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Voorwoord

Na een tijdje op zoek te zijn geweest naar mogelijke onderwerpen om mijn masterthesis over te 
schrijven, ging ik op aanraden van mijn scriptiebegeleider Mw. dr. Linda S. Boersma in gesprek 
met mw. drs. Meta Knol, conservator moderne en hedendaagse kunst bij het Centraal Museum 
in Utrecht.1 Zij vertelde mij over een tentoonstellingsruimte in de Utrechtse Neudeflat, waar in  de  
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw veelvuldig exposities plaatsvonden. De ruimte werd 
beheerd door de Utrechtse Kring, een stichting die sinds de jaren vijftig tentoonstellingen, klassieke 
concerten en literatuurlezingen organiseerde. Aan het begin van de jaren zeventig had een 
samenwerking plaatsgevonden tussen de Utrechtse Kring en het Kunsthistorisch Instituut (hierna 
te noemen K.H.I.) van de Universiteit Utrecht (hierna te noemen U.U.). Een groep studenten 
van de afdeling Moderne Kunst organiseerde een reeks tentoonstellingen waarin ontwikkelingen 
in de actuele kunst centraal stonden; Stanley Brouwn en Palermo bijvoorbeeld hadden er een 
solotentoonstelling. Binnen de dooie vogeltjescultuur, zoals het Utrechtse kunstklimaat in die tijd 
wordt beschreven, klinkt dit bijna revolutionair. 

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wat was die Utrechtse Kring, wat voor tentoonstellingen 
hielden zij in de Neudeflat, en hoe kwam de samenwerking met de studenten van het K.H.I. tot 
stand? Ik ging op zoek naar meer informatie, en stuitte daarbij op de doctoraalscriptie van Anne 
van der Zwaag, oud-student Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, over de verzameling 
kunstenaarsboeken in de Letterenbibliotheek van de U.U..2 Deze scriptie was in eerste instantie 
mijn leidraad voor het vinden van meer informatie over  de werkgroepen die werden begeleid 
door drs. Frans J.J.M. Haks en prof. dr. Carel Blotkamp in de beginjaren van de afdeling 
Moderne Kunst aan het K.H.I, welke in 1971 werd opgericht. Een van de werkgroepen die zij 
begeleidden, had eerder genoemde tentoonstellingenreeks in de Neudeflat georganiseerd. In de 
Letterenbibliotheek vond ik een aantal catalogi, behorend bij de tentoonstellingen in de Neudeflat, 
en in de kunsthistorische bibliotheek van de Universiteit Leiden vond ik de publicatie Een jaar 
tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat.  Hierin geven Carel Blotkamp en Frans Haks een 
overzicht van desbetreffende tentoonstellingen.3 In Het Utrechts Archief bevonden zich een aantal 
mappen met krantenknipsels en jaarverslagen van de Utrechtse Kring. De publicatie van Haks en 
Blotkamp en de mappen in Het Utrechts Archief vormden het startpunt van mijn onderzoek. Het 
resultaat van dit onderzoek is de thesis die nu voor u ligt. 

Een dankwoord aan allen die het mede mogelijk hebben gemaakt mijn onderzoek uit te voeren 
is hier op zijn plaats. Allereerst dank ik mijn afstudeerbegeleidster, dr. Linda Boersma. Op het 
moment dat ik door alle bomen het bos niet meer zag, bracht ze mij in contact met drs. Meta 
Knol, conservator moderne en hedendaagse kunst van het Centraal Museum. Mijn dank gaat 
dan ook uit naar Meta Knol, die mij voor dit onderzoek enthousiasmeerde. Ook dank ik de heer 
Maarten Brinkman, onderzoeker Stadgeschiedenis van het Centraal Museum die mij van nieuwe 
aanknopingspunten kon voorzien toen mijn vooronderzoek naar de geschiedenis van de Utrechtse 
Kring op een dood spoor leek te lopen. 

1) Dit gesprek vond plaats op 16 oktober 2007. 

2) A. van der Zwaag, Het kunstenaarsboek als wetenschappelijke bron, Doctoraalscriptie, Utrecht 2003

3) F. Haks en C. Blotkamp, Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat, Utrecht 1972. Vreemd genoeg bevindt 
deze publicatie zich in niet één van de Utrechtse bibliotheken, maar is het wel te vinden in de Kunsthistorische bibliotheek 
van de Universiteit Leiden (locatie KUNSTG 1141 =1972-Jaa).
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In het bijzonder dank ik de heer prof. dr. Carel Blotkamp, de heer en mevrouw J. Hekman, de 
heer dr. Rob Dettingmeijer, de heer dr. Evert van Straaten, de heer drs. Jeroen Grosfeld, mevrouw 
drs. Eveline Grosfeld, mevrouw drs. Dagmar Stiebral, mevrouw drs. Edith Petten en de heer dr. 
Henk van de Schoor. Dankzij hun verhalen ‘uit de eerste hand’ heb ik de sfeer van die tijd kunnen 
proeven. Ze hebben mij zeer geholpen bij het vormen van een indruk van de tentoonstellingen die 
zij organiseerden, en met name ook de sfeer waarin dit allemaal plaatsvond. 

Ten slotte wil ik Sam bedanken; voor zijn geduld, voor het bieden van mentale ondersteuning in de 
afgelopen maanden en voor zijn hulp bij de grafische vormgeving van deze thesis . 

Nadine Orth, juni 2008
studentnummer 0222909 
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Inleiding

In dit onderzoek heb ik mij gericht op de tentoonstellingen die in seizoen 1971-1972 door de 
werkgroep moderne kunst van het Kunsthistorisch Instituut werden georganiseerd in de Utrechtse 
Neudeflat (tentoonstellingsruime ‘N9’). Deze tentoonstellingenreeks werd samengesteld in 
opdracht van Stichting de Utrechtse Kring, een stichting waarover tot op heden weinig bekend 
is. Daarom heb ik voor dit eerste deel onderzoek gedaan naar het ontstaan van de Utrechtse 
Kring en haar activiteiten. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van krantenknipsels, jaarverslagen en 
programmaboekjes die zich voor een deel in het Utrechts Archief bevinden,en hieruit bleek dat 
de stichting zich vanaf het begin van haar bestaan ten doel had gesteld om beeldende kunst, 
literatuur en muziek voor het publiek samen te brengen.4 Hun concerten, tentoonstellingen en 
literatuuravonden ‘van avantgardistiese aard’ werden met grote regelmaat georganiseerd en 
goed bezocht. Begin jaren zeventig lieten zij hun tentoonstellingen organiseren door een groep 
studenten van het K.H.I.. Deze tentoonstellingen zouden het begrip ‘avant-gardistisch’, zoals de 
Utrechtse Kring dit interpreteerde, wel eens in een heel ander daglicht kunnen zetten. 

In mijn voorwoord verwees ik al naar Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat, een 
chronologisch overzicht van de activiteiten van de werkgroep in het collegejaar 1971 – 1972. Ook  
de persaandacht en verantwoording voor de gehouden tentoonstellingen is hierin opgenomen. 
Het is een feitelijk overzicht, een verzameling van documenten, en bevat daardoor nauwelijks 
inhoudelijke reflectie op de activiteiten dat jaar. De mappen met materiaal van en over de Utrechtse 
Kring, zoals jaarverslagen, krantenberichten en programmaboekjes gaven inzicht in de activiteiten 
van de stichting, zij het fragmentarisch omdat een volledig archief zich er helaas niet bevond. Een 
gesprek met dhr. Maarten Brinkman, onderzoeker Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum, 
bracht nieuwe mogelijkheden om meer te weten te komen over de Utrechtse Kring. Een aantal 
jaren geleden had hij toevallig nog met Frank de Vries, destijds directeur van de Utrechtse 
Kring, gesproken, en ik kreeg inzage in zijn aantekeningen van dat gesprek.5 Ook gaf hij mij de 
contactgegevens van de Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman, destijds lid van het Utrechtse Kring 
bestuur. Joop Hekman en zijn echtgenote, beiden op leeftijd, hebben de sfeer rondom de Utrechtse 
Kring goed kunnen schetsen. Ook ging ik op zoek naar oud-studenten uit de werkgroep. De 
meesten van hen kon ik traceren en allen waren zeer bereid hun verhaal te vertellen, voor zover zij 
dit nog konden terugroepen. Een gesprek met Carel Blotkamp bracht nog een bijzonder extraatje: 
hij was nog in het bezit van een map vol documentatie over desbetreffende werkgroep. Brieven, 
financiële afhandelingen, foto’s en studentverslagen; het zat er allemaal in. Met al deze informatie 
kon ik een reconstructie maken van de periode 1971 – 1972, waarin de Utrechtse Kring aan een 
groep studenten de ruimte bood om hun theoretische kennis in praktijk te brengen. 

4) Auteur onbekend, ‘Oprichter drs. Frank de Vries jubileert met Utrechtse Kring. Ondanks teleurstellingen  nog altijd even 
enthousiast’, U, 25 januari 1975

5) Gesprek met dhr. Maarten Brinkman d.d. 19 november 2007. 
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De aard van deze reeks tentoonstellingen lijkt, binnen de ontwikkelingen van de beeldende kunst 
op dat moment in Utrecht, achteraf gezien vrij vooruitstrevend. Het kan daardoor wellicht worden 
gezien als een van de eerste pogingen om de nieuwste ontwikkelingen in de kunst een plaats te 
geven in het Utrechtse tentoonstellingsprogramma. In mijn onderzoek staat de volgende vraag 
centraal: 

‘Hoe verhielden de tentoonstellingen van de zogenoemde werkgroep Utrechtse Kring zich tot 
tentoonstellingen die dat moment elders in Utrecht werden gehouden?’ 

Hieruit zijn de volgende deelvragen ontstaan: 
- Hoe kwam de samenwerking tussen de studenten van het K.H.I. en de Utrechtse Kring tot stand? 
- Hoe werden de tentoonstellingen ontvangen door pers en publiek?

In deel 1 wordt de voorgeschiedenis tot de tentoonstellingen in seizoen 1971 – 1972 beschreven. 
Hiervoor zal ik eerst een beeld schetsen van de ontwikkelingen die zich op dat moment 
voordeden op het gebied van beeldende kunst in Utrecht en waarbij ik kort in zal gaan op andere 
Utrechtse kunstinstellingen en hun tentoonstellingsactiviteiten begin jaren zeventig. Ook wordt de 
geschiedenis van  Stichting de Utrechtse Kring beschreven waarbij ik me voornamelijk richt op de 
tentoonstellingen. De ontwikkelingen in de eigentijdse kunst werden eind jaren zestig langzaam 
maar zeker ook zichtbaar in de tentoonstellingen van de Utrechtse Kring. Tegelijkertijd vonden er 
ook veranderingen plaats in het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht: een afdeling 
Moderne Kunst werd opgericht. Vanuit deze afdeling kwam de werkgroep voort die in het seizoen 
1971 – 1972, onder leiding van Frans Haks en Carel Blotkamp, in opdracht van de Utrechtse Kring 
een tentoonstellingsprogramma samenstelde en organiseerde. Het ontstaan, de samenstelling en 
het doel van deze werkgroep komt hier aan bod. 

In deel 2 ga ik in op het uiteindelijke ‘product’: de reeks tentoonstellingen die in het collegejaar 
1971-1972 is gemaakt.  Aan de hand van studentverslagen, interviews met betrokkenen en een 
analyse van de persaandacht probeer ik deze periode te reconstrueren. Wie kwamen eigenlijk 
op deze tentoonstellingen af? Is er een algemene tendens waar te nemen in de reacties op de 
tentoonstellingen, en wat zijn de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen? Hoe nieuw was 
conceptuele kunst voor het Utrechtse kunstlievende publiek? Een uiteenzetting over het verloop 
van de tentoonstellingen en de receptie ervan is het resultaat, gevolgd door een eindconclusie 
waarin ik een antwoord probeer te vinden op de hoofdvraag. 
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Deel 1: Voorgeschiedenis 

Inleiding 

Om de aanloop naar de tentoonstellingen in seizoen 1971-1972 bij de Utrechtse Kring te 
beschrijven is het van belang om de activiteiten die bij de Utrechtse Kring plaatsvonden in 
verhouding te zien tot andere activiteiten op het gebied van beeldende kunst in Utrecht. Hier 
neem ik dan ook de tentoonstellingsactiviteiten van andere Utrechtse kunstinstellingen onder de 
loep, te beginnen met Utrechts grootste en belangrijkste kunstinstelling, het Centraal Museum. De 
tentoonstellingsactiviteiten van onder andere het Centraal Museum dienen, evenals die van de 
Utrechtse Kring, vanuit het perspectief gezien te worden van een landelijke ‘tendens’ die vanuit 
de overheid gestimuleerd werd. Vanaf de jaren vijftig probeerde de Nederlandse overheid om 
kunst dichter bij het publiek te brengen vanuit de gedachte dat de opkomende massacultuur voor 
vervlakking in de samenleving zou zorgen. De kloof tussen cultuur en bevolking moest worden 
verkleind en in samenwerking met landelijke musea werden programma’s ontwikkeld om de 
Nederlandse burger naar het museum te trekken.6 

Dat kunst en cultuur een steeds belangrijkere plaats in Utrecht innam bewijst bijvoorbeeld de 
uitgave van het tijdschrift Kunst in Utrecht. Stad en gewest in 1962.7 Het tijdschrift verscheen 
tien maal per jaar (in het culturele seizoen, dus van september tot en met juni) en bood plaats 
aan kritieken en recensies over kunst en cultuur in de stad en provincie Utrecht. Van 1967 tot 
1968 werd het tijdschrift kort voortgezet onder de naam Kunst & Utrecht, waarna het vanaf 1969 
na een fusie met de V.V.V. agenda verder ging onder de naam Uit in Utrecht.8 Al bladerend 
door het tijdschrift kan men zich een beeld vormen van de gebeurtenissen op het gebied van 
onder andere de beeldende kunst in Utrecht en omstreken. Een totaalbeeld van Utrechtse 
tentoonstellingsruimten en exposities is hieruit goed op te maken, evenals de sfeer die er op het 
gebied van beeldende kunst eind jaren zestig, begin jaren zeventig in Utrecht heerste: galeries 
met en tentoonstellingen over eigentijdse kunst waren er wel, maar het leek hier langer te duren 
voor het ‘op gang kwam’. De opkomst van de conceptuele kunst leek aan Utrecht voorbij te gaan, 
anders dan in bijvoorbeeld Amsterdam waar in 1969 de tentoonstelling ‘Op losse schroeven’ 
opende met werk van Marinus Boezem, Jan Dibbets en Ger van Elk (uit de stal van Galerie Swart 
te Amsterdam). En er was Galerie 20, die kunstenaars als Pieter Engels, Daan van Golden, Wim 
Schippers en Peter Struycken vertegenwoordigde.9 

6) In 1950 werd daartoe een ‘Commissie ter Bevordering van het museumbezoek’  ingesteld. Zie voor meer informatie: Alice 
Boots, ‘Kunst genieten, waarom en hoe/Educatief werk in musea’, in: Geen dag zonder lijn. Honderd jaar tekenonderwijs in 
Nederland 1880 – 1980, Bussum, 1980, pp. 132 – 143,  en C.J.M. Hosman, Hedendaagse Kunst Utrecht. Van een educatief 
project naar een publiekgericht museum, doctoraalscriptie, Utrecht 1996, pp. 13 en 14.

7) Dit was een uitgave van de Stichting voor Culturele Publiciteit, als het ware een overkoepelende organisatie waarin 
culturele instellingen in Utrecht  samenkwamen. Frank de Vries, directeur van de Utrechtse Kring (waarover later meer) 
had zitting in het bestuur van  de Stichting voor Culturele Publiciteit. De Vries was hierdoor een invloedrijk persoon. Zijn 
‘bemoeienis’ met de Stichting Culturele Publiciteit heeft er mede voor gezorgd dat de activiteiten van de Utrechtse Kring 
veel aandacht kregen. Zie ook: Auteur onbekend, ‘Oprichter drs. Frank de Vries jubileert met Utrechtse Kring. Ondanks 
teleurstellingen  nog altijd even enthousiast’, U, 25 januari 1975.

8) Kunst in Utrecht  richtte zich met name op kunstkritiek. Na een fusie in 1969 met de V.V.V. agenda en de verandering 
van naam in Uit in Utrecht richtte het blad zich op een breder publiek. Wekelijks verscheen een programmaboekje met 
daarin een overzicht van alle tentoonstellingen, filmladder, beurzen, voorstellingen en andere vormen van amusement. 
Eens per maand werd dit uitgebreid met recensies en artikelen over op dat moment komende op lopende tentoonstellingen, 
toneelvoorstellingen etc. 

9) Zie ook: S. Héman, J. Poot, H. Visser, met bijdragen van o.a. C. Blotkamp, tent. cat. Conceptuele kunst in Nederland 
en België  1965 – 1975: kunstenaars, verzamelaars, galeries, documenten, tentoonstellingen, gebeurtenissen, Amsterdam 
(Stedelijk Museum) 2002, p.p. 16 - 26
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In het Centraal Museum was dat moment nog helemaal geen plaats voor hedendaagse kunst. Dit 
veranderde pas, noodgedwongen, met de opening van Hedendaagse Kunst – Utrecht in 1970. De 
activiteiten van kunstenaarsgezelschappen Kunstliefde en De Luis worden in dit hoofdstuk ook 
bekeken, evenals exposities bij Utrechtse galeries van dat moment.10 Hieruit ontstaat een beeld 
van het Utrechtse kunstleven waarin over het algemeen weinig aandacht leek te zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen in de beeldende kunst, maar waar stilstand en een behoudende visie de boventoon 
hadden. Moderne en hedendaagse kunst had ook op het K.H.I. nog geen vaste plaats in het 
lesprogramma verworven. Een begin hiervoor werd gemaakt door  toenmalig bibliothecaris Frans 
J.J.M. Haks door het aankopen van boeken op het gebied van hedendaagse kunst en zogenaamde 
kunstenaarsboeken. Hij stelde de eerste werkgroep samen waaraan studenten die geïnteresseerd 
waren in de moderne en hedendaagse kunst konden deelnemen.11 Samen met Carel Blotkamp 
zette Frans Haks de eerste stappen in de oprichting van de afdeling Moderne Kunst. Met de door 
hen voortgezette werkgroepen kwam het ‘nu’ in de kunst ook in de stad Utrecht eindelijk dichterbij. 

10) Ik heb ervoor gekozen om alleen de tentoonstellingsactiviteiten van deze instellingen te bestuderen ter vergelijking.  Ik heb ervoor gekozen om alleen de tentoonstellingsactiviteiten van deze instellingen te bestuderen ter vergelijking. 
De reden hiervoor is dat in het geval van het Centraal Museum en de oprichting van Hedendaagse Kunst-Utrecht eind 
jaren zestig sprake is van een veranderend tentoonstellingsbeleid op aansturing vanuit gemeentelijk beleid. Daarbij 
waren deze instituten in Utrecht het grootst en belangrijkst. In het geval van Kunstliefde en De Luis is er sprake van 
kunstenaarsgezelschappen die vooral binnen Utrecht opereerden en beiden op hun eigen manier voortborduurden op 
traditie en gewoonte, waarmee zij een belangrijke stempel hebben gedrukt op het Utrechtse kunstklimaat. 

11) In 1968 startte onder leiding van Frans Haks een werkgroep waarin studenten kinetische kunst bestudeerden. Aan de  In 1968 startte onder leiding van Frans Haks een werkgroep waarin studenten kinetische kunst bestudeerden. Aan de 
werkgroep namen ook kunstenaars Peter Struycken en Swip Stolk deel. De werkgroep richtte in Museum Catharijneconvent 
de tentoonstelling ‘Environments’ in, die plaatsvond in het kader van het Studium Generale. Bron: F. Haks e.a., tent. cat. 
Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht. Beeldende Kunst. Environments, Utrecht (Catharijneconvent) 1968 – 1969. 
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Kunst in Utrecht 

Moderne en hedendaagse kunst in het Centraal Museum

In 1956 verscheen een Nota Cultuurbeleid van de gemeente Utrecht, bedoeld om alle lagen 
van de Utrechtse bevolking kennis te laten nemen van kunst. In eerste instantie werd hiermee 
geprobeerd om het aankoop- en tentoonstellingsbeleid van het Centraal Museum te beïnvloeden, 
op dat moment geleid door Mej. Dr. M.E. Houtzager.12 Onder haar beleid was in het Centraal 
Museum weinig plaats voor moderne en hedendaagse kunst. Het museum was in haar ogen als 
een tempel waarin schatten uit het verleden gekoesterd en getoond werden en zij zag het als 
haar missie om objecten met een cultuurhistorische waarde voor een zo groot mogelijk publiek 
toegankelijk te maken. In haar verzamelbeleid richtte ze zich vooral op de Utrechtse School en 
de verzameling zilver en keramiek. Haar eigen voorkeuren hadden hierin duidelijk de overhand. 
In 1952 werd een poging gedaan om de moderne en hedendaagse kunst een permanente plaats 
in het tentoonstellingsbeleid van  het museum te geven door het ‘Fentener van Vlissingenhuis’ in 
gebruik te nemen.13 

Afbeelding 1 - Fentener  van Vlissingenhuis, afdeling Moderne Kunst van het Centraal Museum, Maliebaan 42.

In dit pand aan Maliebaan 42 werden een vaste opstelling, een stijlkamer en een Moesmankabinet 
ingericht, en jaarlijks zouden verschillende tentoonstellingen op het gebied van moderne en 
hedendaagse kunst worden gehouden. Uiteindelijk zou het Centraal Museum weinig aandacht 
aan deze dependance besteden, waardoor het lang in dezelfde vorm bleef bestaan en het slechts 
weinig bezoekers trok. Houtzager richtte zich bij het samenstellen van tentoonstellingen vooral 

12) Tenzij anders vermeld is voor deze paragraaf  gebruik gemaakt van M. Knol, ‘Veel van alles, volledig en veelzijdig�  Tenzij anders vermeld is voor deze paragraaf  gebruik gemaakt van M. Knol, ‘Veel van alles, volledig en veelzijdig� 
De verzameldrang van Elisabeth Houtzager, 1951 – 1972’, in: M. Bosma (red.), De verzamelingen van het Centraal 
Museum Utrecht. Deel 6, Beeldende kunst 1850 – 2001, Utrecht 2001. Mej. dr. M.E. Houtzager  werd op 1 juni 1951 
benoemd tot directeur van het Centraal Museum. Ze had kunstgeschiedenis gestudeerd bij professor dr. W. Vogelsang. Als 
kunsthistorica  had ze zich niet in een bepaalde periode of discipline gespecialiseerd. Deze generalistische benadering van 
de kunstgeschiedenis uitte zich ook in haar museumbeleid. 

13) Deze dependance (het Fentener van Vlissingenhuis) werd ter beschikking gesteld aan de stad Utrecht  door dr. F.H.  Deze dependance (het Fentener van Vlissingenhuis) werd ter beschikking gesteld aan de stad Utrecht  door dr. F.H. 
Fentener van Vlissingen, bruikleengever/schenker en lid van de Museumcommissie van 1941-1951. Voorwaarde voor de 
bruikleen was dat het pand een culturele, representatieve functie zou krijgen. De officiële opening vond plaats op 17 mei 
1952. Het pand bleef tot 1981 in gebruik. Zie ook M. Knol, op. cit. (n. 12).
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op haar eigen interesse, en deze lag niet bij de hedendaagse kunst. Pas toen de gemeente 
in 1969 een consulent aanstelde voor het samenstellen van een collectie hedendaagse kunst 
voor educatieve doeleinden, veranderde er iets in het beleid van Houtzager. ‘Nederlandse 
beeldhouwkunst ‘64/’69’ uit 1969 kan worden gezien als de eerste tentoonstelling waarin de 
ontwikkelingen in de eigentijdse, en in dit geval de Nederlandse, kunst werd getoond onder 
het directoraat van Houtzager. Werk van onder andere Jan Dibbets, Ger van Elk, Woody 
van Amen en ook van de Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman werd in deze ‘informatieve 
overzichtstentoonstelling’ opgenomen. Naar aanleiding van deze tentoonstelling werden een 
aantal beeldhouwwerken aangekocht, maar Houtzagers’ belangstelling voor actuele kunst bleef 
voornamelijk van encyclopedische aard. Wanneer een werk een periode in de (kunst)geschiedenis 
markeerde en daardoor volgens haar paste binnen haar geordende manier van verzamelen, 
nam ze deze in de verzameling op. Vanaf 1970 werd in het museum het accent gelegd op 
tentoonstellingen van educatieve aard, met name gericht op kinderen. Dit kan worden gezien 
als een directe reactie op de komst van Hedendaagse Kunst Utrecht. Er werden bovendien drie 
jonge conservatoren aangesteld, waardoor ook het Centraal Museum steeds meer oog kreeg 
voor moderne en eigentijdse kunst. 14 Vanaf 1970 vonden in het Centraal Museum een aantal 
tentoonstellingen van contemporaine kunst plaats, zoals “Appels Oogappels” (4 september – 15 
november 1970), een expositie hedendaagse prenten van onder andere Lucio Fontana, Antonio 
Segui, Roger Raveel e.a. (december 1971) en “Gentse Konstruktieve Kunst” (maart 1972). 

Hedendaagse Kunst Utrecht: actueel en educatief

In 1969 stelde de gemeente Utrecht Wouter Kotte aan als consulent hedendaagse kunst 
aan.15 De oprichting van Hedendaagse Kunst-Utrecht was hiermee een feit. Het doel van het  
gemeentebestuur was om hedendaagse kunst dichter bij de Utrechtse bevolking te brengen; 
het moest nadrukkelijk geen museaal karakter hebben en er werd dan ook naar gerefereerd als 
“educatieve expositie van blijvende aard”. Het Centraal Museum had nog steeds het Fentener 
van Vlissingenhuis in gebruik voor de collectie kunst na 1850, maar deze afdeling trok erg weinig 
bezoekers en had geen ‘eigen gezicht’, mede te wijten aan het beleid van directeur Houtzager.16 
Hedendaagse Kunst Utrecht functioneerde los van het Centraal Museum, met de bedoeling om, als 
Houtzager zou vertrekken als directeur, deze nieuwe collectie wel degelijk onder te brengen bij het 
museum. Wouter Kotte had de vrijheid om naar eigen inzicht een hedendaagse kunstcollectie aan 
te leggen en op 11 mei 1970 werd de tentoonstelling ‘Start Hedendaagse Kunst Utrecht’ geopend 
met werken uit de door Kotte aangelegde verzameling ‘Figuratie in Fusie’. Op deze tentoonstelling 
werd werk van onder andere Lucebert, Roger Raveel, Reinier Lucassen en Jochem van de 
Wint getoond. Kotte slaagde erin om een groot aantal bezoekers naar zich toe te trekken, een 
ontwikkeling die een directe weerslag had op het beleid dat bij het Centraal Museum werd gevoerd. 
In 1972 nam mevr. drs. A.M. Janssens het roer van Houtzager over. Onder het directoraat van 
Janssens werd het Centraal Museum omgevormd tot een dynamische instelling waar de actuele 

14) Dit waren in 1969 Jos de Meyere als concervator schilderkunst en Libuse Brozkov�-Dolezalov� (Brozek) als conservator  Dit waren in 1969 Jos de Meyere als concervator schilderkunst en Libuse Brozkov�-Dolezalov� (Brozek) als conservator 
prenten en tekeningen, en in 1970 Hanneke Adriaans-Buij als conservator kostuums. De Meyere en Brozek verschoven het 
accent naar de actuele kunst. 

15) Wouter Kotte (1933 – 1998) was historicus en pedagoog. Hoewel zijn naam vooral gekoppeld wordt aan Hedendaagse  Wouter Kotte (1933 – 1998) was historicus en pedagoog. Hoewel zijn naam vooral gekoppeld wordt aan Hedendaagse 
Kunst Utrecht, staat Kotte ook bekend als dichter. Naast ruim twintig dichtbundels, publiceerde hij ook artikelen gewijd aan 
moderne kunst.  

16) M. Knol, op. cit (n. 12) M. Knol, op. cit (n. 12)
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kunst een als vanzelfsprekende plaats kreeg binnen het verzamel- en tentoonstellingsbeleid, 
iets wat tot dan toe bijna ondenkbaar was. Zowel Hedendaagse Kunst Utrecht als het Centraal 
Museum namen nu veelvuldig het educatieve aspect als uitgangspunt voor hun tentoonstellingen. 
Tussen 1970 en 1972 vonden onder andere de volgende tentoonstellingen bij Hedendaagse 
Kunst – Utrecht plaats: ‘Antonio Segui’ (17 december 1970 – 17 januari 1971), ‘Bij de beesten 
af’, educatieve tentoonstelling (1 maart – 15 mei 1971), ‘Eduardo Arroyo “30 jaar later” (30 
años despues)’ (11 december 1971 – 13 februari 1972) en ‘Hoe goud was de Gouden Eeuw?’, 
educatieve tentoonstelling (13 maart – 11 juni 1972.17

Utrechtse tradities

Op 26 juni 1953 werd de eerste Utrechtse Kunstmanifestatie georganiseerd op het Janskerkhof in 
Utrecht. Dit initiatief van de Stichting Stadsontspanning lijkt te passen binnen de ontwikkelingen 
die zich vanaf begin jaren vijftig voordoen; door het evenement zou kunst en cultuur toegankelijker 
moeten worden voor een breed publiek. In  marktkramen konden Utrechtse kunstenaars 
hun werk aan de man brengen en er werden demonstraties gehouden door pottenbakkers, 
edelsmeden, bloemschikkers, en karikaturisten. Het begrip kunst werd dus op een zeer brede 
manier opgevat, tot plezier van het publiek dat de markt vanaf het begin in groten getale bezocht. 
Kunstenaars konden er goede zaken doen en de gewone Utrechter kon zich er vergapen aan 
de vele demonstraties en vaak voor een kleine prijs een kunstwerk kopen. De kunstmarkt waar 
onder andere William Kuik, Joop Moesman, Jo Uiterwaal en Pieter d’ Hont verschillende keren 
aan deelnamen, stond garant voor gezelligheid. Het was echter niet de plaats om de nieuwste 
ontwikkelingen in de beeldende kunst te tonen. De belangrijkste reden om als kunstenaar deel 
te nemen was dat het een belangrijke bron van inkomsten bood. In ‘Markt & Muze, een gouden 
koppel’ wordt de Kunstmarkt beschreven als een evenement waar de gezelligheid vanaf straalde, 
met in de jaren zestig slechts een paar ‘rimpelingen’, protesten van kunstenaars die niet tot de 
markt werden toegelaten bijvoorbeeld. Het evenement bleef een groot succes, maar kreeg eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig ook de nodige kritiek te verduren. Dat een ballotagecommissie 
bepaalde of je er als kunstenaar mocht staan werd steeds meer bekritiseerd, evenals het feit dat 
deelname alleen openstond voor Utrechtse kunstenaars. De Kunstmarkt werd door de organisatie 
echter gezien als een traditie, waaraan niets veranderd hoefde te worden. Onder andere Wouter 
Kotte pleitte juist voor het openstellen van de markt: “Elke clanvorming, zowel geografisch als 
artistiek, is fout. Dat geeft een dood element aan de markt, dat blijkt in Utrecht duidelijk”.18 Er 
veranderde echter niets. Ook de 20ste editie in 1972 bleek een groot succes. 
De organisatie van de Kunstmarkt lag vanaf het begin in handen van bestuursleden van 
Genootschap Kunstliefde, Utrechts oudste kunstenaarsgezelschap. De meeste deelnemers 
aan de kunstmarkt waren lid van dit genootschap, dat van er van oudsher niet om bekend staat 
nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst direct te omarmen en stimuleren. Dit behoudende, 
traditionele karakter was terug te zien bij de jaarlijkse Kunstmarkt. Het lidmaatschap stond alleen 
open voor Utrechtse kunstenaars en er werden met regelmaat tentoonstellingen van eigen 
leden georganiseerd, zoals de jaarlijkse voorjaarsledententoonstelling.19 Een aantal leden van 

17) Zie voor een volledig overzicht van alle tentoonstellingen die bij Hedendaagse Kunst – Utrecht hebben plaatsgevonden  Zie voor een volledig overzicht van alle tentoonstellingen die bij Hedendaagse Kunst – Utrecht hebben plaatsgevonden 
C.J.M. Hosman, Hedendaagse Kunst Utrecht. Van een educatief project naar publieksgericht museum, doctoraalscriptie, 
Utrecht 1996 v.a. p. 93. 

18) H. Lutz,  H. Lutz, Markt & Muze, een gouden koppel, Utrecht 2002, p. 42

19) Zie: H. van der Haar, R. Koot, H. Lutz e.a.,  Zie: H. van der Haar, R. Koot, H. Lutz e.a., Kerende Tijden. 190 jaar Genootschap Kunstliefde, Utrecht 1997 en J. 
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Kunstliefde richtte in 1961 Grafisch gezelschap De Luis op, een discussiegroep annex broedplaats 
voor gelijkgestemden die zich wilden bezighouden met grafiek. Hun doel was om de grafiek, een 
volgens hen miskende kunstvorm, weer onder de aandacht te brengen en het een volwaardige 
plaats binnen de kunst te geven. Met kleine tentoonstellingen en de uitgave van een ‘Luizencahier’, 
bestemd voor hun begunstigers, probeerden ze grafiek weer op de kaart te zetten.20 In ‘Met stille 
trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900’ wordt het gezelschap beschreven als een ‘Utrechtse 
traditie’ doordat de activiteiten zich alleen in Utrecht afspeelden. Zowel ‘Kunstliefde’ als ‘De Luis’ 
namen een belangrijke plaats in binnen het Utrechtse kunst- en tentoonstellingencircuit, maar echt 
vernieuwend waren ze zeker niet. 

Stichting De Utrechtse Kring: tentoonstellingen van ‘avantgardistiese’ aard

Over de ontstaansgeschiedenis van de Utrechtse Kring is weinig bekend. In Het Utrechts 
Archief bevinden zich een aantal mappen met krantenknipsels, jaarverslagen (1961-1977) en 
programmaboekjes (1953-1977), maar inhoudelijke informatie ontbreekt veelal. ‘Wij zijn eigenlijk 
geen kunstkring, maar een stichting die volgens bepaalde principes activiteiten ontplooit. In 
het begin waren onze doelstellingen: jonge Nederlandse musici stimuleren, moderne muziek 
brengen en diverse takken van kunst bijelkaar zetten’, aldus Frank de Vries in een interview ter 
gelegenheid van het jubileum van de Utrechtse Kring in 1975.21 In hetzelfde artikel worden de 
activiteiten van de Utrechtse Kring wat meer uit de doeken gedaan en hieruit blijkt dat de Kring 
een grote bijdrage heeft geleverd aan de organisatie en coördinatie van het Utrechtse culturele 
leven.22 Uit krantenartikelen waarin De Vries (1909-2004) het woord voert, blijkt dat Georges 
Enderlé, een Utrechtse pianist, in de bezettingsjaren was begonnen met het organiseren van kleine 
bijeenkomsten waar kamermuziek werd gespeeld.23 Begin jaren vijftig van de twintigste eeuw 
kregen de bijeenkomsten een vastere vorm. Op Brigittenstraat 4 werden ‘konsertjes’ georganiseerd 
voor een publiek van twintig à dertig personen.24 De activiteiten werden verder uitgebreid met 
lezingen over moderne literatuur en tentoonstellingen ‘van avantgardistiese aard’ en Frank de 
Vries (een zwager van Enderlé) werd secretaris van wat Stichting de Utrechtse Kring zou gaan 
heten. De activiteiten op het gebied van de beeldende kunst lijken voor het eerst plaats te vinden 
in 1950; vanaf dat jaar verschijnen in lokale en nationale kranten aankondigingen en recensies van 

Juffermans, Met stille trom, Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900, Utrecht 1976. Bekende leden in de jaren zestig en 
zeventig waren onder andere Dirkje Kuik, Jo Uiterwaal, Dolf Zwerver, Willem van Leusden.

20) William Kuik, Henc van Maarseveen en Joop Moesman waren de oprichters van het gezelschap. Naast grafi ci sloten  William Kuik, Henc van Maarseveen en Joop Moesman waren de oprichters van het gezelschap. Naast grafici sloten 
ook literatoren zich aan bij De Luis. Charles Donker, Willem van Leusden, Peter Vos, Jan Emmens en Jacques Boersma 
waren bijvoorbeeld lid. Zie voor meer informatie: A. van der Blom, Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in 
Nederland, Utrecht, 1978 en J Juffermans, Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900, Utrecht, 1976. 

21) Auteur onbekend, op. cit. (n. 4). Frank de Vries (1909 – 2004)  was een bekende fi guur in het Utrechtse culturele circuit.  Auteur onbekend, op. cit. (n. 4). Frank de Vries (1909 – 2004)  was een bekende figuur in het Utrechtse culturele circuit. 
Hij was lid van diverse commissies waarmee hij zich inzette om het het culturele leven te stimuleren. 

22) In dit onderzoek, waarin ik me richt op de tentoonstellingsactiviteiten begin jaren zeventig in Utrecht is helaas geen  In dit onderzoek, waarin ik me richt op de tentoonstellingsactiviteiten begin jaren zeventig in Utrecht is helaas geen 
plaats om hier verder op in te gaan. Wat ik wel zal proberen te doen is de positie van de tentoonstellingen die de Utrechtse 
kring organiseerde duidelijk te maken ten opzichte van andere activiteiten van Utrechtse kunstinstellingen in die tijd en met 
name ook de verschillen te laten zien. Daarvoor is het ten eerste van belang duidelijk te krijgen wat de Utrechtse Kring 
precies deed.

23) Over Georges Enderlé is bekend dat hij pianist en componist was, en zelf graag speelde op de kamermuziekavonden.  Over Georges Enderlé is bekend dat hij pianist en componist was, en zelf graag speelde op de kamermuziekavonden. 
Zijn naam is vaak terug te vinden in artikelen waarin Frank de Vries over de Utrechtse Kring spreekt, maar verdere 
informatie over Georges Enderlé is moeilijk te achterhalen. Vanaf seizoen 1957/1958 komt zijn naam niet meer voor in het 
rijtje bestuursleden van de Utrechtse Kring. Ook komt zijn naam niet meer voor in de programmaboekjes. 

24) F. de Vries, ‘De Utrechtse Kring’,  F. de Vries, ‘De Utrechtse Kring’, Kunst en Utrecht, jaargang 1 (1967), nummer 1, p. 11 -12. 
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tentoonstellingen van de Utrechtse Kring.25 De keuze voor het woord ‘Kring’ in de benaming was 
gekozen omdat de organisatie in deze beginfase een intiem karakter droeg. Het had dus niet de 
betekenis van een besloten gemeenschap.26 Vanaf 1953 werden programmaboekjes gemaakt met 
daarin het programma voor het hele seizoen op het gebied van muziek, literatuurbijeenkomsten en 
tentoonstellingen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, werkte de Utrechtse Kring niet met 
lidmaatschappen. Wel was het mogelijk om voor één totaalprijs de kamerconcerten, lezingen en 
tentoonstellingen van het seizoen te bezoeken, maar ook losse toegangskaarten werden verkocht. 
De Utrechtse Kring bestond vanaf 1954 steeds uit een bestuur met secretaris en vanaf 1957 
kwam daar een Raad van Advies bij, ‘[…] die ten doel heeft het bestuur van de Utrechtse Kring te 
adviseren bij zijn artistieke taak’.27 Frank de Vries vervulde vanaf het dertiende seizoen de functie 
van directeur.28  

Afbeelding 2 - Impressie van de tentoonstellingsruimte van Stichting de Utrechtse Kring, Brigittenstraat 4.

Joop Hekman was destijds lid van het Utrechtse Kring bestuur en naar eigen zeggen vanaf 
het begin betrokken bij de organisatie van deze tentoonstellingen: “Frank de Vries was zo’n 
einzelgänger, en hij werkte er echt aan met z’n hele familie, met z’n vrouw, met z’n kinderen. Ze 
hebben mij erbij gehaald om de tentoonstellingen te organiseren”.29 Over de beweegredenen om 
een stichting als de Utrechtse Kring op te zetten zegt hij: “Het was net na de oorlog, dus je wou 
allemaal wat. Er was verder niks, dus dit was eigenlijk een soort nieuw begin”.30 Volgens Hekman 
is Frank de Vries de drijvende kracht achter de Utrechtse kring geweest: “Zonder die De Vries 

25). Zie ook Het Utrechts Archief, doos �VII A1: krantenknipsels van exposities gehouden in de Utrechtse Kring 1951-1962). . Zie ook Het Utrechts Archief, doos �VII A1: krantenknipsels van exposities gehouden in de Utrechtse Kring 1951-1962). 

26) Jaarverslag van het 17 Jaarverslag van het 17e seizoen (1966/1967) van de Stichting De Utrechtse Kring, Utrecht 1967, geen 
paginanummering.

27) Jaarverslag van het 8 Jaarverslag van het 8e seizoen (1957/1958) van de Stichting De Utrechtse Kring, Utrecht 1958, geen paginanummering.  
Zie ook: Het Utrechts Archief, doos �VII A 3 t/m 5. NB: Jhr. W.J.H.B. Sandberg, van 1945 – 1963 directeur van het Stedelijk 
Museum Amsterdam, was, in ieder geval tot en met het 18de seizoen (1967/1968) adviseur van de Utrechtse Kring.  

28) Auteur onbekend, ‘Frank de Vries’,  Auteur onbekend, ‘Frank de Vries’, Nieuw Utrechts Dagblad, 19 januari 1975

29) Gesprek met dhr. en mevr. J. Hekman, d.d. 8 februari 2008. Wanneer dhr. Hekman  precies bij de Utrechtse Kring  Gesprek met dhr. en mevr. J. Hekman, d.d. 8 februari 2008. Wanneer dhr. Hekman  precies bij de Utrechtse Kring 
betrokken raakte weet hij niet meer. Joop Hekman (24 maart 1921, woonachtig in Utrecht) is beeldhouwer. Op verschillende 
plekken in de openbare ruimte in Nederland zijn beeldhouwwerken en wandreliëfs van hem te vinden. Ook ontwierp hij 
een bevrijdingspenning en munten voor Suriname en de Nederlandse Antillen. Een van zijn bekendste werken in Utrecht is 
‘Feest der Muzen’ (geplaatst in 1959) bij de Utrechtse Stadsschouwburg (Lucasbolwerk).

30) Ibid.  Ibid. 
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was het er allemaal niet geweest hoor. We deden wat we zelf interessant of leuk vonden. Of ik of 
Frank kwam op het idee om een bepaalde kunstenaar te vragen. Het werkte als een soort galerie 
eigenlijk. Kopen kon altijd”.31 In een aantal catalogi is inderdaad naast een beschrijving van de 
werken ook een prijslijst opgenomen. Het is echter niet zo dat op alle tentoonstellingen het werk 
ook te koop was, maar wel was er een grafiekmap op de Brigittenstraat aanwezig met werken 
voor die voor de verkoop bestemd waren.32 Een blik in de jaarverslagen en krantenartikelen 
leert dat in de beginjaren onder andere de Nederlandse kunstenaars Dick van Luijn (1896-
1981, grafiek, schilderijen, tekeningen) en Cas Oorthuys (1908-1975, fotografie) bij de Utrechtse 
Kring exposeerden. Ook werd werk van buitenlandse kunstenaars getoond, bijvoorbeeld op de 
tentoonstelling “Art Français d’Aujourd’hui” met schilderijen van Parijse kunstenaars.33 

Neudeflat, negende verdieping

De locatie op de Brigittenstraat werd uiteindelijk te klein voor de activiteiten die er jaarlijks werden 
gehouden. Vanaf september 1965 verhuisden de tentoonstellingen en de lezingen dan ook naar 
tentoonstellingsruimte ‘N9’ (Neudeflat negende verdieping), waar ook een kleine bibliotheek werd 
ingericht met boeken over kunst vanaf 1900 en een leestafel met tijdschriften op het gebied van 
beeldende kunst en letterkunde.34 Joop Hekman zegt hierover: “Die Neudeflat stond net, en Frank 
had overal wel relaties, en die ruimte was te huur. Hoe het precies in elkaar zat weet ik niet; hij 
regelde altijd alles zelf. Je kwam er moeilijk tussen hoor, hij hield alles bij zichzelf […] Het was altijd 
heel druk, ook toen we naar de Neudeflat waren verhuisd want toen was er meer publiciteit, dat 
vonden ze (het bestuur) toen ook heel belangrijk”.35 De Utrechtse Kring had zich vanaf het begin 
heel consciëntieus bezig gehouden met het tonen van eigentijdse kunst. In het Jaarverslag van het 
17de seizoen wordt hierop een toelichting gegeven: “De tentoonstellingen, die gehouden worden in 
de zeer moderne expositie-gelegenheid N9, gelegen op de negende etage van de Neudeflat, willen 
een afspiegeling zijn van de verschillende stromingen op het gebied van de beeldende kunst van 
deze tijd”.36 Eind jaren zestig werden onder andere de exposities ‘Carrasco, 6-28 april 1968’ met 
beeldhouwwerk van Ted Carrasco (Bolivia, 1933) en ‘Pyke Koch, Kor Postma en Carel Willink. 15 
februari t/m 16 maart 1969’ in N9 getoond. Hoewel Joop Hekman en Frank de Vries in principe zelf 
de keuze maakten voor de tentoonstellingen en de organisatie ervan zelf deden, was er ook nog de 
Raad van Advies. De rol van deze adviesraad lijkt door Hekman niet als erg belangrijk te worden 
beschouwd, maar dit lag wellicht aan degene die invulling gaf aan de functie. Voor het 19de seizoen 
(1968/1969) werd Carel Blotkamp gevraagd ‘zitting’ te nemen in de raad.37 Over de toetreding van 
Blotkamp als adviseur bij de Utrechtse Kring zegt Joop Hekman: “Het had er mee te maken dat 

31) Ibid. Ibid.

32) Jaarverslag van het 11 Jaarverslag van het 11e seizoen, 1960/1961 van de Stichting De Utrechtse Kring, Utrecht 1961, geen paginanummering.

33) Zie: tent. cat.  Zie: tent. cat. Art Français d’ Aujourd’hui: Yvette Alde, Bernard Buffet, André Hambourg, Isis Kischka, Gabriël Zendel, 19 
december 1959 tot en met 10 januari 1960, Utrecht, (Stichting de Utrechtse Kring) 1959.

34) Jaarverslag van het 17 Jaarverslag van het 17e seizoen, op.cit. (n. 26)

35) Gesprek met dhr. en mevr. Hekman, op.cit. (n. 29).  Gesprek met dhr. en mevr. Hekman, op.cit. (n. 29). 

36) Jaarverslag van het 17 Jaarverslag van het 17e seizoen, op. cit. (n. 26) 

37) Carel Blotkamp heeft evenals Haks kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich als een  Carel Blotkamp heeft evenals Haks kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich als een 
van de weinigen in de moderne kunst specialiseerde.. Blotkamp was vanaf 1968/1969 lid van de Raad van Advies van de 
Utrechtse Kring. In 1969 werd hij de eerste docent Nieuwste Kunstgeschiedenis aan het K.H.I.. Daarvoor was hij docent aan 
de Academie voor Beeldende Kunst (Rotterdam) en wetenschappelijk medewerker aan de Technische Universiteit Delft.  
Van 1982 tot 2007 was hij docent Moderne Kunst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef kritieken voor onder 
andere Vrij Nederland, de Volkskrant en NRC Handelsblad en is naast kunsthistoricus ook kunstenaar. 
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we een beetje de moderne kant op gingen. Daarom hadden we Carel Blotkamp erbij gehaald [...] 
ik weet nog heel goed dat hij erbij kwam, we hebben ‘m zelf uitgenodigd toen, samen met meneer 
de Vries”.38 Carel Blotkamp laat een iets andere versie van dit verhaal horen. Zijn carrière als 
kunstcriticus begon hij bij Kunst in Utrecht, waarvoor hij indertijd vernietigende had geschreven 
over de tentoonstellingen bij de Utrechtse Kring.39 “Daarom denk ik dat die De Vries mij vreselijk 
vond, maar dat zijn bestuur heeft gezegd om iemand als ik als adviseur te vragen. Ik denk dat Jan 
Emmens daar ook wel enige invloed op heeft gehad”.40 Dat de samenwerking tussen Blotkamp en 
Frank de Vries niet altijd van een leien dakje verliep, wordt duidelijk uit de briefwisseling die tussen 
beide heren werd gevoerd in de jaren na Blotkamps aanstelling als adviseur. 

Afbeelding 3 - Impressie van tentoonstellingsruimte van Stichting de Utrechtse Kring, Neudeflat  9e verdieping.

De brieven van De Vries hebben een formele, aftastende toon, en het wordt ook duidelijk dat hij 
niet alleen bij Blotkamp advies inwint. Ook Wouter Kotte (van Hedendaagse Kunst – Utrecht) 
en Jan Juffermans (kunstcriticus- en hoofdredacteur van Uit in Utrecht) worden om advies 
gevraagd, iets waar Carel Blotkamp het niet helemaal mee eens was.41 Met de aanstelling van 
Carel Blotkamp is daardoor wel degelijk een verandering in het tentoonstellingsprogramma vanaf 
1968 waar te nemen. Een voorzichtig begin had de Utrechtse Kring, met Willem Sandberg in 
de Raad van Advies, al gemaakt met exposities van Ad Dekkers (11 november – 10 december 
1967) en eerder genoemde expositie van Ted Carrasco (6 – 28 april 1968). Daarnaast werd in 
hetzelfde seizoen ook een tentoonstelling gehouden met grafiek van onder andere een aantal 
Luis-kunstenaars (Charles Donker, Gerard van Rooy, William D. Kuik, Toon Jansen e.a., 20 
januari – 6 februari 1968). In het eerste jaar dat Blotkamp adviseur van de Utrechtse Kring was 
liepen de initiatieven nog wat door elkaar heen, zo gaf Blotkamp aan: “Half zijn initiatief en half 
van mij. En in het jaar 1970 – 1971 heb ik wel bijna helemaal in mijn eentje vastgesteld. Hij (Frank 
de Vries) had duidelijk weinig affiniteit met beeldende kunst, althans, recentere kunst. In die tijd 

38) Gesprek met dhr en mevr. Hekman, op. cit. (n. 29 ) Gesprek met dhr en mevr. Hekman, op. cit. (n. 29 )

39) Een voorbeeld: Carel Blotkamp, ‘Tentoonstellingen’,  Een voorbeeld: Carel Blotkamp, ‘Tentoonstellingen’, Kunst in Utrecht, jaargang 4 (1965), nummer 3, pagina 17

40) Gesprek met Carel Blotkamp, dd. 4 maart 2008. Jan Emmens (1924 – 1971) was destijds hoogleraar algemene  Gesprek met Carel Blotkamp, dd. 4 maart 2008. Jan Emmens (1924 – 1971) was destijds hoogleraar algemene 
kunstwetenschap en ikonologie aan het K.H.I. en had veel contacten de Utrechtse kunstwereld. Een jaar nadat Blotkamp 
als adviseur aantrad, nam Emmens plaats in het bestuur van de Utrechtse Kring.

41)Zie ook: brief van J. Juffermans aan F. De Vries d.d. 11 december 1969 uit map ‘Utrechtse Kring 1971/1972, Zie ook: brief van J. Juffermans aan F. De Vries d.d. 11 december 1969 uit map ‘Utrechtse Kring 1971/1972, 
‘correspondentie’, uit persoonlijk bezit van C. Blotkamp. 
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was er toch een paradigmawisseling geweest, maar hij hing nog zo’n beetje in de Cobra en de 
abstracte vrije schilderkunst, wat hij als avant- gardistisch zag.  Voor mijn generatie was dat toch 
al oude koek, er zat toch een generatie tussen.”42 De invloed van Carel Blotkamp als adviseur op 
het tentoonstellingsprogramma lijkt vanaf het 20ste seizoen (1969 – 1970)  al goed zichtbaar te 
worden met exposities van prenten uit de Alecto Gallery, Londen (o.m. Hockney en Jasper Johns, 
6 september – 5 oktober 1969), Armando (15 november – 7 december 1969) en Peter Struycken 
(22 februari – 25 maart 1970), al bracht dit ook een daling in het aantal bezoekers met zich mee. 
43 Deze exposities kunnen misschien wel gezien worden als de opmars naar de tentoonstellingen 
in 1971/1972, het seizoen waarin een werkgroep studenten van het K.H.I. de activiteiten in N9 

verzorgde.44 

42) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40)

43) Het aantal bezoekers van de tentoonstellingen liep dat jaar wel wat terug; 2600 ten opzichte van het jaar daarvoor met  Het aantal bezoekers van de tentoonstellingen liep dat jaar wel wat terug; 2600 ten opzichte van het jaar daarvoor met 
5000 bezoekers. In 1968, een jaar voordat Carel Blotkamp bij de Utrechtse Kring betrokken raakte, was het totaal aantal 
bezoekers 4010, zo ongeveer het gemiddelde aantal bezoekers dat de Kring per jaar voor de tentoonstellingen trok. Zie 
ook: Jaarverslag van het 18e seizoen (1967/1969), Jaarverslag van het 19e seizoen (1969/1970) en Jaarverslag van het 
20ste seizoen (1970/1971) van de Stichting de Utrechtse Kring. 

44) Jaarverslag van het 19e seizoen (1968/1969) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1969 Jaarverslag van het 19e seizoen (1968/1969) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1969
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Moderne Kunst aan het Kunsthistorisch Instituut  

Parallel aan de ontwikkelingen die zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig in de beeldende 
kunst voordeden, waren er ook veranderingen gaande op het Kunsthistorisch Instituut (hierna te 
noemen het K.H.I.) van de Universiteit Utrecht (hierna te noemen de U.U.). In dit hoofdstuk wordt 
het ontstaan van de afdeling Moderne Kunst aan het K.H.I. beschreven. Het is van belang de 
ontwikkeling van deze afdeling te schetsen omdat de werkgroep Utrechtse Kring uit deze nieuwe 
afdeling voortkwam. Tenzij anders vermeld is dit hoofdstuk gebaseerd op de doctoraalscriptie van 
A. van der Zwaag, Het kunstenaarsboek als wetenschappelijke bron, Utrecht 2003. 

De verzameling van bibliothecaris Frans Haks

De oprichting van de afdeling Moderne Kunst aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit 
Utrecht in 1971 kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De bewustwording dat het volgen van 
actuele ontwikkelingen in de kunst ook van belang was voor de kunstgeschiedenis kwam pas eind 
jaren zestig op gang. Informatie over Moderne kunst was voorheen nagenoeg niet aanwezig op 
het K.H.I.: de literatuur hield op bij 1900.45 Een van de voortrekkers van de afdeling Moderne Kunst 
was toenmalig bibliothecaris Frans Haks.46 Het aankoopbeleid van de kunsthistorische bibliotheek 
was tot op dat moment altijd gericht op iconologie en Nederlandse kunsttheorie, maar Frans Haks 
gooide het over een andere boeg. In zijn functie als bibliothecaris begon hij vanaf 1966 met het 
verzamelen van kunstenaarsboeken, catalogi, tijdschriften en periodieke uitgaven van en over 
hedendaagse kunst en kunstenaars. Op dat moment bestond het K.H.I. uit de volgende afdelingen: 
- Geschiedenis van de Middeleeuwse Beeldende Kunst en Ikonologie
- Algemene Kunstgeschiedenis met uitzondering van de Bouwkunst
- Geschiedenis der Bouwkunst

Als er al aandacht werd besteed aan de moderne kunst, dan gebeurde dat binnen de afdeling 
‘Algemene Kunstgeschiedenis met uitzondering van de Bouwkunst; eigentijdse kunst werd nog 
helemaal niet behandeld. Frans Haks zette de eerste stap door een werkgroep moderne kunst op 
te richten met ouderejaarsstudenten, buiten het curriculum om. Haks kreeg de mogelijkheid om 
buiten openingstijd van het instituut en in de kelder van het pand bijeenkomsten te organiseren. 
Dit was geen ideale situatie, maar hiermee werd wel een begin gemaakt met de strijd om ook 
de moderne kunst in het onderwijsprogramma op te nemen. De eerste werkgroep richtte zich 
op de bestudering van de kinetische kunst en ook een aantal kunstenaars werkte hier aan mee. 
Tegelijkertijd konden de aankopen van Frans Haks nu als bronnenmateriaal worden gebruikt. De 
werkgroep werd een succes mede doordat de werkzaamheden resulteerden in een 
tentoonstelling.47 Dit wierp zijn vruchten af; het bewees dat er wel degelijk vraag was naar een 
lesprogramma moderne kunst. 

45) B. van Garrel, ‘Bij de meeste universiteiten houdt de kunst na 1900 op’,  B. van Garrel, ‘Bij de meeste universiteiten houdt de kunst na 1900 op’, Haagse Post, 15 maart 1972. Het betreft een 
interview met Frans Haks en Carel Blotkamp waarin zij ingaan op het belang van de door hen geleide werkgroepen. 

46) Frans Haks  (1938 – 2006) had kunstgeschiedenis gestudeerd aan het K.H.I.. Zijn interesse ging toen vooral  Frans Haks  (1938 – 2006) had kunstgeschiedenis gestudeerd aan het K.H.I.. Zijn interesse ging toen vooral 
uit naar vroegchristelijke kunstgeschiedenis. Na zijn kandidaatsexamen in 1961 werkte hij een aantal jaren bij het 
Aartsbisschoppelijk Museum (in 1979 opgegaan in het huidige Museum Catharijneconvent), waar hij in 1963 conservator 
werd van de nieuwe afdeling Moderne Religieuze Kunst. Hoewel hij zich er in het begin tegen zijn zin met hedendaagse 
kunst bezig moest houden, werd hier de basis van zijn liefde voor eigentijdse kunst gelegd. In 1965 trad hij in dienst bij het 
K.H.I. waar hij eerst als onderzoeker, vanaf eind 1966 als bibliothecaris en vanaf 1970 als docent werkzaam was. Haks was 
van 1978 tot 1995 directeur van het Groninger Museum. Hij overleed op 23 december 2006. 

47) F. Haks e.a., op cit. (n. 11) F. Haks e.a., op cit. (n. 11)
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Carel  Blotkamp als eerste docent Nieuwste Kunstgeschiedenis 

Ook het Dagelijks Bestuur van het K.H.I. begon te beseffen dat moderne en hedendaagse kunst 
een plek binnen het onderwijs verdiende.48 In 1969 werd een post voor een docent moderne 
kunst vrijgemaakt; het begin van de uiteindelijke oprichting van de afdeling Moderne Kunst. 
Op 1 september 1969 werd Carel Blotkamp (1945) aangesteld als docent in de Nieuwste 
Kunstgeschiedenis. De belangstelling voor moderne kunst bleef groeien, en samen startten ze een 
nieuwe werkgroep waarin onder andere het materiaal dat Haks in zijn loopbaan als bibliothecaris 
verzamelde, werd bestudeerd en op die manier in de praktijk werd gebracht.49 Blotkamp en Haks 
drongen er bij het Dagelijks Bestuur van het K.H.I. steeds meer op aan om een aparte afdeling 
Moderne Kunst op te richten en uiteindelijk werd besloten een vrijgekomen wetenschappelijke 
post toe te wijzen aan de Moderne Kunst, een post die Frans Haks vanaf januari 1971 zou gaan 
vervullen. Beiden bleven werkgroepen begeleiden en het filmprogramma van “Sonsbeek buiten de 
Perken” werd bijvoorbeeld door studenten moderne kunst van het K.H.I. samengesteld.50 Zowel 
Frans Haks als Carel Blotkamp hadden goede contacten in de kunstwereld; Frans Haks doordat 
hij in zijn functie als bibliothecaris vaak direct aankocht bij galeries en kunstenaars, en Blotkamp 
vanwege zijn ervaring als kunstcriticus, zijn adviesrol bij de Utrechtse Kring, en omdat hij zelf 
kunstenaar was. Galerie Swart, Galerie 20 en Art & Project in Amsterdam waren voor hen geen 
onbekenden en via deze galeries kwamen studenten in aanraking met hedendaagse kunst en 
kunstenaars. 

Werkgroep ‘Utrechtse Kring’

De afdeling Moderne Kunst werd nu bemand door twee personen die door hun contacten veel 
mogelijk konden maken voor hun studenten. Omdat Carel Blotkamp wegens tijdgebrek geen  
mogelijkheid meer zag om zijn adviesfunctie bij de Utrechtse Kring voor het 22ste seizoen te 
vervullen, stelde hij het bestuur van de Utrechtse Kring voor om dit aan studenten Moderne 
Kunst over te laten. Samen met Frans Haks zou hij deze groep studenten dan begeleiden. Het 
bestuur van de Utrechtse kring ging akkoord en een werkgroep kon worden gevormd.51 Volgens 
het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ konden studenten zich via een inschrijflijst voor 
de werkgroep aanmelden. De opdracht paste perfect in de opzet van de afdeling moderne kunst 
zoals Blotkamp en Haks deze voor ogen hadden; op deze manier kon de op het K.H.I. aanwezige 
informatie voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt.52 Hierbij ging het niet alleen om 
de aanwezige literatuur, maar ook om het aan het K.H.I. aanwezige potentieel aan kennis over 
moderne en hedendaagse kunst. Volgens hen speelden kunstinstellingen daar nog veel te weinig 
op in.53 Voor de tentoonstellingen bij de Utrechtse Kring werd het hoofdaccent gelegd op de meest 

48) Hoewel de uiteindelijke totstandkoming van de afdeling Moderne Kunst in ‘ Hoewel de uiteindelijke totstandkoming van de afdeling Moderne Kunst in ‘Het kunstenaarsboek als wetenschappelijke 
bron’ voornamelijk op het conto van Frans Haks wordt bijgeschreven, worden ook Jan Emmens en Evert van Uitert 
genoemd als ‘krachten’ achter deze nieuwe afdeling. 

49) Van september 1969 – mei 1970 begeleidden Haks en Blotkamp de werkgroep “Kunst van Nu”. Het resultaat van de  Van september 1969 – mei 1970 begeleidden Haks en Blotkamp de werkgroep “Kunst van Nu”. Het resultaat van de 
werkgroep was een publicatie: Kunst van Nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960, Amsterdam 1971. 

50) Werkgroep ‘Sonsbeek ‘71’. ‘Sonsbeek buiten de perken’ vond van 19 juni – 15 augustus 1971 plaats in Park Sonsbeek  Werkgroep ‘Sonsbeek ‘71’. ‘Sonsbeek buiten de perken’ vond van 19 juni – 15 augustus 1971 plaats in Park Sonsbeek 
te Arnhem en op verschillende andere locaties in Nederland. 

51) Jan Emmens zou hier ook enige invloed op gehad kunnen hebben. Hij was vanaf het 20 Jan Emmens zou hier ook enige invloed op gehad kunnen hebben. Hij was vanaf het 20ste seizoen (1969 – 1970) lid van 
de Raad van Bestuur van de Utrechtse Kring. 

52) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40)

53) B. van Garrel, op. cit. (n. 45) B. van Garrel, op. cit. (n. 45)
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actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en het feit dat dit nog niet eerder in Utrecht of zelfs 
in Nederland getoond mocht zijn. De Utrechtse Kring bemoeide zich niet met de programmering en 
organisatie van de tentoonstellingen. Zij boden de locatie en de financiële middelen, maar liet alles 
verder over aan de werkgroep.

Afbeelding 4 - Inschrijflijst voor deelname aan werkgroep Utrechtse Kring

De werkgroep bestond uit studenten uit verschillende studiejaren: Rob Dettingmeijer, Edith Petten, 
Peter Porcal, Henk van de Schoor, Dagmar Stiebral, Evert van Straaten, Eveline Grosfeld en Jan 
Zumbrink. De werkgroep bestond daardoor uit twee soorten studenten: een kern studenten die 
hun kandidaatsexamen gehaald hadden en gingen afstuderen met moderne kunst in hun pakket 
en de tentoonstellingen meer inhoudelijk trokken, en tweedejaars studenten die de kunst van de 
ouderejaars konden afkijken. Sommige van deze studenten waren zich zeer wel bewust van het 
feit dat de afdeling Moderne Kunst een bijzondere plek innam op het K.H.I. en zagen deelname 
aan de werkgroep dan ook als een gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de avant-garde 
kunst. ‘Je dwong jezelf open te stellen voor zaken die je in eerste instantie totaal niet begreep. Dat 
begrip werd je bijgebracht door analytische observaties waar vooral Carel Blotkamp sterk in was. 
Grenzen mentaal overschrijden was de complementaire en enthousiasmerende kwaliteit die vooral 
Frans Haks je bijbracht’, aldus Jeroen Grosfeld, destijds tweedejaars student.54 De werkgroep werd 
een van de middelen waarmee het bestaansrecht van de nieuwe afdeling kon worden bewezen. 
De relatieve afzondering die de afdeling moderne kunst vormde had blijkbaar een bepaalde 
aantrekkingskracht op studenten. Wie geïnteresseerd was en mee wilde doen, werd toegelaten 
tot de werkgroep en een aantal van deze studenten zetten deze stap in een relatief vroeg stadium 
van hun studie. De sfeer waarin deze ontwikkelingen plaatsvonden wordt door de oud-studenten 
beschreven als actief, je wilde je als student graag aansluiten bij de werkzaamheden die Frans 
Haks en Carel Blotkamp met studenten ondernamen; het gevoel dat ze pioniers waren op het 
gebied van de moderne kunst maakte het “[…] ook wel een beetje sexy om je daar bij aan te 
sluiten […] We voelden ons qua positie in het provinciaalse Utrechtse kunstbestel een beetje 
vertegenwoordigers van de wereld, gewapend met veel academisch optimisme.”55 

54) E-mail van Jeroen Grosfeld aan de auteur, d.d. 30 januari 2008 E-mail van Jeroen Grosfeld aan de auteur, d.d. 30 januari 2008

55) Ibid. Ibid.
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Afbeelding 5 - Voorlopige eindafrekening van de tentoonstellingenreeks. 
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Conclusie deel 1

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van de verschillende activiteiten die 
in de vroege jaren zeventig in Utrecht plaatsvonden op het gebied van de beeldende kunst. 
Kunstliefde, Utrechts oudste kunstenaarsgezelschap, liet voornamelijk werk van eigen en 
aanverwante kunstenaars zien. Dit werk was niet zozeer grensverleggend. Grafisch gezelschap 
De Luis richtte zich op het opnieuw onder de aandacht brengen van grafiek en bleef zeer Utrechts 
georiënteerd. Vanuit de overheid werd geprobeerd invloed uit te oefenen op het verzamel- en 
tentoonstellingsbeleid van het Centraal Museum, om zo mee te kunnen gaan met de nieuwe 
ontwikkelingen en dit ook te benadrukken bij de bevolking. Met de oprichting van Hedendaagse 
Kunst-Utrecht werd aan deze wens van het gemeentelijk bestuur om een collectie hedendaagse 
kunst aan te leggen voldaan. Dit alles kwam eind jaren zestig tot stand, terwijl Stichting de 
Utrechtse Kring zich vanaf de oprichting in 1950 had willen richten op het tonen van actuele 
ontwikkelingen in de beeldende kunst. Vanuit hun gedachte om de nieuwe ontwikkelingen in de 
muziek, beeldende kunst en literatuur met elkaar te verenigen en het voor publiek mogelijk te 
maken deze ontwikkelingen te volgen, hadden zij in Utrecht een eerste stap gezet met het onder 
andere het samenstellen van een beeldende kunstprogramma met, zoals zij dit zelf zagen, avant-
gardistisch werk. De tentoonstellingen bij de Utrechtse Kring werden pas echt avant-gardistisch 
van aard toen Carel Blotkamp eind jaren zestig zitting nam in de Raad van Advies. De Utrechtse 
Kring had inmiddels een vaste plaats in het Utrechtse culturele leven verworven, voor een groot 
deel te danken aan de vele inspanningen die directeur Frank de Vries op cultureel gebied leverde 
en doordat hij het belang van publiciteit in zag. Toch is er lange tijd sprake van een soort stilstand, 
een kokervisie, vooral in stand gehouden door het Centraal Museum, toch de belangrijkste 
kunstinstelling van Utrecht. Voor vernieuwing was geen plaats. 

In dezelfde periode werd aan het Kunsthistorisch Instituut de afdeling Moderne Kunst opgericht, 
met Carel Blotkamp als eerste docent in de Nieuwste Kunstgeschiedenis en Frans Haks, die sinds 
1966 in zijn functie als bibliothecaris was begonnen met het aanleggen van documentatie op het 
gebied van de moderne en hedendaagse kunst. Haks was voor de oprichting van de afdeling 
al begonnen met het samenbrengen van een projectgroep moderne kunst, zodat studenten de 
door hem bijeengebrachte documentatie in de praktijk konden brengen door de bestudering 
ervan, wat uiteindelijk leidde tot de tentoonstelling ‘Environments’ in 1969. De oprichting van een 
aparte afdeling Moderne Kunst werd op het K.H.I. ook door Jan Emmens, destijds hoofd van de 
afdeling Algemene Kunstwetenschap en Iconologie en bestuurslid van de Utrechtse Kring, zeer 
gestimuleerd. Met de aanstelling van Carel Blotkamp in 1969 en de latere aanstelling van Frans 
Haks als docent in 1971, werd de afdeling moderne kunst bemand door twee personen die nauwe 
contacten hadden met galeries en kunstenaars en hierdoor de ontwikkelingen in de kunst op 
de voet volgden. Zij vonden het van belang dat binnen de studie kunstgeschiedenis meer werd 
ingespeeld op het veranderende vak van kunsthistoricus die niet meer alleen een onderzoeker 
is, maar ook criticus en tentoonstellingsmaker. Blotkamp’s functie in de Raad van Advies van de 
Utrechtse Kring maakte het mogelijk dat een werkgroep bestaande uit negen studenten, Frans 
Haks en hij zelf een reeks tentoonstellingen kon maken over hedendaagse ontwikkelingen in 
de kunst. Carel Blotkamp zegt hierover: “Het was natuurlijk ook wel een soort greepje naar de 
macht. Ik vond dat daar iets moest gebeuren. Ik had al een been tussen de deur, dus daar zette 
ik een tweede been bij, in broederlijke samenwerking met Frans Haks. En ik denk ook dat Jan 
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Emmens dat in het bestuur ook goed heeft gevonden”.56 De tentoonstellingenreeks was dus een 
uitgelezen kans voor Carel Blotkamp en Frans Haks om Utrecht kennis te laten maken met de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse kunst. Het gevoel pioniers te zijn in 
het Utrechtse kunstbestel speelde een belangrijke rol bij beide docenten en de studenten die zich 
voor de werkgroep inschreven. Wat zij nu gingen doen, was toch echt heel anders dan alles wat 
voorheen ooit in Utrecht getoond was.  

56) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40) Gesprek met Carel Blotkamp, op. cit. (n. 40)
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Deel 2 De tentoonstellingen in N9

Inleiding

In dit tweede deel  zal ik ingaan op de acht tentoonstellingen die de werkgroep Moderne Kunst 
in het collegejaar 1971-1972 organiseerde. In het voorwoord van de eerste catalogus die bij de 
tentoonstellingenreeks verscheen, wordt een algemene inleiding gegeven op de werkzaamheden 
van de werkroep en wordt aangegeven dat de invulling van de rest van het programma op dat 
moment nog niet helemaal duidelijk was. Ook wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het voor de 
studenten, naast het opdoen van praktische ervaring, nog belangrijker is om een ‘[…] grotere 
intense belangstelling voor de hedendaagse beeldende kunst bij het publiek te wekken dan nu in 
de stad Utrecht en de regio bestaat’.57 Uit deze frase wordt duidelijk dat de organisatoren van deze 
tentoonstellingen wel degelijk een leemte zagen in het tentoonstellingsaanbod over hedendaagse 
kunst. Hoewel de Utrechtse Kring aangaf die hedendaagse ontwikkelingen te willen laten zien, zou 
nu blijken dat de werkgroep nog wat stappen verder zou gaan.58 Het tentoonstellingsprogramma 
dat door de werkgroep ontwikkelde was gebaseerd op de volgende criteria: 
- De tentoonstellingen moesten zoveel mogelijk onderlinge samenhang vertonen en niet de 
activiteiten van andere kunstinstellingen in Utrecht overlappen.
- Het hoofdaccent moest liggen op de meeste recente ontwikkelingen in de beeldende kunst die 
nog niet in Utrecht en vaak ook niet elders in Utrecht getoond waren. 

Dit leidde tot drie series. De eerste serie was gericht op conceptuele kunst, bestaande uit drie 
tentoonstellingen: ‘Taal-kunst, een faset van konseptuele kunst’, ‘Konseptuele kunst uit twee 
partikuliere kollekties’ en ‘Stanley Brouwn’. In de tweede serie was abstracte schilderkunst het 
hoofdonderwerp. Hierbij werd ingegaan op de relatie tussen schilderkunst en de ruimte waarin 
deze zich bevindt, wat resulteerde in twee eenmanstentoonstellingen: ‘Palermo’ en ‘Keith Milow’. 
In de derde serie werd het belang van de organisatoren van tentoonstellingen en manifestaties 
aan de orde gesteld en draaide het om de activiteiten van Johannes Cladders, directeur van 
het Städtisches Museum in Mönchengladbach (tentoonstelling: ‘Mönchengladbach in Utrecht’)  
en Gerry Schum, eigenaar van de Fernsehgalerie in Düsseldorf (tentoonstelling: ‘Beeldende 
kunstenaars en televisie: de activiteiten van Gerry Schum’). De tentoonstelling ‘Ger van Elk’ was 
een losse tentoonstelling in het geheel.

Sommige studenten in de werkgroep hadden een vaste taak. Henk van de Schoor was destijds 
studentassistent van Carel Blotkamp en verzorgde de publiciteit en de financiële afhandeling 
van de tentoonstellingen. Evert van Straaten was al enige tijd studentassistent van Frans Haks 
en had in die hoedanigheid de collectie hedendaagse kunstboeken in de bibliotheek helpen 
groeien. Van Straaten en Jan Zumbrink, zevendejaars, namen vaak de vertaling van teksten 
op zich. De organisatie van de tentoonstellingen deden de studenten zelf. De Utrechtse Kring 
faciliteerde de ruimte en een budget. Per tentoonstelling werden een of twee studenten als 
hoofdverantwoordelijke aangemerkt. De organisatie namen zij zelf voor hun rekening en vaak 
zaten zij zelf ook als suppoost bij de tentoonstelling (tegen vergoeding, verstrekt door de Utrechtse 
Kring). “De werkgroep stelde zich ten doel niet zomaar wat kunst te programmeren maar vooral 

57) P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat.  P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat. Ger van Elk, Utrecht (Neudeflat) 1971, geen paginanummering 

58) Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op ‘Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudefl at’, Utrecht 1971 van  Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op ‘Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat’, Utrecht 1971 van 
Frans Haks en Carel Blotkamp, interviews met Carel Blotkamp, Evert van Straaten, Jeroen Grosfeld en Rob Dettingmeijer. 
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ook aan de toelichting en verantwoording voor het publiek veel aandacht te besteden. We wilden 
bewijzen dat daarmee de hedendaagse kunst van veel van zijn schijnbare ontoegankelijkheid kon 
worden ontdaan. Behalve de teksten in de catalogus dienden daarvoor in de tentoonstellingen 
aanvullende middelen zoals een diaprogramma (cassettebandje met een sledeprojector) en de 
organisatoren werden tijdens openingstijden geacht zelf in de galerie aanwezig te zijn en het 
publiek zo mogelijk actief te benaderen met tekst en uitleg. En trouwens ook de koffieautomaat 
schoon te houden. Het was deels ook heel basaal. Carel Blotkamp zag er op toe dat je de 
galerie op tijd opende en dat was in een studentenweekend soms wel eens een probleem. Dus 
naast nieuwe zaken tonen was er vooral ook het streven om als kunsthistorici ook vernieuwend 
en explicatief te opereren”, aldus Jeroen Grosfeld.59 De tentoonstellingsruimte in de Neudeflat 
vormde hierbij het decor en staat bij de meeste deelnemers van de werkgroep nu nog in het 
geheugen gegrift. Grosfeld zegt hierover: “[...] het uitzicht was mooi en dat hielp als je je uurtjes in 
eenzaamheid diende door te komen daar boven”.60

  Afbeelding 6 - Titelblad van catalogus ‘Ger van Elk’. Deze vormgeving werd voor alle catalogi gehandhaafd.

De vormgeving van de catalogus en affiches werd gedaan door Carel Blotkamp zelf. De vorm 
was altijd oblong, de tekst getypt in twee kolommen en de titelpagina en de laatste pagina waren 
voorzien van twee vierkanten. Op de titelpagina stond de titel van de tentoonstelling altijd in een 
van deze vierkanten. De teksten werden door de studenten op elektrische schrijfmachines van 
het Sonologisch Instituut getypt. Henk van de Schoor, verantwoordelijk voor de PR, herinnert 
zich nog wel hoe de productie van de affiches en catalogi in zijn werk ging: “De persberichten 
voor de tentoonstellingen haalde ik op bij Carel thuis en bracht ik vervolgens naar de redacties 
van het Utrechts Nieuwsblad en het Nieuw Utrechtsch Dagblad. De teksten van de catalogi 
bracht ik naar de drukkerij van de Universiteit waar ze werden gedrukt”. Er werd een adreslijst 
aangelegd waar uitnodigingen voor openingen en persberichten naar werden verstuurd. De lijst 
bevat de adressen van onder andere het Centraal Museum, galerie Art & Project in Amsterdam, 
het Aartsbisschoppelijk Museum, Jan Juffermans, Genootschap Kunstliefde, Wouter Kotte 
(Hedendaagse Kunst Utrecht) en de redacties van Uit in Utrecht, NRC Handelsblad, De Volkskrant, 

59) E-mail van Jeroen Grosfeld aan de auteur, op. cit. (n. 54)  E-mail van Jeroen Grosfeld aan de auteur, op. cit. (n. 54) 

60) Ibid.  Ibid. 
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De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en Elsevier.61 Ook werd geprobeerd om jongeren te 
interesseren voor de tentoonstellingen door groepsbezoeken aan te bieden met rondleidingen 
en werden er discussieavonden georganiseerd. Dit was tevens en manier om een constant 
aantal bezoekers voor de tentoonstellingen kon worden gegenereerd. De Utrechtse Kring had 
in de jaren daarvoor al te maken gehad met steeds dalende bezoekersaantallen (ook voor de 
muziekavonden). De oorzaak hiervan werd deels gezocht in de onbereikbaarheid van ‘N9’ doordat 
de ruimte zich in een kantoorflat bevond, een niet zo voor de hand liggende plek. Een andere 
reden werd door de Utrechtse Kring gezocht in de directe nabijheid van Amsterdam.

In dit deel worden de betreffende tentoonstellingen nader belicht, vaak voorzien van commentaar 
van de betrokken studenten. Aan de hand van recensies in kranten en tijdschriften wordt ook de 
receptie van deze tentoonstellingen door pers en publiek in beeld gebracht. Hoe werden deze 
tentoonstellingen ontvangen? Hoe kijken de betrokkenen op deze periode terug? Hiertoe wordt 
eerst een overzicht gegeven van alle tentoonstellingen met daarop volgend een analyse van de 
persaandacht die er voor de tentoonstellingen was. 

61) Map ‘Utrechtse Kring 1971/72, ‘Algemeen’, Uit persoonlijk bezit van Carel Blotkamp Map ‘Utrechtse Kring 1971/72, ‘Algemeen’, Uit persoonlijk bezit van Carel Blotkamp
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Hedendaagse kunst in de Neudeflat

Ger van Elk, 5-26 september 1971 
Dagmar Stiebral en Peter Porcal
Aantal bezoekers: 285

Met de tentoonstelling van Ger van Elk werd de aftrap gegeven voor de reeks tentoonstellingen die 
de werkgroep zou organiseren.62 Dit gebeurde in nauwe samenwerking met galerie Art & Project 
in Amsterdam, de vertegenwoordiger van Ger van Elk.63 De keuze voor Ger van Elk berustte op 
een al oudere afspraak, zo staat te lezen in ‘Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat’, 
waarmee wordt verwezen naar een contact dat Carel Blotkamp al in 1970 had met Ger van Elk 
over het tonen van een aantal van zijn films bij de Utrechtse Kring.64 De organisatie lag in handen 
van studenten Peter Porcal en Dagmar Stiebral, destijds vierdejaars studenten. In het verslag dat 
beiden na afloop van de tentoonstelling hebben gemaakt wordt geëvalueerd hoe de organisatie 
verliep en tegen welke problemen ze in hun onervarenheid aanliepen. 

 Afbeelding 7 - ‘The co-founder of the word o.k., Hollywood (1971). Tentoonstelling ‘Ger van Elk’.

62) Ger van Elk (1941) begon zijn carri�re in de jaren zestig, en pleitte samen met Wim T. Schippers en Bob Wesdorp door  Ger van Elk (1941) begon zijn carri�re in de jaren zestig, en pleitte samen met Wim T. Schippers en Bob Wesdorp door 
middel van het zogenoemde A-dynamische manifest voor de vervaardiging van kunstwerken waarin op geen enkele manier 
de persoonlijke expressie van de kunstenaar geopenbaard wordt. Van Elk maakt in zijn werk gebruik van verschillende 
media. De reflectie op de kunstgeschiedenis speelt in zijn werk een belangrijke rol. 

63) Geert van  Beijeren en Adriaan van Ravesteijn begonnen in 1968 hun galerie Art & Project  en organiseerden in de  Geert van  Beijeren en Adriaan van Ravesteijn begonnen in 1968 hun galerie Art & Project  en organiseerden in de 
jaren zeventig en tachtig tentoonstellingen met werk van conceptuele kunstenaars als Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, 
Jan Dibbets en Stanley Brouwn. Het Art & Project bulletin werd uitgegeven en gratis verspreid sinds 1968 . Frans Haks 
verzamelde de bulletins voor de Kunsthistorische bibliotheek en kocht via Art & Project publicaties aan van kunstenaars die 
zij vertegenwoordigden of waar zij exposities van hielden, zoals Ger van Elk. 

64) Een advies van Jan Juffermans doorkruiste dat van Blotkamp toen de Utrechtse Kring er  in 1970 voor koos om een  Een advies van Jan Juffermans doorkruiste dat van Blotkamp toen de Utrechtse Kring er  in 1970 voor koos om een 
voorstel van Juffermans aan te nemen, zonder dit met adviseur Carel Blotkamp te bespreken. Blotkamp was al eerder in 
overleg getreden met Van Elk en Art & Project. Zie: brief van F. de Vries aan C. Blotkamp en bestuur Utrechtse Kring d.d. 
31 juli 1970, brief van C. Blotkamp aan F. de Vries en bestuur Utrechtse Kring d.d. 17 augustus 1970, bron: map ‘Utrechtse 
Kring 1971/72’, ‘correspondentie’, op. cit. (41).
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De samenwerking met de Utrechtse Kring verliep niet helemaal goed, zo blijkt uit het verslag. Het 
was de bedoeling dat de studenten die de tentoonstellingen organiseerden zelf als suppoost en 
rondleider aanwezig zouden zijn, maar de Utrechtse Kring had twee van haar eigen medewerkers 
op deze post gezet; een extra aanslag op het, toch al niet zo ruime, budget. 65 

Met deze tentoonstelling, die 285 bezoekers trok, werd gepoogd om het publiek een vorm van 
kunst te laten zien die niet in de traditionele categorieën kon worden ondergebracht, zoals 
schilderkunst of beeldhouwkunst. Van Elk maakte zelf de keuze voor de op de tentoonstelling 
getoonde werken en was nauw betrokken bij de installatie ervan. Galerie Art & Project leverde 
de werken en zorgde samen met Ger van Elk voor het transport. Het was nog niet zo eenvoudig 
om de twee filmprojecties, ‘The fluttering pennon’ (1969) en ‘Paul Klee um den fisch 1926’ 
(1970) zodanig op te stellen dat er bij de projectie geen hinder werd ondervonden van het 
vele licht, aangezien de ruimte aan bijna alle kanten uit ramen bestond. Door midden in de 
tentoonstellingsruimte met schotten een aparte ruimte te creëren en de ramen met luxaflex te 
verduisteren werd dit opgelost. Om de foto’s van Van Elk te belichten werden spots gebruikt. Bij de 
tentoonstelling verscheen een catalogus met een inleiding op de tentoonstelling van Peter Porcal, 
waarin hij de werken van Van Elk probeert te verduidelijken. Hierin benadrukt hij dat er in dit geval 
sprake is van een kunstvorm die alleen kan worden ervaren wanneer de toeschouwer lichamelijk 
aanwezig is en dat het hier gaat om ‘reflectie’ zonder welke de toeschouwer het werk niet zou 
kunnen begrijpen.66 In de catalogus is verder opgenomen een afbeelding van het werk “The co-
founder of te word O.K.”, een overzicht van de getoonde werken in N9, een korte biografie van de 
kunstenaar inclusief door hem gepubliceerde teksten, foto’s, objecten en films, een literatuurlijst en 
een overzicht van alle tentoonstellingen waar Van Elk exposeerde tot dan toe. 

65) De totale kosten van de tentoonstelling kwamen uiteindelijk neer op fl . 710,90. bron: map ‘Utrechtse Kring 1971/72’,  De totale kosten van de tentoonstelling kwamen uiteindelijk neer op fl. 710,90. bron: map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, 
‘financiën’, op. cit. (n. 65).

66) P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat.  P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat. Ger van Elk, Utrecht (Neudeflat) 1971, geen paginanummers
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Palermo, 3-24 oktober 1971
Jan Zumbrink
Aantal bezoekers: 177

Voor de tentoonstelling van het werk van Palermo werd de kunstenaar naar Utrecht gehaald om 
ter plekke, in de ruimte van de Neudeflat een nieuw werk te maken.67 Palermo werd door Carel 
Blotkamp uitgenodigd om mee te doen aan de tentoonstellingenreeks omdat het werk van de 
kunstenaar goed paste in de serie waarin de schilderkunst in verhouding tot de ruimte centraal 
stond. Het contact met Palermo was tot stand gekomen via Blotkamps contact met de Duitse 
kunstenaar Knoebel, die in het seizoen 1970 – 1971 een tentoonstelling had bij de Utrechtse 
Kring.68 Palermo verbleef een week in Utrecht. De catalogus begint met een inleiding op Palermo’s 
werk door Jan Zumbrink, waarna een verantwoording volgt voor hetgeen in de catalogus is 
opgenomen. Omdat Palermo tijdens het drukken van de catalogus nog volop bezig was met 
zijn ‘ingreep in de ruimte’, konden in de catalogus nog geen afbeeldingen van het werk worden 
opgenomen. Zumbrink was zevendejaars student en nam de organisatie van de tentoonstelling 
alleen op zich,  iets wat niet zonder problemen verliep. Het duurde even voordat duidelijk werd wat 
Palermo zou gaan doen: “De langdurige overdenkingen bij Palermo (“Ich müss noch überlegen, 
warten Sie doch”) resulteerden in een ingreep in de ruimte die direkt geënt werd op bestaande 
vlakken in deze etage”. 69 Op de schuine muren van ‘N9’ bracht Palermo met krijt een verticale 
zwarte streep aan. 

Afbeelding 8 - ‘Twee getekende zwarte lijnen’ (1971). Tentoonstelling ‘Palermo’.

67) Blinky Palermo (1943 – 1977), schilder,  werd geboren als Peter Schwarze. Nadat hij op jonge leeftijd werd geadopteerd  Blinky Palermo (1943 – 1977), schilder,  werd geboren als Peter Schwarze. Nadat hij op jonge leeftijd werd geadopteerd 
kreeg hij de achternaam van zijn adoptieouders: Heisterkamp. Hij studeerde aan de kunstacademie van Düsseldorf onder 
Joseph Beuys. Vanaf 1964 neemt hij het pseudoniem Blinky Palermo aan. Hij maakte aanvankelijk tweedimensionaal werk, 
maar verschoof zijn werkterrein door binnenruimten te accentueren. Zijn werk wordt gekenmerkt door het gebruik van 
geometrische structuren. 

68) Zie ook: J.J (Jan Juffermans), ‘Lichtprojekties in Neudefl at’,  Zie ook: J.J (Jan Juffermans), ‘Lichtprojekties in Neudeflat’, Uit in Utrecht, nr. 46, 12 november 1970

69) J. Zumbrink,  J. Zumbrink, Verslag tentoonstelling Palermo, ongedateerd, uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72, ‘verslagen’, uit persoonlijk 
bezit van C. Blotkamp. 
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In de smalle ruimtes tussen de verwarmingen van de ramen maakte hij met witte verf drie witte 
vlakken. Volgens Palermo was zijn werk het best waarneembaar bij natuurlijk licht; de luxaflex 
en de gordijnen bleven dan ook open. Een diaprojectie werd in het halletje voor de ingang van 
N9 getoond. Het lijkt alsof het verslag na afloop van de hele reeks tentoonstellingen geschreven 
is, omdat Zumbrink een vergelijking maakt met de latere tentoonstellingen ‘Stanley Brouwn’ (10 
– 30 januari 1972)  en ‘Taal Kunst, een faset van konseptuele kunst’ (1- 28 november 1971) als 
hij het heeft over de betrekkelijke leegte van de ruimte. Met een totaal aantal van 177 bezoekers 
was deze tentoonstelling slechter bezocht dan die van Ger van Elk; het feit dat de geplande 
discussieavond door vermoeidheid van Palermo niet doorging, zal daar zeker aan hebben 
bijgedragen. Het werk van Palermo bleek echter voor velen toch (nog) niet zo toegankelijk, en later 
zou blijken dat ook de studenten uit de werkgroep het spoor niet altijd helemaal konden volgen. 
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Taal-kunst. Een faset van konseptuele kunst, 1-28 november 1971
Jeroen Grosfeld en Evert van Straaten 
Aantal bezoekers: 220

Deze tentoonstelling was de eerste in de serie die zich geheel richtte op de conceptuele kunst. 
Voor deze expositie werd gekozen om kunst te tonen die zich bijna volledig binnen de kunsttheorie 
afspeelde en de tentoonstelling bestond daarom uit een grote leestafel waarop boeken en een 
map met losse publicaties werd uitgestald van Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, Robert Barry 
en de kunstenaarsformatie Art – Language. Hiervoor werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
collectie kunstboeken die Frans Haks had aangelegd en er werd wederom samengewerkt met Art 
& Project, die een deel van de aldaar ter inzage neergelegde exemplaren aanleverde. Ook werd 
er een diaserie samengesteld waar Evert van Straaten het commentaar voor op de geluidsband bij 
schreef. Voor Jeroen Grosfeld, medeorganisator, was de tentoonstelling een ware leerschool: “De 
samenwerking met Evert van Straaten bestond voor mij vooral uit het volgen van de bezigheden 
van Evert. Hij was alleszins bereid mij inhoudelijk te betrekken bij wat hij deed. Het was vooral een 
kwestie van allerlei boekjes neerleggen. Lawrence Weiner, Joseph Kosuth waren de belangrijkste 
namen. Dat was in mijn herinnering overwegend de tentoonstelling.”70  Evert van Straaten was 
vijfdejaars toen hij aan deze werkgroep deelnam en student-assistent van Frans Haks; in datzelfde 
jaar maakte hij ook deel uit van de werkgroep ‘Toeval’ binnen het Studium Generale programma 
van de U.U..71 Van Straaten vindt dat de werkgroepen erg leerzaam zijn geweest:”Het werd heel 
erg gestimuleerd om allemaal dingen te gaan doen. Hier hebben we allemaal kunnen ruiken 
aan het tentoonstellingsvak. Interactie was erg belangrijk en je moest leren kritiek te dulden van 
elkaar”.72 

Afbeelding 9 - Tentoonstelling ‘Taal-kunst, een faset van konseptuele kunst’.

70) E-mail Jeroen Grosfeld, op. cit. (n. 54) E-mail Jeroen Grosfeld, op. cit. (n. 54)

71) Zie: M. Duursma e.a., tent. cat. Toeval. Studium Generale 1972, �ijksuniversiteit Utrecht, Commissie Vormingswerk,  Zie: M. Duursma e.a., tent. cat. Toeval. Studium Generale 1972, �ijksuniversiteit Utrecht, Commissie Vormingswerk, 
Utrecht (Catharijne-Convent) 1972. 

72) Gesprek met Evert van Straaten d.d. 13 februari 2008. Gesprek met Evert van Straaten d.d. 13 februari 2008.
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De samenstelling van de catalogus nam hij als ouderejaarsstudent voor zijn rekening. Hierin is 
weinig te zien, aangezien de tentoonstelling een reeks publicaties betreft: het bevat een overzicht 
van de getoonde teksten per kunstenaar en een algemene bibliografie die voor de tentoonstelling 
is geraadpleegd. De tentoonstelling trok 226 bezoekers en riep volgens beide organisatoren 
vaak vragen op bij het publiek. De hieruit voortvloeiende discussies concentreerden zich rond de 
vragen ‘wat is kunst?” en “als dit kunst is, wat is dan het verschil met literatuur?”. In het zeer korte 
verslag van de tentoonstelling wordt dan ook de suggestie gedaan om voortaan, voordat een 
tentoonstelling wordt samengesteld, vast te stellen voor wie de tentoonstellingen gemaakt worden. 
“Ze maken en van tevoren weten dat slechts een klein aantal mensen ze zullen waarderen wordt 
door velen (ik bedoel ook binnen de groep) nog steeds gezien als elitair. Een diepgaande diskussie 
hierover is dringend gewenst, ook ten aanzien van eventuele ‘aanvallen’ van buitenaf”. 73 Met 
‘aanvallen van buitenaf’ werd naast de reacties van bezoekers zeker ook gedoeld op de reacties 
uit de pers, al was er voor ‘Taal kunst’ helemaal geen persaandacht geweest. Dat ook de studenten 
zelf soms inderdaad ook moeite hadden te begrijpen waar ze mee precies mee bezig waren, zou in 
het vervolg van de tentoonstellingenreeks vaker gaan blijken. 

73) E. van Straaten en J. Grosfeld, Verslag tentoonstelling E. van Straaten en J. Grosfeld, Verslag tentoonstelling ‘Taalkunst. Een faset van konseptuele kunst’, uit map ‘Utrechtse 
Kring 1971/72’ op. cit. (n. 69).
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Mönchengladbach in Utrecht, 5 december 1971 – 2 januari 1972     
Henk van de Schoor
Aantal bezoekers: 287

Het concept van deze tentoonstelling werd voor een groot deel bepaald door Johannes Cladders 
zelf, zo beschreef organisator Henk van de Schoor in het eindverslag.74 Het contact met Johannes 
Cladders was in de zomer van 1971 al gelegd door Frans Haks en Evert van Straaten, getuige 
een brief van Cladders geadresseerd aan Haks en Van Straaten d.d. 2 juni 1971. In deze brief 
gaat hij akkoord met een voorstel om een tentoonstelling te maken in N9.75 Cladders baseerde 
zijn verzamelbeleid op een viertal ‘stromingen’: de Amerikaanse Pop-Art (Lichtenstein, Warhol), 
Nouveaux Réalistes (Arman, Raysse, Tinguely), Zeroïsten (Fontana, Klein, Manzoni, Piene) en 
werk van Beuys en Heerich.76 Het oorspronkelijke plan van de werkgroep was om een aantal 
sleutelwerken te tonen die het verzamelbeleid van Cladders vertegenwoordigden, maar Cladders 
zag juist graag dat in de tentoonstelling zijn eigen activiteiten en kunstopvattingen werden 
verduidelijkt. Hiervoor wilde hij graag een aantal kunstwerken uit de tentoonstelling ‘Zeit öhne 
zeit’ die in oktober en november 1969 had plaatsgevonden, in bruikleen geven om  daarmee een 
museumzaal in te richten in ‘N9’.77 

Afbeelding 10 - v.l.n.r.: ‘Naakte vrouwenfiguur’ -Lehmbruck (1910), diaprojectie, ‘Sculpture 69’ - Donald Judd (1969), 
‘Helena’ - Von Stuck (1900). Tentoonstelling ‘Mönchengladbach in Utrecht’.

74) H. van de Schoor, Verslag tentoonstelling ‘ H. van de Schoor, Verslag tentoonstelling ‘Mönchengladbach in Utrecht’,ongedateerd. Uit map ‘Utrechtse Kring 
1971/72’, op. cit. (n. 69).

75) Brief van Johannes Cladders aan Frans Haks en Evert van Straaten d.d. 2 juni 1971. Uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72’,  Brief van Johannes Cladders aan Frans Haks en Evert van Straaten d.d. 2 juni 1971. Uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, 
documentatie ‘Mönchengladbach’, uit persoonlijk bezit van C. Blotkamp.

76) H. van de Schoor, op. cit. (n. 74) H. van de Schoor, op. cit. (n. 74)

77) Johannes Cladders (geb. 1924) was van 1965 – 1985 directeur van het museum, thans St�dtisches Museum  Johannes Cladders (geb. 1924) was van 1965 – 1985 directeur van het museum, thans St�dtisches Museum 
Abteiberg Mönchengladbach geheten. Hij zette het museum op de kaart met zijn avant-gardistische tentoonstellingen en 
verzamelbeleid. 
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In deze tentoonstelling ging het om de confrontatie van kunstwerken uit tegenovergestelde 
kunsthistorische perioden. Henk van de Schoor was verantwoordelijk voor de tentoonstelling: 
“In overleg met Cladders werd een gedeelte van de werken die hij op zijn tentoonstelling had 
staan naar Utrecht vervoerd, ik weet nog heel goed dat ik zelf meeging met de verhuiswagen. 
Waar het Cladders om ging was het tonen van tijdloze kunst. Door kunstwerken uit de oudheid 
naast hedendaagse kunst te laten zien wilde hij de samenhang tussen de twee aantonen; 
de wisselwerking tussen oude en nieuwe kunst”.78 Het resultaat was een minitentoonstelling, 
samengesteld uit de werken die Cladders afstond en begeleidend fotomateriaal. Ook werden er, 
met twee diacarrousels dia’s vertoond tussen de kunstwerken in om daarmee de a-chronologische 
confrontatie die Cladders met de tentoonstelling voor ogen had, te vergroten. De dia’s werden 
willekeurig gekozen uit de diaverzameling van het K.H.I.. Met ‘Zeit ohne Zeit’ wilde Johannes 
Cladders laten zien dat de uitstraling van een kunstwerk voortdurend verandert door de 
confrontatie met andere kunstwerken, waardoor het kunstwerk zichzelf interpreteert.79 De 
werkgroep kreeg de beschikking over ‘Helena’ (omstreeks 1900) van Franz von Stuck, ‘Tronende 
Maria met kind’ (romaans, hout), ‘Staande Maria met kind’ (ongeveer 1350), ‘Naakte vrouwenfiguur 
van Lehmbruck’ (1910) en ‘Sculpture 69’ van Donald Judd (1969). Henk van de Schoor kreeg 
met de organisatie van ‘Mönchengladbach’ de verantwoordelijkheid over een omvangrijk project; 
de werken moesten vanuit Mönchengladbach worden overgebracht naar Utrecht en vice versa. 
Het opstellen van deze werken in de tentoonstellingsruimte gebeurde in samenspraak met 
Cladders, die daarvoor een paar dagen in Utrecht verbleef. In totaal trok de tentoonstelling 287 
bezoekers. ‘Mönchengladbach’ was de vierde tentoonstelling van de werkgroep en in vergelijking 
met voorgaande tentoonstellingen de meest prestigieuze. In de werkgroep bestond echter toch 
nog steeds twijfel over de zin van de tentoonstellingen, zo blijkt uit het eindverslag van Van de 
Schoor. Hij beklaagt zich er in het verslag over dat al het werk kwam op de schouders van de 
organisator neerkwam en dat de rest van de groep te weinig inhoudelijke feedback kan geven 
op groepsbijeenkomsten. De rol van tentoonstellingsorganisator, zo zegt hij, zou meer die van 
coördinator  moeten zijn, en iedereen van de werkgroep moet zich in het onderwerp hebben 
verdiept. Echt sprake van een coherente groep was er dus (nog) niet.

78) Telefoongesprek met Henk van de Schoor, d.d. 25 januari 2008 Telefoongesprek met Henk van de Schoor, d.d. 25 januari 2008

79) H. van de Schoor, tent. cat.  H. van de Schoor, tent. cat. Mönchengladbach in Utrecht, Utrecht  (Neudeflat) 1971
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Stanley Brouwn, 10-30 januari 1972        
Rob Dettingmeijer (organisatie), Jan Zumbrink (hulp bij voorbereiding), Evert van Straaten 
(publicatie en distributie van de publicatie)
Aantal bezoekers: 220

Kort voor deze tentoonstelling (4 januari 1972) schreef Frans Haks een brief aan alle leden van de 
werkgroep waarin hij orde op zaken wilde stellen. Vanaf nu moesten alle groepsleden bij iedere 
opening aanwezig zijn en werd er na iedere tentoonstelling een evaluerende bespreking gehouden; 
het is duidelijk dat grotere betrokkenheid van de werkgroep gewenst was. Misschien zou het nu, bij 
de tentoonstelling van Stanley Brouwn, dan beter gaan. De voorbereidingen hiervan hadden nogal 
wat voeten in de aarde. Op verzoek van de kunstenaar werd er geen catalogus uitgegeven, maar 
bestond de tentoonstelling uit bladzijden van zijn volgende werk, de publicatie 1 step – 100000 
steps. Deze publicatie was in feite de tentoonstelling, en werd gefinancierd door galerie Art & 
Project en uit het budget dat de Utrechtse Kring voor de tentoonstelling had uitgetrokken. Rob 
Dettingmeijer, eerstejaarsstudent en organisator van de tentoonstelling, zette vanaf het begin zijn 
vraagtekens bij dit project: als er geen sprake was van enige verduidelijking van Brouwn’s werk in 
de vorm van een catalogus, hoe moest het publiek dit dan begrijpen? In de tentoonstellingsruimte 
werden zes smalle tafels achterelkaar geplaatst waarop onder glasplaatjes 42 vellen papier waren 
neergelegd: fotokopieën van de eerste 42 pagina’s uit het nog te publiceren boek.  Op deze 
pagina’s stond het totaal aantal stappen die Brouwn op 4 januari 1972 had gezet (15026 stappen). 
“[...] Stanley Brouwn die had gewoon z’n eigen manier, die wilde gewoon dat boek doen [...] Er 
was ook wel wat paniek. We hadden alle blaadjes achter elkaar heen gelegd met glasplaatjes 
erop, maar die sloten niet precies mooi aan. Hebben we drie dagen voor de opening opnieuw 
alle glasplaatjes moeten snijden, wat een hele hoop gedoe was en veel geld kostte”, aldus Rob 
Dettingmeijer.80 De publicatie was ten tijde van de tentoonstelling nog niet klaar, maar bezoekers 
konden al wel een bestelling plaatsen. De distributie ervan zou Evert van Straaten verzorgen. 

Afbeelding 11 - Tentoonstelling ‘Stanley Brouwn’.

80) Gesprek met Rob Dettingmeijer d.d. 26 november 2007 Gesprek met Rob Dettingmeijer d.d. 26 november 2007
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Hoewel de meeste bezoekers na enige uitleg wel begrip toonden en soms waardering voor de 
zienswijze van de kunstenaar konden opbrengen, dacht dhr. F. Ullman, lid van het Utrechtse Kring 
bestuur, daar echter heel anders over. 

Op 28 januari 1972 stuurde hij Carel Blotkamp een brief waarin hij zijn ongenoegen over de 
tentoonstelling ‘Stanley Brouwn’ uit: “Zoals ik u gisteren reeds telefonisch heb gezegd, is het 
bestuur van de Utrechtse Kring niet tevreden met de wijze, waarop de groep studenten van het 
Kunsthistorisch Instituut zich gekweten heeft van de hem opgedragen taak, de exposities van 
de Kring in de Neudeflat te verzorgen.  Deze opmerking heeft vooral betrekking op de laatste 
tentoonstelling, die van Stanley Brouwn, [...] Wat ook de basis van deze “konseptuele” kunst mag 
zijn, er mag toch verwacht worden, dat achtergronden en een voorafgaande denkwijze, zo er deze 
mocht zijn, in beeld gebracht worden, en dat de tentoonstelling een visueel karakter heeft en niet 
alleen maar bestaat uit niet-waarneembare overwegingen. [...] Voor een tentoonstelling als die 
welke voor Stanley Brouwn is gemaakt, is het bestuur niet bereid verdere middelen uit te trekken 
of een salaris voor de explikatie te betalen”. Daarbij wees hij ook op de negatieve persaandacht 
die de tentoonstelling ten deel viel in het Utrechtsch Nieuwsblad; dit was geen goede reclame 
voor de Utrechtse Kring, die in de afgelopen jaren toch al te kampen had met teruglopende 
bezoekersaantallen. Vanaf nu zou Carel Blotkamp eerst moeten overleggen met Ullman alvorens 
een tentoonstelling kon worden geïnitieerd.81 Een tegenreactie van de werkgroep op de recensie 
en het commentaar van dhr. Ullman verscheen in de vorm van een ingezonden brief aan het 
Utrechtsch Nieuwsblad die werd geplaatst en behandeld in een artikel door recensent Hans van 
Straten.82 De kwestie was hiermee nog niet afgedaan. Nu de Utrechtse Kring dreigde de financiële 
middelen in te trekken, konden er moeilijkheden ontstaan voor de publicatie 1 step – 100000 
steps. Voordat tot het drukken van de publicatie zou worden overgegaan, wilde dhr. Ullman een 
indicatie van het aantal te verkopen exemplaren.83  Uiteindelijk kon verspreiding van de publicatie 
in juni 1972 toch starten. Dettingmeijer lijkt er na de organisatie van deze tentoonstelling zijn 
buik van vol te hebben. De tentoonstellingen en de werkgroep hadden hem niet gebracht wat hij 
verwachtte, noemde het een ‘incrowd’ groepje, en was sceptisch tegenover de manier waarop de 
groep functioneerde: “Mijn verslag over de moeilijkheden werden met gegrinnek ontvangen en 
uitgelegd als lichtgeraaktheid van mijn kant. Ik was dan ook met stomheid geslagen (althans even), 
toen ik merkte dat vrijwel niemand van de werkgroep het project zag zitten”.84 Er waren nog drie 
tentoonstellingen te gaan. 

81) Brief van Dhr. Dr F. Ullman aan C. Blotkamp, d.d. 28 januari 1972, uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, op. cit. (n. 41) Brief van Dhr. Dr F. Ullman aan C. Blotkamp, d.d. 28 januari 1972, uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, op. cit. (n. 41)

82) Hans van Straten, ‘De stem op de 9e etage. Problemen van de nieuwste kunstgeschiedenis, of …’,  Hans van Straten, ‘De stem op de 9e etage. Problemen van de nieuwste kunstgeschiedenis, of …’, Utrechtsch 
Nieuwsblad, 12 februari 1972.

83) Brief van dhr. D. Van Uitert (boekhouder van de Utrechtse Kring) aan H. van de Schoor, d.d. 12 juni 1972, brief van dhr.  Brief van dhr. D. Van Uitert (boekhouder van de Utrechtse Kring) aan H. van de Schoor, d.d. 12 juni 1972, brief van dhr. 
D. Van Uitert aan H. van der Schoor, d.d. 24 juni 1972, brief van dhr. D. Van Uitert aan H. van de Schoor, d.d. 28 juni 1972. 
uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72, op. cit. (n. 41)

84) �. Dettingmeijer,  R. Dettingmeijer, Projecten Stanley Brouwn bij de Utrechtse Kring, ongedateerd,  uit persoonlijk bezit van E. van 
Straaten. 
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Keith Milow, 6-28 februari 1972         
Jeroen Grosfeld
Aantal bezoekers: 214

Na Palermo, die met zijn werk een nieuwe vorm van schilderkunst aan de orde stelde door in 
de tentoonstellingsruimte een ingreep te doen, werd nu Keith Milow uitgenodigd.85 Milow was 
een primeur voor Nederland; dit zou de eerste keer zijn dat werk van hem in Nederland zou 
worden getoond. Twee weken voor de opening kwam de kunstenaar naar Utrecht om ter plekke 
een in ruimte ‘N9’ een nieuw werk te realiseren. Tweedejaarsstudent Jeroen Grosfeld was 
verantwoordelijk voor deze tentoonstelling: “Het contact met Keith Milow kwam volgens mij van 
Frans Haks en wat er geregeld werd gebeurde voornamelijk via zijn galerie Nigel Greenwood in 
London. Milow zou in de Neudeflat een werk maken, geïnspireerd door de locatie. Mijn rol was 
hem daarbij te assisteren om materiaal in te kopen, logies te organiseren (geloof ik) en hem waar 
nodig bij te staan in de galerie.”86 Uit het verslag blijkt dat Frans Haks het telefonische contact met 
Milow legde en dat Grosfeld het na akkoord van Milow overnam. “Ikzelf wist niets van Keith Milow 
en zijn werk af en ging bij het aanvaarden van de organisatie af op wat Frans, Evert (van Uitert) en 
Carel zich konden herinneren van wat ze gezien hadden bij Greenwood tijdens een excursie naar 
Londen. Hoe vaag alles ook was, buiten kijf stond dat er van een nieuwe vorm van schilderkunst 
sprake was”.87 Milow leverde een bijdrage aan de catalogus met een statement waarin hij uitlegt 
wat zijn nieuw te maken werk in ‘N9’ zou gaan worden. Het resultaat was een werk op de muur: 
linnenstroken werden in kruisvorm op de muur geplakt, waarop met acrylpasta dikke ribbels 
werden aangebracht. De muur kreeg dezelfde grijs-witte kleur als de acrylpasta. 

Afbeelding 12 - ‘Wall Painting with three spots: red – yellow - blue’ (1972). Tentoonstelling ‘Keith Milow’.

85) Keith Milow (Londen, 1945). Milow’s werk wordt vaak omschreven als een kruising tussen schilder- en beeldhouwkunst. 

86) E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit.(n. 54) E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit.(n. 54)

87) J. Grosfeld,  J. Grosfeld, Verslag tentoonstelling ’Keith Milow’, ongedateerd, uit map ‘Utrechtse Kring 1971/72, op. cit. (n. 69).
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Door de acryl te vernissen werd een optimaal effect verkregen dat nodig was om er rood, geel 
en blauw spotlicht op te laten reflecteren. Met de geometrische kruisvorm en het gebruik van de 
primaire kleuren licht verwees Milow terug naar De Stijlgroep.88 Het werk, genaamd ‘Wall Painting 
with three spots: red – yellow - blue’ was vooral aan einde van de middag goed waar te nemen 
als het bijna donker werd, en werd vergezeld door een diatentoonstelling. Milow was eveneens 
aanwezig op de opening waar, tot blije verbazing van de organisator, 55 bezoekers op af kwamen. 
Grosfeld was zelf suppoost en vond het belangrijk de bezoekers goed te begeleiden juist omdat 
Milow’s werk moeilijk uit te leggen was;” De begeleiding van de tentoonstelling bestond eruit, dat 
iedere bezoeker, in principe apart, bij het geëksposeerde via een diavoorstelling met uitleg van 
vroeger werk inleidde [...] Uiteindelijk was de reactie van de meeste bezoekers, die eerst vaak heel 
teleurgesteld in de lege ruimte stapten, positief”.89 De werkwijze van de werkgroep leek ook te zijn 
verbeterd; Grosfeld spreekt in het eindverslag van een uitstekend verlopen samenwerking.

88) C. Blotkamp en F. Haks,  C. Blotkamp en F. Haks, Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat, Utrecht 1972, geen paginanummering, 
op. cit. (n. 3).

89) J. Grosfeld, op. cit. (n. 87). J. Grosfeld, op. cit. (n. 87).
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Konseptuele Kunst uit twee partikuliere kollekties, 5-26 maart 1972   
Henk van de Schoor en Eveline Grosfeld
Aantal bezoekers: 237

Deze tentoonstelling wordt door de werkgroep gezien als de tweede waarin de conceptuele kunst 
wordt belicht, hoewel de tentoonstelling met het werk van Stanley Brouwn hier toch ook bij lijkt te 
horen. In de eerdere tentoonstelling ‘Taalkunst, een faset van konseptuele kunst’ was geprobeerd 
een definitie van de conceptuele kunst te formuleren. Nu werd aan de hand daarvan een 
tentoonstelling samengesteld uit de collecties van Herman en Henriëtte van Eelen (Amsterdam) en 
Martin en Mia Visser (Bergeijk) met de nadruk op kunstenaars van wie het werk in beide collecties 
voorkwam. Hierbij stond de volgende vraag centraal: ‘Hoe en wat verzamelt een collectioneur van 
een kunstvorm, waarbij het toch principieel om ideeën gaat�” Hiervoor werd met Dhr. H. Visser 
en het echtpaar Van Eelen een interview afgenomen waarin hun motieven voor de door hen 
aangelegde verzameling werden verduidelijkt. Beide interviews werden opgenomen in de catalogus 
en in overleg met de verzamelaars werd een selectie gemaakt van de werken. Het resultaat was 
een tentoonstelling waarin de werken in alfabetische volgorde van de namen van de kunstenaars 
werden getoond; een heldere, zakelijke, maar ook ongebruikelijke opstelling waarvoor geen 
verklaring gegeven wordt. Het echtpaar Van Eelen was ook te gast op de discussiemiddag waar 55 
bezoekers op af kwamen. Met een totaal van 237 bezoekers was de tentoonstelling goed bezocht. 
Door onder andere de transportkosten en doordat het verzekeringsbedrag voor ‘N9’ tijdelijk moest 
worden verhoogd, kwam het uiteindelijke totaalbedrag voor de tentoonstelling fl. 1049,33. Hierdoor 
werd het met ‘Mönchengladbach in Utrecht’ (fl. 1402,76) de duurste tentoonstelling uit de reeks.90 

Afbeelding 13 - Overzichtsfoto tentoonstelling ‘Konseptuele Kunst uit twee partikuliere kollekties’.

90) Map ‘Utrechtse Kring 1971/72, op.cit. (n. 65). Map ‘Utrechtse Kring 1971/72, op.cit. (n. 65).
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Het evaluatieverslag van de tentoonstelling ontbreekt jammer genoeg en ook de herinneringen van 
organisatoren Henk van de Schoor en Eveline Grosfeld zijn vervaagd. Uit bewaarde documentatie 
over de organisatie blijkt wel dat Henk van de Schoor als ouderejaars de voorbereidingen voor het 
transport voor zijn rekening nam.91 In dezelfde maand werd duidelijk dat de Utrechtse Kring met 
ingang van 30 april 1972 niet langer de beschikking zou hebben over de tentoonstellingsruimte. De 
hoge huur, het teruglopende aantal bezoekers en de bijna voltooide bouw van ‘ ’t Hoogt’ waar de 
activiteiten naartoe zouden verhuizen waren redenen voor het Bestuur om de huur van de ruimte 
op te zeggen.92 

91) Zie map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, documentatie ‘Konseptuele kunst uit twee partikuliere kollekties’, uit persoonlijk bezit  Zie map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, documentatie ‘Konseptuele kunst uit twee partikuliere kollekties’, uit persoonlijk bezit 
van C. Blotkamp.

92) Zie jaarverslagen van de Utrechtse Kring: 19 Zie jaarverslagen van de Utrechtse Kring: 19de seizoen (1968/1969), 20e seizoen (1969/1970), 21e seizoen (1970/1971). 
Bron: het Utrechts Archief, bibliotheek, VV 177 vol. 1960/1961 – 1976/1977. Dit betekende ook dat er een verandering 
plaatsvond in het budget. In een brief d.d. 2 maart 1972 van F. Ullman aan F. Haks deelt eerstgenoemde mee dat er nog 
een totaalbedrag van fl. 8900,- besteed kan worden aan de tentoonstellingen. Bron: Map ‘Utrechtse Kring 1971/72, op.cit. 
(n. 41).
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Beeldende kunstenaars en televisie: de aktiviteiten van Gerry Schum, 2-23 april 1972 
Edith Petten en Rob Dettingmeijer
Aantal bezoekers: 284

De werkgroep wilde de reeks graag afsluiten met een tentoonstelling waar meer te zien was en 
waar bezoekers niet direct zouden worden afgeschrikt bij het betreden van een lege ruimte. Of 
het vertonen van twee films uit de Fernsehgalerie van Gerry Schum dan wel zo’n goede keuze 
was, valt in dat opzicht te betwijfelen; de ruimte zou daardoor slechts worden opgevuld door twee 
monitoren. De keuze om de activiteiten van galeriehouder Gerry Schum te tonen sloot aan op 
de tentoonstelling Mönchengladbach in Utrecht, waarin de werk- en zienswijze van Johannes 
Cladders centraal stond. Omdat de voorbereidingen pas erg laat konden beginnen, eind maart, 
hadden de organisatoren enige moeilijkheden alles op tijd te regelen.93 Het idee van de werkgroep 
was om de films ‘Land Art’ en ‘Identifications’ uit zijn galerie in ‘N9’ te tonen en om aan de hand 
daarvan zijn tentoonstellings- en galeriebeleid te verduidelijken. 

Afbeelding 14 - Entree videoinstallaties tentoonstelling ‘Beeldende kunstenaars en televisie: de activiteiten van Gerry 
Schum’. Met onder de vitrine fotomateriaal en uitnodigingskaarten van de Fernsehgalerie.

In de films waren meerdere kunstenaars waar Schum mee werkte vertegenwoordigd. Het 
was de bedoeling dat de films tevoren bekeken konden worden zodat in de catalogus een 
beschrijving kon worden opgenomen, en ook zou een interview met Schum in de catalogus 
verschijnen. Bij aankomst van de studenten in Düsseldorf bleek Schum echter ziek, wat een 
interview onmogelijk maakte, en waren de twee films niet voorhanden, wat het maken van de 
catalogus bemoeilijkte. In ‘Een jaar tentoonstellingen Utrechtse Kring, Neudeflat’ werden daarom 
nog een aantal correcties op de catalogus opgenomen. Voor de vertoning van de films werden 
twee monitors en twee videorecorders in N9 geplaatst, vergezeld door een glazen vitrine waarin 
fotomateriaal en uitnodigingskaarten van Gerry Schum werd uitgestald. In het eindverslag wordt 
niet gesproken over de samenwerking binnen de groep of de reacties van bezoekers.  Vooral de 
ondervonden moeilijkheden bij de organisatie voeren in het verslag de boventoon, zoals de slechte 

93) R. Dettingmeijer en E. Petten, tent.cat.  R. Dettingmeijer en E. Petten, tent.cat. Beeldende kunstenaars en televisie. De aktiviteiten van Gerry Schum, Utrecht  
(Neudeflat) 1972. 
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communicatie met Gerry Schum, de audiovisuele apparatuur die pas op het allerlaatste moment 
kon worden geregeld, de slecht gedrukte uitnodigingen voor de opening en de discussieavond 
en de korte voorbereidingstijd. Deze laatste tentoonstelling in de reeks werd afgesloten met een 
bezoekersaantal van 281 mensen. Het einde van deze tentoonstelling betekende tevens het einde 
van de tentoonstellingen van de Utrechtse Kring.94 

94) Op 1 mei 1972 vertrok de Utrechtse Kring uit ‘N9’. De tentoonstellingen verdwenen, ook tot grote teleurstelling van de  Op 1 mei 1972 vertrok de Utrechtse Kring uit ‘N9’. De tentoonstellingen verdwenen, ook tot grote teleurstelling van de 
Utrechtse Kring. Alleen de concerten werden voortgezet in het nieuw opgezette Stichting ’t Hoogt, waarbij Frank de Vries in 
het Stichtingsbestuur zat. 
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Publiek en pers over de tentoonstellingen in N9

Zoals blijkt uit de eindverslagen van de studenten waren de tentoonstellingen niet voor 
iedereen een succes. Voor sommigen bleek deelname aan de werkgroep een desillussie (�ob 
Dettingmeijer), terwijl anderen zich juist vol enthousiasme vastbeten in de organisatie van een 
tentoonstelling (Jeroen Grosfeld). Met zo’n drie bezoekers gemiddeld per dag dat de tentoonstelling 
geopend was, is de desillusie ook wel te begrijpen. De werkgroep had juist ook willen proberen 
om de tentoonstellingen zo toegankelijk mogelijk te maken. In de documentatiemap ‘Utrechtse 
Kring, 1971/72’ van Carel Blotkamp vond ik een lijst met scholen en instituten; waarschijnlijk 
met de bedoeling hen actief te benaderen om een bezoek te brengen aan de tentoonstellingen 
in ‘N9’.95 Groepsbezoeken kwamen wel voor, en discussies werden daarbij met hen gevoerd, 
maar zoals Carel Blotkamp zelf zegt was het misschien ook wel idealistisch om te denken dat 
de tentoonstellingen deze groepen zou aanspreken. De tentoonstellingen hadden wel een ‘klein 
ondergronds reputaatietje’, maar echt veel bezoekers daarbuiten trok het niet. Vergeleken met 
de tentoonstellingen van de jaren daarvoor waren de bezoekersaantallen overigens niet eens zo 
heel slecht; het bezoekersaantal lag vanaf 1969 gemiddeld tussen de 200 en 250. Ondanks het 
feit dat het merendeel van het Utrechtse Kring publiek de tentoonstellingen van de werkgroep 
niet kon waarderen, bleef het bezoekersaantal in 1971 – 1972 rond deze aantallen schommelen. 
“Hoewel het bestuur wel graag actuele stromingen wilde laten zien, gingen de activiteiten van onze 
werkgroep voor hen toch wel erg ver. Het publiek van de Utrechtse Kring tentoonstellingen was 
over het algemeen toch van het genre driedelig grijs. Dus misschien pretendeerde de Utrechtse 
Kring wel avant-gardistisch te willen zijn, maar dat waren ze absoluut niet”, aldus Henk van de 
Schoor.96 Een andere oorzaak van de tegenvallende bezoekersaantallen werd door de Utrechtse 
Kring (maar ook door bezoekers en de studenten in de werkgroep) gezocht in de onbereikbaarheid 
van ‘N9’: “Je moest eerst het flatgebouw instappen, dan een lift in, uitstappen, via een trapje door 
een deur, en daar zat dan een meneer of mevrouw een boekje te lezen, en dan sta je daar in die 
ruimte. Dus er waren ook mensen die binnenkwamen, schrokken en meteen weer omdraaiden”.97 
Het grote publiek liep dus nog niet warm voor de activiteiten van de werkgroep, en ook het bestuur 
van de Utrechtse Kring bekeek de activiteiten met argusogen. De pers werkte daarbij ook niet echt 
mee. 

In Een jaar tentoonstellingen, Utrechtse Kring, Neudeflat zijn de meeste berichten die in 
(voornamelijk lokale) kranten en tijdschriften zijn verschenen gebundeld. Frans Haks en Carel 
Blotkamp schrijven hierover: ‘Hoewel alle tentoonstellingen nieuw waren voor Utrecht en sommige 
voor het hele land werd er in de pers weinig aandacht aan besteed, niet alleen landelijk, maar 
vooral ook lokaal. De Utrechtse kranten, in vorige jaren vaak bereid om interviews en uitvoerige 
artikelen te wijden aan de tentoonstellingsactiviteiten van de Utrechtse kring, lieten het bij sommige 
tentoonstellingen volledig afweten en waneer ze wel reageerden waren de recensies nogal 
skeptisch’.98  Een recensie van de tentoonstelling ‘Ger van Elk’  kreeg als titel: ‘Ger van Elk – de 
man die de vis van Paul Klee opat. Zinloosheid als grap in de Neudeflat’: “Wat is nu essentieel, 
het idee of het materiaal waarmee het idee wordt verwezenlijkt?” vraagt kunstrecensent Hans van 

95) Op deze lijst komt bijvoorbeeld voor: Vormingswerk voor  werkende Jongeren, Christelijk Lyceum Utrecht, Gemeentelijk  Op deze lijst komt bijvoorbeeld voor: Vormingswerk voor  werkende Jongeren, Christelijk Lyceum Utrecht, Gemeentelijk 
Atheneum Utrecht, Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. 

96) Telefoongesprek met Henk van de Schoor, op. cit. (n 78).  Telefoongesprek met Henk van de Schoor, op. cit. (n 78). 

97) Gesprek met Rob Dettingmeijer, op. cit. (n. 80).  Gesprek met Rob Dettingmeijer, op. cit. (n. 80). 

98) C. Blotkamp en F. Haks,  C. Blotkamp en F. Haks, Een jaar tentoonstellingen. Utrechtse Kring. Neudeflat, Utrecht 1972, geen paginanummer.
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Straten zich in dit stuk af.99 Met deze recensie leek de toon gezet voor de rest van het seizoen. De 
verhuizing van de Utrechtse Kring naar de Neudeflat had het al moeilijker gemaakt om bezoekers 
te trekken, maar nu de tentoonstellingen zich alleen maar richtten op de ontwikkelingen in de 
hedendaagse kunst werd het nog moeilijker het publiek te bereiken. De recensies die over de 
tentoonstellingen verschenen hielpen daar ook niet erg aan mee. ‘Ger van Elk’ was wat betreft 
bezoekers niet onsuccesvol verlopen, en was in de lijn van tentoonstellingen misschien ook wel 
de meest toegankelijke. De tentoonstelling van Palermo kreeg een recensie in het Utrechtsch 
Nieuwsblad met de titel ‘Palermo in de Neudeflat: wel erg minimaal’.100 Recensent Hans van 
Straten verwijst in het artikel naar een eerdere tentoonstelling in ‘N9’ van Ateliers ’63 waarbij de 
bezoeker bij binnenkomst een lege ruimte aantrof, net als nu bij Palermo. Met de frase: ‘Gelukkig 
zit er aan een tafeltje een vriendelijke meneer, die onmiddellijk bereid is eventuele bezoekers uit de 
nachtmerrie te helpen’, werd een duidelijke toon gezet die de tentoonstellingenreeks in het vervolg 
zou blijven achtervolgen.101   
 
De werkgroep, die zich met enthousiasme op de opdracht had gestort, leek door de pers niet 
serieus te worden genomen. De studenten zelf kijken echter over het algemeen met een goed 
gevoel terug op deze periode, nu veertig jaar geleden. Voor Jeroen Grosfeld is deelname aan 
de werkgroep het begin geweest om zich te gaan richten op het maken van tentoonstellingen 
waarmee hij een brug tussen kunst en publiek wil slaan.102 De tentoonstelling ‘Taal-kunst, een faset 
van konseptuele kunst’ die hij samen met Evert van Straaten organiseerde, kreeg echter geen 
enkele aandacht in de pers. ‘Mönchengladbach in Utrecht’ deed het een maand later niet veel 
beter qua persaandacht, behalve een aantal persberichten in onder andere Trouw en het Utrechts 
Dagblad. Ook in een aantal Duitse kranten werden persberichten opgenomen, maar recensies 
bleven uit. De meeste opschudding werd veroorzaakt door de tentoonstelling ‘Stanley Brouwn’, 
waar na een slechte recensie in het Utrechtsch Nieuwsblad ook het bestuur van de Utrechtse 
Kring vond dat zij in moest grijpen. Op 27 januari 1972 verscheen een recensie in het Utrechtsch 
Nieuwsblad, deze keer van Roger Koppé.103 Over de getoonde papieren met daarop de stappen 
van Brouwn en de aankomende publicatie die de bezoeker alvast kan bestellen zegt hij: “Neen, het 
slijk der aarde wordt niet vergeten: men kan intekenen op een project in boekvorm (1 – 100.000 
steps). Voor een bedrag dat er niet om liegt zal men dan de benijdenswaardige bezitter worden van 
een “boek” waarin de getallen van 1 tot en met 100.000 telkens gevolgd door het woordje “step(s)”, 
voorkomen. Dit als symbool van de door de “auteur”, te voet, afgelegde trajecten. Dit alles heeft 
met het traditionele concept “kunst” niets te maken, allerminst nog met de beeldende vormen 
ervan”. Hij gaat verder: “Men zal beweren dat ’t begrip kunst veranderd, verruimd is. Mogelijk. 
Alles verandert in de wereld. Men zal dan niettemin een andere naam moeten vinden voor het 
traditionele kunstwerk, dat nog altijd de voorliefde van een grote groep niet te verwaarlozen 
redelijke mensen geniet”. Daarbij verwijst hij naar het dadaïsme en surrealisme, volgens hem 
kunstvormen die een positieve invloed hadden op het verdere verloop van literaire en beeldende 
kunstvormen, en nooit de pretentie hadden op de voorgrond te treden. Hij verwijt de nieuwe 
kunst ‘een speciaal soort humor’ te missen. Koppé besluit: ‘Alleen in dit licht kunnen bepaalde 
“experimenten” en “projecten” werkelijk aanvaardbaar zijn: wanneer zij een werkelijke, verrijkende 

99) Hans van Straten, ‘Ger van Elk – de man die de vis van Paul Klee opat. Zinloosheid als grap in de neudefl at’,  Hans van Straten, ‘Ger van Elk – de man die de vis van Paul Klee opat. Zinloosheid als grap in de neudeflat’, 
Utrechtsch Nieuwsblad, 9 september 1971. 

100) Hans van Straten, ‘Palermo in de Neudefl at: wel erg minimaal’,  Hans van Straten, ‘Palermo in de Neudeflat: wel erg minimaal’, Utrechtsch Nieuwsblad, 12 oktober 1971. 

101) Ibid. Ibid.

102) E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit. (n. 54). E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit. (n. 54).

103) Roger Koppé, ‘Honderdduizend steps met Stanley Brouwn’,  Roger Koppé, ‘Honderdduizend steps met Stanley Brouwn’, Utrechtsch Nieuwsblad, 27 januari 1972. 
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invloed uitoefenen. Spijtig genoeg zijn zij ook dikwijls slechts het resultaat van een creatieve 
impotentie, persoonlijke frustraties en algeheel gebrek aan techniek van de “kunstenaar”’.104 
Deze recensie was olie op het vuur, nadat het bestuur van de Utrechtse Kring activiteiten van 
de werkgroep al enige tijd met scepsis had gadegeslagen. Het bestuur dreigde de financiële 
middelen voor de publicatie in te trekken en stelde de werkgroep onder een soort curatele: pas 
na overleg met het bestuur mochten nieuwe projecten worden geïnitieerd. De werkgroep liet het 
er niet bij zitten en stuurde een brief naar de redactie die vervolgens in het Utrechts Nieuwsblad 
geplaatst werd.105 Hierin laakt de werkgroep Koppé’s artikel en verwijt hem zijn eigen smaak 
als een levensgroot obstakel tussen het kunstwerk en de lezer te plaatsen: een merkwaardige 
opvatting van kunstkritiek. Hans van Straten trekt in zijn stuk de conclusie dat de werkgroep de 
exposities voornamelijk maakt voor het genoegen van een kleine academische elite, en dat het 
misschien wel zo is dat juist de confrontatie tussen het publiek en deze kunst een beoogd absurd 
effect moet opleveren. Hij besluit zijn artikel met: ‘De eerste maal dat men op de N9 een lege 
ruimte binnenstapt geeft dat even een schokje – daarna weten we het wel. Dit is trouwens het 
problematische van heel dit tentoonstellingsprogramma: dat we het al heel gauw weten. Wat dit 
betreft is er niet zoveel verschil met Kunstliefde’.106 

Kort na de opening van de tentoonstelling ‘Keith Milow’ verscheen een artikel in Uit in Utrecht  
waarin ook de voorgaande tentoonstellingen van de werkgroep kort worden aangestipt: ‘Blijkbaar 
slaat deze – speciale – moderne kunst nog niet aan bij het kunstliefhebbende Utrechtse publiek. 
Hebben de tentoonstellingen niet voldoende aandacht gekregen? [...] de exposities zijn tamelijk 
uniek, zeker voor Utrecht, dat op het gebied van de modernste stromingen weinig te bieden heeft. 
[...] Daarnaast speelt de geïsoleerde ligging van de galerij een rol. Laten we hopen dat de pogingen 
van de werkgroep om in Utrecht de modernste stromingen in de beeldende kunst toegankelijk 
voor een (breder) publiek te maken, géén onvervulde illusies zullen worden’.107 In een recensie 
van ‘Konseptuele kunst uit twee partikuliere kollekties’ noemt Hans van Straten de conceptuele 
kunst een vorm van cerebrale kunst. Wat “kunst” is geweest vindt men niet in de conceptuele 
kunst terug.108 Omdat over het algemeen alleen de Utrechtse pers sporadisch aandacht besteedde 
aan de activiteiten in de Neudeflat lijkt het erop dat de rest van Nederland helemaal niet van het 
bestaan van ‘N9’ en de tentoonstellingen op de hoogte was. Dit is niet helemaal waar. Vanaf het 
begin stuurde de werkgroep persberichten ook naar onder andere Trouw en de Volkskrant, waarin 
ze ook wel eens werden geplaatst. Van een recensie kwam het alleen nooit. Ook bij de laatste 
tentoonstelling, ‘Gerry Schum’ moest de werkgroep het doen met slechts één recensie waarin de 
bezoeker wordt gewaarschuwd voor de twee films die worden vertoond. Over Gerry Schum staat 
er: ‘Wie zich vóór de hier geplaatste beeldbuizen zet, moet wel over een sympathisante knobbel 
beschikken, wil hij wezenlijk plezier krijgen in het vertoonde. Men houde er rekening mee: deze 
kunstenaars willen aanstoot geven en denkprocessen op gang brengen’.109 De Utrechtse pers wist 
duidelijk niet wat men hier mee aan moest. 

104) Ibid. Ibid.

105) H. van Straaten, ‘Problemen van de Nieuwste Kunstgeschiedenis, of…De stem op de 9de etage’, Utrechts  H. van Straaten, ‘Problemen van de Nieuwste Kunstgeschiedenis, of…De stem op de 9de etage’, Utrechts 
Nieuwsblad, 12 februari 1972

106) Ibid.  Ibid. 

107) Hans Mulder Westerbeek, ‘UK. Tentoonstelling Keith Milow’,  Hans Mulder Westerbeek, ‘UK. Tentoonstelling Keith Milow’, Uit in Utrecht,  nummer 4, 19 februari t/m 5 maart 1971.

108) Hans van Straten, ‘’Konseptuele kunst’, fase in avontuurlijke ontwikkeling. Werk uit twee collecties in Neudefl at 9’,  Hans van Straten, ‘’Konseptuele kunst’, fase in avontuurlijke ontwikkeling. Werk uit twee collecties in Neudeflat 9’, 
Utrechtsch Nieuwsblad, 10 maart 1972. 

109) Anoniem, ‘Utrechtse kring. Beeldende kunstenaars en televisie; de activiteiten van Gerry Schum’,  Anoniem, ‘Utrechtse kring. Beeldende kunstenaars en televisie; de activiteiten van Gerry Schum’, Nieuw Utrechts 
dagblad, 5 april 1972.  
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Conclusie deel 2

Onder de bezielende leiding van Frans Haks en Carel Blotkamp konden Evert van Straaten, 
Dagmar Stiebral, Henk van de Schoor, Jeroen Grosfeld, Edith Petten, Rob Dettingmeijer, Jan 
Zumbrink en Peter Porcal en Eveline Grosfeld op een praktijkgerichte manier met aspecten van 
het vak ‘kunsthistoricus’ kennismaken. Met de tentoonstellingen richtten zij zich op een in Utrecht 
onbelicht aspect van de hedendaagse kunst; anders dan het publiek gewend was. Frans Haks 
en Carel Blotkamp realiseerden met hun werkgroep een reeks tentoonstellingen zoals dat in 
Utrecht op dat moment nog niet eerder was gedaan. Ondanks pogingen van de werkgroep om 
door middel van mondelinge en schriftelijke toelichting de hedendaagse kunst van haar schijnbare 
ontoegankelijkheid te ontdoen, bleek de waardering ervoor nogal gering.110  
Misschien kwam dit wel juist doordat de tentoonstellingen in Utrecht inderdaad vernieuwend waren. 
De Utrechtse Kring had een vaste schare kunstminnend publiek opgebouwd dat bij de term ‘avant-
gardistisch’ aan de schilderijen van Karel Appel dacht. De Utrechtse Kring pretendeerde avant-
gardistisch te zijn, maar in het tentoonstellingsprogramma kwam dit pas voorzichtig tot uiting na de 
aanstelling van Carel Blotkamp als adviseur. De werkgroep ging daarna nog een stapje verder, wat 
misschien net een stapje te ver was voor het Utrechtse Kring publiek. Er moest dus ander publiek 
worden gezocht, wat werd geprobeerd door regionale en landelijke kranten persberichten te sturen 
en door een adressenbestand aan te leggen voor het versturen van uitnodigingen. Sceptische 
recensies in de pers hielpen het ‘vaste’ publiek in ieder geval niet de drempel van ‘N9’ over. Een 
kleine groep bezoekers wist de tentoonstellingen werkelijk te waarderen, maar het merendeel 
bleef weg; het gemiddelde aantal individuele bezoekers kwam nauwelijks uit boven de drie per 
dag. De werkgroep had ook graag meer jongeren en studenten voor de tentoonstellingen willen 
interesseren, en probeerde dit te doen door groepsbezoeken te stimuleren. De vraag is in hoeverre 
het reëel  was dat de tentoonstellingen deze groepen zouden aanspreken. Daarbij kwam dat de 
Utrechtse Kring qua publiek nu niet echt een avant-gardistisch imago had, gezien het vaste publiek 
voornamelijk uit driedelig grijs bestond. 

De tentoonstellingen brachten dus niet een succes in de zin van een grote schare aan publiek, al 
waren de leden van de werkgroep daardoor nog wel eens teleurgesteld. Wat de werkgroep teweeg 
heeft gebracht is dat zij, als eersten op dat moment in Utrecht, het aandurfden om een reeks 
tentoonstellingen te maken waarin de hedendaagse ontwikkelingen in de kunst werden getoond 
en daarmee een verschil maakten in het Utrechtse tentoonstellingsaanbod. Het is misschien 
jammer dat de vooruitstrevende tentoonstellingen in seizoen 1971/1972 op dat moment zo weinig 
waardering hebben gekregen. Wellicht was de Utrechtse kunstliefhebber daar nog niet klaar voor 
en ging die liever naar Hedendaagse Kunst Utrecht, waar meer ‘begrijpelijke’ kunst werd getoond. 
De deelnemers aan de werkgroep kijken achteraf met plezier terug op een periode waarin zij 
hebben kunnen experimenteren en zich hebben kunnen verdiepen in de hedendaagse kunst. 
Carel Blotkamp en Frans Haks zouden ook in de jaren hierna onvermoeibaar doorgaan met het 
leiden van werkgroepen waarin hedendaagse kunst werd behandeld en gaven hiermee de afdeling 
Moderne Kunst steeds meer vorm.111 De Utrechtse Kring leek een mogelijkheid bij uitstek te bieden 
om ook in Utrecht een podium te creëren voor de hedendaagse kunst en hoewel de ontvangst niet 
direct positief was, werd hiermee wel een puntje in de Utrechtse kunstgeschiedenis gemarkeerd. 

110) E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit.(n. 54). E-mail Jeroen Grosfeld, op.cit.(n. 54).

111) Werkgroep ‘Toeval’, Studium Generale programma 13 t/m 17 maart 1972 in Museum Catharijneconvent te Utrecht,   Werkgroep ‘Toeval’, Studium Generale programma 13 t/m 17 maart 1972 in Museum Catharijneconvent te Utrecht,  
werkgroep, ‘Museum in motion�’ Over het museumbeleid van Jean Leering, Van Abbemuseum te Eindhoven (1973), 
werkgroep ‘Beeldende Kunst en Televisie’ (1974), werkgroep ‘Peter Struycken’ met rondreizende tentoonstelling (1975)



46

Eindconclusie

In deze thesis heb ik geprobeerd de tentoonstellingsactiviteiten van een werkgroep aan het 
Kunsthistorisch instituut te plaatsen binnen het Utrechtse kunstklimaat van de vroege jaren 
zeventig. De activiteiten van deze werkgroep hingen nauw samen met de afdeling Moderne Kunst 
die zich op dat moment nog in een fase van ontwikkeling bevond.

In deel 1 werd duidelijk dat de Utrechtse Kring het als haar taak zag om beeldende kunst, 
muziek en literatuur met elkaar te verenigen. Daarbij was van belang dat wat men toonde, van 
‘avantgardistiese aard’ was, zoals directeur Frank de Vries zelf verwoordde.112 In het licht van wat 
er op dat moment in Utrecht aan beeldende kunst werd getoond was dit in zeker opzicht ook zo. 
Vanaf de oprichting begin jaren vijftig had de Kring een vast publiek aan zich gebonden die de 
tentoonstellingen, muziekavonden en literatuurlezingen bezocht. De Vries was op verschillende 
gebieden actief in het Utrechtse kunstleven wat zijn eigen stichting veel publiciteit opleverde. Dit 
was niet altijd positief, zoals  recensies van Carel Blotkamp in Kunst in Utrecht aan het einde 
van de jaren zestig laten zien. Aan de andere kant probeerde de Utrechtse Kring als een van de 
weinige kunstinstellingen wel degelijk vernieuwend te werk te gaan; tussen de tentoonstellingen 
van meer traditionele aard werd ook de ruimte gegeven aan echt vernieuwend werk, hoewel het 
bestuur daar vast niet altijd helemaal achter stond. Een voorzichtig begin werd gemaakt aan het 
eind van de jaren zestig, vooral na de aanstelling van Carel Blotkamp als adviseur. 

Binnen het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht ontstond een steeds grotere 
behoefte om ook de moderne en hedendaagse kunst in het lesprogramma op te nemen. 
Begeesterd door een grote interesse voor hedendaagse kunst begon Frans Haks in zijn functie als 
bibliothecaris al voor de werkelijke oprichting van een afdeling Moderne Kunst met het verzamelen 
van publicaties op dit gebied en de aankoop van de toen in opkomst zijnde kunstenaarsboeken. 
De afdeling Moderne Kunst werd in 1969 een feit met de aanstelling van Carel Blotkamp als eerste 
docent in de Nieuwste Kunstgeschiedenis. Frans Haks en Carel Blotkamp zagen de rol van de 
kunsthistoricus veranderen: hij of zij moet juist van de actualiteit op de hoogte zijn en praktische 
vaardigheden, zoals het schrijven van catalogusteksten en het samenstellen van tentoonstellingen 
werden belangrijk geacht. Vanaf seizoen 1968/1969 maakte Blotkamp deel uit van de �aad van 
Advies van de Utrechtse Kring, wat feitelijk inhield dat hij zowel gevraagd als ongevraagd ideeën 
aandroeg voor te organiseren tentoonstellingen en contacten legde met kunstenaars en galeries. 
Zijn verbondenheid aan de Utrechtse Kring maakte het in seizoen 1971/1972 mogelijk om met 
goedkeuring van het Kringbestuur een werkgroep bestaande uit studenten van het K.H.I. een reeks 
tentoonstellingen te laten samenstellen in de Neudeflat, op de negende etage (‘N9’). Frans Haks 
en Carel Blotkamp zagen met deze werkgroep de kans om ook in Utrecht exposities met nieuw en 
vernieuwend werk op te zetten. Geheel anders dan Hedendaagse Kunst Utrecht, op dat moment 
het bekendste instituut in de stad waar hedendaagse kunst getoond werd, richtte de werkgroep 
zich op de conceptuele kunst die nagenoeg geen aandacht kreeg in het Utrecht van toen. Al  snel 
zou blijken dat er nogal tegenstrijdige visies bestonden op het begrip ‘kunst’. De Utrechtse Kring 
was wat dat betreft meer van de oude stempel, en voelde zich meer thuis bij de figuratieve kunst 
zoals dat bijvoorbeeld ook bij Hedendaagse Kunst Utrecht te zien was. 

112) Frank de Vries, ‘De Utrechtse Kring’,  Frank de Vries, ‘De Utrechtse Kring’, Kunst en Utrecht, nr. 1, september 1967, p. 11-12
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In deel 2 werden de activiteiten van de werkgroep beschreven. In het laatste seizoen dat de Kring 
nog gebruik maakte van de tentoonstellingsruimte werden er door de werkgroep tentoonstellingen 
gerealiseerd die niet aan de verwachting van (een groot deel van) het bestuur bleken te voldoen, 
en ook de persaandacht was verre van positief. Nog steeds heerste een wat behoudende sfeer 
en werd de meerderheid van het culturele publiek gevormd door liefhebbers van figuratieve kunst. 
In het culturele blad Uit in Utrecht (Kunst in Utrecht was hier in 1969 in opgegaan) verschenen 
naast recensies ook alle aankondigingen van culturele activiteiten in de stad en de provincie 
Utrecht. In het seizoen 1971/1972 werden slechts twee recensies geplaatst over tentoonstellingen 
in de Neudeflat. Het bestuur van de Utrechtse Kring en de lokale pers waren het in ieder geval 
roerend met elkaar eens dat wat er in ‘N9’ werd getoond, niet voldeed aan de kwalificatie ‘kunst’: 
er was immers “niets te zien”? Na een bloeiperiode waarin de Kring kon rekenen op veel aandacht 
in Utrecht en omstreken, werd het eind jaren zestig toch moeilijker om publiek te trekken. De 
Utrechtse Kring hield zich minder bezig met tentoonstellingen, wat deels te verklaren is door de 
hoge kosten die deze met zich meebrachten. Ook bestond er al enige tijd onzekerheid over het 
behoud van de tentoonstellingsruimte. De werkgroep leek bij het samenstellen van het programma 
de vrije hand te hebben, maar de negatieve persaandacht bracht de Kring in verlegenheid. Pas 
bij de recensie op ‘Stanley Brouwn’ liet het bestuur, dat zich voorheen niet over de inhoud van de 
tentoonstellingen had uitgelaten of zich ermee had bemoeid, van zich horen. De Utrechtse Kring 
eigende zich dan wel een zeer vooruitstrevend karakter toe, maar in de praktijk bleek ze toch zeer 
behoudend. 

In de inleiding stelde ik de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe verhielden de tentoonstellingen van 
de zogenoemde werkgroep Utrechtse Kring zich tot tentoonstellingen die dat moment elders in 
Utrecht werden gehouden?’ Het antwoord hierop luidt dat de werkgroep met de tentoonstellingen 
invulling heeft gegeven aan een duidelijke leemte en daarmee voorzichtig ruimte heeft gemaakt 
om in Utrecht meer aandacht te besteden aan ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De 
studenten voelden zich serieus genomen en kregen het gevoel pioniers te zijn  op het gebied 
van de hedendaagse kunst; dit tegenover de krampachtige visie op de kunst die in Utrechtse 
kunstinstellingen de overhand leek te hebben. Hiermee kunnen ook de deelvragen worden 
beantwoord:’ Hoe vooruitstrevend waren die tentoonstellingen in ‘N9’? en ‘Hoe werden de 
tentoonstellingen ontvangen door pers en publiek?’. Het tentoonstellingsbeleid van Utrechtse 
kunstinstellingen was destijds nog vrij conservatief. Na het vertrek van de Utrechtse Kring uit 
de Neudeflat, op 1 mei 1972, hielden hun tentoonstellingen op te bestaan. Tussen 1968 en 
1972 hadden bij de Utrechtse Kring tentoonstellingen plaatsgevonden welke getuigden van een 
nieuwe visie op kunst en het tentoonstellen ervan. Hiermee liepen ze voorop ten opzichte van 
andere Utrechtse kunstinstellingen en hadden daarmee de discussie over ontwikkelingen in de 
hedendaagse kunst ook in Utrecht eindelijk aangezwengeld. Een belangrijke aanstichter was Carel 
Blotkamp, die door zijn rol als adviseur de Utrechtse Kring ook eindelijk kon laten kennismaken met 
echte avant-gardistische kunst. Hoewel het bestuur van de Utrechtse Kring hier zelf ook nog wel 
eens aan moest wennen hadden, gaven ze hem, en later ook de werkgroep, hierin de vrije hand.  
Frans Haks en Carel Blotkamp konden door de werkgroep twee belangen met elkaar verenigen. 
Studenten konden de nodige praktijkervaring opdoen, en tegelijkertijd konden zij in Utrecht een 
aantal tentoonstellingen realiseren van absoluut avant-gardistische aard: een kleine revolutie had 
zich hier voltrokken. Ook al stopten de activiteiten in ‘N9’ en werden deze slechts door een kleine 
‘elite’ gewaardeerd, de stem op de negende etage had wel degelijk van zich laten horen. 
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E. Grosfeld en H. van de Schoor, tent.cat. Konseptuele kunst uit twee partikuliere kollekties, 
Utrecht (Neudeflat) 1972

H. van der Haar, R. Koot, H. Lutz e.a., Kerende Tijden. 190 jaar Genootschap Kunstliefde, Utrecht 
1997

H. Lutz, Markt & Muze, een gouden koppel, Utrecht 2002 

S. Héman, J. Poot, H. Visser, met bijdragen van o.a. C. Blotkamp, tent. cat. Conceptuele kunst 
in Nederland en België  1965 – 1975: kunstenaars, verzamelaars, galeries, documenten, 
tentoonstellingen, gebeurtenissen, Amsterdam (Stedelijk Museum) 2002 

C.J.M. Hosman, Hedendaagse Kunst Utrecht. Van een educatief project naar een publiekgericht 
museum, doctoraalscriptie, Utrecht 1996

M.E. Houtzager, tent. cat. 125 jaar Centraal Museum Utrecht, 14 maart – 31 mei 1964, Utrecht 
(Centraal Museum) 1964

M.E. Houtzager en H.J. de Smedt, tent. cat. Nederlandse beeldhouwkunst ‘64/’69, Utrecht 
(Centraal Museum) 1969

J. Juffermans, Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900, Utrecht 1996

Keuze uit 10 jaar aanwinsten. 1961-1971 Centraal Museum Utrecht, Utrecht 1971

B. Koevoets en H. van Rheeden (red.), met bijdragen van o.a. A. Boots, Geen dag zonder lijn. 
Honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880 – 1980, Bussum 1980

W. Kotte, tent.cat. Start Hedendaagse Kunst –Utrecht, 1970-1980, Utrecht 1980

H. Lutz, Markt en muze, een gouden koppel. 50 jaar kunstmanifestatie Utrecht, Utrecht 2002

P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat. Ger van Elk, Utrecht (Neudeflat) 1971

H. van de Schoor, tent.cat.  Mönchengladbach in Utrecht, Utrecht (Neudeflat) 1971 

E. van Straaten en J. Grosfeld, tent.cat. Taal-kunst. Een faset van konseptuele kunst, Utrecht 
(Neudeflat) 1972

M. Duursma e.a., tent. cat. Toeval. Studium Generale 1972, Rijksuniversiteit Utrecht, Commissie 
Vormingswerk, Utrecht (Catharijne-Convent) 1972. 

A. van der Zwaag, Het kunstenaarsboek als wetenschappelijke bron, doctoraalscriptie, Utrecht 
2003

J. Zumbrink, tent.cat. Palermo, Utrecht (Neudeflat) 1971

Overig  documentatiemateriaal

Uit in Utrecht – Uitgave van de Stichting Culturele Publiciteit (eerste editie verschenen op 15 
januari 1969), Utrecht, 1969 - 1972

Utrechtse Kring, programma september 1954, Utrecht, 1954
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Utrechtse Kring, programma september 1965, Utrecht 1965

Utrechtse Kring, programma september 1968, Utrecht 1968

Utrechtse Kring, programma september 1973, Utrecht 1973

 
Jaarverslagen 

Jaarverslag van het 8e seizoen (1957/1958) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1958

Jaarverslag van het 11e seizoen (1960/1961) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1961

Jaarverslag van het 12e seizoen (1961/1962) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1962

Jaarverslag van het 13e seizoen (1962/1963) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1963

Jaarverslag van het 18e seizoen (1967/1968) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1968

Jaarverslag van het 19e seizoen (1968/1969) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1969

Jaarverslag van het 20e seizoen (1969/1970) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1970

Jaarverslag van het 22e seizoen (1971/1972) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1972

Jaarverslag van het 23e seizoen (1972/1973) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1973

Jaarverslag van het 27e seizoen (1976/1977) van de Stichting de Utrechtse Kring, Utrecht 1977

Websites

http://www2.let.uu.nl/solis/lbdelta/kubo/index.html:A. van der Zwaag, Het kunstenaarsboek als 
wetenschappelijke bron, onlineversie. Geraadpleegd tussen 15 oktober 2007 – januari 2007.

http://www.nytimes.com/2008/01/11/arts/design/11gall.html: R. Smith, ‘ART & PROJECT 
BULLETINS: 1968-1989. Specific Object/David Platzker’, Art in �eview, New York Times, 11 januari 
2008. Geraadpleegd op 11 februari 2008.

http://www.ncrv.nl/radio�nav=rhqelsHjHAQTDAizuWhzuWA: Auteur onbekend, ‘Utrechtse 
Kunstpaus overleden’, nieuws donderdag 15 juli 2004. Geraadpleegd op 22 oktober 2007.
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Archieven
Uit bezit C. Blotkamp: 
map ‘Utrechtse Kring 1971/72’ 

Uit bezit E. van Straaten: 
Verschillende losse stukken

Uit de bibliotheek van het Utrechts Archief:
Jaarverslag/ St. de Utrechtse Kring, VV 177 (vol. 1960/1961 - 1976/1977)
Programma’s en documentatiemateriaal betr. de Utrechtse Kring, �VII A3 - 5 (vol. 1953 - 1977)
Krantenknipsels v. exposities gehouden in de Utrechtse Kring, �VII A1 - 2 (vol. 1951 - 1962)
De Utrechtse Kring seizoensprogramma’s, LIV C52, (vol. 1953 - 1969)

Verantwoording gebruikte afbeeldingen:

Afbeelding 1: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_
documenten/1970-1980/78718

Afbeelding 2: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_
documenten/1950-1960/54627

Afbeelding 3: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_
documenten/1960-1970/72074

Afbeelding 4: Map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, uit persoonlijk bezit C. Blotkamp

Afbeelding 5: Idem, ‘financien’

Afbeelding 6: P. Porcal en D. Stiebral, tent.cat. Ger van Elk, Utrecht (Neudeflat) 1971

Afbeelding 7: Map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, uit persoonlijk bezit C. Blotkamp. Fotograaf 
onbekend.

Afbeelding 8: Idem. Fotograaf: Jan Zumbrink

Afbeelding 9: Idem. Fotograaf onbekend.

Afbeelding 10: C. Blotkamp en F. Haks, Een jaar tentoonstellingen. Utrechtse Kring. Neudeflat, 
Utrecht 1972. Fotograaf onbekend.

Afbeelding 11: Map ‘Utrechtse Kring 1971/72’, uit persoonlijk bezit C. Blotkamp. Fotograaf: Jan 
Zumbrink.

Afbeelding 12: Idem. Fotograaf: K. ter Wal.

Afbeelding 13: Idem. Fotograaf onbekend.

Afbeelding 14: Idem. Fotograaf: vermoedelijk Jan Zumbrink.


