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Kunstautobiografie 

Inleiding 

Mijn kunstautobiografie is als bijlage toegevoegd. Hierin staan hoofdzakelijk de laatste jaren, met 

enkele opmerkelijke accenten uit de tijd ervoor, om zo het beeld compleet te maken. Als ik naast 

bezoeker ook als uitvoerende betrokken ben geweest dan staat in de kolom “bijzonderheden” een 

asterisk. Deze lijst is overgenomen uit het vorige dossier en aangevuld.  

 

Inventarisatie 

De zo compleet mogelijke lijst is als bijlage toegevoegd vanaf blz. 36.  

 

Thermometer van de Kunstbeleving 

Ik loop warm voor: 

 

 Metal & hardrock. Denk aan een live optreden van Black Sabbath, de 

legendarische grondleggers van metal. Maar ook andere 

authentieke bands in oudere of juist compleet nieuwe stromingen. 

 Fris cabaret van (het liefst) jong, origineel talent. 

 2D-kunst vanaf ongeveer 1900. 

 Grote, verrassende, bijzondere, moderne installaties. 

 

Ik krijg de koude 

rillingen van:  

 Ballet, opera, (veel) klassieke muziek en veelal musicals.  

Ik kom niet in een verhaal waarbij mensen op de meest emotionele 

momenten beginnen te zingen of te dansen. Daar komt bij dat ik 

over het algemeen het type muziek niet prettig vind om naar te 

luisteren.   

 

Ik word niet warm of 

koud van: 

 Mode. Ik heb niet zoveel met kleding, tassen, e.d. Ook niet uit 

andere periodes. Alle overige kunstdisciplines vind ik op z'n tijd heel 

fijn. 
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Conclusie 

Hoe vat je een beginsituatie samen die meer dan 50 jaar omvat en zo divers is als de mijne? Door 

alleen de essentiële dingen te noemen. Zo heb ik niet echt een kunstzinnige opvoeding gehad, maar 

was ik als kind wel altijd aan het tekenen en knutselen. Ik keek graag in het losbladige “Openbaar 

Kunstbezit” van mijn ouders. Vanaf de Havo koos ik geleidelijk aan steeds vaker voor kunst-uitjes, 

zocht ik in de bibliotheek naar achtergronden van films, acteurs en kunstenaars. Al mijn geld ging op 

aan super-8 camera en filmpjes. Ik maakte vooral veel animatiefilmpjes en won er prijzen mee (Zie 

Persoonlijke koppeling op blz. 17). Mijn omgeving raadde mij de kunstacademie af en voor de 

filmacademie was natuurkunde (wat niet in mijn pakket zat) een vereiste. Op de Pedagogische 

Academie had ik voor mijn specialisatie handvaardigheid een 10 op mijn eindlijst (Zie: Persoonlijke 

koppeling op blz. 11). Als 'erkend-gewetensbezwaarde-militaire-dienst' heb ik met 

randgroepjongeren veel met 'de handen' gewerkt. Informatica kwam op mijn pad (Spectrum, 

Commodore, e.d.) en ik programmeerde originele kunststukjes, just for fun (en om ervan te leren). 

Als Gecertificeerd MicroSoft Developer en Engeneer werd de programmeerkunst allemaal 

indrukwekkender. Met het gezin deden we ontzettend veel kunstbezoekjes in de breedste zin van 

het woord (toneel, museum, cabaret, land-art, opera, ballet, enz.) Onze kinderen hebben in hun 

opvoeding veel kunst meegekregen. Van de één op de andere dag ben ik terug gegaan naar het 

(basis)onderwijs. Ik had weer tijd voor schilderen, hield expo's en verkocht volop. Ik maakte films, 

werkte mee aan producties, vertoonde films in de bioscoop en op schermen op straat. Ik werkte 

samen met 'grotere' kunstenaars als Menno Baars en Jacques Tange. In het onderwijs deed en doe ik 

heel veel met kunst. Van kinderen zelf laten creëren (tekenen, filmen, programmeren, enz.) tot het 

bekijken van diverse kunstuitingen (toneel, musea, opera, muziektheater, land-art, enz.) (zie Afb. 1 

en 2).  

     

Afb. 1 en Afb. 2  Het sprookje van Leonardo en de vlinders, 2013. Samen met de klas een groot landart-project uitwerken. 
Fotografie: Anoek en André Broens.  
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Kunst (in de breedste zin van het woord) is altijd een groot en vast onderdeel van mijn leven geweest 

(zoals ook de uitgebreide kunstbiografie wel aantoont). Middels de eerste drie cultuurdossiers heb ik 

geprobeerd om de diversiteit aan kunstervaringen nog verder te verbreden en voorkeuren en 

aversies nadrukkelijker te onderbouwen. Zo ben ik nu overtuigd van het feit dat opera, operette en 

zelfs musicals niets voor mij zijn. Toch ga ik met de klas speciaal naar een opera toe en zijn we er 

samen 2 weken mee bezig, om zo de kinderen deze kunstvorm te laten ervaren.  

 Mijn persoonlijke voorkeur blijft de 2D-kunst van na 1900. Tijdens het ontstaan van deze 

dossiers heb ik erg genoten van Ondřej Maleček (CDS1) en Rob Scholte (CDS3). Wat podiumkunsten 

betreft heb ik enorm genoten van Vis à Vis Spektakel theater (CDS1) en Five Finger Death Punch 

(CDS2).  Door me in het derde dossier op het thema ‘herkansing’ te richten, realiseerde ik me dat je 

ook anders naar kunst kunt kijken.  

 

Nadat ik het vorige semester ‘Notion Motion’ van Olafur Eliasson en ‘Jardin d'émail’ van Jean 

Dubuffet  had gezien, wist ik dat ik meer grotere werken wilde ervaren. En dan het liefst werken 

waar ik aan deel kan nemen, doordat ik erin rond kan lopen of doordat ze veranderen door mijn 

inbreng. Ik noem dat in dit vierde verslag ‘interactief’. Dit keer benader ik de vier onderwerpen 

middels de FAP-methodiek, waarbij ik de kijkwijzer voor het F-deel (Formeel) inzet en specifiek één 

werk uit iedere presentatie licht.   

 Als eerste beschrijf ik het ‘Machinespektakel’ van Jean Tinguely en dan met name ‘Mengele-

Totentanz’. Door een rode knop, die bij (bijna alle) machines staat, in te drukken, komt de sculptuur 

tot leven, waardoor het interactief is.  

 Als tweede staat ‘Celluloid’ van o.a. Sandra Gibson en Luis Recoder op de rol en dan met 

name ‘Available Light Series’. De projectie is zo gepresenteerd dat het uitnodigt om door de 

lichtbundel te lopen, wat interactiviteit oproept.  

 Als derde bezoek ik ‘Match Maker, 25 jaar Mediakunst’ van Geert Mul en dan met name ‘The 

Library of Babel’. Veel van zijn werk reageert op wat je doet; als je dichterbij komt, je verplaatst of 

iets aanraakt. Dit is met recht interactief.  

 Het vierde bezoek is aan ‘Sensory Spaces’ van Beni Bischof. Het gangenstelsel met 

onverwachte ruimtes verandert als je je verplaatst, omdat je dan op een andere plek in het werk 

staat. Dit heet wat mij betreft ook interactief.  
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1 Jean Tinguely  

1.1 VOORAF 

1.1.1 Verantwoording 

Toen bleek dat de ‘nutteloze machines’ van in elkaar geflanst oud ijzer, van de Zwitserse kunstenaar 

Jean Tinguely (1925-1991) uit de jaren zestig van de vorige eeuw, naar het Stedelijk Museum in 

Amsterdam zouden komen, wist ik dat ik zou gaan.1 Ik ken het uit mijn eigen studententijd, van de 

kunstgeschiedenis van vorig jaar (Nouveau Réalisme2) en het past perfect in dit thema: machines die 

bewegen als je op een knop drukt, waardoor het werk interactief is.  

1.1.2 Gegevens 

Museum:  Stedelijk Museum  

Plaats:  Amsterdam  

Tentoonstelling:  Jean Tinguely – Machinespektakel  

Tijd ontstaan werk:  Jaren 60 van vorige eeuw  

Soort werk:  Spektakelmachines in de vorm van installaties die in beweging kunnen 

worden gezet  

1.2 EERSTE INDRUK 

Het begin van de tentoonstelling verrast gelijk. Het is een zaal met ruimtelijk werk aan de wand. Dit 

komt uit de tijd dat ‘beweging’ binnen de kunst net ontdekt werd; ‘kinetische kunstwerken vol 

dynamiek’.3 Het geheel is daarna chronologisch opgebouwd, wat je de kans geeft om mee te leven in 

de veertigjarige ontwikkeling van de kunstenaar. En elke keer weer komt er een nieuwe verrassing in 

dit uitbundig doch bedachtzaam oeuvre, om te eindigen in een keiharde, gitzwarte afsluiting in de 

laatste zaal.4  

 Het publiek loopt heen en terug om toch maar alles te zien bewegen. Als je op geluid afgaat, 

ben je vaak net te laat om het object nog te zien bewegen. Even wachten tot het apparaat weer 

aangezet kan worden en genieten maar. Iedereen reageert vrolijk. En iedereen reageert nu nog net 

zo als het publiek dat deed op de oude foto’s en films over Tinguely.  

 

                                                           
1
 Paola van de Velde noemt het in de Telegraaf ‘een absolute must om te zien’. 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely 
2
 ARTtube  

3
 ARTtube  

4
 Bronwasser  
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1.3 ANALYSE 

1.3.1 Formele beschrijving 

In de laatste zaal komt alles tezamen in een bombastische ontknoping. De zaal is donker. Veertien 

roestige, verwrongen, deels verbrande metalen machines, die op dieren lijken, zijn verdeeld over een 

afgezette ruimte (Zie Afb. 3 en Afb. 4). Toeschouwers kunnen het geheel vanaf de zijkant 

aanschouwen. Schedels worden door transportbanden verplaatst, een naaimachientje gaat heen en 

weer, metalen platen slaan open en dicht. Geen snelle bewegingen, maar alles gaat traag en 

beheerst. Theaterbelichting zorgt voor groteske schaduwen aan de wand. Het geluid is dat van 

machines, met veel geknars en gepiep. Zware kettingen rinkelen. Het heeft de macabere sfeer van 

duistere catacomben. Dood en verderf. Het publiek kijkt ademloos, fluistert hooguit, maar lacht niet 

meer.5  

 
Afb. 3 Jean Tinguely, Mengele-Totentanz, 1986. Deel van 
totale installatie. Stedelijk museum, Amsterdam. Fotografie: 
André Broens (screenshot). 

 
Afb. 4 Jean Tinguely, Mengele-Totentanz, 1986. Deel van 
totale installatie. Stedelijk museum, Amsterdam. 
Fotografie: André Broens (screenshot). 

 
Afb. 5 Eén van de vele drukknoppen in de tentoonstelling 
‘Machinespektakel’ van Jean Tinguely in het Stedelijk 
museum, Amsterdam, 2016. Fotografie: André Broens 
(screenshot).  

Het interactieve in deze tentoonstelling zit hem 

in de drukknoppen (zie Afb. 5). Door erop te 

drukken bepaal je als toeschouwer dat je het 

object kunt zien bewegen. ‘Mengele-Totentanz’ 

kan één keer in de zes minuten aan. Achteraf 

bleek dat dit niet zozeer als interactief bedoeld 

was. Tinguely zelf wilde het liefst dat alles 

permanent aan stond. Liever slijten, vervangen 

of kapot dan stil staan.6 Zijn werken zijn kunst  

                                                           
5
 Peeters schrijft al in zijn inleiding dat mensen op foto’s van Tinguely’s tentoonstellingen altijd lachen. s 

Volgens Kees Keijer (in het Parool) gaan ‘kunst en humor prima samen’. Over de tentoonstelling zegt hij: ‘Het 
roestige gevaarte piept, ratelt en kraakt en de toeschouwers krijgen vrijwel altijd een brede grijns op het 
gezicht. Kunst en humor gaan prima samen.’ http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely 
6
 Prachtig zijn in dit verband zijn bewegende reacties op werken van (o.a.) Malevich en Kandinsky.  
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juist omdàt ze bewegen, maar door gebruik slijten de machines. Van de 62 machines bewegen er 46, 

dankzij Het Stedelijk. De meesten waren al lang kapot. Maar Het Stedelijk heeft een flink 

restauratieproject opgestart.7 Het Stedelijk heeft afspraken met de bruikleengevers hoelang elke 

machine mag draaien.  

 

1.3.2 Algemene betekenis 

Het is duidelijk dat het publiek het angstaanjagende van het geheel beleeft. Tot deze zaal is iedereen 

aan het lachen en kwebbelen. Nu is het stil. De donkere, half vergane, traag bewegende machines 

met hun piepende en knarsende geluiden en hun afschrikwekkende schaduwen maken duidelijk 

indruk. Tinguely lijkt te vertellen over de dood. De dood van de mens, maar ook de dood van zijn 

machines… door slijtage.  

 De machines staan als verbrande mechanische dieren in een duistere stal. Tinguely heeft 

voor dit werk een complete afgebrande boerderij opgekocht. Uit uitgebrande landbouwmachines, 

gecarboniseerde dakbalken en zelfs skeletdelen van dode dieren zijn de objecten ontstaan. Een 

pikant detail is dat maismachine van de firma Mengele is, die inderdaad familie is van de beruchte 

oorlogsmisdadiger. De link met de oorlog is gemaakt. Het geheel ademt ‘een sacrale en macabere 

sfeer’.8  

 

Tinguely vertelt met zijn bewegende werk ook dat kunst altijd in beweging moet zijn, net zoals het 

leven zelf. Zijn machines zijn nutteloos, waarmee hij een karikatuur maakt van de mechanische 

wereld en dus protesteert tegen een samenleving die steeds verder mechaniseert.9  

 

1.3.3 Persoonlijke betekenis 

De dag dat ik de tentoonstelling bezoek is het enorm druk. Dat geeft wel een heel levendige sfeer die 

goed past bij de bewegende objecten van Tinguely. Maar ik zou liever in alle rust de stilstaande 

object bestuderen. Door me te concentreren lukt dat; zolang ik maar niet te ver naar achteren stap 

(omdat er dan iemand voor gaat staan). Alle knoppen zijn al ingedrukt, dus als de tijd voorbij is, 

starten de objecten als vanzelf met bewegen. Het lijkt in dit geval meer op een tijdschakelaar dan op 

                                                           
7
 Stedelijk.nl  

8
 Dit werk is nu voor het eerst in Nederland te zien. Stedelijk.nl  

9
 Peeters, ARTtube, Telegraaf  

Volgens Sacha Bronwasser in De Volkskrant ‘lijken de machines acteurs uit Tinguely’s fantastische, 
veelbewogen leven, waarin het goed dwalen is’. 
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iets interactiefs. Achteraf blijkt dat interactieve ook helemaal niet Tinguely’s bedoeling te zijn 

geweest. Toch is het fijn om na de herrie van de machines weer even rust te hebben en zo vanuit die 

rust een volgend object te aanschouwen.  

 

Natuurlijk is ‘Mengele-Totentanz’ ook voor mij zwaar en donker en drukt het de dood uit. Maar ik 

geniet vooral van de originele beweginkjes van elk individueel object; de originaliteit en 

vindingrijkheid van de kunstenaar. Hier zie je duidelijk de hele geschiedenis uit de vorige zalen bij 

elkaar komen. Een waar genot.  

 

1.4 TERUGBLIK 

De afkeer tegen mechanisering, die Tinguely in zijn werken legt, is iets van de vorige eeuw. En ook is 

het niet meer schokkend dat een museum kinetische kunst tentoonstelt.10 Toch lijkt zijn werk tijdloos 

en een eeuwig visueel spektakel. Daarom is het een geweldige tentoonstelling. Maar ook omdat het 

zo veelzijdig is van opzet. Zoals de uitgebreide aandacht voor kinderen die in ‘Tinguely’s 

Hoofdkwartier’ aan bod komt. Maar ook zijn relatie (in kunst en als echtgenoot) met Niki de Saint 

Phalle, zijn zelfdestructieve performances (via foto’s en video) en vooral zijn relatie met Het Stedelijk. 

In 1961 al exposeerde Tinguely hier, toen de pers er nog enorm negatief over was.11 Uit die tijd 

stammen kassabonnetjes, logboeknotities, oude foto’s en verhalen over veel vrijheid. Een geweldige 

terugblik naar een kunstenaar die halverwege de vorige eeuw groot werd, maar nog steeds uniek 

werk heeft.  

  

  

                                                           
10

 Peeters  
11

 De Volkskrant had het toen over ‘Potsierlijke antimachines’. Bronwasser  
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1.5 PERSOONLIJKE KOPPELING 

Tijdens het examenjaar op de Pedagogische Academie heb ik voor mijn eindexpositie gewerkt met 

kosteloos materiaal (of zoals ik het toen noemde: tweede-kans-materiaal). Daar zat metaal bij, maar 

vooral veel kunststof. Het zijn allemaal apparaten / machines. Ze kunnen absoluut niet bewegen, 

zoals de werken van Tinguely, maar ze zijn wel, net als zijn werk, gemaakt van hergebruikt materiaal. 

In beide gevallen worden vormen gebruikt om iets nieuws uit te beelden. Een dop wordt een wiel, 

een antenne wordt een arm, een blikje wordt een hoofd, enzovoort. Er is hier dus een nadrukkelijke 

koppeling met het werk van Tingely. Mijn examenwerk is destijds trouwens met een 10 beoordeeld.  

    

Afb. 6 André Broens, Vier ‘machines van kosteloos materiaal’ van P.A.-examen handvaardigheid, 1983. P.A. Hoogveld, 
Hengelo (Ov). Fotografie: André Broens. 

 

Het liefst wil Tinguely dat zijn werken altijd blijven bewegen. Bij sommige werken was het de 

bedoeling dat ze daardoor zichzelf kapot draaiden of zelfs ontploften. Maar veel werken moesten 

gewoon altijd door bewegen. Door slijtage kan dat echter niet. Slijtage zorgt er uiteindelijk voor dat 

ze allemaal ooit een keer kapot zullen gaan (mits er niks vervangen wordt). Hoogstwaarschijnlijk 

heeft Tinguely dat nooit voorzien of bedacht.  

 
Afb. 7 André Broens, Koperen Tulpen, 2010. Acryl en 
koperdraad op doek, 115 x 75 cm. Privébezit. Fotografie: 
André Broens.  

 
Afb. 8 André Broens, Tussenstadium van Koperen Tulpen, 
2010. Acryl en koperdraad op doek, 115 x 75 cm. Privébezit. 
Fotografie: André Broens. 
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In 2010 heb ik een aantal doeken gemaakt die er puur op gericht waren snel te verkopen. Ik wist dat 

tulpen het bij dat publiek goed deden, dus schilderde ik die. Om er toch een speciaal element aan toe 

te voegen heb ik contouren getrokken met koperdraad. Het is een experimentele zoektocht geweest 

naar de kracht van andere materialen op het doek, naast verf. Het is een kwalitatief goed doek, de 

verf kan tientallen jaren meegaan en de lak beschermt het nog eens extra. Helaas bleek het 

koperdraad niet van koper, maar slechts koperkleurig. Al kort na de verkoop begon het draad te 

oxideren. En of dat nou kwam door een reactie met de verf, met de lak of met het vocht uit de lucht 

weet ik niet. Ik weet wel dat er uiteindelijk roestplekken op het doek ontstonden. De eigenaren van 

het doek vonden dit gelukkig wel bijzonder.  

 Net als bij Tinguely hebben we het hier ook over metaal in een kunstwerk dat in de loop van 

de tijd andere dingen doet dan in eerste instantie bedoeld is. Bij Tinguely is dat ‘slijten’. En strikt 

genomen was dat bij de tulpen ook zo. Oxideren is immers ook slijtage. Wederom een persoonlijke 

koppeling met Tinguely’s werk.  
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2 Celluloid - Sandra Gibson & Luis Recoder  

2.1 VOORAF 

2.1.1 Verantwoording 

Zelf wilde ik naar de filmacademie, maar mijn omgeving vond dat niks. Aan het eind van de Havo 

bleek dat ik daarvoor ook nog eens natuurkunde had moeten hebben. Ik ben opgegroeid met 

analoog filmmateriaal en bijbehorende apparatuur en ben nog zeker een liefhebber. Een aantal jaren 

geleden zag ik werk van Cory Arcangel dat me erg aansprak: de aanloopstrook geprojecteerd, terwijl 

je er ‘doorheen’ kunt lopen.12 In EYE ben ik nog nooit geweest, dus dat wordt hoog tijd. EYE 

presenteert een internationale groepstentoonstelling van kunstenaars die met 16mm en 35mm 

celluloidfilm werken.  

 

2.1.2 Gegevens 

Museum:  EYE filmmuseum   

Plaats:  Amsterdam  

Tentoonstelling:  Celluloid, met Tacita Dean - João Maria Gusmão & Pedro Paiva - Rosa 

Barba - Sandra Gibson & Luis Recoder 

Tijd ontstaan werk:  Vanaf ongeveer 2005 tot heden 

Soort werk:  Filmprojecties middels projectoren en installaties met film (-projectoren)  

2.2 EERSTE INDRUK 

Al zeker 20 jaar is er in analoge film op de kunstacademies in de wereld geen opleiding meer 

mogelijk. Alleen nog maar in video. Film heeft juist nog dat fysieke, dat mechanische. Ik heb genoten 

van het fysieke monteren (echt knippen en plakken) met witte handschoentjes aan. Al die 

herinneringen komen, gelijk bij het betreden van de donkere ruimte, bij mij boven. Maar de 

kunstenaars van ‘Celluloid’ werken niet uit nostalgie met film, maar omdat ze de kwaliteiten van 

analoge film zo bijzonder vinden. Een film kun je rustig 100 jaar in een blik wegleggen, terwijl je video 

moet blijven spoelen en overzetten om geen informatie te verliezen.13 Ik wilde rondrennen als een 

klein kind in een snoepwinkel. Heerlijk!  

 

                                                           
12

 Toen nog in het Nederlands Instituut voor Mediakunst in Amsterdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=6zHvwyt_MQc  
13

 Van Leeuwen  



14 
 

  

2.3 ANALYSE 

2.3.1 Formele beschrijving 

Formele beschrijving 

‘Available Light Series’ wordt in EYE vertegenwoordigd door drie projectoren die staan op een 

kruising tussen een zuil en een projectietafel. De projectoren (die je normaal niet ziet en dan verstopt 

staan, zijn nu onderdeel van het werk) staan ongeveer midden in de ruimte, op ooghoogte. Het zijn 

dus niet enkel films, maar filminstallaties of zelfs filmsculpturen. (Zie Afb. 9 en Afb. 10)14 Als je dit 

deel wil passeren, dan kun je haast niet anders dan dwars door de projecties heen lopen. De drie 

projecties tonen alle drie een abstract kleurvlak. Eén toont een oranje-geel vlak met een verticale 

rode balk. (Zie Afb. 11). Eén toont een blauw vlak met een verticale groene balk. Eén toont een 

lichtblauw vlak met een verticale witte balk.  

 

Afb. 9 Sandra Gibson & Luis Recoder, Available Light 
Series, 1999 – 2016. 16mm film, kleur, stil, 15’loop. EYE 
filmmuseum, Amsterdam. Fotografie: Hans Wilschut 

 

Afb. 10 Sandra Gibson & Luis Recoder, ‘Available Light Series, 
1999-2016. Opstelling in EYE filmmuseum, Amsterdam. 
Screendump uit ARTtube.  

 

2.3.2 Algemene betekenis 

Hoewel celluloid dood is, is dit voor het New Yorkse kunstenaarskoppel Sandra Gibson (1968) en Luis 

Recoder (1971) nog steeds een inspirerend en magisch medium. Al vanaf 2000 maken ze samen 

hypnotiserende lichtsculpturen met behulp van projectoren (16 en 35 mm), filmstrips en bijzondere 

lenzen.15  

 Momenteel is het digitale beeld zo goed als volledig gedigitaliseerd. En juist nu vestigen deze 

kunstenaars de aandacht op materiële eigenschappen van de film. Ze brengen celluloid weer tot 

leven, maar ook de erbij behorende ratelende projectoren, projectieschermen, projectietafels en de 

spannende, donkere afspeelruimte.  

                                                           
14

 ARTtube, Jaap Guldemond, Directeur van EYE  
15

 Courtisane, EYE   
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 Gibson en Recoder beheersen het manipuleren van licht en kleur volledig. Zij experimenteren 

al jaren met de mogelijkheden en onmogelijkheden van film, apparaten en projecties. Zij kijken 

vooral naar wat er gebeurt als het niet goed gaat. En dat alles levert ongelooflijk filmische installaties 

op.16  

 Het echtpaar wil niet zozeer een verhaal vertellen als wel de eigenschappen van het 

materiaal naar voren brengen. Ze hebben een filmrol blootgesteld aan kunstlicht en natuurlijk licht. 

Dus op alle drie de schermen zie je die twee lichttypes. Het laat de chemische magie zien. 

Experimentele kunst met de (on)mogelijkheden van het medium film. 

 

2.3.3 Persoonlijke betekenis 

Vooral dat hypnotiserende geratel en geflikker spreekt mij aan. Film is voor mij iets heel anders dan 

video. De video is volledig gedigitaliseerd. Maar film is volop handmatig. Bij de eerste StarWars-film 

moest het Jedi-zwaard frame voor frame ingetekend en gekleurd worden.17 Fascinerend!  

 Het verschil tussen analoge beelden en digitale beelden is al snel duidelijk. Het heeft een 

totaal andere kwaliteit. Het heeft beelden die veel rustiger zijn. Het heeft andere kleurstellingen. Het 

hoeft niet beter of slechter te zijn, maar het is zeker ánders. Hoe geweldig is het dan om in EYE even 

weer het gevoel van nostalgie te beleven, maar onmiddellijk ook te constateren dat deze 

kunstenaars het een actuele hedendaagse plek geven.  

 In ‘Available Light Series’ van Gibson en Recoder zie ik duidelijk verwijzingen naar Barnett 

Newman en nog nadrukkelijker naar Mark Rothko. Voor mij is dit alles: experimenteren met licht en 

kleur in de (toch voor mij wat nostalgische) wereld van film.  

 

2.4 TERUGBLIK 

Het interactieve van juist dit werk van Gibson en Recoder is het feit dat de opstelling dusdanig 

geplaatst is dat bezoekers tussen projector en scherm door lopen. Menigeen speelt met de 

schaduwen die het oplevert en maakt foto’s van de resultaten. Dit moet heel duidelijk het doel zijn 

geweest van de kunstenaars, want alle andere 32 projectoren hangen hoog en zodanig dat je bijna 

onmogelijk de projectiebundel kunt onderbreken. Deze projectoren staan midden in de zaal en 

projecteren op de verschillende wanden. Het is bijna onmogelijk de expositie te vervolgen zonder 
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 Dees  
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 Dees  
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door ‘het beeld’ te lopen. Veel bezoekers grijpen dit aan om een foto te maken van de ontstane 

schaduwen. (Zie Afb. 11 en Afb. 12). 

 
Afb. 11 Sandra Gibson & Luis Recoder, Available Light 
Series, 1999 – 2016. EYE filmmuseum, Amsterdam. 
Fotografie: André Broens. 

 
Afb. 12 Sandra Gibson & Luis Recoder, Available Light Series, 
1999 – 2016. EYE filmmuseum, Amsterdam. Fotografie: André 
Broens. 

Om het experimentele karakter van het werk van Gibson en Recoder nog extra te benadrukken, 

noem ik de installatie die de tentoonstelling opent. Deze installatie ‘Light Spill’ gebruikt blikken vol 

afgekeurde films, gekregen van EYE en opgekocht via internet. De 16mm-projector spuugt ratelend 

een grote berg gebruikte film uit, die nooit meer opgewonden zal worden.18  

 
Afb. 13 Sandra Gibson & Luis Recoder, Light Spill, 
2005. 16mm film, scherm. EYE-filmmuseum, 
Amsterdam. Fotografie: Hans Wilschut 

Film is heel erg kwetsbaar. Markant om te vertellen is dat 

EYE van elke film minstens tien kopieën heeft. De oudste 

projectoren gaan al wel zeventig jaar mee. De jongste 

modellen doen het al zeker vijftien jaar.19 Het ziet er naar 

uit dat dit eindig is.  

 

Het grote publiek zal film over het algemeen zien als een 

medium dat een verhaal moet projecteren en zal zich het 

nut van zo’n tentoonstelling afvragen. Daarom ben ik 

extra blij dat een internationaal gerenommeerd instituut 

als EYE dit zo serieus en respectvol benadert. Voor 

liefhebbers van experimentele kunst gerelateerd aan het 

medium film is deze tentoonstelling een aanrader.  

 

                                                           
18

 Van Leeuwen  
19

 Van Leeuwen  
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2.5 PERSOONLIJKE KOPPELING 

Na deze expositie in EYE realiseer ik me weer dat film heel diep bij mij geworteld zit. En dan met 

name: het filmen zelf, de camerastandpunten en de montage. Ik geloof dat het 1972 was dat mijn 

vader een filmcamera kreeg voor één of ander bedrijfsjubileum. Zelf was hij er niet enorm 

enthousiast over, maar ik was gelijk verliefd. Enkele jaren later kocht ik van mijn eerste vakantiegeld 

een eigen super-8-camera en verder ging al mijn geld op aan die dure filmpjes (30 gulden voor 3 

minuten zo ongeveer).  

 

Afb. 14 Kodak super 8 filmpje, 2011. Fotografie: onbekend.  

Kenmerkend voor deze filmpjes was de witte aanloopstrook waar vaak tekst op stond, het geratel 

van de projector, de donkere omgeving, de fysieke montage met mesje en plakband, de haartjes in 

beeld en de kans op vastlopers en doorgebrande beelden. Nostalgie.  

 

Standaard vakantiefilmpjes vol zoomende en pannende beelden van de omgeving maakte ik niet. Eén 

dag in de vakantie werd een filmdag gepland en dan mocht ik een verhaal regisseren op de 

vakantielocatie. Ook een verjaardag, een toneelvoorstelling of bruiloft probeerde ik in een bijzonder 

verhaaltje vorm te geven. Daarnaast experimenteerde ik heel veel met filmpjes van luchten, van tv-

beelden, van zomaar mensen in de stad en van veel meer. Het meest genoot ik van animaties. 

Getekende animaties, klei-animaties, animaties met voorwerpen, enzovoort. Zonder enig probleem 

kon je met deze films animaties maken; gewoon beeldje voor beeldje opnemen. Daar heeft video 

toch best veel problemen mee gehad in het begin.  
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 Misschien wel mijn meest succesvolle animatie maakte ik na een bezoek aan de Berlijnse 

muur. Ik had daar veel foto’s verzameld van kunstwerken op en rond de muur. In de animatie ging 

een clowntje (een flexibel poppetje) de strijd met deze indrukken aan.  

 

Als ik het filmpje wilde vertonen, moest altijd de ruimte verduisterd worden en de projector 

geplaatst worden. En altijd waren er wel mensen die even met hun handen vogeltjes in beeld 

moesten maken. In de opstelling zie ik duidelijk overeenkomsten met de installatie van Gibson en 

Recoder. Ook het specifieke kleurenspectrum en het ratelende geluid horen bij die overeenkomsten. 

Logisch, want het zijn hoofdzakelijk materiaal-overeenkomsten.  

 Gibson en Recoder zijn op zoek naar de (on)mogelijkheden van het medium film en 

experimenteren daarmee. Ze manipuleren licht en kleur, spelen met de manier van belichten en 

zoeken de chemische magie. Mijn filmpje over ‘De muur’ is ook een experiment. Het proces van 

registreren wijkt af van het normale filmen, namelijk beeldje voor beeldje, maar niet zo extreem als 

bij Gibson en Recoder die een totaal andere manier van belichten kozen. De magie van film (het tot 

leven wekken van levenloze dingen) komt bij ‘De muur’ duidelijk naar voren. Gibson en Recoder 

kiezen voor de chemische manier van belichten en het ontstane kleurenspel. Verschillen volop, maar 

ook zeker enige raakvlakken en overeenkomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 15 André Broens, De Muur, 1981. Privé archief. Fotografie: André Broens  
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3 Geert Mul 

3.1 VOORAF 

3.1.1 Verantwoording 

Over het werk van Geert Mul heb ik gehoord en gelezen. Ik ben er altijd al nieuwsgierig naar 

geweest, want computer-art intrigeert me. Ik weet dat hij veel interactief werk maakt en nu ik met 

dat thema bezig ben, moet ik zijn werk zeker gaan bekijken.  

 

3.1.2 Gegevens 

Museum:  Stedelijk Museum  

Plaats:  Schiedam   

Tentoonstelling:  Match Maker, 25 jaar Mediakunst  

Tijd ontstaan werk:  Vanaf 1993 tot heden   

Soort werk:  Allerlei mediakunst (foto’s, video’s, internetmateriaal, 

computerprogramma’s, enz.), soms interactief  

3.2 EERSTE INDRUK 

Ik weet het, Geert Mul is beelden, beelden en nog een beelden. Maar als ik binnenkom is het eerste 

wat ik zie een Commodore 64, zo ongeveer de eerste homecomputer. Een geweldig maar super 

eenvoudig Basic-programmaatje over NU en TOEN piept op het scherm. Deze verrassing verblijdt mij 

enorm. Beter zal het niet worden. Of toch wel?  

 Twee verdiepingen boordevol interactieve wandvullende projecties, videowalls en van kleur 

verschietende objecten als je ze nadert.20 Adembenemend en volop interactiviteit.  

 

3.3 ANALYSE 

3.3.1 Formele beschrijving 

‘The Library of Babel’ stamt uit 2003. Het is een tegelvloer met negen tegels van (ik schat) één 

vierkante meter per stuk. Elke tegel heeft een andere basiskleur. Wanneer je erop gaat staan komen 

er allemaal beelden (foto’s, logo, tekeningen, enz.) in allerlei formaten onder je voeten uit. (Zie Afb. 

16). 

                                                           
20

 Bronwasser  
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Afb. 16 Geert Mul, The Library of Babel, 2003. Stedelijk museum, Schiedam. Fotografie: Jolanda van der Heiden.  

Mul heeft meer dan twee miljoen afbeeldingen willekeurig van het internet gehaald.21 Er zit van alles 

bij. Van reclamebeelden en rustieke foto’s van natuur of steden tot oorlogsgeweld en keiharde 

porno. Wanneer ik er ben zie ik een klein jochie op een tegel liggen om zo beter de afzonderlijk 

voorbij flitsende foto’s te kunnen bekijken. Net op dat moment komt er een serie harde porno 

voorbij. De jongen blijft rustig kijken. De foto’s zijn volgens mij hoofdzakelijk geselecteerd op kleur en 

onderwerp. Bijvoorbeeld: groen en natuur, rood en logo’s of oranje en mensen.  

 

3.3.2 Algemene betekenis 

Het kunstwerk is gebaseerd op het verhaal ‘The Library of Babel’ uit 1942 van de Argentijnse schrijver 

Luis Borges.22 Dat gaat over een immens grote mediatheek waarin alle kennis van het gehele 

universum in opgeslagen ligt. Probleem is dat het niet meer vindbaar is. Met dit kunstwerk laat Mul 

zien dat dit momenteel ook voor ons informatietijdperk lijkt te gaan gelden. (Zie Afb. 17 en Afb. 18). 

                                                           
21

 TED Talk  
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 Bronwasser  
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Afb. 17 Geert Mul, Library of Babel, 2003, Stedelijk 
museum, Schiedam. Screenshot uit TED Talk.  

 
Afb. 18 Geert Mul, Library of Babel, 2003, Stedelijk museum, 
Schiedam. Screenshot uit TED Talk.  

 

Het gaat Mul niet zozeer om de betekenis en de inhoud van elke afzonderlijke afbeelding, maar hij 

wil zoeken naar patronen, inter-relaties en algoritmen. Hij noemt dit data-miming.23 Als vergelijking 

noemt hij beurscomputers die zelfstandig kopen en verkopen en dat baseren op nieuws dat ze zelf 

uitkiezen, lezen en interpreteren. Iets vergelijkbaars zien we inmiddels terugkomen in de manier 

waarop onze muziekkeuzelijsten zich uitbreiden.24  

 

3.3.3 Persoonlijke betekenis 

Mediawerken verouderen over het algemeen best snel en dat is hier bij de afbeeldingen ook wel te 

zien. Maar de betekenis van het gehele werk is nog steeds actueel. De vraag is hier ook of de 

precieze beelden er wel echt toe doen. Het is meer een diarree aan kleurige vlakken, enigszins 

gesorteerd op kleur, waarvan slechts af en toe de afbeelding te herkennen is.  
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Hij laat een databasesearch los op ‘vlinders’ en 

krijgt ook een halve bril als antwoord. Kunst 

houdt van fouten. Daardoor ontstaan 

vergissingen, humor en emoties. (Zie Afb. 19) 

Bij een search naar ‘Vermeer’ komen er heel 

veel parelmeisjes (met blauwe hoofddoek) 

tevoorschijn. Ze verschillen. Er zitten ook selfies 

bij van mensen die erop lijken. (Vergelijk Afb. 

20). 

Een databasesearch op ‘Breivak’ laat heel veel 

foto’s zien van het hoofd van de man. Allemaal 

dezelfde foto’s, maar allemaal anders; 

afgesneden, uitgetrokken, bijgetekend, enz. Je  

 
Afb. 19 Geert Mul, Butterfly study, 2012, Stedelijk 
museum, Schiedam. Screenshot uit TED Talk.  

post één plaatje op het internet en dit is wat er mee gebeurt. Samen maken we er een nieuw leven 

van.25 

 

Afb. 20 Geert Mul, Avatar study, 2008, Stedelijk museum, Schiedam. Screenshot uit TED Talk. 

 

Mul noemt het een search-engine, maar eigenlijk is het meer een vind-machine. De route door de 

database is vaak onvoorspelbaar, maar er komt altijd wat uit. Vaak iets onverwachts. Net alsof je  

foto’s in de lucht gooit en bij het dalen ziet dat de volgorde veranderd en ineens een ander verhaal 

vertelt. Kunst onderzoekt dit al zijn hele bestaan. Computers kunnen helpen dus.  

 

3.4 TERUGBLIK 

Mul stond aan het begin van onze hedendaagse ‘beeldcultuur’ en heeft al die tijd zijn eigen menig en 

vaardigheid kunnen scherpen. Hij is in de jaren negentig als (misschien wel de eerste) Nederlandse vj 

begonnen. Met zijn gevoel voor beeld en geluid komt hij tot de mooiste beeldcollages. Inmiddels 

                                                           
25

 In TED Talk wordt dit allemaal visueel getoond en toegelicht.  



23 
 

  

heeft Mul enorm veel beelden in zijn eigen videoarchief, gruwelijk veel beelden van satelliettelevisie 

en nog intens veel meer van internet, waarop hij al vanaf 1993 surfte.  

 Terugkijkend was het een boordevolle, overdadige beeldconfrontatie. Maar daar waar 

mediakunst vaak negatief is en zware kritiek heeft op media, daar houdt Mul het positief. Met zijn 

prachtige afbeeldingen biedt hij nieuwe inzichten.  
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3.5 PERSOONLIJKE KOPPELING 

In het derde en vierde semester heb ik me met het vak Autonoom steeds meer in de mediakunst 

verdiept. Ik ben begonnen met een drieluik met ‘bewegende schilderijen’ (zie Afb. 21), een ‘losse’ 

wandelaar in een eindeloze gang (zie Afb. 22) en een filmpje dat je alleen kunt zien als je je 

smartphone op een specifieke afbeelding richt. Interactief dus; augmented reality (zie Afb. 23).  

 
Afb. 21 André  Broens, Escape from the Past, 2016. Screenshot. Autonoom3. Fotografie: André Broens  

 
Afb. 22 André Broens, Way Forward, 2016. Screenshot. 
Autonoom3. Fotografie: André Broens  

 
Afb. 23 André Broens, Opgroeien, 2016. Screenshot. 
Autonoom3. Fotografie: André Broens 

In het vierde semester heb ik met het green screen gewerkt (zie Afb. 24 en Afb. 25) en heb ik tijdens 

monteren met meerdere montagelagen gewerkt (zie Afb. 26 en Afb. 27).  

 
Afb. 24 André Broens, Terugblik, 2017. Screenshot ruw 
materiaal. Autonoom4. Fotografie: André Broens 

 
Afb. 25 André Broens, Terugblik, 2017. Screenshot na 
montage. Autonoom4. Fotografie: André Broens 
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Afb. 26 André Broens, Beschermen, 2017. Screenshot. 
Autonoom4. Fotografie: André Broens 

 
Afb. 27 André Broens, Twee uitersten, 2017. Screenshot. 
Autonoom4. Fotografie: André Broens 

Deze variatie aan werken laat zien dat ik binnen mediakunst (en dan met name film) serieus op zoek 

ben naar iets nieuws dat bij me past. Zo kwam ik uiteindelijk op het idee om te gaan programmeren.  

Het werd een ‘filmpje’ dat in Excel geprogrammeerd was (Afb. 28), waarin ik met kleurcodes, cellen 

en animatie bezig ben geweest (Afb. 29).  

 
Afb. 28 André Broens, Ontsnapping, 2017. Screenshot. 
Autonoom4. Fotografie: André Broens 

 
Afb. 29 André Broens, Ontsnapping, 2017. Screenshot 
testfase. Autonoom4. Fotografie: André Broens 

Mijn experimenten met programmeren in Visual Basic binnen Excel is wel te vergelijken met het 

programmaatje dat Mul op de Commodore maakte. In beide gevallen is het een herhaalde handeling. 

Bij Mul is het relatief constant, bij mij zit er een random-deel in.  

 
Afb. 30 André Broens, Ontsnapping, 2017. Screenshot. 
Autonoom4. Fotografie: André Broens 

 
Afb. 31 André Broens, Ontsnapping, 2017. Screenshot met 
green screen. Autonoom4. Fotografie: André Broens 
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 ‘The Library of Babel’ heeft tegels in een basiskeur met gigantisch veel verschillende vierkante 

afbeeldingen die samen iets vertellen. Mijn animatie in Excel heeft blokjes met allemaal een eigen 

kleur in een kleurenspectrum van meer dan 16.000 kleuren. en die blokjes beelden ook iets uit, nl. 

een persoon (Afb. 30). 

 ‘The Library of Babel’ gaat over een bieb met alle informatie, maar zonder dat het terug te 

vinden is. Mijn werk gaat ook over een zoektocht. De zoektocht naar vrijheid. Vrij van de strakke, 

opgelegde, streng door anderen afgekaderde omgeving.  

 Het werk van Mul reageert op het informatietijdperk waarin we nu zitten. Mijn werk laat ook 

zien dat je vast kunt zitten in de informatica en dat je er zelf uit moet stappen als je dat wil.  

 Bij Mul is het een zelfgebouwd programma die de afbeeldingen op de tegels toont. Bij mij is 

het ook een zelfgebouwd programma dat alle losse afbeeldingen van de animatie één voor één 

omzet naar een geblokte versie. Daarvoor was een green screen nodig (zie Afb. 31), net zoals er bij 

Mul nadrukkelijke locatie-voorwaarden zijn.  

 Het geluid dat bij Mul te horen is, is irritant gepiep. Bij mijn werk zit een zich constant 

herhalende rif, die je daarom ook irritant zou kunnen noemen.  

 

Hoewel de beide werken (die van Mul en die van mij) absoluut niet op elkaar lijken, zijn er, zowel in 

bouw, als in uitvoering, in eindresultaat en in betekenis overeenkomsten te vinden.  
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4 Sensory Spaces 9 – Beni Bischof 

4.1 VOORAF 

4.1.1 Verantwoording 

Als vierde activiteit had ik nog erg graag een interactieve podium-kunst gezien. Ik ben tot het eind 

blijven zoeken, maar heb helaas niks kunnen vinden waar ik bij kon zijn. Uiteindelijk heb ik gekozen 

voor een decor met deuren en kamers waar jezelf je rol speelt, afgezet tegen de banaliteit van het 

dagelijkse leven. In dit doolhof zag ik veel van de eerdere werken van Beni Bischof, zoals zijn 

prachtige schilderijen, zijn flauwe maar aanklachtloze vingerfoto’s, zijn onnozel bewerkte auto-foto’s 

en zijn cartoons. (Afb. 32) Maar om binnen het onderwerp ‘interactief’ te blijven, koos ik toch voor 

de installatie als geheel.  

 

Afb. 32 Beni Bischof, Vier details uit Sensury Spaces 9, 2016. Werk geeft impressie van gehele oeuvre. Boijmans van 
Beuningen, Rotterdam. Fotografie: André Broens.  

4.1.2 Gegevens 

Museum:  Willem van der Vorm Galerij in Boijmans van Beuningen  

Plaats:  Rotterdam   

Tentoonstelling:  Sensory Spaces 9 – Beni Bischof   

Tijd ontstaan werk:  2016, aangevuld met werk uit heel zijn oeuvre  

Soort werk:  Ontregelde totaalinstallatie als doolhof   

4.2 EERSTE INDRUK 

Dat er werk van Bischof zou zijn, wist ik, dus ik hoopte zijn 2D-werk live te kunnen aanschouwen. In 

Boijmans van Beuningen viel de kolossale installatie me in het begin niet eens op. Toen we op weg 

naar huis de jassen wilden pakken, zagen we het pas (Afb. 33 en Afb. 34) en zijn we alsnog naar 

binnen geweest. Het dolen was spannend. Het leverde volop gemoedstoestanden op. En gelukkig 

was zijn 2D-werk er ook.  
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Afb. 33 en 34 Beni Bischof, Uit- en ingang van Sensory Spaces 9, 2016. Boijmans van Beuningen. Fotografie: Hans Wilschut.  

4.3 ANALYSE 

4.3.1 Formele beschrijving 

  

Afb. 35 en 36 Beni Bischof, Twee keer detail van Sensory Spaces 9, 2016. Boijmans van Beuningen. Fotografie: Hans 
Wilschut.  

Het is een ontregelende totaalinstallatie, met een gigantisch doolhofstelsel, obscuur van sfeer door 

pokertafel-groene gangen met donkerrode vloerbedekking en witte plafonds. Overal zijn deuren die 

soms open kunnen en soms op slot zitten. (Afb. 35) Achter die deuren zitten nieuwe gangen met 

weer deuren. Kunstwerken aan de wand of aan het plafond zijn decoratief, zoals in een hotel of 

woonkamer. Een schilderij met pasta, een honkbalknuppel van keramiek, een vogelnestje vol 

sigarettenpeuken, enz. Soms kom je in een ruimte met een onzinnige inrichting (zoals plastic 

tuinstoel, flatscreen TV met bizarre filmpjes). Aan het “eind” is een heel grote ruimte, met kasten, 

bankstel, tafels, bed en meer. (Afb. 36) Het zou de uitermate chaotische werkruimte van een 

kunstenaar kunnen zijn. Overal liggen, hangen en staan oude kunstwerkjes, foto’s, 2D- en 3D-

schetsen. Werken zoals aan het begin van dit hoofdstuk hangen er, maar er liggen ook honderden 

foto’s van werken op de tafel, de grond en onder het bed. Op het bed staat een soort van 

onbeduidende gipsberg. Er liggen ook dingen waaraan gewerkt wordt, zoals een kapot geknipt 
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tijdschrift en half betekende en beschreven vellen. Aan het eind hangen grote doeken die een deel 

van de ruimte afschermen. Ook hier achter is van alles te vinden, zoals een vitrine met prullaria.  

 De titel van het werk (‘Sensory Spaces 9’) heeft niet direct te maken met het werk, maar 

meer met de locatie en de tijd. Boijmans van Beuningen heeft namelijk een ruimte beschikbaar 

gesteld die elke keer door een andere kunstenaar volledig ingericht mag worden. Dit is de negende 

keer.  

 De functie van het werk is puur het ronddolen in dit pokerhotel en je laten verrassen. En dat 

lukt, want zelfs op een derde ronde komen we toch weer in nieuwe kamertjes en door nieuwe 

gangen. In de driedimensionale installatie komen zoveel verschillende kunstvormen samen, dat het 

daardoor een gesamtkunstwerk heet. Het gehele, vooral speelse werk laat zien dat de Zwitser een 

echte alleskunner is. Al met al is het een bijzonder concept dat je zonder kaartje deze 

solotentoonstelling kunt bekijken. 

 

4.3.2 Algemene betekenis 

Door in te zoomen op individuele werken die hier en daar ‘rondslingeren’, zou je een verkeerd beeld 

kunnen krijgen. Zo zou je de vinger die bij Scarlett Johansson door de neus steekt als aanklacht 

kunnen zien tegen modellen en fotobewerking binnen de reclame in het algemeen of tegen Scarlett 

in het bijzonder. Maar de veelheid aan ‘vingerfoto’s’ ontkracht dat, omdat er soms ook een van een 

sportheld of schrijver is gemaakt. Misschien hooguit een venijnige knipoog naar de celebrity-cultuur 

en het beeldverhaal.  

 Ook een zwevende auto waarvan de wielen met Photoshop verwijderd zijn zodat het een 

ruimteschip lijkt, is uiteindelijk niet meer dan een simpel doch geniale, onnozel doch scherpe 

verwijzing naar autoplaatjes verzamelende jongens en begerig auto’s glurende mannen.  

 Maar omdat hier alles samenkomt (een overdaad aan bronmateriaal, half af werk en voltooid 

werk) is duidelijk dat Beni Bischof niet meer is dan een ultieme mixer en matcher. Hij combineert 

bestaande beelden en teksten en zet situaties naar zijn hand. Hij werkt vanuit de banaliteit van het 

dagelijks leven. Beelden die we allemaal om ons heen hebben keert hij steeds weer om. Hij werkt 

met contrasten, maar ook met ironie en humor. Hij heeft niet echt een boodschap, is geen 

wereldverbeteraar. Het is meer kunst om de kunst. Het gaat hem uiteindelijk om creativiteit en 

spelen met verschillende media. Het gaat om SPELEN! Het moet een gemoedstoestand oproepen, 

een gevoel, meer niet. En dan mag het allemaal best een beetje verontrustend overkomen.  
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4.3.3 Persoonlijke betekenis 

Als bezoeker heb ik heerlijk lang in het gangenstelsel van dit doolhofhotel rond kunnen zwalken, 

terwijl ik verrast werd door beelden en overladen door de chaos die er heerst. Alles verrast: 

schilderwerk, collages, sculpturen, installaties. Het hangt niet als in een museum, maar als in een 

hotel. Het hangt aan de wand waar je langs loopt, nieuwsgierig naar wat er nog meer komt. Het is 

een spannend avontuur; letterlijk een speels dolen door de gedachten van een chaoot.  

 De laatste grote kamer is rood als het hart van de kunstenaar. Even twijfel je of je hier wel 

komen mag en je niet per ongeluk een verkeerde afslag hebt genomen. Hier komt de chaos volledig 

tot uitbarsting. Je voelt je hier gelijk thuis, alsof het je eigen atelier is. Hier kun je rustig een uurtje 

blijven, want hoe meer je kijkt hoe meer nieuws je ziet. En telkens word je weer verrast door 

eenvoud en genialiteit. Het is alsof de kunstenaar midden in zijn zoektocht zit. Hij lijkt even 

weggeroepen en gaat zo weer verder. Dit werk van deze collage-koning  en veel-maker is als het 

hoofd van elke creatieveling, lekker rommelig en chaotisch.  

 

4.4 TERUGBLIK 

Wat is ‘interactief’? Als je als toeschouwer een actie onderneemt en daardoor het werk verandert, 

dan heet dat interactief. De drukknop bij Tinguely en de voetstappen bij Mul nodigen uit tot 

interactiviteit. Maar dat is hier ook. Hier wordt je ook uitgenodigd een actie te ondergaan, waardoor 

je het kunstwerk anders gaat zien en beleven. Je betreedt het kunstwerk. Je gaat op onderzoek uit en 

voelt aan deuren of ze open gaan. Je neemt afslagen, gaat door gordijnen en bezoekt kamers. Dit is 

absoluut een interactief werk.  

 En het bijzondere aan het geheel (wat mij betreft) is de integratie van al het ‘kleine’ werk van 

de kunstenaar in dit grote geheel. Eén enkele, bewerkte foto krijgt in zijn eentje een totaal andere 

aandacht, dan nu liggend op tafel, half verscholen onder andere (vergelijkbare) foto’s en collages. De 

‘kleine’ werken staan niet meer op zich. Ze vertellen zelfs meer dan de som van de onderdelen. 

Prachtig.  
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5 Eindevaluatie  

Het is elke keer flink wikken en wegen wat ik wel zal beschrijven en wat niet; waar ik dieper op in 

moet gaan en wat uitsluitend aangestipt moet worden. Door die bijna onmogelijke ‘1000 woorden’-

grens ben ik de meeste tijd bezig met schrappen en beknopter formuleren. Het is me weer aardig 

gelukt bij dat maximaal aantal woorden in de buurt te blijven.  

 

In de kunstautobiografie concludeer ik dat kunst (in de breedste zin van het woord) altijd al een 

groot, vast onderdeel is geweest van míjn leven. Door al die jaren heen had ik al een duidelijke 

voorkeur ontwikkeld. Maar ik ben ook iemand die graag andere mensen motiveer en mobiliseer voor 

kunst. Ik denk aan vrienden en familie, maar ook aan de opvoeding die we onze eigen twee kinderen 

geven en de kinderen in de klas. Een ieder weet van mijn voorkeur, maar ik kan met overgave ook 

andere kunst presenteren. Daarnaast zoek ik ook een groter publiek om kunst te promoten. Ik werk 

mee aan tentoonstellingen en presentaties (op voor- en achtergrond). En ik maak foto- en 

videoreportages over kunstevenementen.26  

 

In het vierde semester ben ik blijven werken aan de diversiteit van mijn kunstautobiografie en heb ik 

kunst bekeken gericht op ‘interactiviteit’. En dan het liefst interactiviteit in een zo breed mogelijke 

zin. Tot het laatste moment ben ik op zoek geweest naar een interactieve podiumkunst, maar dat is 

me helaas niet gelukt. Gelukkig zijn ze alle vier heel divers.  

 Bij het werk van Geert Mul is de interactie het aller-duidelijkst. Zo ga je bijvoorbeeld bij ‘The 

Library of Babel’ op een tegel staan en gelijk zul je de reactie van het kunstvoorwerp ervaren.  

 Iets vergelijkbaars is er bij Tinguely te zien. Daar is bijvoorbeeld bij ‘Mengele-Totentanz’ een 

rode knop aanwezig, die, door er op te drukken, de machine in beweging bracht. Dit interactieve 

blijkt er echter later aan toegevoegd, om zo de apparaten niet te veel te laten slijten.  

 Bij de ‘Available Light Series’ van Sandra Gibson en Luis Recoder zou je kunnen gaan twijfelen 

of het interactief moet zijn. Maar de plaatsing van de projectoren ten opzichte van het doek zorgt zo 

overduidelijk voor een reactie van het publiek, dat het wel zo gepland móet zijn. Geen enkele 

bezoeker (die wij daar zagen) kon het laten om zijn silhouet ‘mee te laten spelen’ in de film.  

 Ook bij het bezoek aan ‘Sensory Spaces’ van Beni Bischof zou je kunnen gaan twijfelen of het 

interactief is. Er beweegt immers niks. Nee, maar jíj beweegt wel. Jij wordt uitgedaagd verder te 

lopen, deuren te openen en dingen te onderzoeken. Ja, dit wil ik wel degelijk interactief noemen.  

                                                           
26

 Op één van mijn youtube-kanalen heb ik tegen de 3000 kijkers per dag.  
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Door deze vier cultuurdossiers is in ieder geval mijn persoonlijke voorkeur 2D-kunst van na 1900 

verstevigd en eigentijdser geworden. Zo heb ik erg genoten van Ondřej Maleček (CDS1) en Rob 

Scholte (CDS3). 

 In de eerste twee cultuurdossiers is de interesse voor filmhuisfilms weer aangewakkerd en 

mijn gevoel voor combinaties van muziek en toneel (musical, opera, e.d.) met een gefundeerde 

motivatie onderbouwd.  

 Wat de podiumkunsten betreft heb ik enorm genoten van het Vis à Vis Spektakel theater 

(CDS1) en natuurlijk Five Finger Death Punch (CDS2).  

 Tijdens met name de laatste twee cultuurdossiers is er een nieuwe liefde geboren en wel 

voor installaties en grote werken, vooral als die ook nog eens interactief ervaren kunnen worden. 

Toppers zijn: ‘Notion Motion’ van Olafur Eliasson (CDS3), ‘Jardin d'émail’ van Jean Dubuffet (CDS3) en 

alle vier de exposities van deze keer (CDS4).27 Wat een geweldige eye-opener is dit geweest. Ik kan 

wel concluderen dat tijdens deze cultuurdossiers mijn absolute voorliefde voor 2D-kunst van de 

afgelopen eeuw definitief verschoven is naar grote installaties en mediakunst (film).  

 

Door al die nieuwe ervaringen en de beter gefundeerde onderbouwingen kan ik nog meer genieten 

van kunst in het algemeen, maar ook van het uitdragen en doorgeven ervan. Ik voel mij oprecht een 

cultuurdrager.  

 

 

  

                                                           
27

 Misschien moet Rob Scholte’s borduurwerk ook hieraan toegevoegd worden, want hier heb ik juist van 
genoten omdat het allemaal als een soort installatie bij elkaar hing.  
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8 Bewijs van present  

 
https://www.youtube.com/watch?v=dSi3R4noRLc 
Afb. 37 Videobewijs ‘Jean Tinguely – Machinespektakel’  in 
Stedelijk Museum Amsterdam, 2017. Fotografie: André 
Broens.  

 
Afb. 38 Fotobewijs 'Celluloid' in EYE filmmuseum, 2017. 
Fotografie: André Broens. 
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Stedelijk Museum Schiedam, 2017. Fotografie: André Broens.  
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Fotografie: Jolanda van der Heiden. 
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9 Bijlage: Kunstautobiografie 

Inventarisatie 

Kunstdiscipline Jaar Naam of omschrijving Soort  Bijz.h. / Fav. 

      

1. 

Beeldende 

kunst 

2D 2006 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers   

 2007 Atelierroute Lelystad, met oa Menno Baars 2D en 3D – divers * 

 2008 Atelierroute Lelystad, met oa Monica Staples 2D en 3D – divers * 

  2009 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2010 Art in concentratiekamp Theresienstadt Expositie (modern) Kleurig  

  2010 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> Publieksprijs Expositie * 

  2010 Galerie Irene (Permanente exposant)  * 

  2010 Kunst en Living in Ahoy Modern – divers   

  2010 Kunst-expo in concentratiekamp Terezin, Tsjechië 2D en 3D – Modern   

  2010 LifeFit Art 2D en 3D – divers * 

  2010 Menno Baars en Leerlingen Cobra – nu  * 

  2010 Miró Museum, Centrum Praag Surrealisme  

  2010 Picasse, Chagall, Miró, Fautrier, Tápies en Joachim 

Elzmann in Praag 

Kubisme, Surrealisme  

  2010 Schilderen met Menno Baars Cobra – nu  * 

  2011 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2011 Bert Lucassen - Speedpainter Speedpaint  

  2011 De Smaak van Kleur Privé Expositie * 

  2011 Hoorns Culturele weekend Vooraanstaande  

kunstmarkt 

* 

  2011 Salvador Dali (Praag) Surrealisme  

  2011 Talens Palet - "Thema van Tommy Wieringa" Wedstrijd * 

  2012 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2012 Expo LelystART 2D en 3D – divers * 

  2012 JacksArt - Apeldoorn Speedpaint, Broodstijl * 

  2012 Jacques Tange - Expo en ontmoeting Modern * 

  2012 KRL - maandelijks 2D en 3D – divers * 

  2012 Zomerexpo - Liefde - Deelname Wedstrijd * 

  2013 Armando in Cobra-museum De Nieuwe Stijl  

  2013 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2013 Cobra-museum met oa: Karel Appel, Asger Jorn, 

Corneille 

Cobra Prachtig, 

herkenning 

  2013 Expo 7ART in Rotterdam  * 

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Kubisme Verrassend 

  2013 Hoorns Culturele weekend --> sta al dik 3 jaar op de Vooraanstaande * 
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voorkant van een folder kunstmarkt 

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern  

  2013 Pushwagner - Boijmans van Beuningen Popart  

  2014 Expo Albert Zwaan - Galerie Witt Dordrecht Modern  

  2014 Expo met Case Mayfield 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Erica Terpstra 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Rijdende Rechter 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo Rien Nijboer bij Omroep Flevoland Moderne schilderijen  

  2014 H&M Kunstwinkel - Dordrecht   

  2014 Kleur als medicijn in MC De Kristal, Rotterdam Privé expositie * 

  2014 Kunstcentrum Gillian (expo geopend door Annemarie 

Jorritsma) 

2D en 3D – divers * 

  2014 Regionaal museum en galerie Jicin   

  2015 Egon Schiele Expressionisme Bijzonder 

  2015 Expo met Piet Paulusma 2D en 3D – divers * 

  2015 Graag gezien - Dordrechts museum Divers  

  2015 Jiri Havlik Modern eigentijds  

  2015 Jozef Váchal   

  2015 Karin Pliem Modern eigentijds  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern eigentijds  

  2015 Pieter Zandvliet - Kunst om Dalfsen 2D en 3D – divers Indrukwekkend 

  2015 Wonderen van Licht (ikonen) - Dordrechts museum Renaissance  

  2012 Expo's in NH-hotelketen (tot heden) Divers * 

  2016 Tour of Art Flevoland 2D en 3D – divers  * 

  2016 Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Georges Braque, 

Alberto Giacometti, Theo van Doesburg, Umberto 

Boccioni, Ferdnand Léger, Piet Mondriaan, Giorgio de 

Chirico en meer 

Museumkunst Kröller 

Müller 

 

  2016 Botero in de Kunsthal    

  2016 Rob Scholte's Embroidery Show    

  2016 Nederlandse schilders uit 16e/17e eeuw  in Art-galerie in 

Liberec, Tsjechië 

 

  2016 Adolf Lachman - Mechoboti SF - Fantasie   

  2016 Diverse schilders begin 20e eeuw, zoals Mondriaan, Van 

Gogh, Kandinsky, …  

Stedelijk Museum AD  

  2016 Bansky: 'Laugh Now'  Moco Museum  

  2016 Andy Warhol: 'Royal'  Moco Museum  

 3D 2007 Bodies, The Exhibition   

  2009 Elephant Parade Amsterdam  Openlucht 

  2009 Make Art Friends - 2e kunstveiling Lelystad Veiling * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2009 Veel ruimtelijk werk in tuin van Meulensteen museum of Modern Inspirerend 
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modern art op schiereiland in Donau bij Bratislava, 

Slowakije 

  2010 "Meester Werken" - Museum Boijmans van Beuningen   

  2010 Beelden in concentratiekamp Theresienstadt   

  2010 De Hurkende Man (met zang en dans) Antony Gormley * 

  2010 Miniatuurmuseum, Praag   

  2010 Natuurkunstpark - "OM" Kunst met natuur  

  2010 Opening stadsmuseum  met kindervlaggen en Baars-

ballon 

 * 

  2010 Zandbouwsels in Shoppingmall Letnany, Tsjechië   

  2011 Veroniky Richterové - PetArt Modern  

  2012 Olbram Zoubek - Beelden in Litomysl   

  2012 Onthulling 'Fourwheeldrive Lacy' van Anita de Harde Modern  

  2012 Open Ateliers Apeldoorn 2D en 3D – divers  

  2012 Zicht op Lelystad #Loods32 (Clip) Modern * 

  2012 Zicht op Lelystad @Loods32 Modern * 

  2013 "Er was eens" - Natuurkunstpark - Vlinderkunstwerk met 

Sonja Rosing en Krokodillenbende 

Kunst met natuur * 

  2013 Drakenmuseum - Trutnov Modern  

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Vanaf impressionisme 

tot heden 

Verrassend en 

vol herkenning 

  2013 Goblin-museum in Svoboda nad Upou, Tsjechië   

  2013 Gogyoshi art-project (Taro Aizu en div. Nederlanders 

#Loods32 --> clip) 

Modern  

  2013 Matthias Braun - Beelden in Hospital Kuks, Tsjechië   

  2013 Metalen koeien (onderweg naar Hradec Kralove)   

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern Ongewoon 

  2014 Mythen en sagen van Jicin, Tsjechië   

  2014 Swiat Rumcajsa - museum rondom stadsheld van Jicin   

  2014 Visioenen in Natuurkunstpark (samen met Gonny Geurts 

en Werfsjob) 

Kunst met natuur * 

Verrassend 

  2015 Dogparade   

  2015 Katharina Dietlinger Modern  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern  

  2016 Leo Vroegindeweij Kröller Müller  

  2016 Christo, Moore, Rietveld, Hepworth, Dubuffet, Sol Le 

Witt, Fontana, Armando en meer 

Tuin van Kröller Müller  

  2016 Olafur Eliassonnn - Notion Motion  Installatie in Boijmans 

van Beuningen 

 

  2016 Beni Bischof - Sensory Spaces 9  Installatie in Boijmans 

van Beuningen 

 

  2016 Design Column #13 - Migration Matters 2  

(Diverse kunstenaars)  

Boijmans van 

Beuningen 
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  2016 Koen Taselaar in Boijmans van Beuningen    

  2016 David Bade & Tirzo Martha - All you can ART  Installatie in Kunsthal  

  2016 Petr Kavan - Marionetten Installatie  

  2016 Harrachov - Houten beelden  Maken en 

tentoonstellen  

 

  2016 Adolf Lachman - Mechoboti Soort Steampunk   

  2016 'Dream Out Loud'  Stedelijk Museum AD  

  2016 Beni Bischof: Sensory Spaces Boijmans van 

Beuningen  

 

  2016 Jean Tinguely - Machine Spektakel  Stedelijk museum 

Amsterdam  

 

  2017 Geert Mul: Match Maker, 25 jaar Mediakunst Stedelijk museum 

Schiedam  

 

  2017 Picasso: Beelden  Beelden aan zee   

 Foto-

grafie 

2013 Zelfportret in Boijmans van Beuningen Eigen werk bij BvB * 

 2013 Kiss otr reportage met Stefan Schipper   

  2014 Spoorwegmuseum - Panasonic fotocursus  * 

  2015 Foto's Breitner - Dordrechts museum Impressionisme  

  2015 Josef Siedel Impressionisme  

  2015 Reportage ‘Metal Meester’ met Minou Meijers Modern * 

   Animatie boven Ahoy  * 

 Media-

kunst 

2004 17e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

 2004 18e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2004 Take 5 - Nationaal filmfestival Divers, o.a. animatie  

  2006 19e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2009 Artfilmfest in Trecin   

  2009 Cory Arcangel in NIMK (Ned. Instituut voor Media Kunst) Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2009 Depreciated - Cory Arcangel - Nederlands Instituut voor 

Mediakunst 

Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2010 De Passie van … (ARL)  * 

  2011 "Kinderen kijken kritisch kunst"  * 

  2012 Jacques Tange - "Escalator to Heaven" - Animatie op 

Ahoy 

Digitale kunst * 

  2012 Jacques Tange - "Menage a trois" - Animatie op Ahoy Digitale kunst * 

  2014 Dood Spoor #Loods32   

  2014 Expositie Fantasy - Theater Posa  * 

  2016 Adolf Lachman - Mechoboti Game-design    

  2017 Sandra Gibson & Luis Recoder: Celluloid EYE filmmuseum  

  2017  Tacita Dean: Celluloid EYE filmmuseum  

  2017  João Maria Gusmão & Pedro Paiva: Celluloid EYE filmmuseum  

  2017  Rosa Barba: Celluloid EYE filmmuseum  

  2017 Geert Mul: Match Maker, 25 jaar Mediakunst Stedelijk museum 

Schiedam  
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Toegepast 

vormgeving 

2D 2013 Filmposters – Slowakije   

2015 Josef Vachal – ex libris ontwerper (stempels)   

  Koffieborden, -blikken (Tsjechië)    

 3D 2012 Arjen Boerstra - Batavier   

 2014 Houtenspeelgoed (fabriek) Tofa, Tsjechië   

 2014 iQ-park – Liberec, Tsjechië   

 2015 Miroslav Páral – Meubels – Český Krumlov, Tsjechië Modern  

 2015 Twee Marionetten musea, Tsjechië   

  Jan de Bouvrie – Het Arsenaal   

  Glasblazen Tsjechië   

  Plastic gebruiksvoorwerpen, Enschede   

 Mode 2007 Kunst VerBant in Bantsiliek in Bant, met oa: tassenmode, 

lingerie, kleding 

 * 

  2011 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows en acts   

  2012 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows, Finvarra, 

Dutch Lemmings, Faerydae 

  

  2014 Badmode in stedelijk museum Jicin   

   Utrechts museum --> mode   

  2015 Garderobe van de Zwitserse Eva Maria Hatschek in 

Tijdelijk Modemuseum 

Geschiedenis  

   Tijdelijk modemuseum in Rotterdam Divers  

   Tentoonstelling ‘Hacked’ in Tijdelijk Modemuseum Nieuwe visie  

Architec-

tuur 

Secu-

lier 

2008 Fred en Ginger (gebouw) in Praag Deconstructivisme Prachtig 

2008 Josef Chochol - Kubistische woningen, Praag Kubisme Verrassend 

  2008 Karels brug, Praag Gotisch Indrukwekkend 

  2008 Praagse burcht en kerk, Tsjechië Gotisch, romaans, e.d.  

  2009 Burcht van Bratislava, Slowakije   

  2009 Kasteel in Bojnice, Slowakijke   

  2009 Kasteel van Trecin, Slowakije   

  2009 Stadstoren van Trecin, Slowakije   

  2010 Stadhuis, Liberec, Tsjechië Neorenaissance  

  2010 Hrad Zamek Frydlant, Tsjechië   

  2010 Kasteel Karlstejn, Tsjechië Gotisch  

  2010 Pet-Art van Veroniky Richterové in zendtoren Jested, 

Liberec, Tsjechië 

  

  2010 Praagse eifeltoren: Petrin   

  2010 Astronomisch uurwerk in Centrum Praag   

  2012 Kasteel Litomysl (met theater), Tsjechië Renaissance  

  2012 Openlucht museum in Vesely Kopec, Tsjechië   

  2013 Hospital - Kuks - Tsjechië Barok  

  2013 Miniatuurpark Zabytkow Polnego Slaski, Polen   

  2014 Beeld en Geluid   

  2014 Chateau Rohezec, Turnov, Tsjechië (Kasteel incl. kerkers)   

  2014 Hrad Trosky (ruïne) Ktová - Tsjechië   
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  2014 Hruby Rohozec - kasteel   

  2014 Molen "Kyck over den Dyck" - Dordrecht   

  2015 Burcht en stadskern van Cesky Krumlov (Tsjechië) Barok theater  

  2015 Kubuswoningen Rotterdam Structuralisme  

  2015 Markthal Rotterdam   

  2015 Huis Sonneveld met interieur Het Nieuwe Bouwen  

  2016 Achitectuur, design, e-cultuur in Het Nieuwe Instituut    

 Kerke-

lijk 

2010 Gotische kerk St Barbara in Kutna Hora, Tsjechië Gotisch  

 2010 Schedelkerk in Sedlec, Tsjechië   

  2011 Nieuwe Kerk in Amsterdam (Neo)-gotisch  

  2011 Dom in Utrecht Gotisch  

  2012 Gotische kerk in Chrudim (Tsjechië) Gotisch  

  2013 Kasteel en kapel Decin, Tsjechië   

2. Dans  Ballet 2007 Zwanenmeer - Ballet van Opera Lviv Klassiek  

  2008 Scapino ballet Modern  

  2010 Scapino ballet Rotterdam Modern  

 Moder-

ne dans 

2009 Evolution - Corpus Acrobatic Theatre   

 2009 Oriëntale dans (buikdansen), Trecin, Slowakije   

 2010 De Hurkende Man (met zang en dans)  * 

  2011 2move (dance company) - "Echte Mannen?" Modern  

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical) Modern  

  2013 Movt nr.5: "Routes" (dans, zang, gedichten, ed met 

Afrikaanse roots) 

Afrikaans  

  2013 NutCrasher - De Kiss Moves (Tchaikovsky's meesterwerk 

met knipoog) met Kroko's 

Klassiek vs. modern  

  2014 Cha cha met Manon Thomas  * 

  2014 Doodspoor @Loods32   

  2016 Jeans 25 Zang en dans theater  

3. Theater Klassiek 

toneel 

2003 Wadaiko Yamato - Eeuwenoude Japanse Slagwerkkunst   

 2007 Faust - Black Light Theatre - Praag Klassiek vs. modern Prachtig 

 2008 Hera, met oa Loes Luca en Arjan Ederveen   

 2008 Idomeneo - Frank Groothof   

  2010 Theatergroep Suburbia - Black Bird   

  2011 Celtic Rhythms m.m.v. Peter Corry   

  2015 The Wave - Theater Posa   

 Mo-

dern 

toneel 

2003 De Tovenaar van Oz   

 2003 Mind The Stage - "Wat lul je nou"   

 2004 Aluin - "Kopstoot" Modern  

  2006 BonteHond - Over Boeven, Burgers & Bekeuringen Komedie  

  2007 De gelukkige klas (Theo Thijssen) - muziektheater   

  2008 De flat van Jet - Haye van der Heyden Komedie  

  2008 Volmaakt… - Theater Agora   

  2008 Yerma door ZINspelers Kunst/cultuur  

  2009 Duda Paiva Puppetry and dance (DPPD) - Malediction   
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  2009 Hotel Atlantico met oa Paul Groot, Marc-Marie 

Huijbregts 

Komedie  

  2010 Extreem   

  2013 Passie in de Polder met oa: De Vertellende 

Wereldvrouwen met "Het zingende water" (clip) 

Drama  

  2014 Benefietfeest - Theatergroep DROOG!   

  2014 Broeders bij Nonnen - theater Komedie  

  2014 Caravaggio - Theater Droog! Kunst/cultuur  

  2016 Fatal attraction Remake van film  Super spannend  

 Cabaret 2002 Marc-Marie Huijbregts One man show  

 2002 Sanne Wallis de Vries One woman show  

  2003 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2003 De Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2003 De Vliegende Panters   

  2003 Jan Jaap van der Wal - "Out Now" Standup-comedian  

  2003 Jörgen Rayman Standup-comedian  

  2003 Lebbis - Vuur One man show  

  2003 Lenette van Dongen - "Vedette" One woman show  

  2003 Niet Schieten   

  2003 Nilgün Yerli - Held op Blote Voeten One man show  

  2003 Plien & Bianca - Ngorongoro   

  2003 Rul - Gehakt   

  2003 Thomas van Luyn - "Kijk Mij" One man show  

  2004 GALA   

  2004 Kommill Foo - "Wolfijzers en schietgeweren"  Aanrader 

  2006 Piranha - Beet!!   

  2008 Charlatans, a medicine show - Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2008 Dames voor na vieren   

  2008 Get a life - Ernst van der Pasch One man show  

  2008 Herman Finkers One man show  

  2008 Rooyackers, Kamps & Kamps   

  2008 Schudden speelt Ruis   

  2009 Achterlijker dan dwars - Van Houts en de Ket   

  2009 Cabarestafette Standup-comedian  

  2009 Dolf Jansen - "Altijd verder" One man show  

  2009 Five Guys Named Moe   

  2009 Hippopotomonstrosesquippedaliofobie - Koller One man show Geweldig 

  2009 Nymfomannen - Niet Schieten!  Genieten 

  2010 Daniel Arends   

  2010 Droog Brood (Cabaret)   

  2010 Eric Koller - "Bull" (Cabaret) One man show Geweldig 

  2010 Jeff Dunham Buikspreekshow Fantastisch 

  2010 Jochem Myjer - "De rust zelve" One man show  

  2010 Kamps & Kamps (Cabaret)   
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  2010 Kommill Foo - "Wolf"  Aanrader 

  2010 Maarten van Roozendaal - Zonder vrienden One man show  

  2010 NUHR - "Het werkt wel!"   

  2011 Bert Visscher One man show  

  2011 Freek de Jonge - "Neven" One man show  

  2011 Ick Hans Liberg Muzikale one man 

show 

 

  2011 Jochen Otten One man show  

  2011 Lebbis - "Branding" One man show  

  2011 Schudden - Noorderzon   

  2011 Silverster - Het recht van de sterkste One man show  

  2014 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2014 Jan Rot - Nummerrr 1!!! One man show  

   Jango Edwards Visuele humor Geweldig  

 Opera, 

operet-

te 

2003 Aïda - Circustheater   

 2007 Tantes - Xynix Opera, Lelystad   

 2009 Rockopera Tommy door Di-Rect Hardrock Herkenbaar 

  Carmen (Verona, Italië) Klassiek  

 Musical 2002 Saturday Night Fever   

 2002 The  Blues  Brothers  Genieten 

  2004 Hair  Emotioneel 

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical)   

  2012 The Little Mermaid (Musical) Utrecht   

   Pinocchio – Black Theater (Chrusim, Tsjechië)   

   Yellow Submarine - Black Theater (Praag, Tsjechië)  Prachtig 

   Faun – Black Theater (Praag, Tsjechië) Klassiek vs. modern Prachtig 

   Musical in Szeged, Hongarije Music-geschiedenis  

  2015 De Tweeling Nav boek Mooi decor 

  2016 Sky (Borsato) 3D-decor Idem  

4. Muziek Klas-

sieke 

muziek 

2003 Di Gojim - "Ergens…" - Klezmer   

 2009 25 jaar Hans Liberg   

  2009 Hudobne Leto - Konzert mit Opernarin en Opereten, 

Konzertsaal Trencianske Teplice 

Klassiek  

  2010 Musica Mundo met oa Divertido   

  2012 Week van de amateurkunst: filmverslag gemaakt van 

acht koren en twee orkesten 

  

  2014 Uitgast met: NEOS Brass (koperblazers, Mallet Collective 

Amsterdam (Canto Ostinato voor 2 vibrafoons en 2 

maribo's) Dulfer New Band (Jass) 

Klassiek vs. modern  

   In mijn jeugdjaren lange tijd klassiek orgelles gehad. Klassiek  

 Moder-

ne 

muziek 

2007 Aaltjesrock met oa Stormlord, Kutschurft, Necromortica Hardrock, metal  

 2008 Demia & Black Roses Metal, gothic  

 2009 Aaltjesrock met oa Crematory, Hysterica Hardrock, metal  



45 
 

  

 heden-

daags 

2010 Baroeg Open Air, met oa: Riotgod, Sodom, Entombed, 

Umbra Et Imago 

Hardrock, metal  

  2010 Ceremony of Opposites, Mondvolland, Black Roses Hardrock, metal  

  2010 Fairy Ball III (met Omnia) Keltisch  

  2010 Flavourland Hardrock, metal  

  2010 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Soulfly, 

Motorhead, Aerosmith 

Hardrock, metal Geweldig 

  2010 KISS on the rocks - Baroeg Hardrock  

  2010 LelystART met oa: Bertolf, Go Back to the ZOO, C-Mon & 

Kypski 

Top 40 pop  

  2010 Metal Battle Metal  

  2010 My Favorite Scar Hardrock  

  2010 Peter Pan Speedrock, Accelerators en Vine Yard Hardrock  

  2010 Revamp & Autumn Hardrock  

  2010 Stream of Passion & Ansoticca Hardrock, metal  

  2010 The Mad Trist  Stoner Rock  

  2011 Baroeg Open Air, met oa: Korpiklaani, The Gathering, 

Sinister, VanderBuyst 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Graspop Metal Meeting, met oa: Slipknot, Ozzy 

Osbourne, Judas Priest, Scorpions, Volbeat 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Into the Forest - Baroeg, met oa: Myrkvar, Conorach, 

Encorion en Amorgen 

Folkmetal  

  2011 KISS otr - Baroeg Hardrock  

  2012 Baroeg Open Air, met oa: Unleashed, Kontrust, Peter 

Pan Speedrock, Karma to Burn, Do or Die, Furyon en 

Honky (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2012 Bevrijdingsfeest Overijssel: Normaal, Heideroosjes, enz. Top 40 pop  

  2012 Chimaire - Melkweg Metal Geweldig 

  2012 Friday the 13 - Plusminus, EvesFall - Estrado Hardrock  

  2012 Graspop Metal Meeting, met oa: Ozzy Osbourne, Limp 

Bizkit, Motorhead, Guns 'n' Roses 

Hardrock, metal Geweldig 

  2012 John Corabi (Motley Crue), Kiss otr en Andy in 

Oberhausen (met clip, kraam en interview) 

Hardrock * Bijzonder 

  2012 Kiss on the Rocks, Schiedam Hardrock  

  2012 Warmaster (clipverzoek), Bodyfarm, Sadistic Intent, 

Nailgun Massacre (Baroeg) 

Hardrock, metal  

  2012 Wolfstijd: Schraaptaal, Slechtvalk, Baldrs Dramar, 

Encorion, Conorach, Norh Gard, Adorned Brood, Wizard, 

Carach Angren 

Hardrock, metal  

  2013 Baroeg Open Air, met oa: Moonspell, Focus, Meteors, 

Hausmagger, Dead Head, Radio Moscow, The Charm The 

Fury (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2013 Celt-n-Folk VIII (Almere): Omnia, Seed, Jyoti Verhoeff Keltische folk  

  2013 Graspop Metal Meeting, met oa: Korn, Twisted Sister, Hardrock, metal Geweldig 
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Slipknot, Within Temptation, Iron Maiden 

  2013 Jericho Pie presenteert cd (Underground) Hardrock  

  2013 Portall (cd presentatie) Harderwijk Metal  

  2014 Baroeg Open Air, met oa: De Raggende Manne, Bolt 

Thrower 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Conorach met CD-presentatie in Bibelot (clip) Folk-metal * 

  2014 Graspop Metal Meeting, met oa: Black Sabbath, Volbeat, 

Limp Bizkit, Sabaton 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Kiss Alive 1 - De Meester Hardrock  

  2014 MetalVision songfestival Metal  

  2014 Wolfstijd II in Bibelot (gefilmd en cartoons) Hardrock, metal * Bijzonder 

  2014 Wolfstijd in Bibelot (gefilmd en markt), met oa: Laster Hardrock, metal * Bijzonder 

  2015 Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, met oa: Caro Emerald, 

Birth of Joy 

Top 40 pop  

  2015 Fortarock, Nijmegen, met oa: Slipknot, Venom, Epica, 

Parkway Drive, Papa Roach 

Hardrock, metal Geweldig 

  2015 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Marilyn Manson, 

Slash, Judas Priest, Slipknot, Korn, Alice Cooper, Five 

Finger Death Punch, Scorpions, Within Temptation, 

Motorhead 

Hardrock, metal Geweldig 

  2015 Devil You Know, Eskimo Callboy, Papa Roach en Five 

Finger Death Punch, HMH  

Metal Fenomenaal  

  2016 Baroeg Open Air, met oa: Caliban, Discharge, Arkona, 

Angel Witch, The Deaf 

Hardrock, Metal   

 Popu-

laire 

muziek 

2002 De Nieuwe Snaar - "De omloop der lage landen" Luistermuziek  

 2003 Slagerij van Kampen Slagwerk  

 2008 Reincarnatus-medival Rock (Agora) Keltisch  

  2009 European Roots (Theatertour) - Omnia Keltisch  

  2010 Drive Like Maria & Colossa & Jazzy en de Pattynama's Stoner rock  

  2011 Circle Percussion - "Down to Earth"   

  2011 Jol Pop, met oa: No Nuff, Clutz, The Up Popmuziek  

  2011 LelystART, met oa: Memphis Maniacs, Handsome Poets, 

Tim Knol 

Top 40 pop  

  2011 Stanley en de Menzo's   

  2012 Gruppo Sportivo (Underground) Top 40 pop Authentiek  

  2012 Undercover: The Beatles, The Doors, Bon Jovi Top 40 pop  

  2013 LelystART: Alain Clark, Beef en Van Velzen Top 40 pop  

  2013 LelystART: undercover: U2, Doe Maar, Bruce Springsteen Top 40 pop  

  2014 Artifest met oa: Brentsleng, MOO!, Jericho Pie, Night 

Flight to Rio 

Popmuziek  

  2014 Del Prado & Mr. John with assorted travelers (& Dear 

John & Jon Berks) POP 

Popmuziek  

  2014 Straatmuziekfeest (gefilmd) Luistermuziek * 

  2015 Straatmuziektheater, met oa: Trikosis, Van Piekeren Luistermuziek  
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   Beatles - Yellow Submarine - Black Light Theatre - Praag Top 40 pop  

5. Film Film-

huis-

film 

2010 We Shall Overcom - Cinekid-film Drama  

  2014 De Nieuwe Wildernis - Agora Natuur  

   Invasion of the Body Snatchers (1956) Science Fiction  

   Enkele films van Jacques Tati: Les Vancances des 

Monsieur Hulot, Playtime, Trafic. 

Komedie Heerlijk 

   Nagenoeg alle films van Marlon Brando (A streetcar 

named Desire, On the Waterfront, The Godfather, The 

wild one, Apocalypse Now, enz.) 

Actie  

   Hair Musical Emotioneel 

   Jesus Christ Superstart Musical Prachtig 

   Rockopera Tommy Musical (Rockopera) Prachtig 

   Dogville (Krijtlijnen decor, 2003) Drama  

   Thema-weken waarin films worden getoond binnen een 

bepaald thema. Zoals: Science Fiction. 

Science Fiction  

  2015 “App” (NL-film) 2013 – Regisseur Bobby Hoekstra  Adventure / Horror Typisch NL. 

   De film Oldboy – 2013 van regisseur Spike Lee  Drama  Beklemmende 

wraakfilm 

  2016 David Bowie – Five Years (film) 2013 – Regisseur Francis 

Whately 

Muziekfilm Prachtige 

geschiedenis, 

heerlijke muziek 

   De film Catfish, 2010, regisseur Henry Joost Drama Gefilmd met 

handycam; 

bijzonder 

verhaal 

   De film Abandoned, 2010, regisseur Michael Feifer Thriller Beklemmend 

   Queen – Night in Bohemia (Kerstavond 1975) Muziekfilm Heerlijke muziek  

   Flawless – 2007 – Michael Caine, Demi Moore Adventure Spannend en 

prima acteurs 

   Ober (2 gouden kalveren) – 2006 – Alex van Warmerdam Humor, Drama Mega goed en 

humoristisch !!! 

  2016 Bloodywood - Filmposters uit Ghana 1987 - 2007  De Kunsthal  Of hoort dit bij 

2D?  

6. 

Literatuur 

Poëzie 2010 Kwatrijnen & Joris van Casteren (schrijver) en Mustafa 

Stitou (dichter) - Expo 

 * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Erika De Stercke  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Joke Wolthuis  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Petanak  * 

  2010 Sunsation in Observatorium Robert Morris (muziek en 

gedichten) 

  

  2014 Poëzieweek - voordrachten  * 

   Mijn HAVO-lijst bestond hoofdzakelijk uit gedichten, waaronder:   
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Remco Campert en Willem van Malsen – Op reis (1974) 

Lucebert – En het schrikbeeld van de lachende mens (1977) 

Jan v.Hout – Onrijmrich vreuchden; Lied der stadt Leyden (17e eeuw) 

Anthoni C.W. Staring – Gedichten van A.C.W. Staring (1955) 

Petrus A. de Genestet – Gedichten van P.A>.de Genestet (1955) 

De schoolmeester – Gedichten van de schoolmeester (1859) 

Willem Elsschot – Verzen (1934) 

(Meer staat er bij Proza, hieronder.) 

 Proza 2012 Remco Campert (mijn reclame)  * 

   Campert & Mulder – Voorlezen uit eigen werk  Genoten 

   Voor HAVO-lijst: 

Henric van Veldeke – 25 Minneliederen (1200) 

Lanceloet en het hert met de witte voet (Middeleeuwen) 

Lanceloet van Denemarken (1350) 

Karel ende Elegast (1500) 

Dirck Volckertszoon Coornhert – Het 5eboeck Odyseae Homeri(1575) 

P.Langendijk – De wiskunstenaar of ‘t gevluchte juffertje (18e eeuw) 

Cornelis Paradijs – Grassprietjes (1905) 

Herman Gorter – De dag gaat open als een gouden roos (rond 1900) 

Jacques Perk – Gedichten (1962) 

Jan-Jacob Slauerhoff – Het eind van het lied (1930) 

Gerard Walschap – Tor (1939-1940) 

Hendrik Marsman – Voor de spiegel (1966) 

Godfried Bomans – Van de hak op de tak (1965) 

Cornelis Buddingh’ – Misbruik wordt gestraft (1967) 

Remko Kampurt – Tjeempie! Of Liesje in Luiletterland (1968) 

Bertus Aafjes – Een ladder tegen een wolk (1969) 

J. Bernlef – Sneeuw (1973) 

Simon Carmiggelt – Kleine avonturen aan de tap (1973) 

A.E. van Vogt – Future Glitter (1973) 

Charles Webb – The Graduate (1963) 

David Gerrold – The man who folded himself (2003) 

Georde Orwell – Animal Farm (1954) 

Jack Kerouac – Pic (1971) 

Patricia McGerr – Stranger with my face (1968) 

William Shakespeare – Othello (1603) 

Zorro – Doctor Death: 12 must die (1935) 

W. Bilderdijk – Een opmerkelijke luchtreis (1813) 

R. Blijstra – Metamorfose (1968) 

F. Bordewijk – Blokken, Knorrende beesten & Bint (1977) 

B. van Learhoven – Inner Smog (1978) 

R. W. Machkelworth – Twee rivieren (1970) 

F. Thijssen – De echo van de bazuin (1974) 

K. Verkaik – Grapstad 
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   Verder boeken van o.a. Campert, Wolkers, Rutgers van 

der Loeff, Rubenstein, Van't Reve, Aafjes, Heeresma, 

Koolhaas, Van Kooten, 't Hart, HP de Boer, Van Keulen, 

Bernlef, Den Doolaard, H. Meinkema en Van Eeden  

  

   Heel veel kinderboeken.    

7. Anders, 

nl. 

 2009 Riddergevecht, vuurspuwers, vlammenslikkers, Trecin, 

Slowakije 

  

 2010 7e Midwinter Fair in Archeon   

  2010 Castlefest met oa: Omnia, Scrum, Coppelius, Faun   

  2010 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2010 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2010 Las Fuegas (registratie gemaakt - Dordrecht)  * 

  2011 Castlefest, met oa: Omnia, BerlinskiBeat, Vic Anselmo   

  2011 Cultureel debat (Kunst, cultuur en erfgoed)   

  2011 Kiss Expo - Eric Singer (registratie gemaakt – Enschede)  * 

  2012 Castlefest, met oa: Omnia, Corvus Corax, Vic Anselmo   

  2012 Gods and Pharoahs - Elf Fantasy Fair   

  2012 Jodendom - Een wereld vol verhalen - De Nieuwe Kerk 

Amsterdam 

  

  2012 Space Expo - Noordwijk   

  2013 Castlefest, met oa: Scrum, Rapalje, Pater Moeskroen, 

Faun, Berlinski Beat, Omnia 

  

  2013 Dwarves & Hobbits - Elf Fantasy Fair - Haarzuilens   

  2013 KRL Kunstwinkel   

  2013 Midwinter Fair in Archeon, met oa: Rapalje, Cesair, 

Pyrates!, Sowulo, The Royal Spuds, Rhovanion 

  

  2013 Wereldburgers' in NieuwLand (clip)   

  2014 Castlefest met oa: Ball Noir, Scarlet Stories, Rhovanion, 

Coppelius, The Dolmen, Folk Noir 

  

  2014 DinoPark Liberec   

  2014 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2014 IQ-Landa - Science Center Liberec   

  2014 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2015 Game of Thrones - Elfa, Castle de Haar   

  2016 Castlefest met oa: Omnia, Cesair, Coppelius, Faun   

 

 


