
 
 
Lezing symposium TOP Gemaakt, Textielmuseum Tilburg, 3 oktober 2014 
 
Dames en heren, 
 
 
Om meteen elk misverstand te voorkomen, ik ga in deze lezing niet het bloemencorso 
promoten als hét schoolvoorbeeld van wat ambachtelijkheid is of zou moeten zijn. Wat 
ik ga bespreken is dat de ambachtelijkheid een bloemencorso-imago heeft, dat dat ima-
go velen afstoot, waardoor zij blind blijven voor de niet te loochenen terugkeer van de 
ambachtelijkheid in onze wereld, en dat voor de genezing van deze blindheid systema-
tisch de verkeerde remedie wordt gezocht. 

Deze complexe toestand lijkt mij mooi te worden samengevat in mijn titelfoto, 
waarop, zoals u ziet, de dahlia voor dahlia in elkaar gezette kop erbij ligt als die van 
een gegeselde Christus. Ik heb de foto een maand geleden gemaakt in Zundert, één dag 
voordat daar het jaarlijkse bloemencorso zou plaatsvinden. Ik was op sleeptouw ge-
nomen door het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek. Zij hebben vorig jaar intensief 
samengewerkt met de bouwers van de corsowagens, dankzij de werkruimte die het 
Van Gogh Huis in Zundert hun voor vijf maanden ter beschikking had gesteld. De 
werken die ze daar hebben gemaakt vormen het middelpunt van de tentoonstelling 
Nachtvangst, die tot en met 11 januari te zien is het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. 

 



 
 

De grote blikvanger van Nachtvangst is het werk Cadavre Exquis, ofwel Voortref-
felijk Lijk. Dat is een verwijzing naar de surrealisten, die onder dezelfde naam geza-
menlijke gedichten en tekeningen maakten. Iedere deelnemer apart droeg daaraan bij 
zonder het aandeel van de anderen te kennen. Het idee was dat je niet te veel vooraf 
moet bedenken en vooral het onderbewuste z'n werk moet laten doen. Bij Heringa en 
Van Kalsbeek gebeurt iets dergelijks. In het geval van Cadavre Exquis namen ze een 
praalwagen van het Zundertse bloemencorso en tuigden die af volgens een niet voor-
opgezet plan, net zolang tot het een lijk en tegelijk iets voortreffelijks was. 

Nu zou je kunnen denken: mooie boel! Het maandenlang door vele handen en 
met grote precisie uitgevoerde werk, dat tot zo'n ambachtelijk hoogstandje als de be-
wuste praalwagen heeft geleid, wordt in een paar dagen met de botte bijl van de kunst 
naar de andere wereld geholpen. En de andere wereld is natuurlijk de hogere wereld, 
die van het grote museum in de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. Wel 
even iets anders dan de straten van het dorp Zundert, waar de wagen werd geshowd 
toen die nog pure ambachtelijkheid was. Je zou kunnen denken dat de kunst die am-
bachtelijkheid hier een lesje leert. Dat ze, door haar wilde impulsen op al die dorpsvlijt 
uit te leven, wil aantonen hoe je met al dat bloemenprikken, hoeveel ohʹ′s en ahʹ′s er 
misschien in de lokale gemeenschap ook mee zijn geoogst, de hogere sferen nooit zult 
bereiken. Cadavre Exquis, kun je concluderen, is een demonstratie van de kunst tegen 
vaardigheden die aan zichzelf genoeg menen te hebben. 

 Maar wie het werk op die manier zou begrijpen, zou de plank volkomen mis 
slaan. Misschien helpt het al als ik vertel dat aan de onttakeling van de corsowagen een 
heel team van Zundertenaren van harte heeft meegewerkt. Wat zij hebben begrepen is 
dat hun trots bij de gang naar het museum niet van zijn leven werd beroofd, maar er 
juist een tweede leven bij kreeg, waarin nu ook de binnenkant van hun werk zichtbaar 
wordt gemaakt. 



 
 

Dat is een toevoeging, aangezien de ambachtelijkheid niet alleen een fleurig ge-
bloemde huid heeft, maar ook een anatomie. Al dat nauwgezette maakwerk wordt in 
de transformatie naar Cadavre Exquis niet gemolesteerd, maar juist blootgelegd als inte-
graal en fundamenteel onderdeel van het uiteindelijk resulterende beeld. 

En daarmee is nog lang niet alles gezegd. Want tot nu toe heb ik de ambachts-
lieden nog steeds voorgesteld als een soort waterdragers. Weliswaar waterdragers die 
heel goed begrijpen dat hun werk onmisbaar is voor degenen die van dat water iets 
beters maken, laten we zeggen bier, maar toch. De werkelijkheid is veel subtieler. Het 
is niet zo dat de praalwagen pas dankzij de ontmanteling door de kunstenaars plotse-
ling iets ging aankleven dat we kunst kunnen noemen. Welnee, die kunst zat al in het 
werk opgesloten toen het nog als bijdrage aan het bloemencorso werd gebouwd en de 
titel nog Censuur was. Het is de grote verdienste van Heringa en Van Kalsbeek dat ze 
die verborgen krachten al aanwezig zagen, ook al waren ze er door niemand met voor-
opgezette bedoelingen in gelegd. 

 

 
Met de schets van Censuur hebben de ontwerpers van de wagen het uiteindelijke 

kunstwerk om zo te zeggen verwekt. De wagen is complexer dan op het eerste gezicht 
lijkt. Want het blurren van lichaamsdelen gaat goed op foto's en films die tweedimen-
sionaal worden vertoond, maar hoe zien die vierkantjes eruit op een driedimensionaal 



beeld? Met die vraag hebben de tekenaars zich in mijn ogen voor een omgekeerd ku-
bistisch probleem gesteld, dat een louter ambachtelijke uitvoering overstijgt. Zoals Pi-
casso drie dimensies op een tweedimensionaal doek wilde krijgen, zo hebben zij zich-
zelf uitgedaagd om een tweedimensionale techniek in een driedimensionale vorm te 
gieten. Zo zag het eruit toen de tekening eenmaal praalwagen was geworden: 
 

 
 

Ik heb ook nog een foto van de achterkant, zodat u kunt zien wie er schuilging 
achter de gegeselde Christus die ik in het begin toonde: 
 

 
En hier is nog een afbeelding van Cadavre Exquis die het best duidelijk maakt hoe 

de tweedimensionale blur-vierkantjes werken als driedimensionale blokjes. 
 



 
 

Er waren in Zundert meer wagens die met een kunstoog konden worden beke-
ken. Eén verwees er zelfs rechtstreeks naar de popart en had moeiteloos een Claes Ol-
denburg kunnen zijn. Er stonden geen mensfiguren op, of landschappen met kastelen, 
maar negen reusachtige wasknijpers geklemd op een potlood. 
 

 
 

 
Toch zijn het niet deze indirecte of directe verwijzingen naar de kunst in het 

bloemencorso die mij in Zundert de grootste sensatie hebben bezorgd. Wat de meeste 
indruk heeft gemaakt is de onstuitbare drang van de hele gemeenschap om via een col-
lectief maakproces boven zichzelf uit te stijgen. 

Het was om de dooie dood geen bezigheidstherapie of cursus Creatief met Kurk 
die ik daar in werking zag, maar een gezamenlijk tot stand brengen van iets van le-



vensbelang. Er viel niet aan te ontkomen dat presteren op het corso voor de Zunderte-
naren zoiets is als eten en drinken. Niet alleen voor de mannen met bravoure of voor 
de vrouwen die toch al van bloemschikken houden, maar voor iedereen. Alle klassen 
en leeftijden werken er samen, zonder opgelegde hiërarchie, maar wel met natuurlijke 
leiders. Onderlinge competitie is er ook. Ieder buurtschap bouwt zijn eigen wagen en 
onderscheidt zich door een eigen T-shirt, een eigen logo en zelfs een eigen vlag. Maar 
zodra een buurtschap door pech wordt geplaagd, komen de solidariteitsinstincten los 
en schieten de andere te hulp. Het is de echte wereld in een notendop. 

Zelden heb ik het bekende motto van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys, Jeder 
Mensch ist ein Künstler, beter belichaamd gezien dan door de Zundertse bevolking op 
dat moment. 
 

 
 
 

In het boekje Heringa/Van Kalsbeek & Corso Zundert merkt de directeur van het 
Vincent van Gogh-huis volstrekt geloofwaardig op: 'Van Goghs droom van een ge-
meenschap van kunstenaars die in harmonie met elkaar samenwerken, kwam soms 
heel dichtbij.'  

Maar wacht even, zegt u nu misschien, we hebben het toch nog steeds over een 
bloemencorso, en niet zozeer over kunst? Dat is zo. Niettemin ben ik ervan overtuigd 
dat in het maakproces dat de Zundertenaren elk jaar doormaken in aanloop naar het 



bloemencorso, de kunst aanzienlijk dichterbij is dan in veel van de kunsteducatieve 
projecten die er de afgelopen halve eeuw in Nederland zijn georganiseerd. In Zundert 
voel je een heilig moeten, dat zichzelf weliswaar niet als een artistieke activiteit defini-
eert, maar genoeg ambitie heeft om zich voor de kunst waarachtig open te stellen. Door 
zich daarmee te engageren bewijzen Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek dat in 
mensen die niet speciaal kunstzinnig zijn opgevoed of aangelegd, niettemin impulsen 
en inhouden naar boven kunnen komen die voor de kunst essentieel zijn en mede haar 
voedingsbodem vormen. Het kunstenaarsduo heeft dan ook veel geleerd van de Zun-
dertenaren en hun werk heeft er beslissende wendingen door ondergaan.  
 Veel te lang heeft de kunsteducatie het als haar missie gezien om mensen iets bij 
te brengen waarvan zij altijd verstoken zouden zijn gebleven. De kunsteducatie heeft 
een jammerlijk gat in de opvoeding gezien en zich ten doel gesteld dat met veel geduld 
en goed bedoelde programma's te dichten. Maar er is helemaal geen gat. Wat van bo-
venaf gezien misschien op een gat lijkt, is voor wie met beide benen op de grond staat 
de gewone menselijke arena, waarin alle mensen zo goed en zo kwaad als het gaat een 
uitweg zoeken voor de in iedereen aanwezige, nooit te onderdrukken drang tot maken. 
En het is datzelfde maakwerk dat ten grondslag ligt aan alle kunst, van alle tijden. De 
kunst is om zo te zeggen van dat maakwerk het bezinksel. 
  Ik heb deze universele maakbehoefte als voorstadium van de kunst zelf onder-
zocht in een project dat ik als kunstenaar deed in het Stedelijk Museum Amsterdam, nu 
alweer elf jaar geleden. Er waren 145 VMBO-leerlingen bij betrokken. Ze kwamen klas 
voor klas naar het museum en beschilderden houten tegels van 10 bij 10 cm. Uiteinde-
lijk vormden 2870 van die tegels het portret De Eunuch van G.H. Breitner, maar dan 
honderd keer zo groot als het origineel. 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidieerde het project. De voorwaarde 
was wel dat ik deze schoolkinderen, de meesten van allochtone afkomst en nooit in een 
museum geweest, ook meteen een rondleiding zou geven. Profiterend van het feit dat 
ze eindelijk in het museum waren, moest ik ze meenemen langs al die mooie twintig-
ste-eeuwse kunst die er op de andere zalen hing. Ik zei natuurlijk ja, hoewel geen haar 
op mijn hoofd erover peinsde om het ook werkelijk te doen. De leerlingen hadden al 
moeite genoeg om te snappen hoe hun eigen schilderwerkjes ooit een grote versie zou-
den kunnen worden van de Breitner die op onze eigen zaal aan de muur prijkte. Hun 
concentratieboog omspande hooguit een uur, en wat hen verreweg het meest in beslag 
nam was hun onderlinge gekeet. Uitleg over Mondriaan kon daar echt niet meer bij.  
 Hier een afbeelding van het uiteindelijke resultaat (links, 700 x 410 cm). Daar-
naast het voorbeeld-schilderij, De Eunuch (70 x 41 cm) van G.H. Breitner uit 1883. 
 



   
 

 
Ondanks de onwennigheid van de VMBO-ers met een project als dit was de 

toewijding waarmee ze zich op het werk stortten indrukwekkend. 
 

 

 
 

 



 
 

 
Wat hielp was dat ze vrij waren om te schilderen wat ze wilden, alleen het palet 

lag elke keer vast. Soms moesten we ze op ideeën brengen als ze niks te schilderen wis-
ten. 'Doe maar een huis, of een bloem, of een dier,' zeiden we dan. Bij de laatste tien 
procent van de tegels werd de instructie iets strikter. In dat stadium moesten er ook 
‘sneeuwlandschappen bij nacht’ geschilderd worden, en niet alleen vlakke Hollandse 
landschappen maar ook bergachtige buitenlandse. We hadden ze nodig om de scheids-
lijn tussen het witte hemd van de eunuch en de donkere achtergrond te markeren. 

Hier een zaaloverzicht toen het project halverwege was: 
 
 

 



Hier twee detailopnamen, met een beeld van de individuele tegels: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Wat me het meest heeft verblijd in dit project is de trots die de VMBO-ers ten 
toon spreidden, toen ze in de museumnacht massaal met hun families naar de onthul-
ling van de collage kwamen. Op de achterkant van het affiche dat we van het werk 
hadden gemaakt stonden al hun namen, met daarbij de plaatsen waar iedereen zijn of 
haar eigen tegels in het grote geheel kon terugvinden. Tot veel leerlingen drong pas op 
dat moment door wat een groots werk ze samen hadden verricht. 

En een groots werk was het! Tussen die 2870 tegels zitten zulke schitterende 
exemplaren dat ik niet zou weten waarom ze geen kunst zijn. Waarmee ik weer terug 
ben bij mijn eerder punt, namelijk dat kunst niet iets is wat mensen moet worden bij-
gebracht die er helaas van verstoken zijn gebleven. Geen mens is verstoken van kunst, 
geef hem een kleur en hij schildert, of het nu op een houten tegel of op een stenen 
rotswand is. En nog nooit is iemand een Rotswand Research Project begonnen om uit 
te zoeken of al die oeroude rotsschilderingen wel echt zijn. Integendeel, het feit alleen 
al dat onze voorouders 40.000 jaar geleden überhaupt schilderden, wat het dan ook 
was, is reden genoeg om elk kunstgeschiedenisboek ermee te openen. 

Genetisch zijn wij nog vrijwel identiek aan die zogenaamde prehistorische men-
sen. Wij doen het nog steeds met hetzelfde lichaam. Toen probeerden we te overleven 
op de steppen en toendra's, nu in de stedelijke jungles. Toen droegen we altijd een pijl 
en boog bij ons, nu een mobiele telefoon. Waarmee volgens mij de belangrijkste ver-
schillen wel zijn geschetst. De overeenkomsten zijn aanzienlijk groter. Wanneer een 
wereldramp al onze moderne middelen en infrastructuren zou wegvagen, zouden we 
ons vroegere leven van jager-verzamelaars zo weer oppakken. Een jaartje oefenen mis-
schien, maar dan zouden we weer moeiteloos vuur uit de stenen slaan, vlees uit de 
lucht schieten en rotswanden beschilderen. 

Het leven van toen, waarin het lichaam de maat der dingen was, is niet over-
wonnen. Het heeft zich doorgezet tot en met vandaag. Al vliegen we inmiddels over de 
wereld, het lopen zijn we er altijd bij blijven doen. Al zijn alle voedingsstoffen die we 
nodig hebben intussen allang samen te persen in pillen en infusen, we blijven gewoon 
dooreten. Al heeft de kunst een voortdurende neiging zich te verheffen boven het stof-
felijke, de drang om dingen met onze handen te maken is niet te onderdrukken. 

De terugkeer van de ambachtelijkheid in de kunst, zoals ik die constateer in mijn 
vorig jaar verschenen boekje De handgezaagde ziel, is dan ook niets om je over te verba-
zen. Het enige waarover je je verbaast zijn de Pavlov-reacties die het woord ambachte-
lijkheid oproept: 'ouderwets', 'retro', 'nostalgie'. Het bloemencorso-imago is hardnek-
kig. Om die reden heb ik een tijdje gezocht naar een ander woord voor ambachtelijk. 
Zo dacht ik aan het Engelse woord crafty, dat niet alleen 'ambachtelijk' betekent, maar 
ook 'sluw' en 'uitgekookt'. De Beastie Boys bijvoorbeeld gebruiken het in die betekenis 
in hun song She´s crafty. De tekst gaat over een jongen die door een meisje wordt ver-
leid haar mee naar huis te nemen, en als hij de volgende dag wakker wordt is zijn hele 
inboedel verdwenen. She´s crafty, she’s crafty, hide your gold, the girl is crafty like ice is cold. 

Inmiddels geloof ik dat het probleem zich vanzelf aan het oplossen is, want als je 
de terugkerende ambachtelijkheid gewoon 'het nieuwe maken' noemt, denkt niemand 
meer aan praalwagens met nostalgische landschappen, kitscherig in elkaar geborduurd 
met duizenden dahlia's. Integendeel, het nieuwe maken is hip, in plaats van erop neer 
te kijken wil je er onderdeel van zijn. Kennelijk roep je al problemen over jezelf af als je 
begint over de 'terugkeer' van iets, en vermijd je die problemen als je iets 'nieuw' 
noemt, ook al is dat nieuwe zo oud als de wereld. 

Waar het om gaat is dat de technologische revolutie waarin wij verkeren zich 
niet tegen de ambachtelijkheid keert, zoals dat een tijdje het geval heeft geleken, maar 
die ambachtelijkheid juist een geweldige injectie kan geven. Als er één apparaat is dat 
daarbij een sleutelrol vervult, dan is het wel de 3D-printer. 

Chris Anderson, de oud-hoofdredacteur van het technologietijdschrift Wired, 
vertelt in zijn boek Makers een anekdote over zijn kleine dochters, die nog met poppen-



huizen spelen. Dat doen ze zowel virtueel, via het computerspel The Sims, als fysiek 
met echte poppenhuizen. Dit is een poppenhuis in het computerspel: 

 
 
 
 

 
 
 

Je kunt dit virtuele poppenhuis inrichten met honderden verschillende meubels 
die je in het spel ter beschikking staan. In hun reële poppenhuizen was de keus voor 
Andersons dochters natuurlijk kleiner. Daar waren ze ontevreden over en ze wilden 
dat papa meubeltjes bij kocht. Maar die waren duur, niet in proportie of niet van hun 
smaak. Toch vond Anderson het belangrijk dat zijn kinderen niet alleen achter het 
scherm zaten, maar ook met de echte dingen speelden. Er was maar één oplossing: de 
meubels zelf gaan maken. Ze kochten een 3D-printer, ontwierpen de meubeltjes samen 
en konden plotseling uit veel meer mogelijkheden kiezen dan bij de beste speelgoed-
winkel en zelfs bij Amazon.com. Hier een foto van geprint poppenhuis-tuinmeubilair: 



  
 

Andere voorbeelden van technologie die de fysieke ervaring niet afneemt maar 
juist teruggeeft, waren onlangs te zien in de VPRO-documentaire De nieuwe makers. Er 
trad onder meer een amateur-schaker in op. Bij gebrek aan tegenspelers zat hij altijd 
maar achter het beeldscherm te schaken, want zijn vrouw wilde ook al niet. Toch vond 
hij het spel veel fijner als hij echte stukken voor zich zag, die hij met zijn eigen handen 
kon beroeren. Hij kwam op het idee om zijn schaakcomputer aan te sluiten op een ro-
botarm. Zodat die voortaan de zetten die de computer bedenkt, kan doen met de echte 
stukken. 

 

 
 
 
 



Een laatste voorbeeld van het feit dat ons oeroude lichaam zich door automati-
sering niet laat ondersneeuwen, komt uit mijn eigen ervaring. Op de Design Academy 
Eindhoven heb ik als docent de introductie van de 3D-printer meegemaakt. De inpas-
sing van het nieuwe wondermiddel verliep in twee fasen. Eerst werd uitgezocht hoe 
het werkte, het ging erom wie er het meest spectaculaire ding uit kon toveren. In de 
tweede fase werd bekeken hoe het apparaat in elkaar zat en of je het niet naar je eigen 
voorkeur kon veranderen. Daaruit kwam een 3D-printer voort die handmatig moest 
worden bediend met een slinger. Het effect was dat elke tempowisseling, elke afleiding 
en zelfs elke stemmingsverandering, achteraf was terug te vinden in het geproduceerde 
voorwerp. Helaas heb ik toen geen foto gemaakt van dat mooie instrument, maar u 
moet het zich ongeveer voorstellen als een combinatie van deze twee:  
 

 
 
 Dames en heren, met dit alles hoop ik een lans te hebben gebroken voor heel wat 
tegelijk: het bloemencorso, de ambachtelijkheid, het nieuwe maken, en tussendoor ook 
nog voor de verbluffende stabiliteit van het menselijk lichaam. Mocht u nog dieper wil-
len duiken, dan verwijs ik u graag naar mijn al genoemde boekje De handgezaagde ziel. 

Ik dank u voor uw aandacht.  
 

 
 


