik je goed?
Als jij de collectie, tentoonstelling mag samenstellen: wat voor veranderingen
breng je dan aan en waarom?
Al wat je zegt hangt af van het idee dat…
Waardoor zou het werk beïnvloed kunnen zijn (stijl, esthetische regels, verhaal of
genre,…)?
Behoort het werk tot een bepaalde kunsthistorische of culturele traditie?
Hoe zijn de vormelementen ten opzichte van elkaar geplaatst?
Is het altijd het geval?
Wat is denk je het verhaal, de boodschap die de kunstenaar wil overbrengen met
dit werk?
Wanneer zou je bewering niet juist zijn?
Wat maakt dat iemand tot deze aanname komt?
Waarop is je gedachte gebaseerd?
Wat is de invloed van jouw positie (letterlijk én figuurlijk) op jouw indruk over het
werk?
Zet het werk je aan om jezelf vragen te stellen over jouw kijk op kunst en de
wereld?
Hoe kan iemand weten dat het zo is?
Heeft het kunstwerk naar hou idee politieke, maatschappelijke, symbolische of
morele betekenis?
Wat zou jij zeggen tegen iemand die zegt…?
Vertel ons meer over hoe dat in zijn werk gaat?
Is de functie, rol, werking van het werk verandert in de tijd?
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Wat is denk je de inspiratiebron geweest voor de kunstenaar om deze sculptuur te
maken?
Wanneer je dat zegt, dan houdt dat in dat…?
Als dat zou gebeuren, hoe kunnen we ontdekken in hoeverre dat zo is?
Als dat zou gebeuren, wat nog meer gebeurd er dan als een gevolg ervan? Hoe
komt dat zo?
Wat voor effect zal dat hebben?
Weet je zeker dat dat gaat gebeuren of is het een mogelijkheid?
Wat is kunst?
Nu je het werk ziet: op wat voor manier heb je je vooraf laten beïnvloeden door je
verwachtingen?
Moet kunst mooi zijn?
Heeft kunst iets te vertellen?
Moet kunst realistisch zijn?
Gaat het kunstwerk over een bepaald onderwerp, kwestie of thema?
Wat komt eerder: het kunstwerk of het idee?
Is kunst een voorwerp of proces?
Kan kunst de maatschappij (een beetje) veranderen?
Wat zijn jouw reacties op het werk?
Wat is het eerste woord dat bij je opkomt bij het zien?
Doet het je ergens aan denken?
Waar staat het? Is er samenhang met de omgeving?
Hoe groot is het? Welk effect heeft de schaal op het kunstwerk en op onze
verhouding ermee? Voel je jezelf er groot bij of klein? Maakt het je bewust van je
lichaam op een bepaalde manier?

Deze route vertrekt primair vanuit het perspectief van de kunstconsument. 76

76

Een soortgelijke route wordt blijkbaar ook gehanteerd door The National Gallery in Londen, waar we een gastles hebben bijgewoond
tijdens de ABV/Londenreis 2014 (22 april – 26 april).
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Kunst-zinnig in –Zicht Bijlage 2
Tussen alle items die van invloed zijn op het kijken, het lezen en beleven van kunst zijn
interactieve relaties. (Deze zijn complex en voor de overzichtelijkheid niet aangegeven).
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Hoofdstuk III
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III Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers

In dit hoofdstuk focus ik verder in op kunsteducatie.
In
hoofdstuk I ligt de benadering meer op de positionering van de
Openbare
Kunst
Veldhoven
binnen
de
Nederlandse
Beeldhouwkunst, de samenhang met het meer collectief
ingevulde begrip engagement en het belang van openbare kunst
bij de gratie van haar bestaanswaarde. Hoofdstuk II staat stil bij
aspecten die een rol spelen in het komen tot een esthetische dan
wel artistieke ervaring en die daarmee van invloed zijn op het
waarderen van kunst. In dit hoofdstuk III stip ik enerzijds de
kerndoelen van het kunstonderwijs aan als onderdeel van
cultuuronderwijs en verken de verschillende benaderingen en
opbrengsten van ‘ leren leren ’ voor het domein kunst- en
cultuuronderwijs. Ook dit levert bouwstenen op die bijdragen
aan waardering van kunst- en cultuur. In hoofdstuk I zijn de
beeldbeschouwende beschrijvingen van een 10-tal objecten in
de openbare ruimte van Veldhoven opgenomen. Dit hoofdstuk
bevat vanaf bijlage 4 bijhorende werkvormen. Onderliggend is
een open format dat binnen alle verkende benaderingen
toepasbaar is. (Bijlage 3) Volop ruimte voor differentiatie.
Kerndoelen Kunst in en Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs in onderbouw en bovenbouw HAVO / VWO
Onderbouw
Het onderwijs in de onderbouw is omkaderd met 58 kerndoelen, 77met
richting leerling als verbindende karakteristieken:
 leert actief en in toenemende mate zelfstandig;
 leert samen met anderen;
 leert in samenhang;
 oriënteert zich;
 leert in een uitdagende, veilige en gezonde omgeving;
 leert in een doorlopende leerlijn78.
Doel van cultuureducatie volgens Visiebrief 'Cultuur Beweegt’
(Ministerie)
Receptie:
het verwerven van kennis over kunst, media en erfgoed
en daarmee het ontwikkelen van interesse voor kunst en
77

De kerndoelen, eindtermen en leerlijnen maken geen deel uit van het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. SLO Tule en het
Leerplan Beeldend van VONKC zijn vakgericht samengesteld door vakdeskundigen. Het theoretische kader van CiS biedt een breder
kader en vormt een fundament bij het onderbouwen van leerlijnen en doelen.
78
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/kunst-en-cultuur/leergebied-kunst-encultuur/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_kunst_en_cultuur_po-havo_vwo__001/ Geraadpleegd 26 maart 2014.
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het ontwikkelen van cultuurhistorisch besef via
authentieke objecten.
Productie en creativiteit: het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en
daarmee het verbeeldingsvermogen en vermogen
innovatie.
Reflectie:
het ontwikkelen van een eigen voorkeur en het eigen
talent (het ontwikkelen van zelfinzicht) en het
ontwikkelen van inlevingsvermogen, vermogen tot
reflectie op de samenleving en een gezamenlijk
referentiekader (cultuur verbindt en heeft een
socialiserende functie)
Kerndoelen kunst in en cultuur (SLO/ HBO-Raad) en kunst en
openbare ruimte HAVO-VWO
48. onderzoeken;(oriënteren; omzetten; visualiseren; ontwerpen;
vormgeven;
construeren;
combineren;
produceren;
toepassen;
interioriseren;)
49. presenteren; (communiceren; argumenteren; discussiëren; feedback
geven; organiseren; overdragen; publiceren; respecteren;)
50. beschouwen; (openstellen; confronteren; ervaren; beleven;
exploreren; benoemen; personaliseren; experimenteren;)
51. verslagleggen; (plannen; documenteren; structureren; relateren;
refereren; integreren;)
52. reflecteren; (analyseren; bewust-zijn; positie innemen; beoordelen;
verbinden; oplossen; samenwerken; inspireren;)

Welke vrijheid benutten scholen bij het invullen van het curriculum? Voor
zover de mogelijkheden, want de eisen voor het receptieve en ook
reflectieve deel van het examenprogramma wat betreft kerndoelen en
eindtermen liggen redelijk strak.

[Uit de actualiteit] 17-03-201479
Ministerie OCW installeert Vernieuwingscommissie CKV
UTRECHT - Op donderdag 6 maart is de ‘Vernieuwingscommissie CKV
(Culturele en kunstzinnige vorming) ‘ geïnstalleerd. De commissie onder
leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw
examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw
van havo en vwo. Uitgangspunten bij de opdracht zijn:
 meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te
geven.
79

Voor het komende schooljaar, 2014-2015 blijft wettelijk gezien alles bij het oude. Dit geldt voor de eindtermen, het aantal uren
studielast, de examenregels die voor CKV en Kunst Algemeen gelden als ook voor de bevoegdheidseisen. Nu is nog niet duidelijk hoe de
situatie hierna is. De Vernieuwingscommissie CKV komt in augustus met de aanbevelingen voor het werkveld. OCW dient deze vast te
stellen.
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een kwaliteitsimpuls voor het vak.
 een duidelijke stofomschrijving van het domein Kennis van kunst en
cultuur.
 meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en
cultuuronderwijs.
Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een
cijfer dient te worden afgesloten.
Het advies zal kort na de zomer
worden voorgelegd aan het veld en begin november worden aangeboden
aan de staatssecretaris.


Kader Kunst in en Cultuuronderwijs
Cultuur in de Spiegel: mensen vormen zichzelf een wereldbeeld
De theorie over cultuur en cultureel zelfbewustzijn - die het kader vormt
van Cultuur in de Spiegel - is een constructivistische theorie. In die zin dat
de theorie veronderstelt dat mensen hun eigen wereldbeeld construeren.
Dit proces is deels sociaal (sociaal constructivisme) en deels individueel.
Het wordt bovendien bepaald door een aantal structurele eigenschappen.
Door het verschil tussen het geheugen en de actualiteit, door ontwikkeling
van kritische basisvaardigheden, door de logica van de ontwikkeling en
intermediërende media.
Volgens CiS verloopt cultuur als proces volgens een vaste volgorde die
begint met de waarneming.
• waarnemen;
• interpreteren;
• conceptualiseren;
• analyseren.
Het een kan niet zonder het ander en er zijn dan
ook altijd vaardigheden mee gemoeid op ál deze
aspecten.
Deze
vaardigheden
zijn
in
kunstonderwijs direct gerelateerd aan kunst.
Volgens Barend van Heusden is kunstonderwijs
een combinatie van aandacht voor:
•
de wijze van tot stand komen (verbeelding);
Het adequaat leren verbeelden van de ervaring in kunst in de brede
betekenis. Dat vraagt om bewegingsvrijheid. Het gaat in
kunstonderwijs dan ook niet
om het doorgronden van een
omschreven canon. Creativiteitsontwikkeling raakt cultuuronderwijs,
zeker als aspect van verbeelding en omdat het ook direct de functie
van kunst raakt als ingrediënt van zelfbewustzijn (voor een
begripsomschrijving zie bijlage 1).
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•

de functie van kunst (zelfbewustzijn, reflectie op bewustzijn en
ervaring);
•
het middel van overdracht (het medium).
Binnen de theorie van Cultuur in de Spiegel komt cultuur tot uitdrukking
door:
 taal;
 lichaam;
 voorwerpen;
 grafische vormen;
 interactie met anderen;
 cultureel (zelf)bewustzijn. Dit vormt het hart van cultuuronderwijs.
De theorie van Cultuur in de Spiegel is niet voorbehouden aan sec het vak
CKV, dat kán, en is in volle wasdom vakoverstijgend. CiS is een
theoretisch kader en is met de bovengenoemde vier basisvaardigheden
(waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren) niét bedoeld als
didactiek of lesvolgorde.
Tags: nieuwe vormen ontwikkelen – vruchten van verbeelding –
verbeelden van zelfbewustzijn - aanpassen - alternatieven - sensorisch –
motorisch - dragers – taal – grafisch - receptief- metacognitie –
convergeren – divergeren – differentiëren -

Ontwikkelingen in kunsteducatie integreren: flexpertise
docenten
Binnen kunst in en cultuur wordt veel met thema’s gewerkt. Dit leidt niet
per definitie tot meer samenhang in de lesstof. Ook tijdens de OMObijeenkomst ‘Noodzakelijk Creatief’ van 20 februari jongstleden blijkt dat
scholen veelal voor zichzelf het wiel aan het uitvinden zijn en worstelen
met de vraag: ‘Hoe samenhangend onderwijs te bieden, dat leerlingen
aanspreekt, zonder daarbij het eigen vakgebied uit te hollen?” De
aanwezige beeldende docenten vinden basiskennis op het gebied van
technieken en beeldelementen bij leerlingen essentieel. De docenten
buigen zich niet alleen over het samenstellen van nieuw onderwijsaanbod,
maar ook over de vraag hoe aandacht te geven aan elementaire
vaardigheden van hun vakgebied. Invoelbaar ook naar mijn idee, want
wie goed specifieke vakvaardigheden beheerst, verruimt zijn
mogelijkheden om uitdrukking te geven aan een ervaring (en dus ook aan
cultureel (zelf)bewustzijn). Je bagage om uit te drukken wat je bedoelt
vergroot.
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Terugkerend naar de samenhang, lijkt begeleiding van docenten uit de
verschillende vakgebieden bij het aanbrengen van samenhang geen
overbodige luxe. Ook tijdens het begeleidingstraject van het
uitvoeringsplan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ door de Rijksuniversiteit
Groningen blijkt dat er bij docenten, directies van scholen en hun partners
uit het culturele veld er enerzijds een gebrek bestaat aan (grondslagen
van / voor) kennis en mede daardoor anderzijds een sterke behoefte aan
een
inhoudelijk
theoretische
(na)scholing
over
cultuur
en
cultuuronderwijs. (4)
Een vraag hierbij is: “Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen in de kunst en
kunsteducatie integreren 80 en welke rol kan praktijkkennis spelen?
Temeer daar een bepaalde kunstopvatting of kunstpraktijk steeds meer
verbonden raakt met een bepaalde didactiek!
De meeste scholen zitten nu tussen een basispakket bieden en komen tot
een integraal beleid op basis van leerlijnen in; al dan niet vakoverstijgend. De sociale wetenschappen hebben recentelijk een groot aantal
verschillende kunstgebaseerde benaderingen van leren opgeleverd,
waarin de visuele component aan kracht wint ten opzichte van de
cognitieve.
(Zie bovenstaande in relatie tot hoofdstuk II).
Stadia en graduele volgorde steeds minder aanhang in concepten
van leren
Het (vernieuwde) model van Bloom en de zogenoemde Leerpiramide zijn
beide illustrerende modellen als basis voor didactiek. Beide ondervinden
(nog) erg veel aanhang en zijn tegelijkertijd allebei inmiddels door gebrek
aan bewijzend onderzoek arbitrair omwille van enerzijds het opvolgende
karakter van stadia en anderzijds de ´beweerde´ graduele waardering.

80

Het begrip integratie is diffuus. Integratie van kunstvakken in het curriculum kan dus verschillende vormen aannemen. Een

onderscheid is dat tussen op inhoud gerichte integratie (vaak via een thematische aanpak) en een vaardigheidsgerichte integratie
(meer procedureel, gericht op breed toepasbare vormen van probleem oplossen). Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen
integratie van kunstvakken onderling en integratie van kunstvakken met andere vakgebieden. Bij de integratie van kunstvakken
onderling kan het accent liggen op verbinding via inhoudelijk thema’s, maar ook op het gezamenlijk bereiken van affectieve doelen en
het gericht zijn op gezamenlijke producties. Bij integratie van kunstvakken met andere leergebieden kan het slechts gaan om kunst als
illustratie en hulpmiddel. Dat is de meest zwakke vorm van integratie. Verdergaande integratie beschouwt kunst als gelijkwaardige
bijdrage in een inhoudelijk-thematische benadering of kunst als medium voor een cognitieve benadering, gericht op denkprocessen en
denkvaardigheden. Sommige auteurs leggen nog andere accenten, zoals integratie als samenwerking tussen personen. De meningen
over de wenselijkheid van verschillende vormen van integratie van (kunst)vakken zijn dus verbonden met bredere onderwijsvisies en
achterliggende metaforen. Die visies kennen vaak al een lange traditie.
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Ik betwijfel of enig model ooit kan beweren dat er een generieke volgorde
is van effectieve leeractiviteiten
en / of leereffecten gezien de
complexiteit van ´ leren leren´.

Bewijskracht leereffecten (kunsteducatieve) leertheorieën
mager
Er vindt onderzoek plaats naar het ‘hoe’ van verschillende leertheorieën
en docentcompetenties binnen kunsteducatie en eveneens naar het ‘wat’.
Veelal in gescheiden onderzoek. (13)
Wat betreft kunsteducatie is de overheersende gedachte dat het in eerste
instantie zou moeten gaan om intrinsieke en niet om extrinsieke doelen.
Wat zijn dan die intrinsieke doelen? En als er al consensus over is: “Hoe

stel je dan vast of je er daadwerkelijk aan werkt, hoe je er het beste aan
werkt, welke voorwaarden helpend zijn en wat je bereikt? Vragen die
momenteel nog open liggen (1). Want er is in Nederland niet veel
vakdidactisch evidence based onderzoek naar CKV en de Kunstvakken
beschikbaar. Ook internationaal is het onderzoek naar specifieke
kunstvakvaardigheden beperkt, zo constateren Winner, Goldstein, &
Vincent-Lancrin (2013) recent.

De aandacht in onderzoeken is tot voor kort
vooral gericht op het
aspect van cultuurdeelname (via vouchers en
cultuurkaart); de beleving
van cultuur door leerlingen
en het cultuurbeleid, zowel
op landelijk lokaal en
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schoolniveau.
Deze onderzoeken geven echter in beperkte mate inzicht in specifieke
vakdidactische verbeterpunten met betrekking tot de lesinvulling van
cultuur in en kunst. (4,9)

Verwantschap Cultuur in de Spiegel met benaderingen van leren

Groei door groei
De ene benadering van leren gaat meer uit van leerstofgericht, een
andere meer van leerlinggericht. Alle benaderingen gaan uit van het
gegeven dat een kind dat een toename ervaart in zijn leerprestaties
positiever over zichzelf oordeelt (zelfwaardering, zie begrippenlijst), aan
motivatie wint en zich competenter voelt (vergroting locus of control)
(Seligman, 1995). Zaken als zelfbeeld, motivatie, inzet, zelfwaardering,
autonomie, competentiebeleving81 en emotioneel welbevinden zijn in
beperkte mate direct beïnvloedbaar, al zijn het vaak zeer belangrijke
neveneffecten van uitdagingen aangaan, succes hebben en frustraties
overwinnen! Het ene hoeft niet ‘op orde’ te zijn voor aan het andere kan
worden gewerkt!

De mate waarin iemand het gevoel heeft dat het eigen handelen er toe doet, dat je greep hebt op
situaties waarin je gewoonlijk verkeert en adequaat kunt inspelen op de eisen die aan je worden
gesteld in het leven dat je leidt.
81
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Kennis is aanwezig ´buiten´ de leerling

Ob

Theorie

De leerling
construeert de
kennis

Aut
van kennisverwerving

Kennis
aangereikt,
Beetje bij
beetje

Benaderingen van leren

Ont

Aut
Art

Alle kennis geconstrueerd door de leerling

[Illustratie ontleent aan Hein: http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.html]

Observerend leren
Dit is een vorm van leren in de overgang van behavioristisch naar
cognitief leren, waarbij nieuwe reacties worden verworven nadat het
gedrag van anderen en de gevolgen van dit gedrag zijn
waargenomen. Veel leerlingen hebben behoefte aan actieve
instructie en responsieve begeleiding van de leerkracht. Werken
vanuit meerdere invalshoeken verhoogt de trefkans, zoals ook blijkt
uit een oud Chinees spreekwoord: “Als ik hoor dan vergeet ik, als ik
zie dan onthoud ik, als ik doe dan begrijp ik”. Observatie en
modelleren 82 zijn zo oud als de weg naar Methusalem. Dat wil
overigens niet zeggen dat de werkwijzen gedateerd zijn: digitale
middelen zijn juist uitstekend inzetbaar binnen observerend leren.
Aandacht voor het proces, opslag in het geheugen, reproductie en
motiverende effecten (de kracht van het model) dragen bij aan het
leerproces. Op imitatie kan zelfregulatie volgen. Via behavior
rehearsal en shaping (vormen van operante conditionering) wordt
82

Modeling: leren van voorbeeldgedrag dat een ander geeft om dit vervolgens door imitatie en oefenen
ook zelf te kunnen toepassen.
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aandacht besteed aan wat het kind zegt, maar ook aan de manier
waarop, waarbij niet alleen verbale maar ook de non verbale
expressie is betrokken. De contingenties (sociale versterkers)
betreffen onder meer actief luisteren, bemoedigende en
stimulerende opmerkingen van de leraar / begeleider én – heel
belangrijk - de positieve reacties van betrokken medeleerlingen.
Groenendijk legt vast dat vragen en opdrachten voor gericht
observeren nieuwe ideeën en varianten genereren in het creatieve
proces van de betreffende leerling en ook positief uitwerkt op het
creatieve proces zelf. Observerend leren is onder meer ontleend aan
Bandura. Observatie biedt ook een grondslag voor het interpreteren
van (de waarschijnlijkheid van) de werkelijkheid: ´Alle raven zijn
zwart`. (1)

Mijn ervaring is dat observatie zeker een krachtig instrument kan zijn
binnen Beeldende Vorming doordat het onderzoek kan stimuleren
(zorgvuldig kijken wat er gebeurt) en bewustwording van het eigen
handelen op een laagdrempelige en ´veilige´ manier in gang kan zetten.
Op eigentijdse wijze gefaciliteerd een waardige partner in de didactische
mix.
Je zou deze theorie in het model linksboven kunnen plaatsen neigend
naar de middenlijn ten opzichte van de rechterbovenhoek.

Ontwikkelingsgericht leren (OGO)
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) gaat nadrukkelijk uit van het
gedachtengoed van Lev Vygotsky, in het bijzonder zijn begrip ‘zone
van naaste ontwikkeling’. Mentale denkhandelingen krijgen vorm
door middel van interactie, uitwisseling en dialoog met anderen in
de omgeving. Tijdens dit proces vinden een viertal processen plaats:
• interiorisatie, • principe van de zone van naastbije ontwikkeling, •
de centrale rol die de volwassene – binnen het onderwijs de
docenten – spelen
die als het ware de leerling loodsen in
ontwikkeling en tempo én • het uitgangspunt dat vergelijkenconcluderen-ophalen van kennis et cetera in aanzet tot stand komen
door sociale communicatie. Daarbinnen vindt betekenistoekenning
plaats. Nadrukkelijk aandacht voor het semiotisch-cognitieve kader.
Bijvoorbeeld: het hardop beschouwend ontleden van twee
afbeeldingen in verhouding tot elkaar, levert na afloop van de
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handeling een nieuw begrip op van kijken, waarmee een
veranderende basis wordt gelegd voor een volgende beschouwing.
Als leraar wil je een zodanige verbinding met de schoolsituatie
creëren, dat een leerling bereid en in staat is aan de eigen
ontwikkeling en toekomst te werken. “Hoe kan ik helpen bij
selfmanagement? ” Belangrijk is dat een leerling (gaat inzien) inziet
dat het niet zozeer de leraar is, maar dat deze het vooral zélf is die
het eigen gedrag en leerprestaties kan beïnvloeden! “Hoe kan ik

‘leren leren’?”

De theorie biedt ruimte voor sociale aspecten van leren in de vorm
van didactische werkvormen. Het principe van naastbije
ontwikkeling ligt ten grondslag aan ‘nudging’. Amerikaanse
gedragseconoom Richard Thaler en politicoloog Cass Sunstein
houden in hun recent verschenen boek Nudge een pleidooi om het
gedrag van mensen zodanig te beïnvloeden dat ze langer, gezonder
en beter leven, met behoud van hun eigen vrijheid. Het
achterliggende principe is: stel een sociale norm. Bijvoorbeeld in en
met de klas: “De klas is een bron van talenten, neem naar elkaar

een ondersteunende en onderzoekende houding aan om deze tot
bloei te laten komen, kortom: we helpen elkaar”.
Hierbij

gebruikmakend van sociale vergelijkingen, een type herstructurering
waarbij de betrokkene vergelijkingen maakt tussen zichzelf en
anderen in soortgelijke situaties. In de klas vergelijken kinderen zich
voortdurend met elkaar (en ook als leraar vergelijk je de kinderen
onbewust vaak met elkaar). Opwaartse vergelijking: vergelijking
tussen de eigen situatie en die van anderen in een soortgelijke
situatie die een effectievere wijze van coping hebben; het doel is om
van die ander te leren. Neerwaartse sociale vergelijking: vergelijking
met anderen die slechter af zijn in een soortgelijke situatie: het
gevolg is dat iemand een positiever perspectief op de eigen situatie
krijgt. Nudge betekent letterlijk een duwtje met de ellenboog, in de
goede richting welteverstaan. Nét dat duwtje dat maakt dat je iets
meer aankunt dan voor het situationele leermoment. ‘Libertair
paternalisme’ noemen Thaler en Sunstein dat.

Je zou deze theorie rechtsonder naar de middenlijn kunnen plaatsen.
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Authentieke cultuureducatie
Het onderwijskundige en didactische
concept ‘authentieke cultuureducatie’ en
CiS bijten elkaar niet. Aansluiten op wat
en hoe kinderen willen leren, aansluiten
op hun behoeften, vertaalt CiS als
‘aansluiting bij de cultuur van leerlingen
(bij hun herinnering en op de
actualiteit)’. Je zou dit als vergelijkbare
uitgangspunten
kunnen
zien.
Kunstonderwijs en cultuuronderwijs
worden in die zin door de leerling zelf
gevoeld als van toegevoegde waarde:
het doet ertoe voor hen. Ze voelen zich intrinsiek gemotiveerd 83.
Authentieke kunsteducatie legt sterke nadruk op de buitenschoolse
ervaring en een sterke connectie met het ervaringen opdoen met de
professionele kunst. Leren in reallife − situaties en omgevingen.
Rechtstreeks ontleent aan de handelingspsychologie. Onderwijs
maakt de verschijnselen begrijpelijk, de echte wereld is de
omgeving waar ze met de verschijnselen kennismaken. Vertrekpunt
vormen de verschillen in individuen, niet alleen wat betreft
begaafdheid. De visie van het kind is net zo belangrijk als die van de
docent. Kritische parameters zijn: een productieve leeromgeving
(veel doen!), eigen initiatief en een groot beroep op vaardigheden,
volledige en volwaardige opdrachten, waar de leerling zichzelf een
weg in zoekt in interactie met medeleerlingen. Authentiek leren kent
een constructivistisch uitgangspunt. 84 Een en ander is afhankelijk
van of de leerling / het kind – met hulp - in staat is om: de eigen
cognities onder de loep te nemen, de eigen gevoelens te herkennen
en te benoemen, zich te ontspannen, zich doelen te stellen; over
hulpbronnen beschikt en over competenties om deze te bereiken.
De leerling is actief betrokken bij het werken aan de verbetering van
de eigen vaardigheden en het zoeken naar oplossingen door het

Het verlangen om een activiteit te beginnen vanwege de activiteit zelf en niet vanwege een externe
consequentie, zoals bijvoorbeeld een beloning.
84
De gedachte: leren is eigenlijk alleen maar mogelijk wanneer de leerling zelf actief construerend bezig is met
zijn leerstof. Uniek voor ieder kind, omdat ieder kind met de voor hem unieke bestaande en ooit eerder – in een
voor de persoon unieke ervaringscontext - geconstrueerde representaties een koppeling maakt naar nieuwe
representaties. Iedereen maakt daarbij op eigen wijze gebruik van wat hij al weet en kan. Reflectie is van belang
voor toenemend inzicht in het leggen van de persoonlijke verbanden. Op basis van zelfonderzoek ontwikkelt de
leerling bewust een manier van leren die voor hem passend is op dat moment. Reflectie op de verschillende
ervaringen en de daarin voorkomende verschillen en overeenkomsten , het vergelijken van verschillende
situationele contexten en domeinen, geeft richting aan meer flexibiliteit en vertaalslag in andersoortige
settingen. Transfer vindt niet vanzelf plaats van de ene context naar de andere, daarvoor is het nodig om de
leerervaring te decontextualiseren.
83

143

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

aanreiken van self-managementstrategieën. De ‘theorie of mind ’85
(Premack & Woodruff, 1978), herkent het kind zich zelf en is het in
staat zijn eigen handelen adequaat af te stemmen op zijn omgeving.
Vooral
feedback
op
zelfregulering
is
een
krachtige.
Metavaardigheden die helpen om het eigen functioneren in te
schatten. Het verwijst naar autonomie, zelfsturing, zelfevaluatie en
zelfdiscipline. (10)

Misschien kun je zeggen dat de unieke, subjectieve representatieve van
de werkelijkheid gebaseerd is op het manifest maken van hetgeen de
persoon in feite al tot zich heeft genomen en in mindere mate tot stand
komt door overdracht van kennis als bestanddeel van het construeren van
een nieuwe werkelijkheid.
Met de bijpassende didactiek zal niet ieder kind uit de voeten kunnen
vanwege (niet uitputtend) het open karakter, een groot beroep op de
zelf-structurerende vaardigheden en intrinsieke motivatie en behoefte aan
geleide in-oefening voor een aantal technieken.
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen. Waarbij CiS zich dichter
tegen de mediaan begeeft dan het authentieke leren.

Art-Based Thinking
In haar representatieve vorm heeft kunst het als geen ander
medium in zich om de emotionele aspecten van het sociaal
maatschappelijke leven te communiceren. In die zin kan kunst
worden uitgebaat om kritische bewustwording en een alert geweten
te mobiliseren. Denk hierbij aan genderproblematiek, grensoverschrijdend gedrag, ongelijkwaardige verhoudingen in een
maatschappij, religie gebonden vraagstellingen, inlevingsvermogen
naar mensen met een beperking
of aandoening, etnischnationalistische gevoeligheden en het aankaarten van dominante
ideologieën. En de interactie tussen dergelijke issues. Daar waar
identiteiten in het geding zijn. Art−based denken kan worden
ingezet om de thematiek ‘stem’ te geven en dialoog op gang te
Besef dat anderen opvattingen, emoties en verlangens kunnen hebben die verschillen van die van
jezelf en dat de geestestoestand van die ander van invloed kan zijn op diens gedrag. Door deze theorie
wordt empathie voor anderen vergemakkelijkt, teleurstelling mogelijk gemaakt en de kans verhoogd dat
je je een juist oordeel vormt over iemand als het er op aan komt. Begrip voor het feit dat anderen de
wereld mogelijk op verschillende wijze waarnemen dan jezelf.
85
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brengen, wat een kritische factor is voor cultureel begrip. Juist het
toegankelijke representatieve niveau als startpunt vormt een
krachtig aspect in het aanspreken van mensen, zo is de gedachte
binnen deze stroming, juist door het minimaliseren van vakjargon,
en andere (soms ook elitaire) drempels. Een holistische benadering
die uitnodigt om onderzoeksvragen in een geheel nieuwe richting te
stellen, überhaupt nieuwe vragen te stellen en een nieuwe – niet
academisch geschoolde – doelgroep aan te boren. In het verlengde
hiervan ligt het accent op bewustwordings− en zingevingsprocessen, niet op vastgestelde facts en figures. De drie hoofdvragen zijn: “Wat voel je bij het kunstwerk?”, “Wat roep het

kunstwerk bij je op of bewerkstelligt het?”, “Wat maakt het werk je
duidelijk?” Een verschuiving van “Is dit adequaat kunstbeschouwend onderzoek?” naar “Wat levert kunstbeschouwend onderzoek
op?” (9)
Leren door Kunst avant la lettre
Jeroen Lutters 86 is in Nederland voorloper van een specifieke vorm
van Art−Based Learning en hij vult dat in door als startpunt op
voorhand een eigen leervraag te formuleren gebaseerd op een voor
jou dringend issue. Nú en op dít moment, de actualiteitswaarde is
belangrijk. Vervolgens kom je op basis van het beleven van een
kunstwerk tot nieuwe invalshoeken voor de aanpak van de
vraagstelling. Aan de startvraag wordt intuïtief een kunstwerk
gekoppeld. Een object dat iets afwijkends in zich heeft zal sneller
triggeren. Onbekende gedachten worden gemobiliseerd. De
werkwijze vraagt om eerlijkheid en openheid naar jezelf. Luisteren
naar de eigen stem. De startvraag laat je vervolgens los.
Levenservaring brengt je bij ‘het waarom’. Het kunstwerk dient als
drager om je in een andere realiteit te brengen. Het kunstwerk kan
dan ook worden losgelaten. Associaties nemen het over. Het gaat
om ‘in the box denken’. Optimaal profijt van alle indrukken die je in
je leven hebt opgedaan, om die aan te wenden voor een nieuwe
aanpak van vraagstellingen. De stappen wel monitoren om te zien
waar je wijze van denken vandaan komt en hoe deze tot stand
komt. De vraagstelling is een beginpunt, maar het gaat om het
nadenken over je denken.

86

Lezing Jeroen Lutters, OMO Eindhoven, bijgewoond op 20 januari 2014. Om een indruk te geven:
http://www.vimeo.com/61785674 Geraadpleegd op 2 april 2014.
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Ook Smitskamp maakt melding van het onbewuste dat in het
kunstkijken een rol speelt in de vorm van emoties, opgeslagen
impressies en associaties. (Zie ook pagina 5 in hoofdstuk II)
Lutters maakt hierbij gebruik van het U-model van Peter Senge 87.
De beweging is van linksboven naar beneden. De eerste fase is die
van gewaarworden. Hierbij is de aandacht gevestigd op het
doorbreken van routineuze wijzen van denken, waarbij vaste kaders
van denken worden losgemaakt. Om met een meer onbevangen blik
te kijken naar het hier en nu door nadrukkelijke observatie. Een
mindfull kijken zogezegd. Controle, focus op het probleem en het
rationele denken – vooral het veelvuldige oorzaak-gevolg-denken –
loslaten. Ruimte bieden voor gevoelens, emoties, het innerlijke
weten, opgebouwd door ervaringen door de tijd. Vormen van
combinaties en aanpassingen, waardoor nieuwe mogelijkheden
oplossingen ontstaan en nieuwe zienswijzen. Eigen nieuwe
betekenissen worden gemaakt in de fase van het waarmaken. De
beweging van het innerlijke proces van creativiteit, in een heen en
weer gaande beweging van het proces. Sterk leunend op het
concept van terugkoppeling gedijend in een sfeer van openheid en
veiligheid.
Het grotere plaatje zien, de wisselwerking tussen de delen. Een
vorm van systeem theoretisch denken.
Oppervlakkig uitwerken van een
idee
Verzamelen

87

Presenteren

Sence, P. (2004). Presence: Human purpose and the Field of the Future. Organizations and SocietyOrganizations and Society.

Sence, P. (2005). Presence: An Exploration of Profound Change in People. Organizations and SocietyOrganizations and Society.
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De leertheorie vraagt een hoge mate van bewustwording van waarden en
normen en de eigen autonomie. Ook het vertrekpunt vanuit de eigen
autonomie (onvervreemdbaar eigen) en het daarnaar terug kunnen
beargumenteren (cognitief constructivisme), is niet voor iedere leerling
weggelegd. Bewaker van de actualiteitswaarde = echt nú, is zeker een rol
voor de docent. ‘De didactiek van het moment’ zoals Jeroen het
verwoordt. Net zoals het lastig is om de begingedachte los te laten bij het
bekijken van het object.
Het gaat juist niet om het rationele denken, maar het irrationele dat het
object in je losmaakt en dat op zijn beurt niet direct op jezelf te
betrekken. Juist het afwijkende in kunst heeft het in zich je op dit spoor te
zetten. Het gevoel achternagaan is het idee.
Loskomen dus ook weer van het beeld, van het kunstwerk. Om in een
associatieve wereld de werkelijkheid van het moment anders te kunnen
gaan zien. Daarvoor gebruik je weer wel je denken. Het gaat dan niet om
´out de box denken´, maar om jezelf te dwingen ´in the box van het
gecreëerde nu´ te verblijven.
Om je deze manier van met kunst omgaan eigen te maken, is een training
als docent aan te bevelen.
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen.

Altermoderne
Belangrijkste uitgangspunt is aansluiten bij de leefwereld van de
leerling bij alle stappen en in alle beeldende aspecten van beeldende
vorming. De leerling bepaalt wat hij gaat maken, in welk medium, met
welke technieken. De leerling kiest zelf aan de hand van welke
kunstwerken hij wil leren of over welke kunstenaars hij meer wil
weten. De scoop is die van een dynamische mondiale cultuur
(intercultureel), kritisch burgerschap en ook massaproductie en de
populaire cultuur behoren tot het domein van de beeldende vorming.
De docent komt tegemoet aan de mate van sturing en richting die de
leerling aangeeft. De leerling is regisseur van zijn beeldend proces in
dialoog met de docent. ‘De docent geeft marges aan, schept

voorwaarden, probeert het werk van de leerling te verdiepen en van
een adequate context te voorzien en het boven het louter persoonlijke
te verheffen. Er wordt geen materiaalgebruik, proces of vorm
voorgeschreven’ (Klatser 2010, p. 83) Volgens Klatser draait het bij
altermoderne kunsteducatie om: ‘Het articuleren van de confrontatie
van de leerling met de veelheid aan verhalen van de multiculturele
wereld en het bedenken van gedeelde verhalen zonder een voorop

147

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

gezet einddoel.’ (Klatser 2010, p.77). Technieken worden onderwezen

op het moment dat de leerling deze nodig heeft voor zijn beeldende
proces. Door middel van vragen zicht krijgen op aanleiding, keuzes en
doelen. Vanuit werk van de leerling kunsttips aanreiken. Altermoderne
kunst gaat uit van een dynamische mondiale cultuur die wij allen delen
en (mede) vormgeven en waarin mix en verandering centraal staan.
(2)

Deze aanpak is nadrukkelijk gericht op het proces van het maken van
kunst als proces. Een gevaar van de minimale structuur en weinig houvast
in de vorm van enig curriculum is, dat een leerling makkelijk kan blijven
hangen in hetgeen hij al weet en kan. Soms heb je een push nodig om te
ontdekken dat je iets in je hebt, kunt en er voldoening uit kunt halen,
terwijl je het op voorhand niets vindt of er niets mee denkt te kunnen.
Een ander gevaar is dat een leerling gaat ‘zwemmen’ in zijn vrijheid.
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen , de mate is afhankelijk
van de begeleiding die de leerling vraagt.

Ludodidactiek
Meer ruimte voor verrassing, spel, experiment, risico, kritiek en een
veelheid aan ervaringen. Het Van Abbe en bijvoorbeeld ook het
Universiteitsmuseum Utrecht werken steeds meer met dit principe
van leren. Met een scheef oog kijken naar de game-industrie. Dat
wil niet zeggen dat de leeromgeving altijd een digitale is. Het leren
blijft het doel, de idee is dat wanneer alles wat speelser wordt en er
spelelementen worden gebruikt die in andere media aanzetten tot
motivatie, het leereffect makkelijker met minder inspanning wordt
bereikt.

Je zou deze theorie in het midden kunnen plaatsen, omdat het meer een
ondersteunende benadering is die onderdeel van alle benaderingen van
kunst- en cultuureducatie kan zijn.
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Tags: gedachten over leerprocessen en begripsvorming van leerlingen gedachten over het curriculum - gedachten over leerdoelen - gedachten
over leerlingen in het algemeen - gedachten over een specifieke klas gedachten over individuele leerlingen / een individuele – leerling - kennis
van instructietechnieken - gedachten over interactie tussen docent en
leerling(en) - eigen ervaring om kunst te leren begrijpen- mix van hoge
en lage kunst- speciale manier van denken bij het maken van kunst concept als uitgangspunt nemen- reactie uitlokken - kunst erkent door het
professionele circuit – diversiteit - context schetsen - voor en door
leerlingen – chronologisch - thematische verbanden - leren van leerlingen
centraal - raakvlakken zien met eigen leefwereld en die van kunst –
raakvlakken oude en hedendaagse kunst - zo breed mogelijk denken in
het creatieve proces – niet meteen deur dichtgooien voor wat in eerste
instantie ontoegankelijk lijkt - omgaan met ambivalentie - afstappen van
conventionele invulling opdrachten - niet te veel invullen, maar wel
genoeg zeggen - stimuleren in oordeelsvermogen VERBINDING KERNDOELEN EN BENADERINGEN VAN KUNST- EN
CULTUUREDUCATIE
Kansen pakken, kansen geven
Wijs vind ik de conclusie van Folkert Haanstra (Folkert, Grenzen aan
samenhang, p 58): “De praktijk laat zien dat de verleiding bestaat om

kunstzinnige activiteiten alleen als middel in te zetten. Mijn persoonlijke
ideaal van authentieke kunsteducatie vraagt om betekenisvol en
levensecht onderwijs. Vakoverstijging en thematisch onderwijs zijn
middelen daartoe. Maar dat mag niet ten koste gaan van noodzakelijke,
voorwaardelijke kennis en vaardigheden op het gebied van vakinhoud.
Het is juist in de confrontatie met authentieke problemen dat de noodzaak
om die kennis en vaardigheden betekenis krijgt. Dat is wat anders dan het
leren beheersen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als doel op
zich”

Aansluitend bij de opmerking van Folkert Haanstra, grijp ik terug op de
kerndoelen van Kunst in en Cultuuronderwijs waarmee ik dit hoofdstuk
begin. Bij de (eclectische) keuze uit de vigerende kunst- en
cultuureducatieve benaderingen twee aandachtspunten:
 Metacognitief: welk kunstvraagstuk of cultureel onderwerp staat
centraal? Op welk aspect wordt (in dit project of deze activiteit)
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gereflecteerd? Welke basisvaardigheden (vormen van zelfwaarneming,
zelfverbeelding, zelfconceptualisering of zelfanalyse) worden ingezet?
Zet de leerling de basisvaardigheden receptief in (meemaken),
productief (maken) of reflectief? Hoe passen leerlingen het medium toe
om zich uit te drukken? Welke wijze van reflecteren sluit aan bij de
leerling? Op welke basisvaardigheid ligt de nadruk?
 Aansluiting en samenhang: wat betekent het gekozen onderwerp voor
leerlingen / een leerling en wat weten zij / weet deze (al) van dit
onderwerp? Is rekening gehouden met persoonlijke capaciteiten én
ambities?
Bijlage 2.
Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING kunst- en
cultuuronderwijs
 Creëren van een positieve modus versterkt de beleving en inspireert.
 Betrekken van alledaagse activiteiten.
 Op individueel niveau rekening houden met: zelfbewustzijn,
mediavaardigheden, beeldende vaardigheden.
 Onderscheid maken tussen de vaardighe(i)d(en) waarop bij de leerling
een beroep wordt gedaan en de vaardighe(i)d(en) waarop de
leerlingen reflecteren.
 Steeds verduidelijken wat een leerling van een leertaak / leeractiviteit
kan opsteken. Toewerken naar een doel wordt prettig gevonden,
evenals afwisseling en een link met de praktijk. Door de
opdrachtformulering echt af te stemmen op wat de leerling zelf gaat
doen, wordt de opdracht voor de leerling concreter en gaat er meer
stimulans van uit.
 [Krijgen van een cijfer, zodat het vak er daadwerkelijk toe doet in de
schoolloopbaan van een leerling]
 Nadrukkelijk samen doornemen wat de leeractiviteit de leerling brengt.
 Principe van reverse mentoring toepassen: seniors leren van
juniors, leraren van leerlingen, denkers van doeners en vice versa.

Uitwerking werkvormen
Bij het samenstellen van de werkvormen bij de openbare kunst van
Veldhoven − bijlage 3 en volgende − ben ik eclectisch te werk gegaan. Ik
ben uitgegaan van het combineren van bestaande kennis, reflectief
vermogen en het reorganiseren van inzichten, interpretaties en
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perspectieven om tot nieuwe inzichten te komen. Kapstok zijn zes
denkroutines88, zie ook hoofdstuk II, p. 113 – 119:
1. bevragen en onderzoeken;
2. observeren en beschrijven;
3. vergelijken en verbinden;
4. op zoek gaan naar complexiteit;
5. verschillende standpunten ontdekken;
6. redeneren, beweringen onderbouwen met argumenten.
Deze zijn toepasbaar binnen alle bovengenoemde kunst- en
cultuureducatieve benaderingen.
Iedere uitwerking combineert theorie met praktijkopdrachten. Alle
uitwerkingen zijn opgebouwd volgend een basis format. Zie III bijlage 3,
p. 159-160. Beschrijvingen specifiek vanaf III, bijlage 4 t/m 13, p. 161200.
Enkelvoudig of multifocaal? Boom of rizoom?
De vraag die ik me steeds moet gaan stellen en eigenlijk het liefst met
bevlogen anderen is: "Wat wil ik / we op de lange termijn met jeugd,

ouderen en …. en welke rol speelt kunst (in cultuur in bredere zin) hier
dan in?". (Bijlage 2)

Niet één keer, maar keer op keer. Naar mijn indruk wordt dit (te) weinig
gedaan, waar het wel van groot belang is om de aanbevelingen en
kaders van Cultuur in de Spiegel en doorlopende leerlijn van de SLO (en
welk toekomstig kader dan ook), effectief in te bedden en uit te tillen
boven het niveau van een ‘invuloefening met projecten en inspirerende
kunstwerken’ vanuit een handen –uit-de-mouwen urgentie.
Ook een school, docententeam vormt met elkaar een cultuur. Maakt
keuzen die enerzijds zijn gestoeld op traditie zoals bijvoorbeeld een
gedeelde
levensbeschouwelijke
grondslag
en
onderwijsvisie
(zelfconceptualisering), actuele inzichten omtrent educatie en de wijze
van het geven van praktijkinvulling daaraan (zelfanalyse en
zelfverbeelding), het samenstellen en aanbieden van leermiddelen
(voorwerpen en grafisch en ‘talige’ toepassingen) en last but not least het
daadwerkelijk
onderwijzen
(lichaam,
voorwerpen, taal, grafisch). Een bewust
gehanteerd referentiekader stuurt bewust
handelen.

88

http//www.pz.harvard.edu/tc/routines.cfm geraadpleegd 21 januari 2014

151

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Ook is het goed om stil te staan bij de kernelementen van Cultuur in de
Spiegel. Het is één kader, met een cognitivistische onderbouwing. Het zet
me aan het denken: hoe werkt het kader met verschillende perspectieven
naast elkaar op cultuur in Nederland – inculturatie en enculturatie, bij het
stellen van vraagtekens bij de hiërarchische structuur in de opbouw van
vaardigheden, dialoog en consensus versus dissensus (drijfveer ook voor
vele kunstenaars!), mono-werkelijkheid dan wel meerdere standpunten
over de werkelijkheid….
Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden wat ‘legitiem’ als kunst of
cultuur wordt erkend (vigerende gedachtengoed). Aangezien deze steeds
veranderen, veranderen gedachten over het domein. Maatschappelijke
ontwikkelingen zijn dan onderwerp en legitimatie binnen het onderwijs.
Kunst in en cultuuronderwijs is in die zin naar mijn idee ook ethisch
onderwijs.
Geen enkele definitie, benadering of theorie dekt het geheel. Sommige
educatieve benaderingen - en concepten en begrippen zijn uiterst
complex. Het is nog onduidelijk hoe zij in elkaars aanwezigheid binnen
kunsteducatie (en cultuureducatie) het best tot hun recht komen.
“Wat is de relatieve effectiviteit van bepaalde soorten benaderingen van

leren voor verschillende vormen van kunst ter verkrijging van beeldende
competenties voor bepaalde leerlingen?’’

De verschillende competentiemodellen in samenhang onderbouwen is een
erg arbeidsintensieve vraagstelling. Als vraag dan ook ver buiten het
kader van deze scriptie vallend, maar naar mijn idee de moeite waard (en
eigenlijk essentieel!) om te onderzoeken door de kenniscentra.
De inrichting van het onderwijs op scholen is enigszins ook volgens de
formule one fits all. Voor elke klas geldt er één onderwijsprogramma.
Nadruk ligt op het aanbod aan de hele groep binnen de klas. Individuele
leerroutes of leerroutes voor kleine groepjes komen niet of weinig voor.
Aandacht voor individuele leerlingen is er op scholen vooral bij buitenlesactiviteiten (muziek, drama, sport). In onderzoekslijnen naar leerstijlen
is een tendens zichtbaar naar een bredere benadering van factoren die
leerstijl en leerresultaten beïnvloeden. Waaronder contextuele en
persoonskenmerken. (12) Meer hierover in hoofdstuk, IV.
Voor mezelf documenteer ik de invalshoeken, bestudeer ze en reflecteer
erop. “What’s in for me?” Zo groeit mijn bagage en deze stelt me in staat
om steeds beter uitgerust leerprocessen te doorgronden, keuzen daarin te
maken en het leer- en vormingsproces op groepsniveau of individueel te
coördineren. Want naar mijn idee gaat het om toegespitste inzet, met
differentiëren en integreren als belangrijke uitgangspunten voor
kunsteducatie. Er is geen gemiddelde doener en ook geen gemiddelde
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denker. Van belang om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en
niet te blijven hangen daarbinnen. Ik hoop dat ik de passie blijf houden
om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, uitdagingen aandurf,
‘risico’s’ durf te nemen en al groeiend in mijn vak in staat ben om met
onconventionele oplossingen te komen. Want misschien is er geen ander
vakgebied wat het in zich heeft zó te communiceren met het onbekende.
Educatie is geen eenrichtingsverkeer en niet voorbehouden aan de
inrichting docent-leerling. Naast ‘consumptie’ van kennis draait het steeds
meer om participeren in kennis, binnen instellingen en steeds vaker
binnen netwerken. Nieuwe scholen met namen als ´Digitalis´ in Almere
duiden op verandering. ´Brick & Click’ verandert al in ´Mooc & Touch´.
Differentiëren en integreren zijn relevante uitgangspunten voor de didactiek in de kunsteducatie. Bovendien kun je niet alleen leren in een
schoolomgeving; via je internetverbinding kan dat in het park of via
video-conference in je bed. Blijvend ontwikkelen in aansluiting op de
eigenaardigheden van educatie 2.0, 3.0….
Persoonlijk denk ik dat kunsteducatie aan betrokkenheid en waardering
wint wanneer deze in de ogen van de leerling zinvol is en een plaats kan
krijgen en herkenning vindt in het dagelijks leven. Vakoverstijgend
werken en een thematische invulling zijn middelen. Toch zijn een
bepaalde kennis en vaardigheden op het gebied van vakinhoud
noodzakelijk. Wat geen doel op zich is. Naar mijn idee is analytisch
denken ook niet het hoogste goed of de ultieme maat bij interpretatie en
betekenisgeving; ik denk dat het een nog veel complexer fenomeen is,
met een totaal inzet van gewaarwordingen en strategieën. Bovendien lijkt
me dat bepaalde leerlingen ook tekort doen, want analyseren en logisch
redeneren ondervindt niet binnen iedere cultuur en binnen alle milieus
gelijke waardering. Uiteindelijk lijkt me ook dat niet alles aan kunst in
woorden is te vatten en in betekenis is te benoemen.

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
(Wittgenstein).
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Stelling Cultuur in de Spiegel:
Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel zelfbewustzijn. (6) Bij cultuuronderwijs zetten leerlingen één of
meer van de volgende vaardigheden in om betekenis te geven aan menselijk denken/handelen.
Zelfwaarneming

Zelfwaardering

Zelfcontrole
Zelfverwerkelijking

Zelfconceptualisering

Zelfbewustzijn

Alle cultureel zelfbewustzijn begint bij zelfwaarneming: een leerling
herkent cultuur op basis van zijn/haar herinneringen (een ervaring
komt bijvoorbeeld overeen met iets dat hij/zij eerder heeft ervaren). De
leerling herkent beelden, geuren, smaken en geluiden.
Bijvoorbeeld: leerlingen bewegen zich geblinddoekt, op de tast, door de
het klaslokaal.
Zelfwaardering, betreft meer de affectieve afweging van het totaal wat
je over jezelf weet en denkt en in dat beeld is de betekenis die wordt
gehecht aan afzonderlijke eigenschappen afhankelijk van andere
‘delen’. Naarmate de leeftijd vordert wordt daarbij mee in ogenschouw
genomen wat dergelijke kenmerken bijdragen aan de relaties met
anderen. Het Ik-ideaal zegt iets over hoe je graag zou willen zijn.
Anderen kunnen daarin fungeren als ‘possibles selves’, door
identificatie kan de persoon iets van een ander over nemen in positieve
of negatieve zin. Zelfwaardering bevindt zich in het spanningsveld
tussen zelfbeeld , de ideeën die iemand over zichzelf heeft , en het Ik ideaal. Zit daar weinig tussen dan heeft iemand een positief zelfbeeld.
Specifieke zelfwaardering is contextgevoelig, zo is de schoolprestatie
specifiek. Algemeen belangrijk zijn de relatie met leeftijdsgenoten , de
algemene
zelfwaardering
wordt
vooral
beïnvloed
door
de
sociaalemotionele domeinen. Sociale afstand is hierin belangrijk: de
mate waarin iemand verschillen of overeenkomsten waarneemt tussen
jezelf en de ander.
Zelfcontroletechnieken geven aan het kind de mogelijkheid om te leren
van stimuli die het zichzelf toedient. Een meta-cognitieve vaardigheid.
Een leerling kan zijn/haar herinneringen ook manipuleren om de
werkelijkheid niet alleen te zien zoals die is, maar ook zoals die zou
kunnen zijn. Hiervoor gebruikt de leerling zijn/haar verbeeldingskracht.
Deze vaardigheid is dominant in de kunsten en entertainment.
Bijvoorbeeld: leerlingen maken een tekening van een ontdekkingsreis
die ze zouden willen maken.
Nu staat de herinnering in dienst van abstractie: een heleboel
afzonderlijke herinneringen worden samengevoegd tot één abstract
concept. Concepten werken alleen op basis van afspraken/conventies,
zoals bij taal het geval is.
Bijvoorbeeld: leerlingen maken een culturele reisgids over Nederland
voor buitenlandse toeristen.
Identiteit is een doorleefd ik-gevoel dat eenheid brengt in alle
belevingen. Waardoor iemand zichzelf als een eenheid ervaart. Het
belevingsaspect van continuïteit. Iemand met een sterk Ego, beschikt
over een sterk ontwikkelde mogelijkheid om afstand te nemen van
zichzelf en naar zichzelf te kijken. Het afwegings-en beslissingsproces
speelt zich af in het Ego. Gesteund door het geweten ( deel van de
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persoonlijkheid dat onze normen en waarden bevat, inclusief morele
attitudes die zijn overgenomen van ouders en maatschappij) en het Ikideaal. Naarmate je ouder wordt en vanaf je puberteit ben je
doorgaans (beter) in staat een metapositie in te nemen. Kun je (beter)
kritisch kijken naar je eigen functioneren.
Zelfinzicht
Het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten wa ar de
eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen nog
bereikt moeten worden.
Zelfsturing
Het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door doelen
te stellen en ook bij tegenslagen doorzetten.
Zelfanalyse
Bij analyse zoeken we naar abstracte structuren of patronen die aan
een bepaald cultureel fenomeen ten grondslag liggen. De leerling kijkt
naar relaties en verbanden tussen concepten.
Bijvoorbeeld: leerlingen maken een grafiek van de populairste
vakantiebestemmingen van Nederlanders en onderzoeken waardoor de
populariteit van een vakantieland bepaald wordt. Daarbij worden
begrippen als vakken integratie, interdisciplinair, multidisciplinair, maar
ook andere woorden, zoals thematisch werken, als uitwisselbare termen
gebruikt .
http://www.cultuurindespiegel.nl/3hoek/voorbeelden/voorbeeld_11

Creatief denken

Analytisch denken

Kritisch denken

Waar richt het zich op?
Gerichtheid op innovatie en vernieuwing.
Verkenningen doen in andere domeinen en
andersoortige
ideeën.
Transformeren
en
manipuleren van bronnen en ideeën, het
opschorten van oordelen, automatismen buiten
boord zetten. Lateraal denken: onorthodox en
onlogisch
denken verbroederen. Broeden en
laten sudderen. Ontspannen tot wasdom laten
komen.
Flexibel
inspelen
op
nieuwe
omstandigheden. Associëren, brainstormen en
bedenken van nieuwe originele dingen en
originele oplossingen voor problemen. Eureka!
Illuminatie. Meerdere oplossingen bedenken.
Dingen kunnen ‘zien’ terwijl ze er niet zijn. Ideeën
vormgeven. Durven nemen van risico’s in
betekenis, functie en / of vorm
Het effectief oplossen van problemen door vragen
te ontleden in kleinere delen, dwars- en
kruisverbanden leggen, in dialoog zijn met je
gedachten en bevindingen en logische conclusies
trekken. Logische ontwerpstappen.
Controleren van veronderstellingen en informatie,
het vormen en onderbouwen van een mening en
kiezen van de meest geschikte oplossing.
Verschillende soorten bronnen raadplegen en
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Metacognitivistisch denken (denken over
denken)

Motivatie

Samenwerkend vermogen

Mediavaardigheden

Communicatie vaardigheden
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interpreteren. Ideeën tegen het licht houden en
plaatsen in het werk van anderen. Terugblikken,
afstand
nemen.
Tegenspraak
herkennen,
benoemen, pareren. Oordeel vormen en stelling
nemen.
Vanuit
verschillende
invalshoeken
bekijken. Waarde toekennen. Bijsturen van het
eigen proces.
Het bewust denken over de procesvoortgang en
het eigen werk en dit beoordelen op effectiviteit.
Uit feedback informatie halen voor toekomstig
leren en om doelen bij te stellen. Keuzes in eigen
woorden beargumenteren. Kritisch naar
leerproces kijken. Kritisch naar jezelf kijken.
De wil om te weten, te kunnen en te leren.
Gebaseerd
op
eigen
behoeften,
zelf
geformuleerde doelen, beeld over eigen
vaardigheden, inclusief ideeën over beloningen en
straffen. Je wil om te … genereert energie.
Doorzettingsvermogen
en
geconcentreerde
aandacht in het proces. Passie en chemie voelen.
Samen met anderen de activiteiten richten op een
gemeenschappelijk doel en bijdragen aan het
bevorderen van een goede onderlinge sfeer. Het
gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen
en zich daarvoor zo goed mogelijk inzetten.
Ideeën aanleveren, werkprocessen in
groepsverband organiseren, feedback geven en
ontvangen. Openstaan voor mening van anderen.
Zeggingskracht, (verbeelding van) anderen
aanspreken, inspireren.
Het toepassen van digitale middelen om
informatie te vinden, te evalueren en te
gebruiken, waaronder het ontwikkelen van
producten.
Duidelijk maken in begrijpelijke taal van meningen
en ideeën van zichzelf en anderen, via vragen
stellen, luisteren en feedback geven en
ontvangen. Zelfreflectie aan anderen presenteren.
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 2: denkraam

Dynamische context van cultuur- en kunsteducatie
wie-wat-waarwanneerwaarom-hoe

waarom wil je
dit, wat wil je
ermee bereiken
en waar gaat
het echt om

alles kan

onderwerp
thema

feiten en data

probleembepaling
vraag-stelling

brainstorm
ideeën
onderzoek

doel, wensen,
uitdagingen
waaraan je wilt
werken

achtergrond,
visies,
ervaringen,
betrokkenen

focus

hoe kun je het
aanpakken, wat
brengt mogelijk
uitkomst

bepalen
wensen,
uitdaging

doel, verzamelen van vraaggegevens
verheldering

genereren
ideeën

werkt het,
benodigd-heden
beschikbaar,
binnen de
perken,
acceptabel,
aantrekkelijk

oplossingen
- verkenning

afwegen van
bijdrage, wat
nog eventueel
aanpassen

van selecteren
verbeteren

stappenplan,
takenlijst,
tijdschema

bepalen
kiezen

/

hoe de keuze
tot
uitvoering
brengen,
inbedden

& plan van aanpak

convergeren en divergeren wisselen elkaar af in een doorlopend proces

Bijlage 3:
Format werkvorm en uitwerkingen werkvormen per kunstenaar specifiek : – Bijlage 3 en volgende.
Of zie ook:


website Under Construction: www.kunstopstraatBrabant.com



ISSUU deeltjes-verzameling: serie “Beeldende kunst op straat Veldhoven: bekijk het! “ Boekjes
per kunstenaar met beschrijving en werkvormen gecombineerd:
http://issuu.com/mvomieke/stacks/90790f53bfaa4fc78e681cb00fc4fc25
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 3: Format opdrachten
Kunst op Straat, Veldhoven bekijkt het!
Uitwerking werkvormen
Een geselecteerd aantal openbare kunstwerken zijn kunstbeschouwend uitgewerkt aan de hand
van hedendaagse beschouwingsmodellen (I). Deze werken zijn ook voorzien van werkvormen om
de kennismaking met de werken te verdiepen. In de aanpak is rekening gehouden met de
bouwstenen voor engagement en waardering zoals in de onderbouwende achterliggende
informatie naar voren komt (I,II,III,IV).
De beelden bestrijken met elkaar een gevarieerd palet aan stijlen en geven daarmee goed zicht op
de ontwikkeling van de Beeldhouwkunst in de openbare ruimte in Nederland (I). Bovendien bieden
de kunstwerken tal van aanknopingspunten om items gerelateerd aan de kunstgeschiedenis
inhoudelijk te behandelen. Verbinding te leggen met het hier en nu, gekoppeld aan ontwikkelingen
in het verleden.
In de aanpak is rekening gehouden met leerlingen met een meer reproductiegerichte,
toepassingsgerichte en / of betekenisgerichte leerstijl. De opdrachten bieden gelegenheid tot
differentiatie. Zowel in het aanbod van de didactische werkvormen, als ook in de mate van
(groepsgerichte en individuele) begeleiding en afwisseling in sturing van de leerstof. Doceren en
zelfstandig werken / zelfstandig leren wisselen elkaar binnen de opdrachten af, in aansluiting op
de culturele bagage van de leerlingen, de ontwikkeling van de leerlingen en meer
persoonsgebonden kenmerken. Opdrachten kunnen worden uitgewerkt binnen de muren van de
school, andere vragen om actie ter plekke in de buitenruimte. (III)
Een volwaardige verkenning van de openbare kunst, waarbij (bij een aantal uitwerkingen) lijntjes
kunnen worden gelegd naar andere vakken zoals Nederlands, Drama, Maatschappijleer en
Omgangskunde, Techniek.
Leerlingen voorzien elkaar van input vanuit de eigen scoop (interesse, kennis, inzicht en
vaardigheden). Iedereen bewerkt en verwerkt individueel en groepsgewijs informatie en maakt
zich een werkwijze eigen om ook naar andere vormen van kunst te kijken. In een gezamenlijk
optrekken vormen zich nieuwe gezichtspunten voor zowel leerling als docent.
De werkvormen zijn exemplarisch. In deze lijn en aan de hand van onderstaand format kunnen
ook andere beelden worden ontsloten. De werkvormen zijn niet op voorhand inwisselbaar. Ze zijn
vanuit het object en / of de kunstenaar opgesteld. Al kan er wel een zekere mix en match
plaatsvinden. De werkvorm bij Antoinette Briët spreekt mogelijk Wendy aan, waar Simone wellicht
meer aansluit bij die van Nic Jonk. Nick spart met Piet Dirkx en Emile wellicht meer met Herman
Kuijer… .(IV)
Alle informatie te ontsluiten op www.kunstopstraatbrabant.nl en ook beschikbaar via 10
zogenoemde ISSUU-deeltjes op naam van de kunstenaar (x) en de toevoeging “x, Beeldende kunst
op straat Veldhoven”. Een doorlink wordt ondergebracht onder die van Museum ‘t Oude Slot.

FORMAT
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven: aanduiding
Specifiek kunstwerk met afbeelding (link naar tabblad 1 Kunstenaar in Vogelvlucht), link naar
tabblad 2 Soort kunstwerk > Kunstenaar
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Drie open-eind vragen89 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.
1. ?
2. ?
3. ?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
4. ?
ondersteunen
en bijdragen aan de interactie rondom het kunstwerk. Om verdieping
aan te brengen in het kijken en leren.





-

-

Activiteit, vanuit een meervoudige benadering voor dit kunstwerk.

Wat ga je doen?

Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken,
 ….

Waarom deze activiteit?

Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?
Reflectie

89

[zie ook hoofdstuk 2 Kunst-zinnig in –Zicht, bijlage 1 C III, blz. 15-18]
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 4: Burobas
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Burobas, De Strip, Meiveld

[Hoofdstuk I 32-41]
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

De wereld verandert en de omgeving waarin we verblijven, wonen, recreëren, werken verandert daarin
mee. Een aantal verschuivingen kenmerken de Westerse wereld:
 Overvloed
 Netwerk Maatschappij
 Individualisering van arbeid
 Vereenvoudiging
 Crisis
Mensen willen geen kant-en- klaar-pakketten of 100-in-een-dozijn producten meer. Steeds meer
mensen vinden het fijn wanneer organisaties, producten en diensten bijdragen aan de zingeving van
hun leef- of gebruiksomgeving.
HEMA vindt dat leuk en gemakkelijk leven helemaal niet duur hoeft te zijn. BNN vindt de wereld niet
grauw en saai. Je moet er zelf kleur aan geven. Bij Rock Werchter staan plezier, geluk en gedrevenheid
centraal.
BNN staat voor humor, brutaliteit, eigenzinnigheid, fris en ‘lust for life’. 'BNN laat niet los!' Iets is wel
BNN of juist helemaal niet.
Hoe denk jij dat kunst kan bijdragen aan het beeld van Veldhoven en aan fijn en prettig wonen en leven
in Veldhoven ? Welke identiteit vind jij passen bij Veldhoven? Wat past helemaal in de cultuur van
Veldhoven?
Drie open-eind vragen90 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende

90

[zie ook hoofdstuk 2 Kunst-zinnig in –Zicht, bijlage 1 C III, blz. 15-18]
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
De naam van dit kunstwerk heet "De Strip".
Wat is de relatie van deze naam met deze specifieke openbare ruimte?
Wat zijn de afmetingen van De Strip Bank?
 vanaf de grond tot aan het hoogste punt van de leuning? (verticale as)
 van het midden van de leuning tot het uiteinde van het zitvlak?
 van de leuning (daar waar je achterwerk het hout raakt) tot het einde van het zitvlak?
Hoe verhoudt zich dit tot de beenlengte van de mens (wat is de maat voor beenlengte
tegenwoordig?)
 wat is de diepte van ieder latje? Wat is de diepte van de ruimte tussen twee latjes?

Vind jij design een vorm van kunst? Waarom wel en waarom niet?

Jij krijgt opdracht voor een beeldend werk van de gemeente Veldhoven. Wat maakt jou tot een
goed ontwerper? Een goed ontwerper heeft …, is….., kan …., doet ….

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.



Achtergrondinformatie over het Bauhaus. Achtergrondinformatie over de opkomst van
industrieel ontwerpen en design.



De invloed van de uiterlijke verschijning en sfeer van een omgeving.



Bij design heb je het over vormgeving en ontwerp. Design wil iets beter maken voor
iemand, het is dan ook altijd functioneel. Social Design duidt op het sociale aspect.
Sustainable Design op duurzaamheid. De doorwerking van de visie van de ontwerper /
het ontwerpbureau op het maken van een ontwerp / prototype.

Activiteit, vanuit een meervoudige benadering voor dit kunstwerk.

Wat ga je doen?

Kortebeschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen, maken, ….

Waarom deze activiteit?
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht. Hoe
draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving van dit kunstwerk
/ kunst?
De Strip fungeert als kunst vàn de openbare ruimte. Het gaat niet zozeer om de kunstwerken zelf.
Zoals hier op het Meiveld krijgt de ruimte een nieuwe dimensie door het toevoegen van het
kunstwerk. Een bank op zich is meestal niet echt als een artistiek object bedoeld, maar verandert
wel de beleving van de omgeving en verwerft daarmee op haar manier de titel ‘kunst van de
openbare ruimte’.

Burobas ontmoet Martijn Schoots en Tejo Remy

Ontmoetingshekken in Oerle, Veldhoven
Social Fence
Martijn Schoots en Erika Meershoek Veenhuizen Tejo Remy & René Veenhuizen
http://www.gidz.net/media/doc/aboutus/ParticipatieboekjeLR.pdf
http://www.oerle.info/Page.aspx?id=183
http://www.martijnschoots.nl/Ontmoetingshekken/toelichting1.html
http://www.remyveenhuizen.nl/
tp://www.remyveenhuizen.nl/

http://www.remyveenhuizen.nl/
Vergelijk de objecten van Burobas, Martijn Schoots en Tejo Remy
Bekijk de informatie van deze ontwerpers:
1. Waarin komen de werken met elkaar overeen? Waarin verschillen ze?
2. Wat zijn de ideeën en opvattingen (wat is hun visie) van de ontwerpers? (raadpleeg het internet)
3. Zie je dat terug in hun aanpak en werkwijze?
4. Hoe zie je dat terug in hun ontwerpen?
5. Stel jij bent de ontwerper: wat kunnen jouw uitgangspunten zijn ?
Vergelijk de drie bank-objecten met elkaar:
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Je gaat aan de slag om je eigen moodkaarten te maken als houvast voor je eigen ontwerpen. De
hierboven geformuleerde uitgangspunten van jou zijn je basis. De moodkaarten vormen je
werkmateriaal voor het maken van je ontwerp, samen met je visie op 'je boodschap' en inhoud.
Maak de kaarten dus met dit in gedachten!
Kleurkaart / kleuronderzoeker
Deze kaart wordt de staalkaart van jouw persoonlijke kleurenpalet. Hierbij kun je uitgaan van
kleurtemperaturen om in te spelen op emoties – de kleuren van de zee en bomen bijvoorbeeld
voelen wat koeler aan dan de kleur van zon en vuur… . Je kunt gebruikmaken van ingetogen
kleurcombinaties, zoals kleurfamilies of juist van hardere kleurcontrasten, zoals donker-licht of felzacht.
Materiaalkaart / materiaalonderzoeker
Deze kaart toont de materialen die je wilt gebruiken. Hier gaat het meer om de sfeerbeleving van
de materialen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen op basis van de visuele uitstraling, zoals basis, luxe,
traditioneel, onconventioneel, grof, glad,….
Vormkaart / vormonderzoeker
Deze kaart laat de vormentaal van de fysieke omgeving zien. Hierbij kun je denken aan organische
vormen, strakke vormen of juist romantische vormen zoals Art Deco. Deze omgeving is 3dimensionaal.
Je kunt de kleurenkaart maken door kleuren uit te scheuren uit tijdschriften, stoffen, verfstroken in
de doe-het-zelf-zaak, …..of misschien ben je bekend met photoshop. Die heeft ook kleurstalen die
je kunt gebruiken.
Voor de materialenkaart kies je welke uitstraling je wilt hebben. Zoek op Pinterest, Flickr, Google
afbeeldingen, Behance en eventuele andere sites naar visualisaties van de gekozen materialen. Je
kunt natuurlijk ook in boeken en tijdschriften kijken.
Kies voor de vormkaart de juiste vormen. Je kunt hiervoor ook weer de genoemde website-media
gebruiken.
Maak nu een moodboard van je gekozen kleuren, materialen en vormen. Geef een overzicht en
ook details weer. Als alternatief kun je een eigen Pinterest pagina aanmaken, daarop kun je dan al
je voorbeelden verzamelen.
VIDEO: HTTP://WWW.ARTBABBLE.ORG/VIDEO/ARTTUBE/DUTCH-PROFILES-MARCEL-WANDERS

Ontwerper: Maak je eigen prototype en gebruik daarvoor je uitgangspunten en moodkaarten!
Reflectie:
Heb je door dit onderzoek meer aanknopingspunten over hoe je invloed kunt uitoefenen op je
omgeving bij het maken van een kunstwerk? En over hoe je dit kunt combineren met je eigen
ideeën en interesses?
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 5 Antoinette Briët
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Antoinette Briët, Salomo de Raaf / De Danser,
Pleintjes en Meiveld

Hoofdstuk I 42-47
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

Antoinette Briët werkt veel in brons, in gradaties van abstractie. Zij ontleent haar werken aan
eerdere stijlen, waaronder de klassieke beeldhouwkunst en het kubisme.
De gemeente krijgt steeds meer oog voor het belang van kunst als middel voor het vormgeven
aan het eigen imago. City marketing.1 Ook zet de gedachte door dat kunst kan bijdragen aan
de kwaliteit van het stedelijk leven. Het vormgeven van de omgeving krijgt bewust aandacht.
Er is sprake van een zogenaamd ‘geïntegreerd opdrachtenbeleid’. Tot aan de jaren 80 nemen
kunstenaars vaak stelling in een maatschappelijke kwestie. In de jaren 80 is daarin een luwte,
je ziet het engagement op een andere manier na 9/11 weer terugkomen. Anders, het accent
meer naar ontmoeting. De filosoof Bourriaud spreekt in 1998 van ‘Relational Aesthetics’ 1. Met
haar kunst wil een gemeente haar waarden onderstrepen.
Beelden hebben vaak een diepere laag, waarin die waarden, overtuigingen, referenties zitten.
Een beeld staat dus vaak voor meer dan je op het eerste gezicht ziet.
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Drie open-eind vragen91 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.



Wat voor gereedschap heeft de kunstenares nodig om dit te kunnen maken? Kun je
deze werken verbinden aan eerdere stijlen of perioden?



Welke woorden komen er allemaal in je op bij het zien van deze werken? Hoe komt dat
dat deze bij je opkomen?



Waarom denk je dat Antoinette kiest voor de raaf als dier en hem de naam Salomo
geeft?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.



Uitleg over werkproces in brons. Brons en marmer zijn de klassieke materialen in
de beeldhouwkunst. Eventueel voorbeelden en effecten. Andere klassieke
elementen in dit beeld zijn …
Wat zijn andere materialen waarin je kunt werken?


Handschrift van een kunstenaar: toets van de eigen werkwijze om een bepaald
effect bij de aanschouwer op te roepen. Structuur van het oppervlakte van het
materiaal / de huid. Compositie: toepassen van de grondvormen in het beeld, ook
ter stabiliteit. Ritme: methode om een beweging te ordenen. Beweging:
verbinding van de verschillende elementen in het beeld.



City branding: Geschiedenis van Veldhoven: vier kerkdorpen: Meerveldhoven –
Oerle –Zeelst - Dorp. Eigen regie, niet onder de vlag van Eindhoven. ‘Oud en wijs
genoeg’ om zelf een veelbelovende plek te bieden om te wonen, te recreëren en te
leven. Kring 2 gemeente: brede faciliteiten voor haar inwoners, dus ook op het
gebied van Kunst en Cultuur. De waarden van Veldhoven: verbondenheid –
kwaliteit – diversiteit.

Activiteit,
vanuit
een meervoudige
benadering voor dit kunstwerk.
Raakvlakken
met Drama,
Muziek en Nederlands.
91

[zie ook hoofdstuk 2 Kunst-zinnig in –Zicht, bijlage 1 C III, blz. 15-18]




-
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?

Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

'De Danser' en 'Salomo de Raaf' zijn meer vormen van kunst gericht op het oproepen van een
esthetische beleving. Het gaat daarbij in eerste instantie om de kunstwerken zelf. De
gevoelswaarde van de beelden. De beelden staan voor meer dan op het eerste oog lijkt. Het is
goed om te bedenken dat vaak een diepere betekenis achter een beeld schuilt. Want waarom
bijvoorbeeld een raaf en geen dynamisch paard? Lees het maar eens na in het stukje onder
'Kunst, bekijk het!'

Je hebt een aantal woorden genoemd die bij je opkomen bij het zien van deze beelden. Maak een
schets van een beeld wat naar je gevoel past bij déze woorden. Kies dus je eigen dierfiguur,
mensfiguur, half-dier half mens, of wat dan ook. Dus vanuit je eigen woorden ga je aan de gang!

Vertaal je eigen beeld (en het onderliggende gevoel) nu naar bijvoorbeeld een gedicht, een rap,
verhaal, (foto)strip, een zogenaamd interview en bedenk wat jouw beeld zal antwoorden. Of kies
er specifieke muziek bij die jij goed vindt passen bij wat jouw beeld uitdrukt en de sfeer van je
nieuwe beeld.
Bedenk eventueel met elkaar bij een van de nieuwe beelden een choreografie (dans).
Presenteer je eigen beeld. Vertel daarbij over je ideeën en gevoelens die erin verwerkt zijn en hoe
het is ontstaan als reactie op de beelden / een beeld van Antoinette Briët.

Reflectie:
Verwacht je dat je anders gaat kijken naar een kunstwerk, nu je zelf bent gaan nadenken over wat
je met je kunstwerk zegt?
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 6 Piet Dirkx
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Piet Dirkx

Piet Mondriaan (1921). Tableau I. Olieverf op doek, 103 x 100, Gemeentemuseum Den Haag

VIDEO: HTTP://WWW.ARTBABBLORG/VIDEO/ARTTUBE/DAVID-BATCHELOR-INSPIRED-PIET-MONDRIAN

Video: http://www.artbabble.org/video/rice/gunilla-klingberg-wheel-everyday-life

Hoofdstuk I [48-56]
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum



Bewust omgaan met beeldelementen als lijn, vorm, vlakverdeling, kleur.



Bewust spelen met volume en grenzen. Met lichtval en schaduw.



Komen tot een idee en afstemmen van kunstwerk en maakproces in samenspraak met
anderen.
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Drie open-eind vragen92 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.



Is Piet Dirkx zijn werk 2-D (een schilderij) of 3-D (een beeld sculptuur)?



"Kleur is wel individueel te benoemen, maar niet individueel te beoordelen…" Wat
wordt hiermee bedoeld?
De opmerking bij het werk van Piet luidt wel eens: “Dat kan ik ook”. Hoe denk jij
hierover? Of welke nuances zou je kunnen inbrengen? Hoe kijk jij in dit verband naar
bijvoorbeeld een Mondriaan?



Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.



Achtergrondinformatie over De Stijl en Neo-Plasticisme. Langs rationele weg de
universele principes van iedere kunstvorm vaststellen en toepassen. Beelding = de
rechtstreekse uitdrukking van de werkelijkheid. Nieuwe Beelding + nieuwe
uitdrukking geven van de werkelijkheid. Dualiteit tussen de idee van de kunstenaar
en de materie om ons heen. Bij De Stijl ideoplastisch, bestaande uit alleen de
elementen en de beeldingsmiddelen: ruimte, vlak, kleur, lijn en de relatie ertussen.
Gezuiverd van alle materie geeft het de essentie weer van natuur en de wereld.
Wat betreft de beeldhouwkunst: het platte vlak heroveren op de architect. Binding
van architectuur en schilderkunst. Er zitten (hoofdzakelijk visuele) raakvlakken met
Piet Dirkx. Ook hij werkt veel met horizontale en verticale lijnen, overkruisende
hoekpunten en met heldere kleuren (zij het niet perse de primairen rood, blauw,
geel, en zwart, grijs en wit). De onderliggende filosofie en benadering is totaal
verschillend.



Achtergrondinformatie over fresco’s: met name voorbeelden (in verband met
kleurgebruik en vaak ook totaal aankleding van een ruimte).

Wat ga je
doen?
Achtergrondinformatie
kleurbeïnvloeding. Titel van het werk daarin meenemen!
92

[zie ook hoofdstuk 2 Kunst-zinnig in –Zicht, bijlage 1 C III, blz. 15-18]
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

Je doet een aantal proeven met kleurbeïnvloeding en legt je bevindingen vast met je mobieltje en
noteert in je dummy wat je opvalt.
Maak steeds nieuwe opstellingen. Kijk wat de kleuren doen. Wat doet de ene kleur naast de
andere kleur? Hoe zit het met ritme en patronen? Welke gevoelens en ideeën kunnen kleur, ruimte
en vormen in je losmaken? Hoe is de verhouding tussen de delen en het geheel? Waarom zo en
kan het anders?

Jullie maken met elkaar in twee groepen een ‘sculptuur’ van geschilderde plankjes, of stroken
karton, of doosjes, of lappen stof, of gekleurde tape….
Als groep kiezen jullie of je werkt naar de hand van Mondriaan of naar de hand van Piet Dirkx.
Kiezen jullie voor Mondriaan dan staan de kleuren vrij, maar is het van belang dat je de drie
verticale lijnen er op jullie manier in verwerkt.
De klas komt dus in beweging! Een fysieke performance.
De ene groep legt de verticale lijnen / vlakken, de andere de horizontale lijnen / vlakken.
Resultaat: een Gesammtkunstwerk.

Reflectie:
Nu je zelf op zijn Piet’s of zijn Mondriaan’s of …(jouw naam) hebt gewerkt,
zet het je aan tot (anders) denken over jouw vooronderstellingen over Kunst?
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Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 7 Wim Geeven
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Wim Geeven
Geen foto, is onderdeel van de werkvorm

Hoofdstuk I 56-62
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

Hanteren en herkennen van elementen in de uiterlijke verschijningsvorm van openbare
kunst. Openbare kunst bestaat juist bij de gratie van de materiële verschijningsvorm.
Verkennen van het werk in brede zin vanuit de vraag: Hoe ziet het eruit?

Drie open-eind vragen93 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.

Open vragen pas na werkvorm A.
 De titel van dit werk is ‘Zonder Titel’. Welke titel geef jij dit werk? Hoe dat zo?
 Welk effect heeft de maat van dit kunstwerk en onze verhouding ermee?
(Zoals je ziet komt het kunstwerk boven de lantaarnpalen uit).
Is er samenhang met de omgeving?
(Goed kijken, liefst ter plekke! Het staat op De Dom).
 Waar houd jij meer van: van figuratieve of van abstracte kunst?
Op welke manieren kun je abstraheren?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.
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Achtergrondinformatie over het oppositiemodel van Heinrich Wölfflin als hulpmiddel bij
het kijken naar kunstwerken op basis van begrippenparen:



tectonisch - atectonisch;
lineair -picturaal;
plastisch - ruimtelijk;
veelheid - eenheid;
duidelijkheid -onduidelijkheid;
convex - concaaf;
ruimte-innemend - ruimtegevend;
licht - donker;
statisch –dynamisch.


Ontwikkelingen in de moderne kunst: abstractie in de beeldhouwkunst; impressionisme
als voorhoede. Met overstap van objectieve weergave naar subjectieve weergave. Vrij
snel ontstaan allerlei vormen binnen het Modernisme. Abstracte Kunst is er een van.
De kunst van het weglaten om de meer fundamentele structuren van het werk naar
voren te halen. Vorm, compositie, kleur spelen daarin een belangrijke rol.



Abstraheren: hoe kun je dit aanpakken?

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit;
maken, ….

in termen van schrijven, tekenen, bewegen,

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

Het helpt wanneer je gestructureerd met beeldanalyse aan de gang gaat. Het is ook best moeilijk
om goed te omschrijven wat je ziet. Je kunt jezelf daar methoden voor aanleren.
In 3 ronden wordt toegewerkt naar een zo goed mogelijk lijkende tekening. Maar, er is een
handicap. Er is maar één persoon in de groep die de afbeelding te zien krijgt. De omschrijver zit
zo, zodat de anderen het niet kunnen zien. De anderen tekenen. Iedereen doet mee.
De omschrijver gaat het beeld omschrijven. De anderen gaan het tekenen op basis van deze
beschrijving. Mooi is niet belangrijk, wel zo goed mogelijk kloppend met de omschrijving.
Omschrijver krijgt kleurenfoto van Wim Geeven’s werk.



Ronde 1 : de anderen mogen geen vragen stellen; STRENG! (nu merk je welke informatie
van belang is)
Ronde 2: er mogen vragen worden gesteld en de omschrijver mag verder uitleggen;
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Ronde 3: er mogen alleen nog vragen worden gesteld; alleen daarop mag de omschrijver
antwoord geven.
Per ronde kan eventueel van omschrijver worden gewisseld.
Na ronde 3 tonen van het beeld. Hoe lijkend is iedere tekening? Welke informatie heeft hieraan
(het meest) bijgedragen?
Toelichting werk Wim Geeven aan de hand van begrippenparen (4).

Je gaat je eigen abstracte beeld maken. Kies een vorm uit de natuur of iets dat je dierbaar is. Je
kunt ook uitgaan van bijvoorbeeld spreekwoorden en die letterlijk nemen als uitgangspunt voor je
beeld. “De hond in de pot vinden”, …. Of het refrein van een popsong verbeelden…
Abstraheren wil zeggen: dingen weglaten. Vaak gebeurt zo’n proces bij kunstenaars ook in
stappen. Piet Mondriaan schildert eerst een échte’ boom, daarna een blauwe boom, et cetera.

Dat ga je nu ook doen: steeds opzetjes maken: denk bij iedere stap dat je iets verandert, weglaat
of versimpelt: “Waarom doe ik dit?” .
Je kunt abstraheren door stukken te vervagen, door voorwerpen of onderdelen te vergroten of
juist te verkleinen, weg te gummen of weg te halen, door te spelen met vorm, compositie,
contrast en kleur.
Kijk van welk materiaal je het wilt maken? Je kunt het uitwerken op papier of karton en dan
bijvoorbeeld je eindversie uit hout maken. Je kunt ook proeven doen in chamotte- of rivierklei.
Bijvoorbeeld uit blokjes van 30 x 30. En wie handig is met de computer en photoshop, kan ook
een digitaal abstract fotobeeld gaan maken door een uitgangsfoto te gaan manipuleren of foto’s
samen te voegen. Het is aan jou! Succes!
Het eindproduct mag helemaal abstract zijn of toch nog enigszins figuratief. Dat hangt ook af van
de keuzes die je maakt.

Reflectie:
Verandert je kijk op abstracte kunstwerken nu je er zelf ervaring mee hebt opgedaan?
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 8 Herman Kuijer
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Herman Kuijer

Jaume Plensa, (2004) Crown Fountain, Cicago. 15,25 m met water ervoor, met beelden opgebouwd uit Leds van burgers uit haar stad.
Gemaakt in samenwerking met lokale studenten. Interactie met het publiek.
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(2005) Jeppe Hein, Appearing Room.

Video: http://www.artbabble.org/video/ima/spencer-finch-following-nature

Hoofdstuk I 63-68
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

Met de komst van nieuwe media heeft een kunstenaar meer mogelijkheden om vormen te
scheppen in een ruimte. Dit heeft invloed op de traditionele artistieke context en interpretatie
van kunst.
De techniek biedt mogelijkheden voor menging van disciplines zoals voorheen niet mogelijk is.
Vaak ook zet het actief aan tot participatie in kunst door aanwending van geluid, lichteffecten,
bewegende beelden. Kunstenaars hanteren zowel het uitgestraalde licht en geluid, als ook de
licht- en geluidsbron. Bijvoorbeeld een laserstraal. Heel autonoom wordt licht toegepast in
installaties waar met behulp van lezen, spiegels, reflectoren en dergelijke de omgeving wordt
gemanipuleerd.
Sommige werken zijn pas ‘af’ door de interactie met het publiek. Soms met een mentale
boodschap (bijvoorbeeld aandacht voor daklozen of massaconsumptie of om multiculturele
issues aan te kaarten) of gewoonweg om de stedelijke ervaring te versterken.

Drie open-eind vragen94 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.
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Wat vind jij van dit soort vormen van kunst?
Kun je kunst maken met de computer?



Zowel Herman Kuijer, Jaume Plensa als ook Jeppe Hein (zie hierboven) combineren
sculpturen met architectuur en technologie. De werken trekken op verschillende wijze
aandacht voor de ruimte, beleving van tijd en kleur: hoe doen de kunstenaars dat?
Ken je misschien nog andere voorbeelden om publiek bij een kunstwerk te betrekken?
(Mag ook in een museum of andere ruimte plaatsvinden)





Welke projectiemethoden en mediatechnologieën kunnen jullie met elkaar opnoemen?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.

De aanzet tot autonoom gebruik van licht en geluid stamt uit de tijd van de Futuristen in
Italië, die licht gaan gebruiken als materiaal. Dan Flavin zet in Amerika een toon vanuit
het minimalisme door zijn lichtsculpturen van neon-buizen in 1963. Tot aan zijn dood in
1996 invloedrijk op hedendaagse kunst. Licht, projectie en scherm in welke vorm dan ook
zijn niet meer weg te denken uit de kunst om magische, illusionaire, 3-dimensionele
interventies te doen. Jenny Holzer gebruikt Led al in de70-jaren. Veel werken combineren
lichtobjecten en teksten. Intertextuality. Licht als abstractie van iets concreets. Licht dat
het als geen ander medium in zich heeft om oude rituelen en symbolen kracht bij te
zetten.
Er ontstaan vloeiende grenzen tussen verschillende media. Inmiddels is de laptop en
computer niet alleen een instrument voor visuele digitale kunst, maar is computerart een
kunstvorm op zich. Kunstenaars maken gebruik van kennis en methoden die in eerste
instantie niet direct tot het beeldende gebied behoren en inmiddels wel. Computergestuurd
onderzoek is te duiden als een verabsoluteerde vorm van artistieke studiezin.




Ook het concept van kunstwerken in de publieke ruimte verandert. Kunst die roept om
een publiek, om het te vervolmaken (meedoen, deelnemen aan) of te legitimeren.



Toelichting op lichtkunst- en designtoepassingen door gebruik van nieuwe
mediatechnologieën, zoals computers, sensoren, animaties en andere bekende
projectietechnieken.

Samenhang is er ook met Dans en Muziek en met Wiskunde en Techniek. Hebben
terminologie met elkaar gemeen: maatvoering, schaal, vorm, patronen, proporties,
oriënteren, projectie, tijd en ritme.
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Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?

Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

Het werk van Herman Kuijer komt ’s avonds tot leven. Dat is dan ook het tijdstip dat jullie zijn te
vinden op het Meiveld! Ga niet te laat om overlast te voorkomen!
Bekijk met klasgenoten het lichtkunstwerk. Eén van jullie is cameraman of cameravrouw. Neem
een foto-filmcamera of je mobieltje mee. En wat spullen die je kunt gebruiken om ‘improviserend
en primitief’ muziek met elkaar te maken. Echte muziekinstrumenten kan natuurlijk ook.
De kleuren van Herman Kuijer’s werk variëren in intensiteit, snelheid en lengte. Net zoals
muzieknoten. Zet de kleurbeelden om in maat, toonhoogte, cadans en ritme. Wat voor geluid
levert dit op? Neem beeld en geluid op.

Leds zijn het kunstlicht van deze tijd. Maak net als Jaume Plensa een beeld van jezelf of van een
klasgenoot van je. Je kunt het maken op de computer, maar ook gewoon handmatig. Maak een
schets, kies je kleuren en posities, zoals op een computerscherm met pixels gebeurt. Kies je
materiaal! Wanneer je het materiaal niet te dik kiest, kun je er een lichtbron achter zetten.
Hang ze bij elkaar en jullie hebben je eigen Wall of Fame!

http://www.gloweindhoven.nl/website/glow/glow.php
Misschien ben je er al eens geweest en anders wordt komende keer zéker je eerste keer! In 2013
trekt het maar liefst 520.000 bezoekers. Waar hebben we het over? Over het jaarlijkse Glow !
Festival in november in Eindhoven. Het bestaat vanaf 2006. Kenmerkende gebouwen en locaties
worden door de hele stad met kunstlicht belicht.
Kies je eigen gebouw of locatie in Veldhoven en maak er - op welke manier dan ook - je eigen
Glow ! gebouw of spot van. Werk in formaat. Ga met minimale middelen voor een maximaal
resultaat!
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Glow 2010

Glow 2008

Glow 2011

Reflectie:
Hoe ben je tot de keuze van je gebouw of locatie gekomen?
Wat betekent die plek of dat gebouw voor jou?
Welke kleuren pas je toe en waarom?
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 9 Henk Oddens
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:
Henk Oddens

Hoofdstuk I [69-74
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum.
Een gedenkteken is transcedent, gaat ervan uit dat haar waarden en inspanningen van
betekenis zijn voor volgende generaties. Houdt zowel het hedendaagse als het verleden in
gedachten. Verbindt met een onderliggende boodschap. Legt druk op de samenleving om
kritisch en collectief alert te zijn op wat plaatsvindt in de wereld. Het vraagt aandacht voor hoe
ideologieën kunnen sturen. In die zin is het ‘didactische' kunst.
Het dient ook als aanzet tot debat over geschiedenis in de tijd van nu. Het krijgt en behoudt zijn
betekenis in de context van nu. De betekenis zit in die context, wordt gegeven door de context,
zit niet in het beeld zelf. Het duidt op transhistorie. Op universaliteit.
Het beeld van Henk Oddens - het gedenkteken aan De Oude Kerkhof - staat in ruime
interpretatie voor alle kwetsbaren in een samenleving. Los van geloof, politiek, etniciteit of
landsgrenzen. In die zin past ook de titel: ‘Zonder titel ‘…
Cultuur kan niet zonder medium. Monumenten en gedenktekens zijn bijzondere media.
Herinnering en werkelijkheid verbinden zich met elkaar, met emotie als belangrijke drijfveer.
Geheugen-gedrag-reactie. Construeren van de herinnering naar de toekomst. De keuze zegt iets
over hetgeen waarmee je je engageert. Het medium activeert de eraan verbonden (sociale)
situatie. Wie mensen wil beïnvloeden zal proberen het zelfbewustzijn te beïnvloeden.
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Drie open-eind vragen95 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.


Wat kan de reden van de kunstenaar Henk Oddens zijn om een monument of
gedenkteken de naam te geven ‘Zonder titel’ ?



Monumenten en gedenktekens zou je kunnen zien als vormen van ‘didactische’,
onderwijzende kunst. Ben je het hier wel of niet mee eens?



Welke monumenten en gedenktekens ken jij? Vind je het belangrijk dat deze
worden onderhouden? Dat de onderliggende boodschappen worden doorgegeven?
Waarom wel of waarom niet?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.



Hoe universeel is universeel? Waarden en normen zijn cultuurgebonden,
subcultuurgebonden, zijn niet statisch. Veranderen door de tijd. Wiens memorie? Welke
memorie?
Gedenken heeft ook met positiebepaling te maken. Van kinds af aan spelen kinderen ‘politie en boefje’.
Ieder sprookje kent de boze tovenaar en de prins op het paard…
De tegenhanger van monumenten & gedenktekens is misschien wel propagandistische of
utopische kunst. Propaganda in de ogen van wie? Waarom propaganda?


70 jaar na WOII en nog langer na WOI is de materie nog steeds actueel. Gedenktekens en
propaganda werken beide aan een doel in het kader van maatschappelijk engagement, inzet
gericht op maatschappelijke solidariteit. Welke beeldelementen zet de kunstenaar daarvoor
in?

Bovendien kan meer worden herdacht dan het gedenken van oorlogsslachtoffers. Het raakt
veel thema’s gezien de wereldgebeurtenissen. Welke rol spelen deze in het menselijk
bewustzijn?
Denk aan de positie van homo’s, de oorlog in Syrië, pestproblematiek, standpunten van
politieke partijen rondom bijvoorbeeld integratie, ethische vraagstukken,…
Wat hebben gedenktekens en ideologische oproepen te maken met vandaag de dag?
Raakvlakken zijn
Maatschappijleer.

er

ook

met

Geschiedenis,

Nederlands

(taalbeheersing)

en
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Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

96

Video: http://artbabble.org/video/sfmoma/doris-salcedo-importance-memory
Video: http://www.artbabble.org/video/louisiana/bahia-shehab-art-tool-change

96

Frida Kahlo (1949) The Love Embrace of the Universe, the Earth (Mexico), Myself, Diego and Senor Xolotl. Olieverf op doek, 70 x 60.5 cm. Gallerie:

Collectie van Jacques & Natasha Gelman Mexico City, Mexico. + Dagboekschets . Surrealisme (hoewel Kahlo aangeeft de werkelijkheid te schilderen
en geen droomwereld) . http://www.nelson-atkins.org/art/exhibitions/gelman.cfm Geraadpleegd 1 mei 2014.
Het schilderij vertegenwoordigt een piramide van liefde en bestaan. Het stel staat voor Frida en haar man Diego Riviera, eveneens een beroemd
Mexicaans schilder. De vrouw is de zorgende, de voedende figuur; de man heeft het derde oog van wijsheid en zij zijn afhankelijk van elkaar. Haar
man is het kind dat ze nooit heeft mogen baren. Ook haar man mag zij niet ‘de hare’ noemen. Debet aan het man-zijn… Moeder Aarde omarmt het
stel en de Hemelse moeder, de moeder van het Universum omarmt Moeder Aarde. Het menselijk bestaan dat duiding krijgt door de maan, de zon,
de natuur, dieren en mensen. Alle koesteren zich in de liefde van de aarde, de natuur en het heelal. De hond op de voorgrond met de naam Senor
Xolot is het lievelingsdier van de kunstenares, maar staat ook voor Xolotl die in de vorm van de hond de onderwereld bewaakt. Onheil en demonen
bezweert. Alles hangt met alles samen. Iedereen is onderdeel van de keten van leven en dood, maakt onderdeel uit van verleden-heden-en
toekomst. Iedereen vormt een deel van en heeft aandeel in het Grote Systeem. Iedereen maakt politieke, economische, ecologische,
maatschappelijke, spirituele keuzen. Een oproep tot bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen voor de gehele keten.
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97

98

VIDEO: HTTP://WWW.ARTBABBLE.ORG/VIDEO/ART21/AI-WEIWEI-SEASON-6-PREVIEW-2-APRIL-2012
VIDEO: HTTP://WWW.ARTBABBLE.ORG/VIDEO/ART21/BERYL-KOROT-DACHAU-1974

Bekijk de beelden rustig.
Zoek op internet eventueel informatie op bij de beelden.
Overeenkomsten en verschillen in:
 betekenissen – inhoud, verhaal, idee, voorstelling;
 contexten;
 functies;
 vormgevingsaspecten – kleur, vorm, beeldtaal, e.a.;
97

Herbert Bayer (1942) Our Allies need eggs, your farm can help. Poster voor de U.S. Dept. of Agriculture. De kracht van propaganda tijdens de

WOII. http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10179 Geraadpleegd 1 mei 2014.
98
Peter Eisenman (2005) Memorial voor de Murdered Jews of Europe, Berlijn. 2711 zerken. 19.000 m2, in een patroon geplaatst op een hellend
terrein van 19.000 m2 . Berlijn. Iedere zerk is 2.38 m lang en 0.95 m breed en varieert in hoogte van 0.2 tot 4.8 m. Het geeft beeld aan de
geschiedenis van de Holocaust, een zweem van het verlies van het menselijke kompas, een ongemakkelijke, verwarrende atmosfeer, een
ogenschijnlijk kloppend, geordend systeem wat totaal is losgeslagen van het humane. http://www.stiftung-denkmal.de/en/home.html
Geraadpleegd 1 mei 2014.
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 kunstdiscipline;
 ... .
Er kunnen meerdere antwoorden zijn om meerdere redenen!
 Wat valt je op?
 Wat zouden de verschillende ‘objecten’ ‘kunnen denken’ ? Waar kunnen ze voor staan?
 Wat voel je als je naar deze ‘objecten’ kijkt?
 Passen de beelden bij elkaar? Op welke punten wel en op welke punten niet?
 Wat is denk je de reden voor het maken van deze kunstwerken?
 Wat maakt de titel van de werken je duidelijk?
 Wat kom je in het dagelijks leven tegen dat hier - op een of andere manier - mee in relatie
staat?
 Wat zeggen deze kunstwerken over de mens-natuur-universum relaties?

Maak een lijst van woorden die bij je opkomen.
Gebruik deze woorden om zinnen te vormen, die met elkaar een gedicht gaan vormen.
Het gedicht geeft uitdrukking aan jouw ideeën en gevoelens die naar voren komen bij het bekijken
van één van de kunstwerken dan wel de kunstwerken.

Onderzoek wat je nog meer te weten kunt komen over type gedenktekens en / of vormen van
propaganda. Kan van alles zijn: foto’s, filmstills, cartoons…
Hoe geef je gezicht aan het immateriële? Moeilijk hoor! Gebruik deze informatie voor het maken
van je eigen collega, poster, flyer, performance, gedenkobject of sculptuur. Vraag aandacht voor
een thema wat jij belangrijk vindt, voor een persoon of personen of voor een bepaalde beweging.
Geef een beeldende reactie. Hoe breng je het zo sterk mogelijk over?
Kies je wel of niet voor een inscriptie of tekst? Hoe versterkt de typologie de boodschap? Welke
materialen en technieken gebruik je: tamponeren, litho, stempelen, fotografie, beitel, solderen,
stof, draden spannen, videostatement, lijfwerk…. Kies je voor symbolen? Welke en waarom?
Hebben de kleuren een betekenis? Voeg je geluid of bewegend beeld toe? Staat het op een
sokkel? Heeft het uitlichting nodig? Krijgt het een titel? [vermeld deze niet!!!]
…..
Waar komt jouw gedenkteken te staan, hangt jouw poster of is je performance te zien?

Zijn er meerdere personen die zich verwant voelen met elkaar wat betreft thema?

Reflectie:
De maker(s) licht(en) het werk niét toe: de reactie is al verbeeld! De anderen plakken met post-it
hun reactie bij het werkstuk. Ook verzinnen ze een titel voor jouw / jullie werkstuk. Bespreek met
elkaar in hoeverre de titels passen bij het werk. De maker heeft het laatste woord!
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 10 Joost van Santen
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:

Joost van Santen
Hoofdstuk I 75-87
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum
Nadenken
Nadenken
Nadenken
Nadenken

over
over
over
over

de functie van kunst in de openbare ruimte.
welke beelden passen in de openbare ruimte.
welke kunstwerken in de stad je aanspreken.
wat kunstwerken je kunnen zeggen over jezelf.

Drie open-eind vragen99 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.



Ken je de werken van Joost van Santen? Wat weet je ervan? Wanneer je de kunstenaar
ontmoet, wat denk je dan dat hij jou over het werk gaat vertellen?



Welke vormen van toepassing van ‘technisch’ licht kom je tegen in het dagelijks leven? Hoe
beleef jij die verschillende vormen van licht?



Wat komt er zoal kijken bij het maken van een beeld voor de openbare ruimte? Denk aan
aspecten waarmee je rekening moet / kunt houden, partijen die erbij betrokken zijn, …

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.
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Een open boek?

Licht is een primaire levensbehoefte. Zonder licht geen menswaardig bestaan. Het
technische licht, verrijkt naast het natuurlijke licht van de zon ons dagelijks leven
in de 21ste eeuw. 100 jaar na Edison vinden we heel gewoon: straatverlichting na
zonsondergang, neonletters die op gebouwen de temperatuur aangeven,
tijdschema’s in treinstations, McD-palen langs de snelweg, lichtreclames,
verkeerslichten in de stad, verleidelijk verlichte etalages, oplichtende schermpjes
van de mobieltjes, … Wat een uitvinding, die gloeilamp door Edison (1879). Kijk de
schilderijen er maar eens op na: van vuursteen, kaarslicht en oliepit naar
gloeilamp, LED en Solar. Na de inburgering van het licht, wordt de techniek van
secundaire belevenis. Dat ligt anders voor lichtsculpturen: deze licht uitstralende
objecten brengen de moderne lichtbronnen in alle verscheidenheid en intensiteit in
beeld. Dit met hulp van mechanische technieken, en de meest recente elektronica.



Ontwikkeling van openbare kunst in Nederland. Opkomst van nieuwe vormen van
sculpturen. Sculpturen die dankzij de nieuwe mediatechnieken steeds interactiever
worden ingezet. Waarbij je deel wordt van het kunstwerk.
De beleving komt tot leven in een discussie: wat is je persoonlijk oordeel?
Mooi of lelijk, plezierig of onaangenaam, storend of verfraaiend, opvolging waard of een-keer-en
nooit weer…


Er komt heel wat kijken bij het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte.
Kunstcommissie, bewoners, kunstenaar, bouw- en aannemersbedrijven en technici,
opdrachtgever, …

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

Joost van Santen is één van de voorlopers in Nederland als het gaat om lichtkunst. Bijzonder, als
je je realiseert dat hij nog steeds actief is én al dik in de 80 jaar is! Ook maakt hij kunst die een
interactie aangaat met de omgeving. Kijk maar eens op zijn website wat hij nog meer heeft
gemaakt. De nieuwe media bieden steeds meer mogelijkheden voor licht- en geluidsculpturen in
de openbare ruimte. Hieronder tref je een aantal interactieve licht- en geluidskunstenaars aan.
Zoek ook deze kunstenaars maar eens op. Of kijk of je zelf andere kunstenaars kunt vinden!
Vanuit welke benadering denk je dat zij hun kunstwerken hebben gemaakt? Waaruit blijkt dat?
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100

Werk van Martin Riebeek. Links: Bijzondere Ontmoetingen. Ga je eronder staan, dan verschijnt er een variabele tekst en ontstaat een
zacht nevelgordijn. Rechts: kom je dichterbij dan verschijn je zelf op het tweede scherm en begint het eerste scherm te praten. Jij krijgt
ad random een zin bij je beeld geplaatst, wat verrassende combinaties oplevert.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=npjTmG-TBHQ#t=125

Werk van Janet Echelman en Aaron Koblin

.

101

Met je mobieltje kun je het werk sturen in kleur, vorm en lijnen!

102

Werk Every One, Every Day van Kuuki. Het werk kleurt al naargelang het energieverbruik in Australië stijgt of daalt.

Video: http://www.artbabble.org/video/arttube/dutch-profiles-daan-roosegaarde

100
101

http://www.martinriebeek.nl, Nonspeaking Terms . Geraadpleegd 2 mei 2014.
http://www.echelman.com/ Geraadpleegd 2 mei 2014 .

102

http://numrush.nl/2013/05/29/kunstwerken-visualiseren-real-time-energieverbruik-en-prijs-in-australie/ Werk van Kuuki.
Geraadpleegd 2 mei 2014.
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De kunstenaar heeft zo zijn ideeën over kunst. Jij hebt zo je ideeën over kunst. De gemeente heeft
zo haar ideeën over kunst. De bewoners hebben zo hun ideeën over kunst. Achter ieder kunstwerk
schuilt een verhaal, een proces van tot stand komen, een reeks van besluiten. De beste stuurlui
staan aan wal. Ervaar eens wat er bij komt kijken. Een pittige opdracht. Ga de uitdaging aan!

Startpunt
 Wat spreekt jou in de Veldhovense kunstwerken aan en waarom?
 Welke functie moet een kunstwerk voor jou hebben en waarom? (Kan alle kanten
uitgaan: plek ter nagedachtenis, verfraaiing van de stad, aanzetten tot denken,
promotie, plek om elkaar te ontmoeten, et cetera… geef wel je argumenten ervoor
aan!)
 Wat is een bestemmingsplan? Wat kan er zoal in een bestemmingsplan zijn bepaald?
Wat zijn mogelijke bestemmingen van een plek? Welke mensen komen op die plek?
Hoe kan een kunstwerk aansluiting krijgen bij die mensen?
Tussenproduct
Je mag zelf een bestaand werk uit Veldhoven kiezen dat je wilt gaan verbeteren of een nieuw
werk maken.
 Bij een bestaand kunstwerk: maak aantekeningen en foto’s van details of zaken die je
wilt aanpassen aan het werk of in de omgeving van het werk.
Pakket van eisen opstellen voor jezelf als kunstenaar en het kunstwerk.
 Hoe kun je rekening houden met de mensen waarvoor het bestemd is?
 Bedenk woorden (in positieve zin) die je bij Veldhoven, de bewoners én natuurlijk jezelf
vindt passen.
 Hoe wil je hiermee rekening gaan houden in je ontwerp?
 Zijn er praktische zaken om rekening mee te houden?
(Denk aan het beschikbare oppervlak, afstand tot gebouwen in de buurt, wensen van winkeliers,
architectuur, natuur, bijzonderheden van de omgeving, materialen, kleuren, vormen, lijnen,
contrast, lichtinval, verhoudingen, …. )
Maak er een woordspin van!
Voorlopig plan
Vertaal je ideeën naar jouw ontwerp. Maak schetsen en / of een schaalmodel = een kunstwerk in
het klein of dummy-trailers voor je multimedia werk.
Hoe ga je het maken, wat heb je allemaal nodig? Of wie heb je nodig, welke expertise (kennis en
vakmanschap en…)? Voeg details toe (wat voor kleur, materiaal, structuur): schrijf het erbij!
Eindproduct
Maak je schaalmodel of multimediaproductie.
C.

.

Reflectie:
Stelling: ‘Kunst kan geen identiteit importeren, wel openbaren’. Wat zegt het werken aan deze
opdracht over jou en jouw relatie met Veldhoven?
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 11 Bert Slegers
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:

Bert Slegers
Hoofdstuk I 88-91
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

Architectuur, bouwkunst en beeldhouwkunst hebben gemeenschappelijke noemers. Het
concept, de ruimte, het constructieve en het werken en bouwen met concrete materialen in
een ruimte.
Tekens, verbindingen, ruimte: sculptuur / gebouw!
Raakvlakken met Mathematiek, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek.

Open-eind vragen103 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.

Ordening, symmetrie, zwaartekracht, reeksen en herhaling, compositie, … aan het werk
van Bert Slegers zijn veel meetkundige, mathematische aspecten te ontdekken. Welke zie
jij?

‘Kunst maken is vooruit kijken en achteruit denken’, wat wordt hiermee denk je bedoelt?
Stijlloos bestaat niet! Ieder kunstwerk is een uitspraak van de maker. Je beelden zijn
luisterpost en verkenner tegelijkertijd. Wat inspireert je? Wat zijn elementen die je her kent
‘als jouw handschrift’ ?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.
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In een sculptuur worden rationele en irrationele aspecten met elkaar verbonden en
ruimtelijk beeldend vertaald. Veel abstracte werken gaan over ruimten, massa’s,
volumes, vormen. Het gaat over dingen en eigenlijk ook niet. Restruimte,
tussenruimte, binnen een ruimte blijven of erbuiten gaan. Het winnen van ruimte.
Een bijna Nederlands grondprincipe… Wat zijn effecten?



Bewegen, staan, liggen, vallen, vasthouden, leunen, doorbuigen, hangen, hellen,
zweven, het zijn allemaal fysieke spanningsmomenten, die je fysiek het hoofd kunt
bieden. Wat zijn daarvoor manieren?



Om te ondersteunen of te dragen zijn verbindingen nodig. Stapelingen,
bundelingen, verknopingen, stellages, steigers, … Er is altijd een ordening die
noodzakelijk is door de fysieke eigenschappen van het materiaal. Constructies
vragen om het bepalen van de mate van complexiteit, stevigheid, breekbaarheid
en het omzeilen van de zwaartekracht. Welke keuzes ga je maken?

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

104

104
105

105

Robert Rauschenberg (1971) Nabisco (Shredded Wheat). Kartonnen dozen. Werk in bezit van MoMA New York
Peter Sruycken (1971) Computersctructure 69-4A. Lak op perspex, 150 x 150 Boijmans van Beuningen.
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107

108

http://www.artbabble.org/video/sfmoma/mondrian-and-dance

Maak je eigen constructie of wandreliëf. …. Laat je inspireren door het dagelijks leven om je heen!
Het verkeer, de natuur, gevels van gebouwen, …. Bekijk de wereld eventueel door een kijkraam
om details en patronen makkelijker te kunnen isoleren.
Je zult verbaasd staan over hoeveel onderwerpen input genereren voor jouw idee. Steek daarom
je kijkraampje en aantekenboekje op zak of gebruik je mobiel om details vast te leggen.
Breng dingen terug in lijn. Verwerk in je idee ‘rekenkundige’ structuren, in een meetkundig
verband. Besteedt aandacht aan de ordening, verbindingen, ritmisch patroon, hoeken en lijnen,
vorm en kleur, … Je hoeft dus niet per se van geometrische vormen gebruik te maken. Bedenk in
welk materiaal je het geheel wilt maken. Doorgaans zijn dit soort werken beperkt in kleur,
materiaal en / of compositie om de vorm optimaal uit te laten komen. Ook dat is geen ‘must’. Als
maker zet je het werk naar jouw hand. Wat wél belangrijk is: hoe werken de elementen samen in
je werk? Hoe zorg je ervoor dat het niet bij de eerste windvlaag in elkaar zakt? Hoe geef je jouw
beeld ruimtelijkheid?

Geef je werk een titel en presenteer je werkstuk. Veel plezier!
Reflectie:
Wanneer je kunst maakt, raken de objectieve werkelijkheid en het individuele ervaren met elkaar
verweven. Daardoor gebeurt er ‘iets’.
Je maakt iets vanuit jezelf; wat jij maakt werkt weer in op jezelf.
Je verandert door wat je maakt; daardoor verander je weer wat je maakt.
Herken je dat bij je zelf? Hoe kun je een volgende keer die ‘herkenningsmomenten’ in je voordeel
laten werken?

106

Piet Mondriaan (1943) Broadway Boogiewoogie. Olie op doek, 126 x 127, MoMA New York.
Kenneth Snelson (1968) Naaldtoren II. Aluminium & roestvrij staal, Rijksmuseum Kroller Muller, Arnhem.
108
Andy Warhol (1962) Green Coca-Cola Bottles,. Synthetische polymeer, silkscreen inkt en grafiet op doek, 209.2 × 144.8 cm, Whitney
Museum of American Art, New York.
107

190

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 12 Nic Jonk
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:

Nic Jonk
Hoofdstuk I 92-99
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

Nic Jonk is als één van de eersten een gesponsord kunstenaar. Taboe in die tijd.
Creativiteit, innovatie en zakelijkheid bijten elkaar niet langer. Sterker nog: velen zien het
als de kurk voor nieuw ontwikkelingen. Brainport Eindhoven heeft het als één van haar
pijlers. Samen met andere sectoren nieuwe oplossingen vinden voor maatschappelijke en
economische uitdagingen. Creativiteit, onderzoek, innovatie, kwaliteitsverbetering en
ondernemerschap raken steeds meer met elkaar verbonden. Buiten de paden denken.
Nieuwe combinaties aangaan. Verbeelden zijn daarin belangrijke competenties.

Open-eind vragen109 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.



Bedrijfsleven en kunstenaarschap. Lang gezien als ‘niet verenigbaar’. Wat zijn
argumenten die ‘voor’ en ‘tegen’ spreken? Misschien ken je voorbeelden van
geslaagde crossovers? (Dat wil zeggen dat bedrijfsleven en creatievelingen samen tot
‘mooie, nieuwe’ dingen komen).



Nic Jonk heeft eigenlijk zijn hele leven eenzelfde thema. Vrouwen! Wat vind jij? Gebrek
aan fantasie en inspiratie? Een teken van een standvastige, eigen stijl? ……?



Nic Jonk maakt gebruik van Griekse Mythen. Weet jij wat dat zijn? Ken je er misschien
enkele? Hebben we eigenlijk nu ook mythen en verhalen?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.
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Nic Jonk maakt veel gebruik van Griekse Mythologieën als inspiratiebron. Onder meer
voor het beeld van Veldhoven een verhaal over de verleidelijke scapades van de

Sirenen.

Mythen staan voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden,
het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen en oerelementen – ook voor Jonk zo belangrijk aarde, water, vuur en lucht. Basis van het denken van de oude Grieken. Mythen zijn door
de loop van de tijd overgedragen, soms in een nieuw jasje gestoken, vervlochten met
verhalen van andere continenten. Er zijn weer nieuwe aanvullingen bedacht om
veranderingen – bijvoorbeeld wereldgebeurtenissen – in het verhaal op te nemen en het
zo weer kloppend te maken. Zo ontstaat een uitgebreid stelsel van verhalen, nogal eens
behoorlijk complex. Om de wereld begrijpelijk te maken wordt vaak gebruik gemaakt van
een bepaalde vertellijn en beeldverhaal (allegorie). Abstracties worden weergeven als
tastbare zaken. De figuren doen zich voor in andere gedaanten (personificaties) of
voorwerpen (attributen). Bijvoorbeeld Recht als Vrouwe Justitia of een weegschaal.


Griekse mythen, nog altijd een dankbare bron voor filmindustrie en strips met allerlei
varianten. Denk aan een film als De Matrix (Plato’s Grot) en het boek Animal Farm
(Marxisme).

 Mediamanipulatie, Beeldmanipulatie, Documentatie.
Er is zelfs een nieuwe tak in de kunstzinnige vormgeving: Design Fiction. Verzonnen
nieuwsberichten worden van authenticiteit voorzien en van zorgvuldig gemanipuleerde
beelden. Verzonnen werelden om vraagstellingen in de ‘echte ‘wereld bloot te leggen en
aan te kaarten.
Hoe dan ook – ongeacht de inhoud en het gekozen medium - er komt veel bij kijken: ieder
verhaal heeft een inhoud (script), medium (de verschijningsvorm) en vraagt om distributie
om het verhaal over te dragen. Alles vraagt om verbeelding en vertaling. Feitelijk geldt dat
ook voor een beeldhouwer, voor een kunstenaar.
Een script, een scenario, locatie, karakters, casting, standpuntbepalingen, kleuren, closeups, blow-ups, totaalbeelden, lichtinval, sequenties. Hoe uiten de karakters zich, welke
uitdrukkingen hebben of gebruiken ze? Hoe moet alles eruit gaan zien? Research is
meestal ook nodig.

Raakvlakken met Drama, Nederlands, Geschiedenis, Mediacultuur.

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

“De mooiste beelden drijven voorbij”, is een uitspraak van Nic Jonk, over de inspiratie die hij haalt
uit wolken. Ook haalt hij inspiratie uit Mythische verhalen. Plus hij heeft een aantal favoriete
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kunstenaars als voorbeeld. ‘Goed gepikt is beter dan slecht bedacht’. Een prima motto, want veel
is al gemaakt en bedacht. Het gaat erom wat jij ermee doet! Wat zijn jouw inspiratiebronnen, wie
inspireren jou en waarom? Leg een persoonlijke beeldbank aan waar je steeds uit kunt putten.

Net als Nic Jonk ga je je eigen verhaal verbeelden.
Door meteen een vorm te kiezen, beperk je je
wellicht in je denken. Ga vanuit de matrix aan het
werk. Je mag daarbinnen ook onderdelen vervangen.
Zo ontstaan op zijn minst 6 x 6 x 6 = 216
mogelijkheden! Bijvoorbeeld een opiniërende strip
die je als verpakkingsmateriaal gaat verspreiden;
niet het meest voor de hand liggende. Dat is waar,
maar onzin? …

Informatief
Onderderhoudend
Opiniërend
Korte verhalen
Diepgravend
Vluchtig

Krant
Boekje
Strip
DVD
Reportage (Foto / Film)
Scheurkalender

Thuisbezorgd (Post/E-mail)
Persoonlijk bezichtigen
Uitstrooien
Verpakkingsmateriaal
Bijlage
Stapel (Afhaallocatie)

HTTP://NL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/GRIEKSE_MYTHOLOGIE_VAN_A_TOT_Z
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=13EUXQIWDKQ [TRAILOR THE GOOD, THE BAD, THE UGLY]
HTTP://VIMEO.COM/19177291 [ALLEGORIE VAN PLATO’S GROT]

Je kunt je verhaal (= inhoud) van tevoren bedenken. Bijvoorbeeld een thema dat je wilt
behandelen. Of werken vanuit bestaande clichés: Beauty & The Beast, Adam en Eva, The Good,
the Bad & the Ugly. Of je laten inspireren door mythen, fabels, sprookjes en sagen. Of je eigen
inspiratiebronnen gaan gebruiken! Of jezelf als onderwerp nemen. Als je er een beeld bij bedenkt,
hoe ziet dat er dan uit? Dat is wel lef hebben! Guts!
A. Je kunt je verhaal logisch opbouwen en er beelden bij zoeken of andersom.
B. Je kunt je verhaal als bij toeval laten ontstaan door het op te bouwen uit allerlei losse
fragmenten en of losse zinnen die je tot een beeldverhaal maakt.
Verzamel bijvoorbeeld beelden via internet, uit de krant, filmstills of eigen foto-opnamen of een
mengvorm hiervan! Hergebruiken van bestaand materiaal: in de filmwereld hebben ze daar zelfs
een term voor! Found Footage oftewel het compileren van bestaande beelden. Via Creative
Commons kun je aan rechtenvrij materiaal komen. Of gebruik - als je die al hebt - je eigen
beeldbank. Handig.
Prik uit verschillende boeken, strips, films een x-aantal zinnen, tekstballonnen of filmteksten. Die je
dan in een nieuwe tekst transformeert.
C. Natuurlijk kun je ook zelf je beelden produceren (tekenen, knippen en plakken, handmatig
of digitaal) en je eigen teksten bedenken.
D. Of mix de opties.

193

Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!

Een open boek?

Hierin heb je dus ook weer allerlei mogelijkheden! KIES.

110

110

http://mythologica.fr/grec/sirene.htm Musée des Beaux-Arts de Nice. Molikova mozaiek.

http://oud.digischool.nl/ckv2/bevo/kunstvakken2_2006/warhol/geboortevenus.jpg.
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=avatar&ctid=CT3241951&searchsource=15&start=0&pos=11
http://galeri.uludagsozluk.com/r/roy-lichtenstein-224895/ Geraadpleegd 6 mei 2014.
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Spannend: het biedt mogelijkheden tot een hele nieuwe inhoud, context en daarmee betekenis.
Door je beelden op een bepaalde manier aan elkaar te koppelen, manipuleer je hoe anderen er
naar kijken. Iedereen wil betekenis koppelen aan hetgeen hij ziet. Dat gaat automatisch. Je
koppelt de beelden aan elkaar en aan wat je al weet. Kuleshov – een Russische filmmaker – heeft
beeldexperimenten gedaan. Zijn experiment laat zien dat een kijker op zichzelf losstaande beelden
met elkaar verbindt en automatisch een relatie legt. Zo kun jij dus ook zelf – zelfs met bestaande
en bij iedereen bekende beelden – een andere zienswijze op gang brengen.
Ingrediënten
 Minstens 24 beelden en zinnen, kreten, uitspraken.
 Kiezen van je medium.
 Bepalen van je beeldverhaal en verhaallijn.
 Een scenario, ‘draaiboek’ = storyboard.
 Schetsen, knippen/ plakken, bewerken, digitaal tekenen, (MonkeyJam), monteren (Windows
Moviemaker), …..

http://www.arttube.nl/nl/pers/Jan_van_Scorel

[over het maken van een historische strip]

http://www.youtube.com/watch?v=BGV4wxHRDKo
[Rayfish Shoe, van Floris Kaayk – winnaar van Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2014 Vakjury én
Publieksprijs - debat uitlokken over genetische manipulatie en klonen met een verzonnen
campagne. Geraffineerd!]

Je kunt er zelfs een animatie van maken. Je kunt eventueel ook fotobeelden importeren in
MonkeyJam. Binnen MonkeyJam maak je dan een compositie, een MJ-foto. Die verander je dan
weer een klein beetje en maak je daarvan weer een MJ-opname. Et cetera. Er gaan 24 beelden in
een seconde. Je kunt een beeld eventueel verdubbelen door eenzelfde beeld vaker te gebruiken,
waardoor de beweging vertraagd. Als je alle MJ-opnames achter elkaar afspeelt, lijken de beelden
te bewegen. Je eigen animatie!

http://monkeyjam.org/ [hier kun je ook de gratis download vinden]
Tutorial MonkeyJam: https://www.youtube.com/watch?v=omZ1wUoNf88

Reflectie:
De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Iedereen leeft in een gefragmenteerde wereld. Het is maar
net hoe je de dingen ziet en met elkaar verbindt. Hoe zit dat bij jou? Hoe zie jij de wereld? Wat
valt je op?
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 13 David Vandekop
Betrokken kunstwerk uit de buitencollectie Openbare Kunst Veldhoven:

David Vandekop
Hoofdstuk I 100-108
Korte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht met een
eventueel thema en / of connectie met het schoolcurriculum

David Vandekop ontleent zijn inspiratie aan mythologieën. Verhalen die mensen in de Oudheid
houvast geven om om te gaan met de wereld om hen heen. Dit om verschillende leefwerelden
te begrijpen en inzichtelijk te maken.
Wat beweegt mensen in onze complexe wereld van groeiende mondiale verbondenheid?
Onderzoeken van de belevingswereld van verschillende groepen mensen van dichtbij.
Leren om met een kritische blik naar je eigen leefomgeving en cultuur te kijken.

Open-eind vragen111 met betrekking tot het kunstwerk, welke bijdragen aan
behandeling van het thema of curriculumonderdeel en uitnodigen voor verschillende
gezichtspunten / perspectieven (op kunstenaar, vorm, inhoud, invalshoek,…) in
volgorde binnen de educatieve sessie.
Enkele opvolgvragen.



Elke kunstenaar heeft zijn eigen milieu, zijn omgeving, zijn eigen plek waar hij kan
aarden. Op die plek vindt hij zijn voornaamste bronnen van inspiratie. Op welke plek
vind jij je belangrijkste bron van inspiratie? Waarom daar? Wat kun je doen om je
inspiratie hoog te houden?



Op het treinstation vraagt iemand aan je wat leuke plekken en dingen om te doen in
Veldhoven zijn. Wat is je antwoord?



David Vandekop maakt in zijn latere jaren vooral ook werken van klei. Een ambachtelijke
manier. Heb jij suggesties om oude ambachten opnieuw ‘Hip & Happening, Alive & Kicking’
te maken?

Drie informatieve onderdelen (‘bullet points’) over het kunstwerk in relatie tot het
thema of curriculumonderdeel, ankerpunten, die het verkennen van het kunstwerk
ondersteunen en bijdragen aan een discussie over het kunstwerk. Om verdieping aan
te brengen in de bespreking.
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Stil staan bij de antropologie van Veldhoven.
 Het sociaal gebruik van taal en de relatie tussen taal en cultuur.
 Materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen.
 Het fysieke, biologische gedrag van mensen.
Het sociale gedrag, de economische structuur en de ideologie (incluis religie) van
bevolkingsgroepen.
Huidige ziel van Veldhoven blootleggen.
Werken in (zelfbakkende) klei en / of chamotte
 Ontdekken en benutten van de plastische eigenschappen van keramische klei;
Ervaring opdoen in de basisprocessen en basistechnieken van keramisch werken
(opbouw platen, stroken, bolletjes); structuur en textuur aanbrengen met verschillende
materialen en gereedschappen in de klei: de huid tot leven brengen! Vormgeven aan je artistieke
keuze. Smoel geven aan je eigen penning = kiezen voor emotie = kiezen voor expressie!
Het geven van feedback = opbouwende kritiek. Wat zijn zoal ‘de spelregels’?

Wat ga je doen?
Korte beschrijving van de activiteit; in termen van schrijven, tekenen, bewegen,
maken, ….

Waarom deze activiteit?
Aanduiding richting: korte introductie van de activiteit en inkadering van de opdracht.
Hoe draagt deze (doe-)activiteit bij aan verdieping / interpretatie en betekenisgeving
van dit kunstwerk / kunst?

Breng met elkaar, zowel kritisch als intuïtief, analytisch als persoonlijk, met hart en
ziel Veldhoven in kaart!
Wat betekent het om er te wonen?
Wat maakt het dagelijks typisch Veldhovens?
Welke bijzonderheden worden er gekoesterd?
Welke leuke, feesten worden er georganiseerd?
Welke tegenstellingen bestaan er?
Wat zijn echte Veldhovense uitdrukkingen?
Breng Veldhoven met elkaar in beeld!
straatbankjes – Veldhovense bestelbusjes – op zijn sportiefst – De leukste Vereniging – het tofste
beeld – geweldige landschapsplaatjes – de mooiste Dromen – heerlijke Zondagochtend – het
nieuwe Stadswapen – op bezoek bij opa en oma - Portretten – lokale lekkernijen – de opvallendste
naambordjes – aparte gevels – fraaie voordeuren – makkelijke buurtwinkeltjes – opvallende kliekostickers – fraaie skyline – berichten uit Veldhoven op Facebook – stambomen – de beste kroegen
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en stapgelegenheden – drukke winkelcentrum – de leukste plekjes - typische wijkbewoners ……………
Met verhalen, beelden, tekeningen, schetsen, gedichtjes, knipsels, ….
Bespreek met elkaar wat je tegenkomt en verzamelt. Onderzoek het. Een poëtische, moderne,
subjectieve vorm van ‘antropologie’. Verwerk je bevindingen op een aansprekende manier. Maak
er een ongekende atlas van!

Je hebt nu veel input over Veldhoven. Maak een stadspenning die voor jou het beeld van
Veldhoven samenvat. Straks fictief te verkrijgen bij de VVV. Voor iedereen die ‘iemand van
bijzondere waarde’ uit Veldhoven in het zonnetje wil zetten.
Mag uitvergroot zijn. Je kiest zelf in welke sfeer. Plechtig, humor, …
Creëer jouw eigen unieke penning…
Ontwerp een penning en voer je ontwerp uit. Maak van plakken, plakjes of rolletjes (chamotte)klei
een keramische penning in reliëf. (Dus geen platte koek). Die breng je tot leven door structuur aan
te brengen in het materiaal. Daarnaast mag je materialen naar keuze toevoegen als decoratie nà
het bakken.
 Is het werkstuk keramisch opgebouwd en zijn de kleionderdelen goed met elkaar
verbonden? . Is het werkstuk netjes afgewerkt?
Zijn er aanwijsbare uitgewerkte onderdelen? . Zijn de vorm- en beeldelementen
overwogen toegepast? Speciaal letten op: . structuur en textuur (de huid) , vormen .
mate van harmonie . ruimtelijkheid . plasticiteit. Originaliteit?
Uitdrukkingskracht? : . expressie emotie . eventueel gebruik van andere materialen om
de expressie te accentueren.
 . Is er sprake van een goede voorbereiding, planning en (zelf)evaluatie?



Maak enkele kleine schetsen als houvast. krimpt.
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THE CITY VOTES
Je hebt ieder 10 punten om te verdelen. Naar welke penning laat jij je punten gaan? Geef een
korte toelichting. Je penning dingt mee naar punten in drie categorieën:

Werk jouw penning in de prijzen!
1. Het best uitgewerkte masker (aan- en opbouw, structuur en textuur.
…..…points

Het meest aansprekende masker.
Het zorgvuldigst afgewerkte masker.

……. points
……..points

Kunstenaars wisselen vaak brieven uit over elkaars werk. Denk maar aan Vincent van Gogh naar
zijn broer Theo en met zijn vriend Gauguin.
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112

Neem je kunstpenning en bekijk hem nog eens met andere ogen. Schrijf een E-mail aan een
klasgenoot over dit werk en wat je daarin bezighoudt.
Jouw bericht zegt iets over waar het op lijkt, wat je ermee wilt vertellen, hoe je het maakt, voor
wie eventueel en wat het voor jou betekent. Of je vriend de kunstenaar nog tips voor je heeft?

Op je vriend kun je altijd rekenen: je krijgt antwoord per E-mail retour [kies je penmaatje]
Welke inzichten heb je door zijn / haar feedback en suggesties?

Reflectie
Hoe heb je het werken aan de Atlas ervaren? Wat vind je verrassende toevoegingen?
Hoe heb je je erdoor laten inspireren voor je Stadspenning?
Aan wie draag je jouw Stadspenning op? Misschien wil je ook toelichten waarom die persoon het
dubbel en dwars waard is?
112

Stok, B. (2012). Vincent. Amsterdam: Van Gogh Museum, Nijgh & Van Ditmar. Publishers, Modriaan Fonds. Pp. 39,
62, 63, 107, 121,
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Hoofdstuk IV
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IV Kunst-B(l)oei, Jeugd aan Zet
In dit hoofdstuk maak ik een aanzet tot verkenning van personamodellen zoals die al links en rechts worden ontwikkeld. Het lijkt
me zeker de moeite waard voor de onderwijswereld om er kennis
van te nemen en toegespitst door te ontwikkelen voor het domein
kunst- en cultuuronderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van vier
persona’s die een kader bieden om op basis daarvan
aanvliegroutes in te zetten. Zodat er een efficiënte en kansrijke
brug
wordt
geslagen
tussen
individu,
subgroep
en
vakdomein(en). Een zeg maar blauwe, gele, rode en groene
route. De leerling
vindt aansluiting vanuit een bijpassend
segmentatieprofiel. Een aanvliegroute op maat, waarin theorie en
praktijk elkaar versterken. De groep bouwt als collectief een
gevarieerd(er?) beeld op over hoe beelden ervaringen veroorzaken
en betekenissen overdragen.

Wat is bekend over de leerling? Over hun cultureel (zelf)bewustzijn? Over
hun leefwereld? Wat houdt hen bezig? Hoe daarbij het beste aansluiting te
vinden? Vragen waar nog niet echt duidelijke antwoorden op zijn. Nogal wat

studies naar cultuurparticipatie beperken zich tot de deelname aan of
beoefening van kunsten en het bereik van specifieke cultuuruitingen.
Dergelijk onderzoek maakt duidelijk dat er nog een wereld is te winnen als
het gaat om het warm lopen van jongeren voor culturele activiteiten.

p122
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Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen?
Hoe hangt participatie samen met maatschappelijke oriëntatie?
In welke sociale context wordt geparticipeerd?
In welke recreatieve context wordt geparticipeerd?
Het is van belang om bij kunst- en cultuureducatie rekening te houden met
de oorsprong van cultuur voortgebracht door de samenleving en de
overdracht via socialisatie. En om nadrukkelijk oog te hebben voor de niet
of minder zichtbare aspecten: voorkeuren, attitudes, veronder-stellingen,
eigengemaakte normen en waarden....

PERSONA’S VOOR ONDERWIJS DOORONTWIKKELEN
Uit een enquête (5 juli 2013) van het programma Een Vandaag en de krant
Trouw113, onder een groep van 700 jongeren die het vak ckv volgen of recent
hebben gevolgd, blijkt dat zeven op de tien leerlingen (71%) de kennis die
ze hebben opgedaan niet waardevol vinden. Daarbij zijn zij vooral niet te
spreken over de invulling van de lessen. Leder et al (2004) bestuderen de
manier waarop waardering voor beeldende kunst tot stand komt. Een
bijzonder complex mechanisme. Daarin staan zintuiglijke ervaringen centraal
die zowel fysiek (sensomotorisch) , emotioneel (affectief), cognitief ervaren
worden in een sociale context. De drijfveer in dat proces is de wil om te
begrijpen waar kunst over gaat, wat de betekenissen zijn die kunnen worden
uitgedrukt en ervaren in een specifiek kunstwerk om daarover met anderen
van gedachten te wisselen. (Zie ook hoofdstuk II)
Begrijpen op welke manier esthetische ervaringen kunnen worden
gestimuleerd en tot interesse kunnen leiden is daarom van belang voor de
verdere ontwikkeling en verbetering van het vak… Uit de
motivatiepsychologie is bekend dat wanneer leerlingen de relevantie en het
doel van een bepaalde leertaak niet goed begrijpen en het niveau van de
taak te weinig uitdagend is, dit leidt tot ongeïnteresseerdheid, verveling of
onderpresteren.

113

Een Vandaag/Trouw. (2013).Onderzoek naar CKV. http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20onderzoek%20CKV.pd f
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Niet alles is cognitief, cognitief is niet alles
Neuropsycholoog prof. dr. J. Jolles geeft in zijn boek ‘Ellis en het verbreinen’
(Jolles, 2010) aan dat de hersenen op een latere leeftijd zijn volgroeid dan
verwacht. In het bijzonder de prefrontale schors die ervoor zorgt dat we
vooruit kunnen denken, emoties bewust kunnen voelen, opwellingen
beheersen, kunnen plannen, keuzes kunnen maken, kunnen invoelen wat
anderen bedoelen en zin kunnen geven aan ons bestaan. Bovendien zijn er
grotere verschillen in de individuele ontwikkeling van de hersenen van
kinderen dan voorheen gedacht.
Interesse als keywoord
Levensloop en opleidingsniveau zijn meer randvoorwaarden dan te
beïnvloeden factoren. Interesse lijkt een prima aangrijpingspunt voor
culturele instellingen en voor het cultuurbeleid van overheden. Jongeren
voelen zich tegenwoordig verbonden met verschillende culturen, afhankelijk
van het moment en de setting waarin ze verkeren. Meer inzoomen op de
brede verscheidenheid aan individuele verschillen, wat de meer collectieve
statische (cultuur)kenmerken overstijgt. Een dynamischer oriëntatie op
culturele identiteit. (14)
Iedereen VIP
Segmentering wil zeggen: het publiek verdelen in kleinere, hanteerbare
onderdelen met specifieke kenmerken, met als bedoeling op de interesses en
kenmerken van verschillende publieksgroepen in te spelen om (het juiste deel
van) het aanbod onder hun aandacht te brengen en ze te prikkelen om te
participeren.
Horizontale segmentering brengt onderscheid aan op basis van afwijkende
kenmerken binnen één leeftijdscategorie of generatie. Deze vorm van
segmentering kan gebaseerd zijn op verschillende criteria. 'Objectieve'
criteria zoals afkomst, geslacht, religie of seksuele voorkeur.
Verticale segmentatie overstijgt de leeftijdsgrens. Er kan gekeken worden
vanuit onderzoek, vanuit trends, vanuit waarden en drijfveren en vanuit
subculturen. Er wordt gedacht aan onderzoeken naar woonsituatie,
inkomen en vrijetijdsbesteding. Wanneer er vanuit trends wordt gekeken
naar jongeren, worden zij aangespoord om met beeldmateriaal aan te
geven wat ‘in’ is. Deze methode wordt coolhunting genoemd, maar richt
zich alleen op de trendsetters (ook wel early adaptors genoemd, Leeflang
2003, 278). 'Subjectieve' segmentering brengt mensen bij elkaar omwille van
smaken, voorkeuren, waarden of passies. Deze methode is complex en de
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doelgroepen zijn moeilijk af te lijnen, maar de indeling zegt wel het meest
over attitudes en daadwerkelijk gedrag. Om dit in de praktijk hanteerbaar te
maken, wordt in de marketing vaak een onderscheid gemaakt tussen
waarden (values = waardensegmentereing) en gedeelde interesses (tribes =
tribale segmentering)
Interesse staat ook centraal in
denkbeelden over publieksbeïnvloeding en mobilisatie. Reden voor de
Universiteiten van Brussel en Gent
(Maja Caen en John Lievens
(UGent) , ‘De smaak van cultuur’,
leefstijl & culturele voorkeuren’ )
om onderzoek te doen naar
persona-profielen in het kader van
cultuur. Maar ook de domeinen
Natuur en Sport hebben persona’s
opgesteld in relatie tot beleving.
De eerste musea in Nederland zijn
inmiddels in samenwerking met Motivaction op deze manier ingericht, voor
een optimale aansluiting bij de doelgroep.

VERKENNING BESTAANDE PERSONAMODELLEN
Voorloper Edward de Bono
Edward de Bono bedenkt in 1985 al een aanpak om mensen vrijer te laten
opereren. Persona’s zijn als het ware één hoed, die is samengesteld uit
een groot aantal op bepaalde terreinen 114passende hoedjes. Inhoudelijke
samenstelling bagage, intuïtie, emoties, ingevingen, gevoelsoordelen,
waarden en normen, attitudes, wijze van denken.

114

SLO Leerlingportretten bij groeimatrix, Kwaliteitenspel. Aanpakken instrumenten om leerlingen te laten groeien. Sabrina Succesvo Leerder,
Sander Zelfbewust Mens, Priscilla Productief Deelnemer, Victor Verantwoordelijk Burger
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Gardner over ankerpunten
Het concept van meervoudige
intelligentie is vaak verbonden
met het fenomeen leerstijlen. En
ook worden bijvoorbeeld de
muzikale intelligentie gelinkt aan
het beheersen van een muzikale
rol of genre. Gardner geeft in
zijn voorwoord bij de laatste
druk115 aan dat dit een
misconceptie is. Een uitleg in de
richting van dat een bepaalde
etnische groep over meer of
minder karakteristieke intelligenties beschikt, is eveneens
onjuist. Gardner bedoelt met
meervoudige intelligentie een
manier van aanvliegen. Hij gaat uit van het gebruik van verschillende “entry
points” (narratief, logisch, numeriek, esthetisch, et cetera) om problemen te
introduceren en thema’s aan de orde te stellen! Naast ankerpunten lenen
vergelijkingen zich goed als ook analogieën ontleent aan een keur van
verschillende terreinen. Verder kan richting worden gegeven met kernnoties
en kernconcepten in een aantal verschillende symbolische formats.
Individualiseren en pluraliseren. Het gaat erom het individuele
intelligentieprofiel van een kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en de
stof zo goed mogelijk afbakenen. Om deze dan van zoveel mogelijk kanten
te belichten. Dit laatste voor een echt diepgaand begrip. Alleen dan kun je
met gebruik van al je intelligenties een topic wezenlijk van allerlei kanten
benaderen en begrijpen. Het doel is niet een zo breed mogelijke
intelligentiebereik. Educatieve doeleinden moeten eigen waarden reflecteren.
De theorie van meervoudige intelligenties biedt ingangen om aan die ‘eigenaardige’ waarden in leren invulling te geven. Gardner duidt 8,5 vormen van
intelligentie. Er is nog een hoop werk aan de winkel om de vertaalslag te
maken naar hoe deze het beste te zijn te mobiliseren om specifieke
pedagogische doelen te bereiken. Want dat is het idee. Volgens Gardner
biedt zijn theorie aanknopingspunten voor nieuwe concepten rondom breedfocused leren. Concepten die de door cultuur én historie geconstrueerde
kennis verbinden met het menselijke brein en gedachten én met de wijze
waarop die kennissferen ‘groeien’ en vorm krijgen in verschillende culturele
115

Gardner, H., ( 2011). Frames of Mind. The theory of Multiple Intelligences. With a New Introduction by the Author.
Basis Books: New York.
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settingen. Met alle wetenschappelijk vooruitgang over de laatste decennia is
het wachten op een bijstelling van de MI theorie. Van belang om up to date
te blijven, zodat je professionaliteit profiteert van de groeiende kennis over
het menselijk brein en denken.
SLO- LEERLINGPROFIELEN

116

http://talentstimuleren.nl/?file=220&m=1 1

Ook SLO heeft persona’s opgesteld rondom niveaus van leren. Met een
beschrijving van attituden, leerstijlen, persoonskenmerken en competenties om een beter kader te bieden voor talentontwikkeling.
Uitbreiden leerlingprofielen
Van belang om een beschrijving van persona’s te verbreden. Naast de de
leertheoretische invalshoek uit te breiden met andere mentaliteiten.
Bouwstenen die wellicht leiden tot subleerlijnen voor kunst- en
cultuuronderwijs, gericht op subsegmenten van leerlingen op basis van
een gedeeld gevarieerd profiel.
Welke onderzoeken bieden nog meer invalshoeken?

116

http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/profielen-van-leerlingen geraadpleegd 25 maart 2014
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ERVARINGSMODEL GILMORE & PINE

(7, p.
61)

Leefstijlonderzoek: trending topic
Leefstijl in een zeer ruime betekenis: interne overwegingen, verwachtingen,
attitudes, (handelings)intenties, motieven of interesses.... als ook in het
sociale leven uiting kunnen geven aan wie je bent of zou willen zijn.
Voorkeuren, smaken en waardenoriëntaties. Feitelijke presentatie in de
dagelijkse omgang. Deze attitudinale aspecten zijn geen momentopnames
en nauw verweven met de persoonlijkheid. Leefstijlen worden volgens
Bourdieu niet ‘ logisch’ gedetermineerd door maatschappelijke verhoudingen.
Leefstijlen hebben een deels collectief en ook deels individueel karakter.
Mensen zijn geen passieve wezens die hun leefstijl zonder meer ‘aangeleerd
krijgen en nabootsen’ (Bourdieu & Passeron, 1998 [1970]. Hoe dat idee
bruikbaar, eigentijds te vertalen? Culturele keuzes zullen in de perceptie van
elk individu wel “teruggaan tot de kern van wie we zijn”, maar dit neemt niet
weg dat zij systematisch kunnen variëren langs bredere sociale assen
(Bennett, Emmison en Frow, 1999: 8; Katz- Gerro, 2004). Een belangrijke
doelstelling binnen het hedendaagse leefstijlonderzoek betreft dan ook de
zoektocht naar deze systematische verschillen én opvallende gelijkenissen
208
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tussen individuele
levenswijzen. (Katz-Gerro, 2004). Bewust en / of
onbewust kiest iemand voor vrienden en partners van wie de leefstijl het
dichtste aanleunt bij de eigen leefstijl, terwijl socialisatie impliceert dat
iemand zijn eigen leefstijl tijdens zijn leven bijstuurt naargelang de leefstijl
van interactiepartners. Ook netwerkdensiteit, de mate waarin personen
binnen één netwerk onderlinge relaties onderhouden, blijkt samenhang te
vertonen met leefstijldifferentiatie. Bourdieu’s homologiethese blijkt met
andere woorden - ook na drie decennia - nog steeds actueel, althans wat
betreft de impact van cultureel kapitaal. Vrijetijdsbestedingsonderzoek laat
zien dat het ook doorwerkt op de kans op participatie buitenshuis.
Onderzoek Universiteit van Gent
De Universiteit van Gent doet onderzoek met opdeling in leefstijl- of
smaakprofielen. Op welke manier neemt cultuur en ander vrijetijdsaanbod
een plaats in in het dagelijkse leven van potentiële deelnemers? Onderzoek
toont dat aspecten van cultuurinteresse worden geassocieerd met patronen
in andere keuzes, gedragingen en houdingen. Deze segmenteringsmethode is
probalistisch (waarschijnlijk werkt het zo) en niet deterministisch van
opzet.(3)
117

118

YOUNGMENTALITY
Motivaction met haar Mentality-model, YoungWorks119 (2012) vanuit haar
jongerenmarketing - Generatie Y (de grenzeloze generatie, geboren
vanaf 1986) en Generatie Z (maatschappelijk actief vanaf 2020, 22%
van de inwoners van Nederland, De oudste leden zijn nu 20 jaar oud).
117

Caen, M. , (2009). Over en voorkeuren en participatie± een sociologische analyse van de Vlaamse leefstijlruimte
met bijzondere aandacht voor attitudinale leefstijlindicatoren. Gent Universiteit.
118
Caen, M. , (2009). Over en voorkeuren en participatie± een sociologische analyse van de Vlaamse leefstijlruimte
met bijzondere aandacht voor attitudinale leefstijlindicatoren. Gent Universiteit.
119

CJP (2012). ‘Cultureel Jongerenprofiel. Segmentatiemodel voor kunst en cultuur’. Youngworks: Amsterdam
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Fake is fout!
Generatie Z is bijzonder kritisch. Deze jongeren zijn opgegroeid in de
vercommercialisering van de maatschappij en gewend aan materiële
welvaart. Opgroeiend ook in een digitale informatiemaatschappij. Als docent
boks je op tegen Discovery Channel en het internet. Een moeilijk gevecht.
Een generatie waarin het idee van het gezin als hoeksteen van de
samenleving weer helemaal terug is. Hoewel anders van samenstelling dan
voorheen (twee ouders, één ouder, gescheiden ouders, homoparen, et
cetera). 80% zegt het goed met zijn ouders te kunnen vinden. Een
generatie met als centrale waarde authenticiteit. Jongeren hebben respect
voor iemand die iets écht goed kan of heel authentiek is. Authenticiteit staat
voor het hebben of ontwikkelen van een eigen identiteit, die berust op
oprechtheid. Zelfontplooiing en eer: deze twee waarden zijn het hoogste
goed voor jongeren, afhankelijk van hun afkomst en milieu.
Het is belangrijk om in te spelen op de sociale context van de jongeren,
die bestaat uit het gezin, de vrienden en het uitgebreidere netwerk van
kennissen en peers. (1,7) “Ik ben wat ik kies en waar ik bij wil horen” >
zelfconceptualisering. (Zie hoofdstuk II, p.5 en hoofdstuk III) Het onderzoek
van YoungMentality geeft inzicht in de belevingswereld van alle jongeren
in Nederland. Zo komen bijvoorbeeld niet alleen de opvallende
feestgangers maar ook huiselijk ingestelden en maatschappelijk
betrokkenen in beeld. Het model verdeelt jongeren van 8 tot 18 jaar in zes
segmenten met elk een eigen waardenoriëntatie.
Uit allerlei sociologisch onderzoek komt steevast naar voren veel dat het
waarden- en attitudepatroon van kinderen vaak overeenkomt met dat van
hun ouders. Motivaction doet daar al 25 jaar volgend onderzoek naar.
DENK DUS OOK – SUBTIEL- AAN DE OUDERS!!!!
http://mvomieke3.wordpress.com/2014/03/12/youngmentality/
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SEKS AND THE CITY MODEL 120

MIJN EIGEN ‘PERSONA-AANZET -OPZET
(Dit is nog geen persona-omschrijving! Dat vraagt meer onderzoek). Ingrediënten voor vier smaken!
120

College Beeckestijn Business School, november 2013.
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WENDY

idiocratisch, subjectivisme, waarnemen,
receptief,
fijnschilder,
verkennen, gebruiken, medespeler,
emotioneel, samenspel, erbij horen
reproduceren, trainen, ontdekken
associatief, mimetische oordeelstructuur,
socializer, verhalenverteller,
zintuigen, herinneringen, sensorisch,
lichaam
egocentrisch perspectief,
kunstpassief,
beschrijvende fase (H)
matig kunststimulerend ouderlijk milieu,
onbewust, concreet, overeenkomst
romantiek, renaissance,
associatief werken, observeren, localiseren
creative games, knutselen,
interpretatie attractie (penta)
amusement onderhoudend, (P & G)
details, beelden nodig
zoeken naar het bekende, accommodatie
rauwers en douwers
podiumtheater

SIMONE

receptief, analyserend, recensent, inzicht,
ontdekker, analyst,
kenniszoeker, zelfanalyse
verbreden, produceren, trainen, onderzoeken
open en autonome oordeelsstructuur,
classificeerfase (H)
stijl en vorm, grafische tekens
planmatig faseerd werken, evalueren
formele oordeels fase (P)
esthetisch educatief, (G & P)
universele blik, feiten-kennis, beschouwend,
reflectief, decoderen, kritisch,
kunstgematigd
matig kunstactief ouderlijk milieu,
verzamelen, internetten, testen,
grote lijnen, montagetheater
schouwers en bouwers
filosofie
zoeken naar de herkomst en de relatie tot het
heden,
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NICK

veelproever, verbeelden, productief,
product designer,
beeldhouwer, reproduceren, ontwerpen
experimenteren,construeren, inschatten
instructeur, samensteller,
instrument, zintuiglijk, motorisch,
assimilatie
imiteren, formele oordeelsstructuur,
vaardigheidstraining,
constructieve fase, (H)
schematisch, fotografie,
representatie en realisme, (penta)
herkenbare elementen, kunstlatent,
matig kunststimulerend ouderlijk milieu,
nabootsen, eigen waarneming,
mimetische oordeelsfase, (P)
onderwerp / thema, conventioneel,
voorwerpen
afstandelijk, creative games , quests,
meer details en grote gehelen,
kunstlatent, improvisatietheater
matig stimulerend ouderlijk kunstmilieu,
zelfverbeelding
zoeken naar ritme, structuur en mimese,
schouwers en bouwers

EMILE
interpretatief, intuitief, productief,
expressionisme, conceptualiseren, benoemen
action painter performer,
produceren, interpreteren, betekenis geven
inspirator, regisseur,
emotie en expressie, (penta)
creatief, verbeelden,
expressieve oordeelsstructuur, (P)
actiegames, sfeer,
interpretatieve fase (H)
escapistisch / doen, (G & P)
betekenis-gevoel, kunstliefhebber,
pop art, surrealisme,
kunststimulerend ouderlijk milieu,
experimenteel, improviseren,
rauwers en douwers, straattheater
taal, symbolen, begrippen, zelfbegrip
ideologie
zoeken naar het afwijkende
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Leerling als co-producent
Kunstmarketing is erop gericht om zo gunstig mogelijke omstandigheden
te creëren, zodat de kunstconsument een artistieke ervaring kan krijgen.
In de kunstmarketing vindt zoals gezegd een andere ruil plaats: de
kunstconsument verricht co-productieve activiteiten en krijgt in ruil daarvoor
een artistieke ervaring. (zie hoofdstuk II, p. 5) Een bedrijf moet weten
waar het zich op de markt bevindt en wat het wil uitstralen. En dat geldt
voor het onderwijs niet anders: goed weten wat je met kunst- en
cultuureducatie wilt, welke positie je het toekent. Wanneer jongeren een
duidelijk beeld voor ogen hebben komen hun verwachtingen beter overeen
met de werkelijkheid en is de kans op een artistieke ervaring, of in ieder
geval een positieve waardering, groter.
Het zoeken naar artistieke
ervaringen en uitdagingen speelt bij de jongeren nog geen grote rol. Er is
door de meeste jongeren nog niet zoveel ervaring opgedaan dat jongeren
worden uitgedaagd om steeds een stapje verder te gaan. Boorsma geeft
zelfs aan dat jonge jongeren vaker kiezen voor zekerheid en
vertrouwdheid. Persoonlijke ontwikkeling wordt genoemd als ‘hoogste
doel’ voor de jongeren. Uitgangspunt blijft dat het basisproduct goed,
vernieuwend of interessant moet zijn, maar dat segmentgericht denken
hier eigenschappen aan kan toevoegen en de werking van het product
(kunst en cultuur) kan versterken. (2) Uit de jongerenmarketing komt naar
voren dat jongeren graag actief bij iets betrokken zijn en de mogelijkheid
willen hebben om te kunnen reageren.
Hiphopper,
studiebol,
alto,
urban,
citykid,
schoollover,
schoolhater, trendsetters en trendvolgers, jongens en meisjes
Een ander onderzoek is afkomstig van Devos (4). Devos onderscheidt
jongeren op basis van hun smaak: jongeren met een amusements-,
masculien, alternatief of cultureel correct smaakpatroon. Onderverdeeld in
geïnteresseerden, latent-geïnteresseerden en niet- geïnteresseerden.
"Kunst is voor mietjes, watjes en softies" (5, p. 11). Heterogeniteit is
belangrijk bij het bereiken van jongeren. Dit lijkt haaks op Bourdieu´s
Homologiethese, maar dat is het niet: bieden van een breed pakket, waaruit
subgroepen vanuit een gemeenschappelijke noemer een eigen met elkaar
overeenkomstige benadering kunnen kiezen.
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Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING van kunst






Interesse als centrale ingang in relatie tot beleving;
'Entrypoints' (narratief, logisch, numeriek, esthetisch….);
Toepassen van analogieën en vergelijkingen in brede zin;
Bieden van kernnoties en kernconcepten;
Breed/focused leren, afbakenen en van zoveel mogelijk kanten
belichten;
 Combinatie van entertainment, educatie, esthetiek, escapisme;
 Subtiel denken aan de ouders!
 Gericht op subsegmenten
(heterogeniteit x homologie):
sociale context, leefstijlen en smaakprofielen.
Jongeren in de driver’s seat
De op jongeren gerichte onderzoeken wijzen op een diversiteit aan
(sub)segmenten. Hanteren van een meervoudig smaakmodel gebaseerd
op de waarden van jongeren biedt meer verklaringskracht voor gedrag
dan traditionele benaderingen die kijken naar achtergrondkenmerken,
leersferen en jeugdstijl / jeugdcultuur.
Een sterkere stijlflexibiliteit en inzicht in de mentaliteitsafstand biedt
mogelijk echt interessante aanknopingspunten om een brug te slaan
tussen leerlingen, docenten en curriculum.
De mogelijkheden die iemand aanspreken – beelden, verhalen, stijlen of
genres – zeggen iets over hoe we onszelf zien, of graag zouden willen zien,
over wat we als mogelijkheden zien en waar we ons aan spiegelen. Direct of
indirect bepalen ze ons handelen (CiS in de Praktijk, p.18). Hoe categoriseren
leerlingen zichzelf en anderen? Hoe categoriseert een docent leerlingen?
Opstellen van een klassendeskbord: met elkaar dezelfde taal spreken over de
Wendy’s, Emile’s, Nick’s en Simone’s. Stereotypering kan ook behulpzaam zijn
om intern de neuzen in een richting te krijgen. Dat is ook de ervaring van het
Scheepvaartmuseum dat de NIMA Award Marketing Turnaround 2012 –prijs
heeft gewonnen als ook de BankGiroloterij Museumprijs met haar
personagerichte aanpassingen. En het bezoekersaantal heeft zien stijgen!

Hoe toepassen binnen het onderwijs? Daarover nadenken. Kun je de leerling
nog gerichter benaderen? Segmentatie mag dan wel uit de commerciële
sector komen, toch zitten er erg inspirerende elementen in om ook van nut te
zijn voor de onderwijssector! Natuurlijk, hoe je een profiel samenstelt, is hoe
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dan ook een subjectieve aangelegenheid; geen enkele leerling zal aan welk
opgesteld profiel dan ook voldoen en meerdere aspecten in zich verenigen.
Toch kan het ijkpunten bieden bij het waarnemen wat binnen de visie van
een leerling past: van belang om hierbij aan te sluiten, want interesse openstaan en waarnemen vormen het begin van (beeld)beschouwen…..
Het vertrekpunt is dat interesse en betrokkenheid bij verschillende mensen
op uiteenlopende manieren wordt gewekt. Meer zicht op overeenkomstige
voorkeurroutes in de benadering van kunst door verschillende (soorten)
mensen kan daaraan dienstbaar zijn. Via practical action research kunnen er
met trial en inzicht wellicht ankers worden gevonden voor een goede
aansluiting. Bouwstenen voor het nog meer aanscherpen van presentatie,
drijfveren, werkvormen en mediagebruik.
Het ontwikkelen van persona’s voor kunst- en cultuureducatie lijkt me dan
ook iets wat de Kenniscentra prima op kunnen pakken: ondersteuning voor
docenten in het bieden van keuzemogelijkheden rekening houdend met de
individuele leerlingen en / of subgroepen. Motivaction geeft aan bij monde
van Mevrouw Tessa van Groenestein (senior research consultant) zeker ook
mogelijkheden te zien voor het kunst- en cultuuronderwijs. Op haar
uitnodiging om er eens over te komen praten, ga ik graag een keer in.
Bronnen:

1. Ahlers, J., & Boeder, R.C.W.(2011). Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze
voor een beter leven. Bertram + de Leeuw Uitgevers
2. Boorsma, M. (1944). De kwaliteit van kwaliteitsoordelen; het ondergewaardeerde
oordeel van de kunstconsument. In: Berg, H. van den, Boorsma, M. & Maanen, H.
De kwaliteit van kunst en de organisatie van het oordeel, (25-50). Groningen:
Passage.
3. Caen, M. (2009). Over en voorkeuren en participatie: een sociologische analyse

van de Vlaamse leefstijlruimte met bijzondere aandacht voor attitudinale
leefstijlindicatoren. Gent: Gent Universiteit.
4. Dekeijzer, B. (2013). Kleine cartografie van Cultuur in de Spiegel. Cultuur +
Educatie, jaargang 13, nr 3.
5. Devos, F. (2005). Jong & Grijpbaar. Handboek voor jongerenmarketing.
Amsterdam: Uitgeverij International Theatre & Film Books.
6. Pedro, B., & Bert, S. (2011). De jeugd is tegenwoordig. Culemborg: Lannoo.
7. Pine, B.J.,& Gilmore, J.H. (2012). De beleveniseconomie. Den Haag: BIM Media
B.V.
8. Spangenberg, F., & Lampert, M. (2009). De grenzeloze generatie en de eeuwige
jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
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V Kunst onderweg op de digitale snelweg
Dit hoofdstuk geeft de structuur aan van de bijhorende website. De website
gaat over de vele kunstwerken die je op straat in Veldhoven tegenkomt. Een
selectie daaruit met informatie over de kunstenaars en de kunstwerken zelf.
Zie hoofdstuk I. Wie is de maker, waarom staat het werk daar op die plek en
wat stelt het voor? Dat is niet altijd even makkelijk te zien. De website helpt
de lezer op weg met uitleg over hoe je het kunstwerk kunt ‘lezen’. De site
bevat ook meer algemene informatie over openbare kunst en links. Iedereen
kan zelf in een beeld duiken en aan de slag. Want bij de kunstwerken zijn
opdrachten gemaakt. Zie bijlagen hoofdstuk III. Voor sommige moet je ter
plekke gaan kijken. Veel informatie biedt de website, voor aanvullingen struin
je zelf op het internet. Op de Pinterest-pagina kunnen werkstukken, foto’s en
andere ‘opbrengsten’ worden getoond aan anderen. Delen is immers het
nieuwe hebben.

Indeling website
WEBSITE121 Kunst op straat Veldhoven: bekijk het!
Horizontale tabbladen indeling: over de kunstwerken Veldhoven
Pagina 1: Kunstenaar in Vogelvlucht
Ieder kunstwerk wordt gecatalogiseerd binnen een vast format.
Alfabetisch op naam van de kunstenaar.
Foto
1. Naam kunstenaar: (link naar 2.1 Kunst , bekijk het !)
2. Geboortejaar / sterfjaar:
3. Opleiding kunstenaar (link naar: 2.1. Kunst, bekijk het! )
4. Locatie: (link naar Google Maps)
5. Titel object: (link naar 2.1 Kunst, bekijk het !)
6. Code:
7. Stijl:
8. Materiaal: (link naar 2.3.: Kunst, bekijk het!)
9. Sokkel:
10. Maat
11. Inscriptie:
12. Bijschrift
121

Alle beschrijvingen van de beelden en werkvormen zijn ook verkrijgbaar als zogenoemde ISSUU -deeltjes
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13. Jaar van opdracht: (link naar tijdlijn naar 2.2 op naam kunstenaar)
14. Budget: (voor zover bekend)
15. Link website kunstenaar
Pagina 2: Kunst, bekijk het!
2.1.Ieder kunstwerk wordt ingedeeld naar soort van type kunstwerk.
2.2.Per type kunstwerk ingedeeld op alfabetische kunstenaar. Met foto.
2.3.Per kunstwerk naar functie (aanleiding, proces van adviescommissie) en
naar inhoud en vorm.
soort
kunstwerk
mediakunst

2.1
Kunstenaar in
Vogelvlucht
van A tot Z
Soort categorie
kunstwerk
Lichtkunst
Mediakunst

Monumentaal

Monumenten
Gedenktekens

locatienaam
+ foto +
naam
A

beschrijving
kunstwerk

B

A

C

xxx

D

xxx

2.2 Uitklap
Kunstenaar, bekijk
het!

2.3 uitklap
Op basis van:
Gemeentearchief
Veldhoven, Van
link naar Google Maps Abbemuseum, RKD
Explorer en BKKC
archief, boeken
beeldhouwkunst
Nederland
& A
+ foto + naam  Aanleiding: criteria
kunstenaar
en motivatie voor
aankoop (voor
B etcetera
zover bekend)
 Opleiding
kunstenaar
 Over de locatie
 Betekenis,
boodschap
& A
 Materiaal
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B etcera

 Werkwijze en
proces (textuur,
structuur,
ruimtelijk)
 Stijl ( conceptueel,
constructief,
figuratief, geografisch abstract, minimal
art –)
 Andere werken
kunstenaar

Vormgeving
Omgevingskunst /

Parken & pleinen

&
A
B et cetera

Pagina 3: Kunstwerk in de tijd
3.1.
3.2.
1960 - 1970
Alfabetisch op naam + fotogalerij enkele
kunstenaar
werken
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2015

WEBSITE Beeldende Kunst op Straat, Beeldig Veldhoven: bekijk
het!
Pagina 4: Opdrachten: Per opdracht link naar Kunstenaar in

Vogelvlucht.
[Er worden per kunstwerk werkvormen
beschreven. Opdrachten zijn exemplarisch en
kunnen in de tijd ook voor andere kunstwerken
worden uitgewerkt]
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Pagina 5: Kunstenaars Quôtes [Willekeurig. Voor zover bekend uit de
bronnen]

Verticale tabbladen / functionaliteiten:
over kunsteducatieve ondersteuning bij kunst Veldhoven
Kijkwijzer:
Google Maps:

eigen schema (Hardop Kijken)
link- coördinaten locaties Veldhoven

Pinterest-pagina:

voor uploaden foto’s en filmpjes van eigen
werken

Beeldende

Kunst

Kunstquiz:
Linken naar routes:
Meer informatie:

link naar
Kunstenaars in Vogelvlucht naar specifiek werk)

in
Nederland
na
1960:
(optioneel)
(achtergrondinformatie). Ontwikkeling
beeldhouwkunst vanaf `70. [hoofdstuk I
zonder eigen opmerkingen en bijlagen]
(optioneel)
(gemeente Veldhoven en CKV-Plus pagina)
links websites /
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/artinquiry
%2FWeb%20Resources.pdf
webbronnen voor
beeldmateriaal, bibliografieën, …
literatuur beeldhouwkunst Nederland
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