
BUITENKUNST Joke de Wolf bekijkt deze zomer beelden langs de
snelweg, op de rotonde, het plein en in de vinexwijk. Voorafgaand aan
een serie ‘Buitenkunst’ maakt ze de balans op. Kunstwerken in de
openbare ruimte zijn braver dan ooit. Hoe komt dat? En is dat erg?
tekst Joke de Wolf

E
en waarschuwing
vooraf: dit stuk gaat
over opdringerige
kunst. Kunst die in de
weg staat, parkeer-
plaatsen kost, het uit-
zicht beïnvloedt, de
horizon verstoort met
haar rare vormen,
haar foute kleur, haar

grootte, haar  lelijkheid. Kortom: dit
stuk gaat over kunst in openbare
ruimte.

Trouw staat deze zomer stil bij de
beeldende kunst die we meestal ge-
woon voorbijgaan: de kunst in het wei-
land, op het plein, langs de snelweg, in
de vinexwijk en op de rotonde. Vele
duizenden beelden – hoeveel precies
weet niemand – verspreid over vele dui-
zenden locaties, die niet zo vaak wor-
den beoordeeld en beschreven. Wat
maakt die beelden goed, of niet?

Vanaf volgende week woensdag
brengt Trouw zes afleveringen van de
serie Buitenkunst, met besprekingen
van een kleine, subjectieve selectie uit
het onmetelijke openluchtmuseum dat
Nederland heet. 

Hoe staat dat openluchtmuseum er-
bij? Buitenkunst zégt iets over een
land, zegt Jeroen Boomgaard, lector
kunst en publieke ruimte aan de Am-
sterdamse Rietveld Academie. “Als je
het vliegveld of het station uitstapt in
een vreemd land en je ziet een nieuw
beeld van een koning of militair, dan
weet je meteen dat er weinig bewe-
gingsvrijheid is. Zie je een glimmend
roestvrijstalen ding, dan kan je ervan
op aan dat een bank of andere grote on-
derneming er veel te zeggen heeft.”

Boomgaard ziet kunst in openbare
ruimte niet alleen als een verfraaiing
van de omgeving, het zegt ook iets over
de culturele en politieke situatie van
die omgeving, van het land. Hoe staat
het er, als je het zo bekijkt, voor met
Nederland?

Eerst maar eens een verkennings-
rondje over Nederland. Wat viel er op,
het afgelopen jaar? De sluizen op de Af-
sluitdijk lichten gezellig op als je er met
je koplampen op schijnt: een werk van
vormgever Daan Roosegaarde. Van de
fonteinen in de elf Friese steden was
het overgrote deel een dier. Architecten
Zeinstra en Van Gelderen maakten in
Ede een betonnen huisje met daarin
een replica van de slaapkamer van Van
Gogh. Op het Museumplein in Amster-
dam staat deze zomer een beeld van
twaalf meter hoog van Joseph Kli-
bansky. Het is een astronaut die zweeft

tussen de stoel van Van Gogh en een
vaas met zonnebloemen. Meer beelden
zijn tijdelijk, sommige beelden komen
er helemaal niet. De gemeente Rotter-
dam zag af van het kunstwerk van Ola-
fur Eliasson op het stationsplein na ge-
mopper van bewoners, nog voordat het
kunstwerk er was. Zo verging het ook
Femke Schaaps videokunstwerk voor
een parkje in Amsterdam-Zuid, in op-
dracht van de gemeente. Daarover later
meer.

Erg spannend is het allemaal niet.
Waar komt die braafheid in openbare
ruimte vandaan? Durven de kunste-
naars niet, of zijn het de bestuurders?
Of speelt er nog iets anders mee?

Aan de kunstenaars ligt het niet.
Buitenkunst is anders dan museum-
kunst. Een schilderij komt in een mu-
seum omdat een museumdirecteur het
schilderij goed vindt. De kunstenaar
heeft dat werk meestal uit eigen bewe-
ging gemaakt, en verkoopt het aan het
museum. Bezoekers kopen een kaartje
voor het museum omdat ze denken dat
ze er iets moois of bijzonders zullen
zien. Als ze het niet goed vinden, gaan
ze weer weg. Ze kiezen voor de gok.

Bij kunst in de openbare ruimte gaat
het anders. Daar is het niet de kunste-
naar, maar de eigenaar of beheerder van
de grond die het kunstwerk kiest. Bij
een beeldentuin is het werk er al, maar
in vrijwel alle andere gevallen moet het
kunstwerk nog gemaakt worden. Het
resultaat is onvoorspelbaar, en alle
voorbijgangers en gebruikers van de
ruimte voelen zich een beetje eigenaar.
Hier neemt de bestuurder een gok.

Gokken hoort bij kunst, maar niet
per se bij besturen, weet lector Boom-
gaard: “Veel gemeenten realiseren zich
niet wat het betekent als ze om een
kunstwerk vragen. Kunst is onvoor-
spelbaar, wat kunstenaars doen, kun je
niet van tevoren bepalen. Dat is een
grote valkuil voor opdrachtgevers die
het eindresultaat zoveel mogelijk wil-
len sturen.”

Kunst die zich niet meteen prijs-
geeft, waarvoor je misschien eerst zelfs
afkeer voelt, is wat hem betreft het
spannendst. Want juist die kunstwer-
ken maken ruimte voor verhalen en
discussies. Discussies die er mógen zijn.
Om die gok te wagen, te weten welke
kunstenaar je kunt vertrouwen, is ken-
nis nodig, ervaring met kunst in open-
bare ruimte. En laat die kennis nou pre-
cies zijn wegbezuinigd.
De kennis was verspreid over alle be-
stuursorganen die kunst konden en
wilden plaatsen: de gemeente, de pro-

‘Wat
kunstenaars
doen, kun 
je niet 
van tevoren
bepalen’
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vincie, het rijk, zorginstellingen en par-
ticulieren. Er is geen centrale instantie
voor kunst in openbare ruimte, die is er
ook nooit geweest. Een van de weinige
instanties die wél in het hele land actief
waren, tussen 1999 en 2011, was de
Stichting Kunst en Openbare Ruimte,
Skor (vanaf 1982 al actief als Praktijk-
bureau Beeldende Kunstopdrachten).

Deze stichting richtte zich op het
bedenken en organiseren van speciale
kunstprojecten. Voormalig Skor-direc-
teur Tom van Gestel: “Vóór de bezuini-
gingen van 2011 (die ook de geldkraan
voor de stichting zelf dichtdraaiden,
JdW) waren er cultuurraden bij de pro-
vincies en in de gemeenten, instanties
die zich continu bezighielden met
kunst en cultuur. Er was meer kennis
en meer geld.” Dus werd de stichting
regelmatig gebeld voor advies, en als
het idee aan de andere kant van de lijn
hun interessant leek, kon er een pro-
ject uit groeien. Daarnaast wisten de
opdrachtgevers zelf ook vaak de weg
naar de kunstenaars te vinden, er was
een geoliede infrastructuur.

Nederland hád een voorbeeldfunctie
in de wereld. Die is het volgens Van Ge-
stel nu kwijt. “Ik zou geen twintig uit-
blinkers meer kunnen noemen van de
laatste vijf jaar.” Ook volgens hem
wordt er weinig avontuurlijk gedacht.
“De nadruk ligt meer op vormgeving.
Wat Daan Roosegaarde bijvoorbeeld
doet, is interessant, maar heeft weinig
met kunst te maken.”

Met het wegvallen van de kennis en
begeleiding aan de opdrachtkant is veel
veranderd. Toch is het niet allemaal
treurnis. Er zijn nieuwe kleinere initia-
tieven en vindingrijke gemeenten die
zelf oplossingen zoeken en soms vin-
den. Er zijn lokale adviesbureaus, zoals
Stroom in Den Haag en Taak, dat vanuit

Amsterdam kunstprojecten voor de
openbare ruimte in heel Nederland be-
denkt en coördineert. Maar zelden
blijft daarvan iets zichtbaars achter,
daarvoor ontbreken het budget en het
lef.

Burgerprotest 
Want een andere stem die steeds meer
invloed krijgt bij de inrichting van de
openbare ruimte is die van de boze bur-
ger. Kunstenaar Femke Schaap kreeg
daar direct mee te maken. Het Amster-
damse stadsdeel Oud-Zuid koos in
2008 haar ontwerp voor een kunst-
werk in het nieuwe parkje langs de
 Theophile de Bockstraat in Amsterdam.
‘Westland Wells’ is een werk uit drie
delen, waar na zonsondergang video’s

Openbare kunst
is zo mak als 
een lammetje

‘Lichtpoort’ op de Afsluitdijk. 

‘Vrijheidsvuur’, beter bekend als de ‘Paal van Bernhard’ in Wageningen. FOTO HH
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RECENSIE

Totaaltheater, graslandsymfonie
en aanklacht tegelijk

THEATER
The Conference of the Birds
Noord Nederlands Toneel/Club Guy
& Roni
HHHHH

Een reusachtig vogelnest, ingebed
in een fraai groen natuurgebied aan
de rand van Leeuwarden. Wat een
prachtgedachte (van Ascon de Nijs)
om zoiets te ontwerpen als ambi-
ance voor een muziektheatervoor-
stelling over de teloorgang van de
biodiversiteit op het platteland.
 Actueel en beeldend.
Wij – het publiek, de mens – zitten
op de tribunes die binnen dat nest
zijn gebouwd om ons te realiseren
dat we medeplichtig zijn. Tal van
weidevogels zijn een bedreigde
soort geworden. Door onze desas-
treuze invloed is de stand van
broodnodige insecten gedeci-
meerd. En dat, omdat wij – kort
door de bocht gezegd – te beroerd
zijn om een duppie extra voor ons
pak melk te betalen.

Als bewerking van een Perzisch
episch gedicht is ‘Conference of
the Birds’ omgevormd tot een mu-
ziektheatraal epos op zichzelf.
Noord Nederlands Toneel heeft er
tal van creatieve geesten voor sa-
mengebracht en busladingen vol
muzikanten. Met name koperbla-
zers: en passant wil de voorstelling
ook het voortbestaan van de zoge-
naamde HaFaBra-korpsen stimule-
ren.
De verhaallijn is simpel. Een groep
vogels gaat op zoek naar een
 (mythische) koning voor een op-

lossing van hun verschralende leef-
gebied, maar ontdekt tenslotte dat
zij zelf verantwoordelijk zijn.
Drie actrices vertellen het verhaal,
vijftien dansers vertolken de zoek-
tocht van de vogels en een paar
honderd blazers maken het geluid
dat daarbij past. 
Tussen publiek en dansers door im-
proviseert onovertroffen trompet-
tist Eric Vloeimans subtiele varia-
ties op het thema, terwijl compo-
nist Sytze Pruiksma in een vogel-
nest op de top van het gelaagde po-
dium zijn slagwerk beroert.

Te veel
Conference of the Birds is kortom
totaaltheater, graslandsymfonie en
aanklacht tegelijk. Innemend van-
wege de boodschap, expressief als
vogelchoreografie (Roni Haver).
Poëtisch soms in de door regisseur
Guy Weizman dansant door elkaar
geweven stemmen, die uitvluch-
ten verzinnen om geen actie te
hoeven ondernemen, of in een roe-
rende beschrijving van vliegforma-
ties.
Maar het is ook te veel. ‘Confe-
rence’ schiet her en der zijn doel
voorbij. Met een paar duizend toe-
schouwers in het nest voel je de be-
doelde intimiteit niet meer. En het
vele koper is, via een geluidsinstal-
latie, ongewild van een luidruch-
tigheid die eerder aan natuurge-
weld doet denken. 
Net als het grote aantal auto’s,
vaak gemakzuchtig in de bermen
geparkeerd, waar de (on)bereik-
baarheid van de locatie nota bene
zelf om vraagt.
Dat intussen vogels vrolijk kwin-
keleren en insecten zichtbaar in
lichtbundels dansen, terwijl de
stilte vanwege hun neergang juist
wordt betreurd, is dan weer een
charmante paradox. Hoopgevend
zelfs. Alsof zijzelf willen zeggen:
wij zijn nog te redden.

www.nnt.nl
Hanny Alkema

Een beeld uit de voorstelling.
FOTO ERIKJAN KOOPMANS

Met een paar duizend
toeschouwers in het
nest voel je de bedoelde
intimiteit niet meer

van stromend water op stenen zuilen
worden geprojecteerd. Toen in 2014
eindelijk de fundering werd gelegd,
kwam er hard protest uit de buurt. 

Er waren inspraakavonden geweest,
de bewoners hadden het voorstel al
goedgekeurd. Maar in zes jaar was de
buurt rigoureus getransformeerd van
een volksbuurt naar een woonwijk voor
hogere inkomens. Zes nieuwe bewo-
ners vreesden dat de waarde van hun
woning zou dalen, dat het kunstwerk
hangjongeren zou aantrekken. Ze
stuurden een petitie rond die claimde
dat het kunstwerk het nieuwe, gevaar-
lijke fietskruispunt nog gevaarlijker
zou maken – ‘voorkom onveilige speel-
omgeving’ – en dat het werk fel strobo-
scopisch licht zou verspreiden. De ge-

meente paste het kruispunt aan en
weerlegde de geruchten, maar een
klein groepje bleef fel protesteren. De
zaak werd opgepikt door de politiek, en
in 2016 besloot de gemeente toch af te
zien van plaatsing van het beeld. Nu
zoekt zij een andere locatie. 

Natuurlijk was er altijd al gemor over
nieuwe beelden, nieuwe kunst. Ook de
Rotterdamse Kabouter Buttplug alias
Santa Claus van Paul McCarthy moest
de eerste jaren ‘schuilen’ bij museum
Boijmans omdat hij niet op straat werd
geduld. Nu lijkt dat gemopper veel snel-
ler een georganiseerd protest, een ac-
tiegroep op Facebook is zo aangemaakt.
De grootste openbare ruimte, het inter-
net, verlamt de besluiten over de echte
buitenruimte omdat de opdrachtge-
vers, de bestuurders, de kennis missen
een passend weerwoord te geven.

Wat wordt er dan wél geplaatst,
naast de Roosegaardelampjes en driedi-
mensionale Van Goghschilderijen?
 Jeroen Boomgaard constateert een
wildgroei aan dierenbeelden. ‘Het bron-
zen beest en zijn betonnen vrienden’
noemt hij ze. Anders dan mensfiguren,
die vaak nog een specifieke persoon of
bevolkingsgroep vertegenwoordigen,
zijn dieren neutraal, veilig dus. En ze
roepen wel bij iedereen een emotie op,
maar zelden een vijandige.

De nietsvermoedende vreemdeling
die rondwandelt in Nederland en de
cultuur meet aan de nieuwste buiten-
kunst, kan dus constateren dat hier een
dierentuin-democratie regeert, met
hier en daar een kabouter. Gelukkig is
er ook nog buitenkunst die wel tot de
verbeelding spreekt, en die staat vaak
dichterbij dan je denkt.

De serie ‘Buitenkunst’ begint woensdag
18 juli met landschapskunst.

Het internet
verlamt 
de besluiten
over de echte
buitenruimte

‘Kissing Earth’ op het Stationsplein in Rotterdam. FOTO MAARTEN HARTMAN, HH

‘Santa Claus’, beter bekend als Kabouter Buttplug op de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg. FOTO HH


