Caro Bensca interviewt Maria van Elk
over de Soft Living Room.
Maria: Juist de dingen eromheen zijn belangrijk bij het ontstaan
van dit werk, de context, dus als je het daar niet over hebt, mis je
veel van het werk. Je kunt het wel hebben over de uiterlijkheden,
hoe het is opgebouwd en hoe het eruitziet, maar dat zegt verder
niks erover. Het is een werk wat eigenlijk alleen in die tijd heeft
kunnen ontstaan omdat het een antwoord was op alles wat zich
in die tijd afspeelde in de maatschappij en in de kunst. In je werk
zoek je naar een reden, bestaansrecht voor de dingen die je maakt
en daardoor vraag je je ook af wat de zin is van die kunst en
waarom je die kunst maakt. Toen was ik niet zo heel erg op de
hoogte van de geschiedenis en dan reageer je op wat je ziet in
de musea en galeries en je eigen situatie. Waar ik mee bezig was,
heel direct, was die illusionaire kant van kunst. Dat kunst eigenlijk de mensen voor de gek houdt en dat ik mij voor mijn eigen
geweten afvroeg of ik dat wel wilde. Als je op zoek bent naar
wat waar is en wat de werkelijkheid is, of je dan mee moet
doen aan dat hele spel van het
alsmaar weer opnieuw illusies
creëren. Om het eenvoudig te
houden, om terug te komen bij
het landschap. Dat bestaat uit
verf en linnen (tastbare feiten)
en dat in de hele geschiedenis
kunstenaars het vermogen
hebben gehad om een techniek
te ontwikkelen en wetenschap
hoe je kijkt, wat uiteindelijk
heeft geleid tot het verhevigen
van die illusie tot een bijna
werkelijkheid. Dat wat je ziet
zo echt is, dat je in dat landschap kan stappen en lopen. Een
fysieke ervaring.
Caro: Dat heb je ook met de
televisie heel sterk, dat mensen
alleen maar door en voor de televisie leven en denken dat ze het
allemaal meegemaakt hebben.
Dat is natuurlijk niet zo. Je kunt
er wel iets van leren, maar om
iets fysiek mee te maken, dat is
een soort dimensie die niet zichtbaar maar wel heel belangrijk
is.
M: Toen ik in de jaren zestig
begon met de kunst en je bezig
bent met je eigen bestaansrecht,
en je merkt dat je niet kunt functioneren in het hele afsprakensysteem wat de oudere generatie
heeft opgezet, wat gewoon niet meer geldt eigenlijk, dat zijn
allemaal dingen die leiden tot het zoeken naar andere waarden en
vormen en beelden en een andere manier van omgaan met materiaal enzo. Qua onderwerp - de Soft Living Room is een soort
landschap, er zijn heuvels, het is zwart wit, met een diameter
van 4 m, rechte wanden, over die wanden is stof getrokken van
zwart witte kunstzijde in een golfpatroon dat doet denken aan de
golven van de zee of een landschap, of golven van de duinen,
dus een abstrahering van het landschap. De vloer bestaat uit een
hele dikke laag schuimplastic, ja zeker wel 20 cm, daarover heen
is zwart kunstbont getrokken en daarop staan negen verschillende heuvels van verschillende maten van heel laag en plat bij
de grond tot heel smal en hoog in de lucht. Die blokken schuimplastic heb ik met een broodmes gesneden en gemodelleerd
in verschillende vormen en die vormen heb ik bekleed met een
huid van zwart wit kunstbont, die er helemaal strak overheen
getrokken is. Ik wilde dat je een ruimte in ging die iets sensueels
had, dat als je erin ligt dat het zacht is, als een soort nest ook
eigenlijk.

C: Het doet mij denken aan gewichtloosheid.
M: Ja, je kon er heel goed in mediteren. Er werd ook heel veel
hasjiesj in gerookt en marihuana. Het was echt een geestverruimend werkstuk. Je kreeg een gevoel van tijdloosheid door het
landschap waar je inzit. Nee, het was echt fantastisch.
C: Dus jij hebt ook wel een wietje gerookt?
M: Ik ook,ja, zeker.
Maar, het is een landschap van sculpturen. Het loopt van zwart,
donker, zwaar op de grond naar wit en licht naar boven naar
het plafond. En van boven is een lap, een bespanning eigenlijk,
eroverheen getrokken van witte kunstzijde, effen, en daar valt
heel licht gezuiverd licht doorheen. En als je erin komt, kun je
die heuvels rangschikken zoals je zelf wilt, zodat je tot je zelf
kunt komen, dat je samenvalt met de omgeving waarin je zit,
een soort rustpunt was het. Dat was de fysieke kant, en tegelijkertijd is het een poging geweest om de afstand tussen kunst
en de beschouwer te verkleinen door een voorstelling te maken
waar je helemaal in kan. Een ruimtelijk landschap ontstaan uit
het nadenken over de illusionaire kant van het tweedimensionale

landschap. In een schilderij kun je nooit stappen, en hier kun je
wel ingaan. Toen ik klein was hing een klein schilderij van mijn
opa op mijn kamer, dat was een dorpsgezicht, een weggetje
dat verdween om een hoek achter een kerkje. En ik vroeg me
altijd af hoe het was achter dat kerkje, als je die weg opliep en
om die hoek van die kerk verdween. Daar was ik altijd nieuwsgierig naar. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft,
dat je in een schilderij stapt, een soort Alice in Wonderland.
C: Wat dat betreft geef je geen illusie. Het is een landschap,
maar op een heel ander nivo dan een landschap wat je buiten
tegenkomt, of iets van een schilder die de illusie probeert te verhogen.
M: Het is een geabstraheerd landschap ja. En dat ik met dat
materiaal werkte, met dat kunstbont en die textiel, dat komt
omdat ik in de jaren daarvoor heel veel textiel van mijn toenmalige schoonmoeder had gekregen, ik had geen geld om verf
te kopen. Het eerste environment was in kleur, dat waren donkerblauwe heuvels met lichtgevende oranje, gele en groene stoffen, die had ik opgevuld met vlokken schuimplastic, dat was

goedkoper, die stof had ik op de Albert Cuyp gekocht. Het heeft
meegedaan aan een groepstentoonstelling in Haarlem. Dat leverde zo’n kermis van reacties op, hele klassen die daar gillend en
joelend doorheen sprongen en dansten en krijsten, dat was niet
mijn bedoeling, dat was helemaal niet het soort gevoelens die ik
voor ogen had, het tegendeel van het zachte leven.
C: Hoe verhoud je je daarmee dan, ga je dan twijfelen als de
reactie anders is dan jij wilde.
M: Jazeker. Ik dacht de volgende maak ik heel ingehouden, heel
sereen eigenlijk.
C: Daarom is de Soft Living Room waar we het nu over hebben
dus zwart wit.
M: Ja. Ik kreeg een uitnodiging van de tapisserie biënnale
in Lausanne, om daar nog zo’n ding te maken, zo’n environment, toen heb ik besloten om hem helemaal in zwart wit
te maken. En ik kreeg subsidie, dus ik kon hele goede materialen kopen.Vroeger waren er niet zoveel subsidies. Dat kreeg
je eigenlijk alleen maar als het echt een bijdrage was aan de
kunst, dat ik toen die subsidie heb gekregen was toch wel bijzonder. Vanuit lausanne
werd niets betaald, het
transport er naar toe en
terug werd niet betaald.
Zelfs de foto in de catalogus moesten we zelf
betalen. De subsidie was
alleen voor het materiaal.
C: Op de tapisserie biënnale in Lausanne werd
jouw Soft Living Room
voor het eerst getoond!
M: Ja, het maakte daar
ontzettend furore. Want
wat ik maakte, was totaal
anders dan wat de rest
deed, mijn werk in de
jaren 70 was een klapper, een sensatie, het
werd gezien als hèt doorbrekende werk op die
biënnale. Ik was echt
beroemd. Dat zie je ook
in die Deense krant, het
staat ook in de Franse
kranten.
Ik werd door dit environment ook met m’n
neus gedrukt op een soort
denken en omgaan met
kunst waar ik heel naïef
in ben geweest. Waarvan
ik dacht dat het niet zou
gebeuren, en dat is die
hele textielcontext, dat
mensen alleen bezig zijn met techniek en materiaal en absoluut
niet met de inhoud van het werk. De reacties die ik kreeg, voor
mij was dit werk een heel logische ontwikkeling in mijn eigen
werk, het verkleinen van de illusie die in je werk zit. Maar daar
had helemaal niemand aandacht voor, ze waren alleen maar met
die textiel bezig, en dat was zo ontzettend vervelend. Ik had echt
het gevoel dat ik op een soort naaikrans van dames terecht was
gekomen die allemaal bezig waren met allerlei weef- en andere
technieken, het ging niet over de inhoud van de kunst.
Je werd niet serieus genomen als je met textiel werkt. Dat is dat
hokjesdenken. Schilderkunst en beeldhouwkunst, dat was echte
kunst. Tekenen en grafiek waren toen ook ondergeschikt hoor.
Fotografie, textiel, keramiek, al die materialen en technieken
werden allemaal verbonden met toegepaste vormen van kunst.
Dat hele denken in hoge en lage kunst is ook echt iets van vroeger.
Dat kun je je nu niet voorstellen. Mijn grootvader schilderde,
mijn vader ook, maar mijn grootvader had zo’n houding van als
je verf gebruikt op een doek, dan maakt je echte kunst, dat is
synoniem aan inhoudelijke kunst.
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DOORNROOSJE
OF
HET LEVEN VAN EEN KUNSTWERK
En als je dat niet doet en je gebruikt andere media dan val je
er buiten, dat wordt niet serieus genomen. Met dit werk was ik
op die biënnale wel een uitzondering, en als sociaal plastiek was
het ook in de tijd bijzonder, maar het heeft lang niet de aandacht
gekregen die het in het buitenland kreeg. Door de officiële kunstwereld is het genegeerd. Maar ja dat vinden alle kunstenaars natuurlijk.
C: Dus voor die tapisserie biënnale was het bijzonder omdat het
zo anders was. Maar door de echte kunstwereld werd het niet
serieus genomen. Gebeurde dat ook in Nederland, door kunstbeschouwers, of mensen die daar eigenlijk wel kennis van hebben?
En door collega´s?
M: Ik had niet zo ontzettend veel collega´s - ik was ook heel erg
druk, ik had twee kinderen, ik was heel erg met mijn eigen situatie bezig. Ik heb, toen dat liep met dat environment, heel hard
gedacht over hoe idioot het is dat als je een bepaald materiaal
gebruikt, dat je in zo’n hoek gezet wordt. Dat is nu helemaal
losgelaten, daar is ook mijn vakgroep gemengde media ( in de
jaren ‘70 noemde ik het grensverleggend onderzoek) uit voortgekomen.
De jaren zestig waren een reactie op het isolement waar de dingen
in terecht kunnen komen, het 50iger jaren denken. Je probeert
om de dingen open te breken en de afstand te verkleinen.
C: Het was voor jou ook het moment waarop je goed moest
nadenken over hoe je verder zou gaan met je eigen werk. Wat
een soort contradictie vormt, dat de kunstwereld de Soft Living
Room niet serieus nam, terwijl het door de gemeente Amsterdam
aangekocht is, hoe zit dat?
M: Dat was de enige mogelijkheid om in mijn bestaan te voorzien. De Soft Living Room is begin jaren ‘70 aangekocht door
de BKR als contraprestatie. Ik heb toen op het avondgymnasium
gezeten en iets van twee jaar geen kunst gemaakt. Na die ervaringen met de biënnale wilde ik er helemaal mee ophouden, dat hele
gedoe waarin ik terecht was gekomen, dat met die textiel, daar
zag ik helemaal niks in. Dat is een doodlopende weg. Dan kom
ik precies in dat isolement terecht, waar dit werk een
antwoord op is. Door dat Amsterdam het had aangekocht had ik een jaar om na te denken, om opnieuw te
beginnen. Dus alles waar ik in de jaren 60 terecht was
gekomen niet meer doen, Dat was begin jaren 70, en
als het niet lukt dan is het afgelopen met de kunst.
C: Dus door die verkoop had je wat geld om weer
door te gaan. Dat was geweldig.
M: Daarna had ik er niet veel meer mee te maken.
Zij hebben het gekregen, en denk ik op een gegeven
moment uitgeleend aan Schiedam waar Antje von
Graevenitz een project gedaan heeft, een soort tastproject, over kunstwerken die je kunt voelen. Antje
heeft het denk ik daar laten staan. Op dat moment was
het al mijn eigendom niet meer en had ik het ook min
of meer uit mijn bestaan verbannen.
Schiedam heeft het in z’n kelders gezet en er nooit
meer naar omgekeken. Ik hoorde wel op een gegeven
moment dat er allerlei dingen weg waren. Ik heb
gewoon heel lang niks willen weten van dat werk.
C: Dertig jaar is erover heen gegaan, heeft het in de
kelder gestaan en heeft er niemand naar omgekeken.
Heftig.
M: Ja. Ik vind het heel raar dat ze zomaar zo’n werk verwaarlozen. Ik wilde heel lang niks meer met die textiel te maken
hebben. Dat wij er nu over praten, dat is eigenlijk voor het eerst.
Ik ben niet zenuwachtig meer over dat werk, ik vind het nu
zelfs wel leuk, ik kan er op terugkijken van goh, dat ik dat heb
gemaakt. Idioot zeg. En dat zo’n museum het zo ontzettend verwaarloosd dat er niks meer van overblijft. Dat is symptomatisch
voor hoe het allemaal ging in de jaren zestig, het was gewoon
niet belangrijk. Ik heb het ook zo gelaten omdat ik gek werd
van dat gezeik over textiel. Ik heb zelfs nog wel met De Wilde
een briefwisseling gehad. In het Stedelijk Museum wat wat textieldingen van mij, en die waren weer in de verkeerde context
opgehangen, toen heb ik een brief geschreven dat het niet hoefde
te hangen.
C: De nijverheidscontext.
M: Dat is ook heel belangrijk. En achteraf vind ik ook dat ik
gelijk heb gehad. Het is nu, nu ik terugkijk,een werk dat meerdere lagen in zich heeft, het heeft met de geschiedenis te maken,
het zit op de grens tussen illusie en werkelijkheid, het heeft te
maken met de sociale kant van de maatschappij, de sociale kant
van de kunst, het is een sociaal sculptuur. De kunst zo maken dat
het dicht bij het publiek komt.
Je had toen ook van die happenings van de Fluxus, waar het publiek in participeerde.

Er werden ontzettend veel rare kunstwerken gemaakt in die tijd,
alle kunstenaars waren bezig om de grenzen te verleggen, ik was
niet de enige, nee, dat was echt de geest van de tijd.
Je hebt nu die duitse kunstenaar die het huishouden doet en die
ook zijn boodschappenlijstje uittypt. Met een bezem erbij en een
dweil, en dan hangt dat papiertje aan de muur en die dingen staan
erbij en dat is dan een installatie-achtig kunstwerk. Dingen uit
het dagelijks leven. Dat vind ik fantastisch wat die jongen doet.
Die is een stuk jonger dan ik. Die deed het huishouden en zat
met de behoefte, de vraagstelling wat hij moest doen om kunst
te maken en uit die wanhoop kwam hij steeds dichter bij zijn
dagelijks leven. Hij is bij de galerie zijn dagelijks leven gaan
inleveren bij wijze van tentoonstelling. Dat vind ik fantastisch.
Dan kom ik erop terug dat je mensen niet een illusie verkoopt,
dat je oprecht bent in wat je maakt. Maar je hebt ook mensen die
helemaal niet oprecht willen zijn en die houden van manipuleren
en rookgordijnen aanleggen en veel mystiek.In de jaren vijftig,
begin jaren zestig was de maatschappij zo ingedeeld dat als je
eenmaal schoenmaker was je nooit iets anders werd. Er was een
enorme scheiding tussen de groeperingen in de maatschappij. Je
had de elite en je had de arbeiders, en als je eenmaal zo geboren
was kwam je ook nooit meer weg van die plek. Er waren allemaal eilandjes. Ik ben nog steeds erg blij met de ontwikkelingen uit de jaren zestig -ik kocht toen ook al tweedehands kleren
op het waterlooplein, dat je allerlei stijlen kunt combineren, dat
je hele dure schoenen onder een spijkerbroek kunt dragen, dat
je een heel mooi sieraad kunt aandoen en een houthakkersoverhemd. Dat er veel meer beweging is en contact tussen allerlei
lagen in de samenleving. Zo’n gevoel vertaalt zich ook in de
kunst. En als je dan merkt dat je in de kunst in een isolement terecht komt, een isolement dat een gevolg is van een denken uit de
jaren vijftig, waar je dan in de jaren zestig nog last van hebt, daar
heb ik me ontzettend tegen verzet, tegen die hokjesgeest. Dus
zo’n werk als “Soft Living Room” heeft meerdere raakvlakken,
dat is niet alleen een ruimtelijk, zacht sculptuur waar je in kan.

Dat werk is een scharnierpunt tussen mijn ideeën over kunst in
de jaren zestig en mijn ideeën over kunst in de jaren zeventig tot
nu.
C: Nu is het allemaal vrijgevochten en dat is ook de reden volgens jou dat veel mensen nu iets met stof doen.
M: Het grappige is, en daar is nu ook weer die interesse hiervoor, dat nu internationaal heel veel jonge kunstenaars met textiel werken. Daarom is nu ook de belangstelling in Schiedam
voor dat environment ontstaan. Ze vonden het en dachten wat is
dit nu? Vanuit de kant van de musea is er nu een acceptatie van
kunstwerken die in textiel zijn gemaakt als vrije kunst. Dat was
er niet in de jaren zestig en zeventig, dan kwam het meteen op de
afdeling toegepaste kunst terecht.
C: Toen kon je bijna niemand ervan overtuigen.
M: Omdat niemand luisterde! Het werd gewoon genegeerd!
Anders had het toch ook niet 28 jaar op een zolder gestaan waar
honderden duiven het volgekakt hebben en hun gezinnen op
hebben gevoed! Als je die overzichtstentoonstellingen ziet van
de jaren zestig dan wordt het nog steeds genegeerd.
Twee jaar geleden kreeg ik een brief van Schiedam, daar zit een
nieuwe directie, dat zijn jonge mensen, en die vertelden mij dat
ze een jaar daarvoor de kelders hadden opgeruimd en dat ze daar
wat dingen hadden aangetroffen waarvan ze niet wisten wat dat
nou in godsnaam was.
C: Daar stond dus wel jouw naam op.
M: Ze vroegen zich af wat het was, dus ik denk dat ze in de

archieven zijn gaan kijken en dat ze gaandeweg dingen erover
hebben gevonden, en toen zijn ze via de rijksdienst voor de
beeldende kunst erachter gekomen dat het onderdelen waren
van dat environment van mij. Zij vonden het heel spannend.
Ze boden hun excuses aan dat ze zulke slechte bewaarmeesters
en beheerders waren geweest, ze hebben het officieel in permanente bruikleen gekregen van het Instituut Collectie Nederland
en toestemming gekregen om het hele werk te restaureren. Zij
hebben er in dat jaar aan gewerkt om alle informatie bij elkaar
te krijgen, ze vertelden me in die brief dat het nu op de lijst van
beschermde kunstvoorwerpen van het Instituut Collectie Nederland staat. Dat instituut zit hier in Amsterdam, en ik geloof dat
zij kunstwerken beheren die ze conserveren en in stand houden
voor de toekomst. Ze zeiden dat er heel veel dingen van weg
waren, dus vandaar dat ik dacht godverdomme, dat is eigenlijk
schande dat ze werk te leen hebben en dat ze daar zo slecht mee
omgaan. Uit die brief kreeg ik de indruk dat er maar een stuk of
drie heuvels over waren en dat de hele boel gewoon verdwenen
was, bij de vuilnis gezet.
C: Twee weken geleden ben je in Schiedam geweest.
M: We hadden een afspraak in de museumkelder. Ludo heeft
onderdelen van de Soft Living Room uit de opslag gehaald.
Het is helemaal gedesinfecteerd, het is heel gek om te zien, er
komen allemaal herinneringen terug. Het is nu eigendom van het
ICN, die hebben het permanent uitgeleend aan het Schiedam’s
museum. Wij hadden een afspraak met een restauratrice van ICN
die gespecialiseerd is in plastic en kunstvezels. Kijken wat ervan
over was. Ze wilden van mij weten wat ik wilde met het werk, of
ik vond dat het helemaal opnieuw gemaakt moest worden, of dat
het in z’n oude staat hersteld moest worden. Nou houd ik daar
helemaal niet van, van oude dingen die zo ontzettend opgepoetst zijn dat het eigenlijk net nieuw is, dus ik vond het het beste
dat het in z’n oude staat hersteld zou worden. Schoongemaakt,
scheuren gerepareerd. En ze wilden weten of ik het goed vind
dat er dan nog mensen in gaan, maar dat kan je beter niet doen
want het is toch heel kwetsbaar geworden al dat materiaal, want het verhard dus. Het was echt een fantastische kwaliteit schuimplastic, dat was nog helemaal
zoals het was. En wat stof was opengegaan, het kunstbont, daar waren scheuren in gekomen, het was gaar
geworden, er waren stiksels los, en dan zag je hoe ik
het gemaakt had, dan zag je goed al die sneden van het
broodmes.
C: Was de restauratrice ook verbaasd over de kwaliteit van het schuimplastic?
M: Ja. Maar dat kunstbont was heel hard geworden.
Vroeger was het heel soepel, nu voelt het een beetje
plankerig. Dat pluizige, dat fluffy was ook een beetje
glanzend, toen het af was had het ook iets van die pandaberen. Nu was het door het gebruik geplet en het wit
was grijs, het zag er smerig uit. Maar ik werd overspoeld door herinneringen. Ontzettend veel dingen die
terugkomen. Ze wilden weten hoe ik het gemaakt had
en waarom ik het zo gemaakt had. Zij gaat het restaureren. We kwamen tot de conclusie dat het niet goed is
als er nog mensen in komen, maar dat het wel leuk zou
zijn als ik er nog een zou maken, zoals ik het nu zie,
en dat daar wel mensen in kunnen. En het lijkt me erg leuk om te
doen. Zoals het nu behandeld wordt en de plek die het krijgt, dat
vind ik goed, en in die context vind ik het ook leuk om er mee
door te gaan.
C: Dat had dertig jaar geleden moeten gebeuren.
M: Maar goed, dan had ik ook niet het werk gemaakt wat ik nu
gemaakt heb.
Dat je zo’n ruimtelijk werk maakt is een uitvloeisel van het feit
dat je met het tweedimensionale niet tevreden bent, dat je het
meer naar de werkelijkheid brengt, naar het driedimensionale.
C: Ik denk dat dat ook iets van jou persoonlijk is.
M: Tuurlijk. Beeldhouwers beginnen meteen driemensionaler.
C: Ik ben nog even heel benieuwd naar als jij in de kelder bent
met Ludo en de restauratrice. Daar wil ik nog wat over weten.
Wie kwam erop om die oude te laten restaureren, en wie kwam
erop om een nieuwe te laten maken.
M: Die vrouw zei toen concluderend, omdat je in die oude niet
kan, en het toch een sociaal sculptuur is, je beleeft het pas als je
erin zit, het dan het beste was om hem helemaal te kopiëren dat
mensen wel in die kopie kunnen, een nieuwe naast de oude.
C: Dan word het binnenkort weer geëxposeerd? Fantastisch, het
wordt opgeknapt- het komt weer aan het daglicht.
Het komt weer tot leven! Komt er een catalogus bij?
M: Dat denk ik wel, in elk geval gaat Bert Jansen een artikel
erover schrijven.
[ >> ]

Nu wordt het een stuk van de geschiedenis van de environments. Dat is het ook in de verzameling van het museum Schiedam, daar hebben ze een aantal installaties en environments, hun
zwaartepunt ligt daar. Ze hebben van Joep van Lieshout verschillende installaties, een jaar geleden ook een textielenvironment
van Fransje Killaars aangekocht. In hun collectievorming krijgt
het een hele goede plaats in de geschiedenis.
C: Een soort moederfunctie. Het wordt gezien als een voorloper.
En jij wil een nieuwe Soft Living Room gaan maken, en daarvoor
stellen zij je wsl. allerlei financiële middelen ter beschikking?
M: Ik heb geen idee. Ik ga het in ieder geval niet betalen. Het
verschil met de jaren 60 is dat je nu het Fonds voor de Kunst
hebt, daar worden ontzettend veel projecten en opdrachten, het
hopst helemaal van het geld voor de kunst, dan moet daar een
soort projectsubsidie voor komen of zo. Environment nr. 3.
C: Toen ik van jou over de telefoon hoorde dat je een hedendaagse
Soft Living Room zou gaan maken, toen vroeg ik me af - hoe wil
je dat doen?! Je hebt al heel veel stappen gemaakt met het werk

dat daarna kwam, dat is heel ergens anders naar toe gegaan, je
hebt een oplossing gevonden voor dat probleem met de illusie.
M: Ja, dat wel, mijn werk is heel concreet geworden. Maar daar
zitten ook al heel concrete aspecten in , het environment, het
materiaal.
C: Ik denk dat de environment die je nu gaat maken, hij moet
wat weg hebben van de oude Soft Living Room, ik kan me niet
voorstellen dat het een totaal ander ding wordt, terwijl we wel
dertig jaar verder zijn. Hoe wil je dat inhoudelijk bewerkstelligen, dat wordt een intensief proces. Waar begin je je inhoudelijke
gedachten?
M: Dat geef ik niet prijs nu! Ja, dat is heel spannend.
C: Dat vind ik getuigen van heel veel lef. Waar begin je aan!
M: Ik vind het bijzonder leuk, net of ik weer helemaal wakker
wordt.
C: Een soort Doornroosje.
Het heeft een hele lange slaap achter de rug.
M: Daar heb je het goede woord. Ja. Maar ik vind het ook flauw

om een soort kopie te maken. Nou, ik heb in de loop van de
jaren wel vaker over installaties gedacht, maar dat heb ik nooit
uitgevoerd.
C: Je gaat het inhoudelijke van waar je nu staat met je kunst,
waar je dertig jaar lang niet alleen voor gevochten hebt maar
waar je ook intens mee bezig was om hier te komen, om veel te
weten over de wereld, over jezelf, de kunst, waar je staat, dat is
het punt van waar uit je weer eenSoft Living Room maakt.
Ik heb die hele concrete eigenschappen van en die concentratie
op het materiaal heel erg op de spits gedreven, en ik ben nu
toch ook al weer een tijdje bezig om daar weer gevoelsmatige
aspecten in toe te laten. Het wordt geen vertaling, het wordt
een ding dat meer met je gevoel te maken heeft, dat wel, op
een gegeven moment ging ik dat toch heel erg missen. Je maakt
eigenlijk een soort golfbeweging, je gaat er naar toe, drijft er
weer van af. Vijf jaar geleden zou ik dat niet gekund hebben. Het
komt precies goed uit.
[ << ]

haché.
Op een kruk in een oud landhuis zit een man aardappels te schillen. Ik houd eigenlijk niet van aardappels
maar de man wou zó graag aardappels voor mij schillen dat ik daar moeilijk nee tegen kon zeggen. Fred weet
ook dat ik niet gecharmeerd ben van aardappels. Maar hij zegt dat het daar niet om gaat.
Het feit is echter dat hij daar nu die piepers aan het stropen is en dat ik een beetje slungelig met de
handen in de zakken voor hem sta. Tussen ons in liggen de aardappels met apatische blikken in hun ogen
te wachten. Pats, daar pakt Fred de volgende bint van de vloer en stroopt behendig de schil in één krul van
het blanke lijf om vervolgens één voor één de ogen uit hun kassen te prikken. De oude man doet het wel
vakkundig, niet te gehaast en met de juiste toewijding. Ik zie dat dit geen routine klus is. Hij kijkt naar de
aardappelen alsof hij nog een laatste biecht van ze wil afnemen en gooit vervolgens met een klein gebaar de
bint in een teil met water. Zijn hand reikt inmiddels al naar het volgende slachtoffer.
“Aardappels tot aardappels en haché tot haché” roept Fred plotseling en schroeft zijn tempo nog eens op.
De ontschilde vuurwerkknuisten beginnen al aardig ruimtegebrek te krijgen in de teil. Sommige van hen
steken al boven de waterspiegel uit, maar dit kan hem niet deren. “Zo deze knoert nog en het is gepiepert “
roept Fred uit en valt vervolgens in een hysterische lachen.
Joost

Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem Zomaar een foto. Zij stond begin februari ergens in het NRC Handelsblad.

In het Rhonedal in Zwitserland steekt een 15 meter hoog standbeeld van Jezus net boven de mist uit, vertelt het onderschrift erbij. Een mooi plaatje zal de
redactie wel gedacht hebben. Dreigende luchten met het zwarte silhouet van Jezus. Gewoon een
foto dus.Toch had ik een bijgedachte. Het herinnerde mij aan de alsmaar uitgestelde terugkomst
van Jezus. Een verwachting die eigenlijk niemand meer bezighoudt., zelfs de meeste christenen
niet. Maar dat was in de begindagen van het christendom wel anders. Het oudste boek van
het Nieuwe Testament, geschreven rond het jaar 50, is de brief van apostel Paulus aan de
Thessalonicenzen. Hierin spoort hij de Thessalonicenzen aan zich kuis te gedragen, zodat zij
in een goede conditie verkeren bij de ophanden zijnde komst van Jezus.“Jezus stierf ”, schrijft
Paulus, “stond weer op uit de dood en zal terugkeren op de dag des Heren”. Zwevend op de
wolken zal hij de gelovigen redden als het einde der aarde aanbreekt en op de wolken zullen zij in
een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet.
Het is er niet van gekomen, zoals wij allemaal weten. De spoedige eindtijd en de terugkomst
van Jezus bleef uit en gaandeweg overleden alle toehoorders van Paulus’ optimistische brief. Deze
verwachting bleek zo in strijd met de feiten dat iemand, in de tweede (zeer waarschijnlijk
niet door Paulus geschreven) brief aan de Thessalonicenzen, het nodig vond het voorbarige
optimisme wat af te zwakken.
De wederkomst van Jezus is het eerste geloofsartikel dat aan twijfel onderhevig raakt. Weliswaar is het in de kerk nog steeds een vast onderdeel van de liturgie in de maand voor kerst bezingen de christenen deze verwachting omtrent de wederkomst - maar dit kan maar moeilijk verhullen dat christenen die werkelijk
de eindtijd verwachten steeds meer tot de lunatic fringe gaan behoren.
Vergeleken bij de eerst millenniumwisseling, toen bij veel christenen de hoop op het einde der tijden weer opvlakkerde, is de laatste millenniumwisseling
opmerkelijk rustig verlopen. Een paar christenen vertrokken naar Jeruzalem maar niemand nam hen serieus. De millenniumbug, dat trok de aandacht; met
dezelfde gespannen verwachting als de Thessalonicenzen eens naar de lucht tuurden, keken technici naar hun computers. De tijd verstreek en in beide
gevallen gebeurde er niets.
Geen enkele beweging zou zich zo in strijd met de feiten hebben kunnen handhaven als er niet veel méér aan de hand was. Het is - alweer - Paulus die in zekere
zin de gouden formule vond waardoor het christendom zich kon ontwikkelen tot een blijvende wereldgodsdienst. Hij kan daarom ook met recht de stichter van
het christendom worden genoemd. Naarmate de snelle wederkomst steeds onwaarschijnlijker begon te worden, trad bij Paulus de wederopstanding van Jezus
steeds meer op de voorgrond. Voor hem was Jezus simpelweg de eerste die uit de dood herrezen is. Door in Hem te geloven, zal Hij ons in staat stellen hetzelfde
te doen. Bij Paulus was Jezus nog niet goddelijk maar ‘t scheelt niet veel. Zijn volgelingen zullen die stap echter wel zetten en gaandeweg wordt Jezus de Zoon
van God die voor onze zonden is gestorven zodat wij het eeuwige leven zullen krijgen.
Dit is het fundament van het geloof waarop het hele christelijke denken rust. Maar juist op dit punt heeft het christelijke gebouw last van langdurig
voortschrijdende houtrot. Om een voorbeeld te geven; twee jaar geleden schreef de gereformeerde hoogleraar Nieuwe Testament aan de universiteit te Kampen,
C.J. den Heyer, het boekje Verzoening. Hierin beschrijft hij zijn worsteling met aloude christelijke waarheden nu het bijbelonderzoek geen aanwijzing heeft
opgeleverd voor het centrale dogma van verzoening (oftewel de overtuiging dat Jezus, Zoon van God, op aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden).
“Hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik ken de oude en vertrouwde waarheden maar ze kunnen mij niet meer ontroeren of inspireren.”
Het gaf me daar een opschudding in het gereformeerde Kampen.
Jammer misschien, voor gelovigen maar het is typerend voor wat er de laatste tijd gebeurt als de resultaten van het moderne bijbelonderzoek aan het orthodoxe
publiek worden bekendgemaakt. Toch voelde Heyer zich verplicht dit op te schrijven omdat het moderne bijbelonderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd
voor het centrale dogma over verzoening in de Bijbel. De hele verzoeningsleer is van latere datum en is een historisch gegroeid proces.
Den Heyer is slechts een van de velen, die staat aan het einde van een lange traditie van godsdienstonderzoek, dat met de Verlichting in gang is gezet. Langzaam
daagde het inzicht dat godsdienst een cultuur en tijds gebonden karakter heeft. Dit besef raakt het christendom hard, want zij gelooft nu juist dat op een
particulier moment in de geschiedenis God zelf in de vorm van Jezus, en met Hem De Waarheid, op aarde is gekomen. De twijfel hieraan doet Den Heyer in
ieder geval besluiten af en toe op Zondag thuis te blijven en zijn troost in de muziek te zoeken...
In de Katholieke kerk is de situatie niet anders. Onlangs sprak de paus het mea culpa uit. Hij biecht dwalingen van de kerk op, waar nog niet zo lang geleden
het beeld overheerste van de kerk als ‘societas perfecta’, een volmaakte gemeenschap als het ware, uit de hemel neergedaald, heilig vlekkeloos en onfeilbaar.
Of in de woorden van Paulus: “een bruid zonder vlek of rimpel”.
Vreemd genoeg begon veel bijbelonderzoek als kritiek op deze ‘volmaakte gemeenschap’. In de negentiende eeuw zagen sommige onderzoekers de kerk als een
corrupt instituut. Men hoefde enkel maar de historische Jezus terug te vinden om de mensen weer te bezielen met een echt en authentiek geloof. Ruim honderd
jaar later zijn de resultaten niet bemoedigend. Jezus, zo bleek, was jood van zijn tijd en zag zichzelf niet als een god. Iets wat trouwens onmogelijk is in de
joodse traditie. Zodoende is hij niet de eerste christen die de christenen er van gemaakt hebben. En vermoedelijk verwachte hij dat de eindtijd aanstaande
was. Een verwachting die hij deelde met veel joodse en christelijke tijdgenoten, maar niet meer met ons. Behalve wat Jezus zeer waarschijnlijk allemaal niet
was, heeft het onderzoek nooit veel meer opgeleverd.
De evangeliën staan te ver van Jezus af, spraken elkaar hopeloos tegen en het blijkt niet mogelijk uit deze kakofonie van tegengestelde geluiden een betrouwbaar
beeld van Jezus te maken. Eigenlijk zitten wij in dezelfde situatie als Pilatus, vlak voordat hij Jezus veroordeelt. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tegen
Pilatus : “ Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder die uit de waarheid is, hoort naar
mijn stem.” “Wat is waarheid?”, vraagt hij Pilatus en een antwoord krijgt hij niet.
Of dit nog belangrijk is, is de vraag. Twee jaar geleden werd er een onderzoek gedaan onder Leidse studenten naar hun culturele geletterdheid. Een aantal
dacht dat Maarten Luther een christelijke neger was en Pasen een feest om eieren te rapen. Het hele onderzoek maakt eens te meer duidelijk dat de jongeren in
Nederland het christendom achter zich hebben gelaten en de kennis ervan aan het verdwijnen is.
De christenen van Thessaloniki keken smachtend naar de hemel waar Jezus op de wolken zou komen “aanrijden”. Er werd op Hem gewacht. Maar als Jezus
nu ooit van plan is om te komen, moet Hij haast maken.
De ontkerstening schrijdt op aarde in ras tempo voort. In de nabije toekomst zal Hem zeker hetzelfde lot beschoren zijn als dat van Maarten Luther. Wat zegt
u? Jezus Christus? U bent toch niet van de politieke partij of zo?
Het derde millennium is begonnen. Het christelijke gebouw lijdt aan ernstige houtrot. Grote gedeeltes zijn daardoor ingestort. Gelukkig vallen er weinig
slachtoffers want haast iedereen heeft het gebouw op tijd verlaten.
Kees de Jong
Noot van de redactie: Kees de Jong geeft regelmatig bijbelles aan de leden van de Tonsalon.
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DIALOOG (III)

tie met betrekking tot de kunst/cultuur te vergaren. Het staat
24 uur per dag 365 dagen in het jaar in verbinding met de
wereld en de wereld met het archief. Zij is dan ook vrij om
contracten af te sluiten met andere academies en instituten
en daar ook uitwisselingscontracten mee te hebben.
Ze is strategisch geplaatst in Nederland en is niet gelieerd
aan de academie.
De organisatie wordt horizontaal bestuurd en moet breed en
laagdrempelig zijn.
Voor acquisitie worden er historici en conservatoren aangesteld. Welke periodiek getoetst worden door onafhankelijke
kunstenaars met vergaande bevoegdheden.

- Van de ontvangende wordt een grote zelfredzaamheid
verlangt. Omdat dit beter aansluit op de maatschappij en het
individuele van het kunstenaarschap.
Hij/zij moet informeren naar de filosofie die bij hem/ haar past
en moet enigszins op de hoogte zijn van de docerende kunstenaars (informatie op te vragen bij het centrale archief).
De ontvangende wordt geacht bij het starten van het onderwijs dit te beschouwen als het starten van zijn kunstenaarschap. Hij/zij wordt dan ook verplicht over een B.T.W. nummer
te beschikken. Zodat hij/zij zich professioneel profileert en
bewust wordt van alle aspecten die het kunstenaarschap
omvatten.
De duur van de studie is afhankelijk van de door overheidsinstanties toegekende studiebeurs en eventuele eigen gelden
die de ontvangende tot zijn beschikking heeft.
‘Afstuderen’ wordt afgeschaft daar het tot op heden behaalde
diploma van nul en generlei waarde is.
De ontvangende gaat een contract aan voor een periode van
een jaar met de individuele kunstenaars en het instituut. Er
worden taken en doelen geformuleerd tussen de docerende
en de ontvangende.
Na een nader te bepalen periode volgt er een algemene
bespreking waar ook onafhankelijke kunstenaars bij aanwezig zijn. Er wordt gekeken of er voldaan is aan het
opgestelde contract, waarna besloten wordt of het contract
door beide partijen gecontinueerd wordt.
......

Herstart Kunstonderwijs.
Academies zijn tot een niveau gedaald waar ze niet meer in
staat zijn het spectrum aan te bieden dat noodzakelijk is.
Er heerst het gebrek aan visionaire kwaliteiten en idealen.
Het geld en de marginaliteit regeren! De verstarde en logge
academies verworden tot tweederangs monumenten van
een lang vervlogen ideaal.
Onderwijs op basis van vrijblijvendheid.
Er dienen nieuwe regels en voorwaarden gesteld te worden
die vernieuwing in zich dragen. De huidige wijze van kennisoverdracht moet worden hergedefinieerd.
Laat Nederland bewust worden van zijn vierkante km. oppervlak en zijn mondiale betekenis. In deze internationale samenleving is de plaats specifieke kunstacademie achterhaald.
Eén direct door de overheid gefinancierde academie is meer
dan genoeg.
Voeg alle kennis en ervaring samen, waardoor uitwisseling
en kruisbestuiving optimaal plaatsvindt.
- Eén centrale academie.
De top manager wordt gekozen door de raad van commissarissen, welke bestaat uit de verkozen directeuren van de
sub academies.
Deze top manager begroot samen met zijn eventueel zelf
benoemde assistent managers de binnenkomende gelden
die verkregen worden via het Rijk of andere middelen (b.v.
Audi). Dit zal hij/zij wijs doen want hij/zij wordt afgerekend op
de resultaten. Het beschikbare geld wordt via een puntensysteem opgesteld door en verdeeld onder de subacademies verenigd in de raad van commissarissen.
De managers hebben geen bevoegdheden m.b.t. de inhoudelijke artistieke wegen. Slechts het geld is hun deel.
Om de 3 jaar wordt de top manager en zijn gevolg gedwongen af te treden om zich ongelimiteerd opnieuw beschikbaar
te kunnen stellen.
- De administratie wordt door een extern bedrijf verzorgd.
Zodat onafhankelijke geldstromen strikt gescheiden zijn van
de core-business waardoor continuering gewaarborgd is.
De mate van creatief boekhouden is bepalend of contract
met het desbetreffende bedrijf om verlenging vraagt.
- Het Centraal Archief heeft als doel alle mondiale informa-

- Sub academies: Ontdaan van alle mogelijke bestuurlijke
rompslomp kunnen zij zich volledig wijden aan de eigenlijke
taak: kennisoverdracht.
Iedere sub academie staat ten aller tijde in verbinding met dit
centrale archief. Kan bestellingen doen en suggesties geven
en mag een deelarchief beheren.
De filosofie wordt de noodzakelijke specialisatie.
Vakgroepen dienen te worden opgeheven. Daar de
hedendaagse kunstenaar mediaoverschrijdend is.
De directeur wordt om de 5 jaar verkozen door een meerderheid van stemmen van de ontvangenden en onderwijzenden.
De directeur kiest daarop het 4 jarig bestuur.
Een directeur is bevoegd kunstenaars te ontslaan, te weigeren
of te werven opdat er een eigen inhoudelijke artistieke koers
gevaren moet worden.
Het bestuur is bevoegd om de directeur te ontslaan.
- Kunstenaars mogen niet meer dan 1 dag per week lesgeven. Omdat de tijd voor noodzakelijke voorbereidingen,
reistijden, beoordelingen, vergaderingen in ogenschouw dient
te worden genomen. (Ook m.b.t salaris)
Ze zijn verplicht te rouleren binnen verschillende academies
naar keuze. Daardoor zijn ze niet meer verbonden aan een
bepaalde academie of jaar. Alleen aan hun eigen werk die ze
actief behoren te praktizeren.
Er moet een maximum aan aaneensluitende docerende jaren
worden vastgesteld, zodat frisse nieuwe ideeën / standpunten / filosofieën vertegenwoordigd zijn.
De academie is geen sociaal vangnet voor kunstenaars.
Facilitaire krachten daarentegen kunnen onbepaald blijven
zitten mits zij voldoen aan de gestelde criteria van de tijd.

‘de kunst’ zal zonder instituut ook blijven voortleven
daar wij mensen zijn.
H. Lint
lint@snack-bar.org
Reageren?
Op de site van De Krokodil, http://krokodil.snack-bar.org, is
een forum opgericht waar de reacties gepost en gelezen
kunnen worden.
Maar ze kunnen natuurlijk ook naar de redactie van De
Krokodil gestuurd worden (zie redactioneel).
Reacties kunnen in de volgende krokodil en het forum geplaatst worden, mits nadrukkelijk bezwaar van de auteur.

MOEDERLIEFDE
Je kunt er niet van leven
maar tel ze maar eens op
die kop met blond gekapte krullen
en haar zoontje dat niet van
ophouden weet
Hun blauw gecoate sporttenues zijn
alles wat de wijde omtrek in zich opneemt
Zij gebruikt het zwijgen
om in zijn diep gefronste wenkbrauwen
zichzelf terug te vinden
dat hij beter af zou zijn
in de wurggreep van haar omhelzing

MOEDER EN KIND
Wiegt zij haar slapende eendje
door het drukke stadsverkeer
Blik op oneindig
Veilig opgeborgen in haar eenzaamheid
Dan laat zij alles achter zich
en waren wij mannen
niets meer
dan onze mannelijkheid
als wandelende handelaren

met of zonder?

Uw sollicitatie per post:
stichting snack-bar
t.a.v. personeelszaken
postbus 92231
1090 AE Amsterdam
Uw sollicitatie per e-mail:
sollicitatie@snack-bar.org

Als medewerker van snack-bar bent u open, creatief, kritisch en flexibel. Niet alleen
binnen het team maar ook naar de klanten toe.
Mensen met een diploma Sociale Hygiëne genieten de voorkeur.

De werkzaamheden bestaan uit het serveren en bereiden van consumpties voor
bezoekers, het gezellig houden van de vertoefruimten. Creatief en actief meedenken
over de te varen koers van de snack-bar in al zijn facetten. Zodat we optimaal gebruik
kunnen maken van de geboden kansen. En dus de bezoeker nog beter van dienst
kunnen zijn.

Wegens ons streven naar optimale service en de verwachting voor de toekomst zijn
wij op zoek naar enthousiaste medewerkers op zowel part- als full-time basis.
Wij bieden u gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en een prima salaris.
De werktijden kunnen in onderling overleg worden bepaald.

Komt u wel eens in een snack-bar en denkt u na afloop; “dit had beter gekund”?
Dan is dit uw kans.

Uw
Steun
&
Toeverlaat
st. snack-bar

stichting snack-bar

En?
Op een veiling kocht ik voor vijftig gulden een doos
diversen. Er zat een wonderlijke foto in die ik graag
wilde hebben. In de catalogus zou hebben moeten
staan: “Zwart-wit foto in lijst, gesigneerd onleesbaar, gedateerd 1918, voorstellende een jongetje opklimmend tegen een gekartelde muur, gesierd door
contrastrijke schaduwen” of zoiets. Maar dat hebben
ze allemaal weggelaten. Te onbelangrijk voor die
paar tientjes. Wat een gemiste kans. Mooi voor mij.
De foto hing vijf jaar lang in mijn kamer toen ik
in Enschede aan de kunstacademie studeerde. De
muren van mijn kamer hing-en vol afbeeldingen,
schilderijen, beeldjes, foto’s en teksten, zoals het de
academie-student betaamt, maar iedereen die voor
het eerst in mijn kamer kwam, viel de foto meteen
op en maakte er wel een of andere opmerking over.
Meestal zei men: prachtig. Nu hangt hij al acht jaar
hier in Amsterdam en nog steeds trekt hij de aandacht. Gekgenoeg is de foto in de meeste opzichten
juist bescheiden. Hij is klein, nog geen A3, bevat
noch kleur, noch bijzondere technieken, noch opvallende onderwerpen als sex of geweld, noch direckt
in het oog springende zoals bijvoorbeeld een portret
van zomaar een persoon dat al kan zijn.
Het beeld is rustig: een jongen van zeg acht klimt
tegen een witgekalkte muur op waar-van de bovenkant als een trap van links-boven naar rechtsonder
loopt, terwijl fel zonlicht twee schaduwen op de
muur werpt: een scherpe driehoek van een gebouw
of een muur of iets anders dat zich buiten het beeld
bevindt en een schaduw vol elastische bochten van
de jongen. De jongen draagt wat op een afgeknipte
herenbroek lijkt met een lint als riem. Hij lijkt tegen
de muur op te klimmen, maar alleen zijn rechterhand
heeft grip op de muur. Zijn linkerhand en beide
voeten kleven als het ware aan de muur, zoals bij
een hagedis die tegen een muur oploopt. Dit is
op zichzelf volstrekt onbegrijpelijk, maar zowel de
fotograaf als de jongen als de foto zelf lijken daaraan
voorbij te gaan. Ik voeg me na lang aarzelen bij
hen. Het is te aards om er zo technisch over na te
denken.
Misschien is het de zuivere, perfecte compositie. Het
beeld waar je niet aan hoeft te wennen, te twijfelen,
zoals dat ook bij de beelden van Brancusi en de
schilderijen van Mark Rothko niet hoeft.
Eind
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Zij draagt twee bio-implantaten
met zonneknoppen rond omzet.
Gevat in haar beide schouderbladeren
soezen ze in de zon.

Ze droeg een pak van ijsvogelbont
en woonde op TZ honderdvier.
Wanneer ze me haar e-mail zond,
stond er een palmboom op ‘t papier

Wanneer de stralen schijnen op haar huid
ontsluit er op haar rug een bloem.
Een purperen gigant met gele stampers
die geurt naar koestering en zang.

Deze kon je origamisch vouwen
tot een fluorescerend hologram
als bonus kreeg je dan twee pauwen
die dansten rond een palmboomstam.

In de avond hurkt ze neer
en vertelt verhalen van water.
Haar kinderen drinken elke druppel.
Ze beloven te groeien in de nacht
en op te bloeien in de dag.

Het is misschien raar
maar op de keeper beschouwd
weet ik niet meer van haar
dan vogelbont en palmboomhout.
Toch telkens als ik naar haar pixels staar
droom ik van ons als liefdespaar.
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Aalsmeer 17 maart 2000
“Een leuke opdracht. Ik schilder graag
bloemen. Tsja, ik vind dat het wel
gelukt is, vind je ook niet?” De lachrimpels om de ogen van de Aalsmeerder
kunstenaar verdikken zich.
Is het nu zo dat iedereen denkt dat
Aalsmeer een jonge gemeente is?
Misschien wordt het in de volksmond
verward met Almere…
Al in de 17de eeuw was Aalsmeer tot ver
buiten onze landsgrenzen vermaard om
zijn potplanten en snijbloemen.
Het lange water van de ringvaart en de
veenwinning zorgen voor water en de
grote stad Amsterdam heeft altijd
gediend als afzetgebied.
Aan de voortuinen is goed te zien dat
de bewoners van Aalsmeer bloemisten
zijn. Iedere plant of boom is aangeraakt. Het snoeiwerk is opvallend en
inventief. Alles wat je ziet lijkt zo
bedoeld. In Almere geen plaats voor
romantische wildernis. Uitgekiende
droomtuinen waar het hele jaar iets
bloeit zijn geen uitzondering. Wij
zagen bijvoorbeeld Mevrouw Mulder bezig
met drie verschillende bloemdragende
struiken die ze in elkaar laat groeien
tot een lange gladde haag.
Er is een expositie in het Oude
Raadhuis rond het thema Seringen in de
kunst.
Aan de Uiterweg spreken we Heika
Breedbaard; deelnemer aan deze expositie.
“Mijn vader was seringenkweker, als kind
wist ik al vroeg precies hoe laat het
was. Iedere dag klokslag vijf uur
s´middags kwam mijn vader met zijn
seringenboot langs varen. Ik heb ook wel
meegemaakt dat vader met een slee over
het ijs ging. Zo vervoerde hij dan de
seringen die van het land moesten om in de
kassen tot bloei te komen. Minstens twee
keer per jaar ga ik met mijn camera de
poel op en altijd wordt ik weer getroffen
door de schoonheid van de seringenakkers”.
In zijn voortuin staan twee monumentale
nijlpaarden in de vorm van een ligusterhaag
en een doorkijkje biedt ons zicht op een
eveneens kunstwig uitgesnoeide carrousel met
paarden en rijtuigen. “Dat besef van afstand
tussen mens en natuur…. daar lig ik s´ nachts
wakker van en daar hoef ik niet voor op mijn
horloge te kijken.”
Het meest karakteristieke bouwwerk van de
gemeente A., de watertoren aan de grote poel
van de westeinderplassen is in de winter koud
en vochtig maar in de zomer goed te gebruiken
als expositieruimte. De conservatrice van het
raadhuis (ode aan seringen expo) staat op
het punt om de grote deur van de watertoren
achter zich dicht te trekken vanwege een
afspraak maar wil ons wel even toegang verlenen zodat wij een blik kunnen werpen. Een
prachtige donkere ruimte, die volgens haar
vooral geschikt is voor video en film vertoningen. Zij heeft de audiovisuele afdeling van de
Rietveld Academie toevallig net benaderd en op
de hoogte gebracht van de mogelijkheden….
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