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Geachte lezer,
Voor u ligt mijn scriptie waarin verslag is gedaan van een onderzoek naar Stroom hcbk en haar
beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte en haar invloed op de kunstprojecten in
Ypenburg. Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van mijn opleiding kunstgeschiedenis;
moderne en hedendaagse kunst.
Ingrid van Santen wil ik hartelijk danken voor haar begeleiding vanuit de Universiteit Utrecht.
Verder dank ik Jan Wijle van Stroom hcbk en Michiel Morel van Heden voor het beantwoorden
van mijn vragen.
Mijn vrienden, en in het bijzonder Sander van Veenendaal, wil ik bedanken voor hun vriendschap
en het toehoren van mijn verhalen over de scriptieperikelen. Mijn werkgever Antonio van den
Hengel wil ik bedanken voor de gelegenheid om op kantoor aan mijn scriptie te kunnen werken.
En als laatste mijn beste vriendinnen Bibi Groot, Suzanne Beugelaar voor het tekstueel redigeren
en de af en toe welkome afleiding.
Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan deze studie- en studententijd. Op naar de
volgende fase in mijn leven.

Marieke Beijersbergen
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“De openbare ruimte is die ruimte die niet geprivatiseerd is, zij behoort tot
de openbare goederen zoals de zeeën, de atmosfeer, de bossen en de zon.
Het geniet de zorg en de bescherming van de gemeenschap. Niemand kan
zonder de openbare ruimte leven; een ieder is er deel van, de dieven en de
duiven, waar iemand iemand anders onbelemmerd ontmoeten kan, het is
de ruimte van de verbeelding ook, waar men iedereen kan zijn en niemand.
Het is de ruimte die men wereld noemt”. 1

-Henk Visch-

Kaart het onderwerp kunst in de openbare ruimte aan, en geheid dat je gesprekspartner een
moeilijk gezicht trekt. Uit deze reactie kun je concluderen dat het een heikel onderwerp is: over
kunst in de openbare ruimte wordt de afgelopen jaren veel en lang gediscussieerd. Wanneer je
logisch nadenkt, is dit ook niet zo vreemd, het terrein van de beeldende kunst is immers immens.
Het gaat allang niet meer om een ‘object’ of een ‘plek’; kunst in de openbare ruimte neemt
tegenwoordig alle mogelijke vormen aan, zèlfs onzichtbare. Het is allang niet meer de kunst wat
het van oudsher in het openbaar te bieden meende te hebben. Daardoor wordt het land nu
overspoeld met projecten waarbij kunstenaars worden ingeschakeld om ‘iets’ bij te dragen aan
het maatschappelijk klimaat, aan de vormgeving van het leven, en daarbij is dat ‘iets’ doorgaans
niet meer automatisch een goed gemaakt, herkenbaar kunstwerk.
In deze scriptie wil ik inzicht krijgen in het kunstbeleid dat Stroom hcbk ontwikkelt voor nieuw
stedelijk gebied, te noemen Ypenburg, en de verschillen met het kunstbeleid dat zij voeren voor
de stad Den Haag. Samengevat als onderzoeksvraag: Past Stroom hcbk hetzelfde kunstbeleid
betreft kunst in de openbare ruimte toe op nieuw stedelijk gebied als Ypenburg?
Dit inzicht wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden van projecten gerealiseerd door
Stroom. Het verwachte antwoord op deze vraag zal tweeledig zijn; ten eerste kan het beleid van
Stroom het best omschreven worden vanuit het begrip maatwerk. Voor elke opdracht formuleert
Stroom specifieke doelstellingen en uitgangspunten. Het antwoord vanuit dit uitgangspunt zal
dan ook ja luidden. Ten tweede is de benadering van nieuw stedelijk gebied is anders, je krijgt als
‘opdrachtgever te maken met onbekende factoren als ‘doelgroep’, ruimte, identiteit. Vanuit dit
uitgangspunt neigt het antwoord eerder naar nee. Of het antwoord tweeledig zal blijven
concluderen we uit de vergelijkingen tussen de projecten die gerealiseerd zijn in Den Haag en
Ypenburg.
Mijn doel is niet het schrijven van een geschiedenisoverzicht en ik streef niet naar volledigheid –
dat zou onmogelijk zijn – maar ik wil proberen een aantal facetten van de situatie zoals die nu is
te laten zien. De scriuptie bestaat uit twee delen, een inleidend stuk waarin kunst in de openbare
ruimte in haar historische context wordt geplaatst en het daadwerkelijke onderzoek.
Deel één van dit onderzoek richt zich op Stroom als stichting en het beleid dat zij de afgelopen
jaren hebben gevoerd en het tweede deel zal zich richten op enerzijds de projecten in de Haagse
binnenstad en anderzijds de projecten in Ypenburg. Aanbod komen de verschillen en
overeenkomsten tussen de benaderingswijze van de verschillende projecten, maar ook de
successen en mislukkingen.
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In Nederland was een monumentale traditie afwezig en ons land vormde daarmee in Europa een
uitzondering, zo stelt Hein van Haaren in zijn historische terugblik.2 Tot 1945 was Nederland een
land van schilders, waar voor beeldhouwkunst geen plaats was. De wildste theorieën zijn er
verzonnen om dit historisch gegeven te kunnen verklaren. Men zag het als een gevolg van de
naweeën van de Beeldenstorm en het calvinistische beeldverbod. Het zou komen door de
Nederlandse politieke structuur die in vergelijking met de buitenlandse hofcultuur veel
democratischer was en minder gericht op persoonsverheerlijking. De gebrekkige middeleeuwse
Nederlandse infrastructuur zou er de oorzaak van zijn, zonder pleinen, lanen of parken, waardoor
er niet eens plaats is voor beeldhouwkunst op straat. En het zou komen omdat er in Nederland
geen steengroeven zijn. Geen van deze oorzaken lijkt doorslaggevend, hoewel ze elk een deel van
de verklaring kunnen zijn.3
Toch was er één interessante en tevens fraaie afwijking van de algemene praktijk door de
opdracht van het Rotterdamse gemeentebestuur aan Hendrick de Keyser voor de vervaardiging
van een standbeeld van Erasmus in het begin van de zeventiende eeuw (voltooid 1622). Het was
het eerste beeld in de openbare ruimte in Nederland. De cultuur was overwegend anti-iconen,
waarbij praalgraven van Oranjeprinsen en (zee)helden in kerken meer getolereerd dan
geambieerd werden. Pas in de burgerlijke negentiende eeuw kreeg de toen bijzonder populaire
Jacob Cats als eerste een beeld in zijn geboorteplaats Brouwershaven. Het beeld was onderdeel
van de in totaal vijfendertig autonome standbeelden in de negentiende eeuw, waaronder ook de
beelden van Rembrandt (1852) en Vondel (1867) te Amsterdam.4
Kunst heeft het vermogen tot communiceren en het verbeelden van visies en standpunten en
daar is in de loop van de geschiedenis in het openbare leven volop gebruik van gemaakt. Kunst
onderrichtte in de Middeleeuwen het analfabetische volk dat de Bijbel niet kon lezen. In de
zeventiende en achttiende eeuw gebruikten de wereldlijke heersers de kunst om hun macht en
invloed aan hun onderdanen te tonen. Binnen de architectuur werd symbolistische decoratie
ingezet. Beelden, reliëfs en mozaïeken werden ingezet vanuit twee uitgangspunten. Enerzijds de
decoratieve functie en anderzijds een onderwijzende en bemiddelende functie in de stad. ‘De
kunst had als taak de stad tot een verhalende ruimte te maken. De openbare ruimte bestond niet
als zodanig naast de architectuur, maar was een geïntegreerd
deel van het leven.’5
Eind jaren zestig veranderde de houding van kunstenaars. De
kunst moest haar aandacht richten op maatschappelijke
vraagstukken en beeldend kunstenaars zouden
‘organisatoren van leefbaarheidmiddelen’ moeten zijn.
Kunstenaars waren ontevreden over de kwaliteit van de
naoorlogse stedenbouw, waarbij nauwelijks aandacht besteed
werd aan het ‘karakter van de tussenruimte’. Zij wilden meer
betrokken worden bij ‘het totaal’ en zagen voor kunst een rol
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weggelegd bij de kwaliteitsverhoging van de woon- en leefomgeving.6 De bloei van deze
zogeheten omgevingsvormgeving of omgevingskunst bereikte in de jaren zeventig een
hoogtepunt in Nederland.
Kunstenaars gingen op grote schaal ‘correcties op de praktijk van architecten en stedenbouwers’
aanbrengen. Kunstenaars van de Arnhemse school ontwikkelden zich tot de ideologen van de
omgevingskunst, zij ontwikkelden het besef over de bijdrage die kunst aan de openbare ruimte
kon leveren.7 Het kernprogramma kwam volgens van Winkel uiteindelijk neer op ‘het bestrijden
van de vervreemding die de mens ervaart ten overstaan van zijn omgeving, door meer afwisseling
èn meer samenhang te creëren en zo de mogelijkheden voor oriëntatie en identificatie te
vergroten.’8 De begrippen ‘herkenbaarheid’, ‘oriëntatie’ en ‘identificatie’ werden veel gebruikt;
hieruit blijkt dat het abstractieniveau van de voorstellen hoog was. Een voorwaarde die gesteld
werd aan de ontwerpen was dat deze qua materiaal, vorm en techniek aan moesten sluiten bij de
architectuur. De vormentaal mocht echter niet te specifiek, anekdotisch of expressief zijn, omdat
de gebruiker de ruimte moest hebben voor een eigen invulling. De gebruiker stelde de
omgevingsvormgeving centraal: het doel was de belevingswaarde van de zogeheten restruimten
te verhogen.9 Voor het realiseren van complexiteit en afwisseling was een interdisciplinaire
aanpak noodzakelijk, aldus Peter Struyken één van de belangrijkste vertegenwoordigers. Hij
pleitte voor een samenwerking tussen ‘sociologen, sociografen, psychologen, stedenbouwers,
architecten, beeldend kunstenaars, musici, geur- en smaakmakers en technici. De autonomie van
het vak vonden omgevingskunstenaars ondergeschikt aan integratie.10 In de jaren tachtig werden
deze idealen omtrent integratie ingeslikt. Er werden vraagtekens geplaatst bij de invloed van
kunstenaars op de leefomgeving en beeldende kunst mocht niet langer beschouwd worden als
probleemoplosser van maatschappelijke kwesties. De autonomie van de kunstenaar werd weer
belangrijk en de vermenging van verantwoordelijkheden, stedenbouwkundige en architect werd
bestreden.11 De aandacht van de kunstenaar ging na het grotendeels mislukken van de
integratiegedachte van de omgevingsvormgeving uit naar een vorm van beeldhouwkunst die zich
vrijelijk verbond met architectuur, schilderkunst en design.
De jaren negentig kenmerken zich echter door een hernieuwde belangstelling voor de kunst in de
openbare ruimte en het opnieuw pleiten voor de integratie van beeldende kunst met architectuur
en stedenbouw en het werken met interdisciplinaire ontwerpteams. Het grote verschil tussen de
jaren zeventig en negentig is echter dat de openbare ruimte niet meer als leeg kan worden
beschouwd. De openbare ruimte is zoals eerder aangegeven vol met vormgeving, bewegwijzering
en reclame. De invloed van deze toenemende beeldcultuur in de stedelijke openbare omgeving
doet de vraag ontstaan of kunst het in die omgeving redt en of er andere voorwaarden nodig zijn
om het beoogde effect te sorteren.12
Hierdoor is de houding van kunst ten opzichte van de openbare ruimte is veranderd. Kunstenaars
in de jaren negentig leggen niet meer het accent op het invullen van een plek of op een
beeldende relatie met de architectonische of stedenbouwkundige ruimte, maar op het
onderzoeken van het leven dat zich daar afspeelt. De openbare ruimte werd op een andere
manier gedefinieerd en opgevat als ‘een dynamisch gebied waar het persoonlijke anoniem wordt
en het collectieve een gezicht krijgt’. Het begrip ‘openbare ruimte’ krijgt voor hen de betekenis
van ‘openbaarheid’. De aanzet tot deze ontwikkelingen werd gegeven door autonoom werkende
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kunstenaars. Er was geen sprake meer van samenwerkingsverbanden of een gemeenschappelijk
ideaal, zoals in de jaren zeventig het geval was.13
Hoewel de beeldende kunst langzaamaan een steeds zelfstandiger plaats kreeg in de openbare
ruimte probeerden de opdrachtgevers, zelfs tot op heden, nog altijd de voorromantische traditie
te continueren, waarbij een opdracht de nauwkeurig omschreven bestelling van een kunstwerk is
en de kunstenaar de leverancier. Men wil een werk dat voldoet aan de algemene regels van
schoonheid, goede smaak en heldere symboliek. Het probleem is echter dat over dit soort regels
allang geen overeenstemming meer bestond. Het plaatsen van kunst werd langzamerhand een
automatisme; nog slechts zelden omstreden en met een voorspelbaar resultaat.
Medio 1990 kreeg de discussie, mede door het standpunt van de kunstenaar, over dit bestaande
opdrachten beleid, in Den Haag nieuw leven ingeblazen met de ontbinding van de Gemeentelijke
Commissie voor Beeldende Kunsten en de oprichting van de stichting Stroom hcbk. In Den Haag
werd op dat moment radicaal gebroken met de volgende vermeende wetmatigheden; Het totale
budget voor kunst in de openbare ruimte werd in één fonds gestopt en losgekoppeld van de
locatie. De hele stad is potentiële locatie geworden. De maat, schaal en esthetiek van het
kunstwerk hoeven niet per definitie van gelijksoortige proporties te zijn als de architectuur in de
omgeving. De kunst hoeft het niet op te nemen tegen de architectuur en stedenbouw, als de
inhoud mag prevaleren boven de verschijningsvorm van het beeld (vorm en afmeting). Het werk is
niet altijd verbonden aan één locatie, maar kan een tocht maken, omdat het soms meer een
verwijzing naar de hele stad is, dan een reflectie op een specifieke plek. Veranderingen op een
locatie kunnen een reden zijn een verplaatsing te overwegen. En een opdracht hoeft niet altijd te
leiden tot een tasbaars object op een vaste locatie. Kunst kan zich in de openbare ruimte ook op
andere manieren manifesteren, als eenmalige gebeurtenis, actie of onderzoek.14
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Gemeentelijk kunstbeleid voor de openbare ruime bestaat grotendeels uit de uitvoering van het
rijksoverheidbeleid. De landelijke politiek bepaalt de grote beleidslijnen, de omtrekken van de
‘kleurplaat’, die de gemeenten verder inkleuren. Veel gemeenten en steden blijven keurig binnen
de lijntjes kleuren, maar er zijn er ook die voor een originele invulling kiezen, of zich zelfs een
waar kunstenaar tonen door de omtrekken naar eigen inzicht aan te passen. Een belangrijke
motivatie voor de oprichting van Stroom hcbk was de (haagse) opvatting dat het beleid voor de
kunst dat het beleid voor de kunst in de openbare ruimte een nieuwe invulling moest krijgen. Uit
een vergelijking met de landelijke en gemeentelijke beleidstendensen zal blijken of Stroom hcbk
haar beleid en opdrachtgeverschap met betrekking tot de kunst in de openbare ruimte heeft
vormgegeven met de creativiteit van een avant-gardekunstenaar of dat zij de trends volgt.
Op 1 oktober 1989 kreeg Lily van Ginneken de artistieke leiding van Stroom hcbk, opgericht als
onafhankelijke stichting, met een actief centrum voor beeldende kunst en architectuur en
verantwoordelijk voor het niet-museale beeldend kunst beleid in Den Haag. Bij aanvang op 12 juli
1990 zien zij zich direct voor de taak gesteld een beleid te ontwerpen die de kloof tussen publiek
en de actuele kunst zou kunnen overbruggen. Deze kloof ontstaat door de gecompliceerde
belangenverstrengeling bij de openbare opdrachtverlenging. De actuele kunst van een hoog
artistiek niveau wordt namelijk niet door een brede laag van de bevolking als zodanig
gewaardeerd. Hoe moeilijk het is beide belangen gelijktijdig te dienen, blijkt uit een voorbeeld dat
Bram Kempers in 1991 in het stuk De moraal van kunst. Opdrachten in overheidsgebouwen
sinds de ‘Gouden Eeuw’ aanhaalde.15 Hij beschrijft in het kort de in 1948 verleende opdracht
voor de decoratie van de koffiekamer van het voormalig stadhuis van Amsterdam. De
muurschildering van Karel appel met de titel Vragende Kinderen (1949) kon door de ambtenaren
die hier hun lunch nuttigden niet worden gewaardeerd. De burgemeester besloot om de
schildering door een dubbele wand aan het oog te ontrekken. Pas in 1959, met de erkenning van
de Cobrabeweging, werd de wand weer weggehaald en ontving Appel na de voltooiing van de
restauraties zijn honorarium.16 Hieruit blijkt dat bij de opdrachtverlening de waardering van de
gebruikers van belang is bij de plaatsing, financiering en/of bij het behoud van het kunstwerk. De
bewoners of gebruikers krijgen veelal het gevoel dat bij het uitpakken van een groot cadeau blijkt
dat de gulle gever alleen aan zijn eigen wensen heeft gedacht. Maar de latere waardering voor
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hetzelfde werk geeft ook aan dat als het kunstwerk eenmaal deel uitmaakt van een gevestigde
kunststroming, de mening van het grote publiek ook bijdraait. De publieke opinie beweegt zich
wel in dezelfde richting als de kunstkenners, maar in een veel trager tempo.
Het vandalisme waaraan kunst in de openbare ruimte vaak ten prooi valt zit opgesloten in de
term ‘kunst in de openbare ruimte’. Kunst spreekt per definitie tot de elite en de openbare ruimte
wordt geassocieerd met de algemene bevolking. Uit het onderzoek van Christiaan van ’t Hof bleek
dat wanneer er geen inspraak aanwezig is voor buurtbewoners dit kan leiden tot afwijzing, kritiek
15
16
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Ibidem, p.92

en vernieling.17 Garantie voor acceptatie en waardering kan echter met inspraakprocedures niet
worden gegeven. Voor kunst in de openbare ruimte houdt dit in dat de kunstenaar rekening moet
houden dat het publieke domein bestaat uit verschillende maatschappelijke en culturele groepen
of ‘publieken’ die met elkaar interacteren. Wellicht is het beter om deze inzet ‘initiërende
autonomie’ te noemen: het gaat dan om de activiteit van kunstenaars die concepten, ideeën en
artistieke en technologische media voor interactieprocessen aanbieden en communiceren.
Hierdoor kan een ontwerpproces van de openbare ruimte een door de kunstenaar gewenste
richting inslaan, maar blijft de uitkomst het resultaat van de dynamiek van alle betrokken
partijen.18 Of zoals Cor Blok omschreef: “De openbare ruimte vertelt het chaotische verhaal van
anderen, met vaak tegenstrijdige belangen”, terwijl de kunstenaar zijn eigen verhaal vertelt. Van
Winkel stelde: “Ieder kunstwerk in de openbare ruimte functioneert op twee gescheiden niveaus:
een discursief en een materieel niveau. Op het eerste niveau functioneert het ding als kunstwerk,
op het tweede niveau functioneert het kunstwerk als ding. […] Als discursief gegeven bedient het
werk een andere context dan als materieel object..”19 Zij gaan allen uit van de verschillende
belevingsniveaus van de stedelijke omgeving en van de kloof tussen een kunstelite en de
publieksmassa; een kloof die wordt vergroot doordat de kunst in de openbare ruimte grotendeels
door kunstenaars wordt gekozen. Zij maken immers het grootste deel uit van de
adviescommissies en projectgroepen. De gemeentelijk opdrachtgever blijft door de dubbele
verantwoordelijkheid met een dilemma opgescheept. Als de gemeente het publiek tevreden stelt
met algemeen aanvaarde kunstwerken, stagneert wellicht de ontwikkeling in de actuele kunst.
Als zij steeds vooruitstrevend werk aankoopt, stimuleert ze wel ontwikkelingen in de kunst maar
dan riskeert de gemeente dat het werk wordt gesloopt alvorens het ook door de samenleving
wordt gewaardeerd.
Na aanname van het raadsvoorstel 254 ‘afronding oprichting Haags Centrum voor Beeldende
Kunst’ is Stroom officieel in bedrijf. Het oude GCBK is opgeheven en heeft al haar taken aan
Stroom overgedragen. Het gespleten beleid, zoals de landelijke overheid dat al jaren had gevoerd
en dat door de gemeenten was overgenomen, werd nu in één stichting ondergebracht. Bij
aanvang van de twintigste eeuw was het rijk namelijk een autoritair orgaan dat weinig ruimte liet
voor discussie omtrent de kunsten. Dit veranderde na de Tweede Wereldoorlog, toen niet alleen
de verfraaiing van rijksgebouwen, maar ook de sociaaleconomische standaard van kunstenaars
in een democratisch kunstbeleid werd betrokken. Zoals gezegd versnipperde het kunstbeleid over
de verschillende departementen door de dubbele doelstelling. Dit decentralisatiebeleid van de
jaren zeventig vertroebelde het overzicht op de mogelijkheden en de verdeling van de
beschikbare gelden. En in het volgende decennium, dat werd gekenmerkt door een teruglopende
economie, vonden ingrijpende bezuinigingen plaats op de subsidieregelingen, evenals de
afschaffing van de BKR in 1987. Pas begin jaren negentig werd gepoogd de beleidslijnen weer
korter en overzichtelijk te maken. De overheid zocht naar de juiste balans tussen decentralisatie
en samenwerking tussen rijksoverheid en de lagere overheden. De rijksoverheid richtte zich op
een beleidsvorm waarbij het Rijk de voorwaarden schept voor een bloeiend kunstleven en de
uitvoering, invulling en besluitvorming grotendeels wordt overgelaten aan lagere overheden. Op
verschillende beleidsniveaus werd het oprichten van fondsen als mogelijke stabilisator van die
balans gezien. Deze moesten worden beheerd door kleine flexibele beleidsorganen zoals de
Mondriaanstichting, met zowel vakkennis als een aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden. De
overheid zou wel blijven controleren aangezien zij de grootste financier is.
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Hoewel het gespleten beleid nu bij één stichting werd ondergebracht, zoals als meer in de jaren
negentig gebeurde, zijn de sociale en artistieke functies nog wel in de taakstelling van de
stichting te onderscheiden. Deze luidt: ten eerste: “Service en informatie aan beeldende
kunstenaars, publiek en instellingen”, en ten tweede: “Formuleren en uitvoeren van een
beeldend kunstbeleid in samenwerking met werkgroepen. Onder de eerste taak vallen alle
regelingen die in de eerste plaats gericht zijn op de versterking van de positie van de Haagse
kunst en kunstenaar. De tweede taak voorziet in initiatieven die de opwaardering van het Haagse
kunstklimaat ondersteunen en versterken. Deze initiatieven zijn onder te verdelen in aankopen,
bijzondere opdrachten en kunst in de openbare ruimte, en werden allen voorzien van een aparte
werkgroep waarvan de leden, merendeels kunstenaars, via een advertentie werden geworven.20
Zij ondersteunen het inhoudelijke kader van het door Stroom geformuleerde en uitgevoerde
kunstbeleid. De werkgroepen denken mee, dragen ideeën aan en initiëren. In de loop van 1990
werd nog een vierde werkgroep WUR (Werkgroep uitvoering regelingen) toegevoegd.

ll

De Inkijk Ruysdaelkade/ Stadhouderskade Amsterdam

Niet alleen in Den Haag, maar ook in Amsterdam werd het kunstbeleid over een andere boeg
gegooid. Het praktijkbureau voor beeldende kunstopdrachten verzelfstandigde en ging verder
onder de noemer SKOR (Stichting Kunst in de openbare Ruimte). SKOR is, in tegenstelling tot
Stroom hcbk, een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelt in
relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidt en adviseert organisaties die kunst op een
publieke locatie willen realiseren en levert waar nodig financiële ondersteuning. De organisatie
komt voort uit de verzelfstandiging in december 1999 van het Praktijkbureau Beeldende
Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting en wordt gesubsidieerd door het ministerie van
OCW. SKOR richt zich op de wisselwerking tussen kunst, opdrachtgever, locatie en publiek, en
legt daarbij relaties met ontwikkelingen binnen nieuwe media, architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur. Openbare ruimte is een begrip dat veel onderwerpen raakt: de inrichting
van de stedelijke ruimte, landschap en ruimtelijke ordening; maar ook televisie of internet als
vormen van publiek domein. Bovendien eisen steeds meer kunstenaars de openbare ruimte op
als werkterrein.
Tot op heden opereerden zij voornamelijk op nationaal niveau, maar heeft de intentie een
internationaal platform te vormen voor dialoog en samenwerking tussen instituten, kunstenaars
en kunstprofessionals, teneinde de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de positie
van de Nederlandse kunst internationaal te versterken.
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Projecten kunnen door opdrachtgevers uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving
worden geïnitieerd: gemeenten, culturele instellingen, instellingen in de gezondheidszorg en het
onderwijs, maar ook private organisaties. Deze verscheidenheid aan partijen zorgt voor een grote
variatie in schaal, aard en maatschappelijke relevantie van de kunstprojecten. Het kan daarbij
gaan om relatief overzichtelijke kunstopdrachten bij gebouwen; langer lopende, ruimtelijke
ordeningsprojecten, films, tijdelijke manifestaties of tentoonstellingen waaraan kunstenaars
deelnemen of meer complexe kunstprogramma's; kunstopdrachten waarbij niet zozeer het
eindproduct van een kunstwerk maar het onderzoeksmatige karakter ervan centraal staat. Deze
conceptuele benaderingswijze zien we ook terug in het beleid van Stroom hcbk en zorgt voor
duidelijke overeenkomsten tussen beide stichtingen.
Belangrijk bij het aannemen van projecten is de vraag of de opdrachtsituatie tot een geslaagd
kunstproject kan leiden. Daarbij zijn de locatie, de motivatie van de opdrachtgever en de
mogelijkheden voor een nieuwe of experimentele benadering van publieke kunst belangrijke
punten van overweging. Er wordt een projectvoorstel gemaakt dat wordt voorgelegd aan de
opdrachtgever. Binnen SKOR besluit uiteindelijk een adviescommissie of een project doorgaat of
niet. Tijdens de realisatie van een project is SKOR betrokken als bemiddelaar tussen de
kunstenaar en de opdrachtgever. Er wordt gezorgd voor het opstellen en ondertekenen van
contracten, voor de beoordeling van het schetsontwerp, het definitieve ontwerp en het begeleiden
van het realisatieproces. Waar nodig is SKOR beschikbaar voor advies en begeleiding van
onderhoud en nazorg.
Naast inhoudelijke en organisatorische begeleiding van kunstprojecten kan er ook financiële
ondersteuning worden geboden. SKOR is echter geen reguliere subsidiegever: een financiële
bijdrage zal altijd gekoppeld zijn aan inhoudelijke betrokkenheid vanaf het begin van het project.
De hoogte van de bijdrage is van een aantal factoren afhankelijk, maar de opdrachtgever zal in
ieder geval een aanzienlijk deel van de totale kosten zelf moeten dragen of bijeenbrengen.21
De uitgangspunten voor het artistiek inhoudelijk beleid van Stroom hcbk werden gebaseerd op de
essay ‘De geloofwaardigheid van kunst in de openbare ruimte’ van Cor Blok. In dit artikel maakt
Blok een onderscheid in de ontwikkeling van kunstvormen en de vormen waarin een
consumptieve maatschappij zich uitdrukt. Kunst zou zich buiten de muren van de beschermende
kunsttempel corrumperen, omdat het daar dezelfde strijd moet leveren als de ‘tekens’ waarmee
de consumptiemaatschappij de bevolking wil verleiden. “Het resultaat – van streven naar een
betere leefbaarheid – is een omgeving die er vooral om vraagt, geconsumeerd te worden. Een
omgeving bestaande uit louter plekken waar het goed toeven is: een wervende stad.”22 De stad is
een bolwerk van enkel consumptieve waarden, dat als het snoephuisje uit het sprookje van Hans
en Grietje, een mooie belofte uit maar een verraderlijke kern heeft. De kunst die zich in deze kern
wil staande houden zal vervallen tot hetzelfde uiterlijke vertoon. “Een stimulerende kunst, die
uitnodigt om nog eens terug te komen en ter plaatse een consumptie te gebruiken. Zulke kunst;
ze kan zelfs van behoorlijke kwaliteit zijn, maar ze maakt de openbare ruimte er niet
geloofwaardiger op. Erger: ze wordt in deze omgeving zelf ongeloofwaardig.”23 Toch doet Blok een
voorstel waarmee hij zich lijkt te willen conformeren aan de taal van de straat. Door het
tijdelijkheidconcept op te nemen in de kunstconceptie heeft de kunst wellicht toch nog een kans.
Daarbij moeten wel redelijke budgetten worden gegarandeerd, waardoor ook kwaliteit van de
materialen gehandhaafd kan blijven. Kunst waarbij al van te voren vaststaat dat deze tijdelijk
wordt geplaatst kan als minderwaardig worden beschouwd, waardoor voor een goedkope
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uitvoering wordt gekozen. Blok zag in tijdelijke projecten niet DE oplossing voor de openbare
kunsten, maar wel een mogelijkheid tot onderzoek en experiment. Mits natuurlijk het onderzoek
goed gedefinieerd is en de resultaten als onderdeel van het discours beschikbaar zijn.24 De
werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte (KOR) heeft bij het opstellen van de uitgangspunten
Bloks scepsis over de mogelijkheid van kunst om zich in de openbare ruimte te handhaven in
overweging genomen, zoals blijkt uit het eerste jaarverslag uit 1991:
“De beeldende kunst moet niet worden gebruikt om stedenbouwkundige en architectonische
problemen op te lossen. Wil beeldende kunst in de openbare ruimte een oplossing hebben, dan
moet er niet alleen een beeldende kunst komen die kan functioneren in de openbare ruimte,
maar ook een openbare ruimte waarin beeldende kunst kan functioneren” Daarnaast werden er
ook positieve criteria opgesteld voor het te voeren beleid. “In het beleid staan artistieke kwaliteit,
interne samenhang en flexibiliteit voorop. Er moet ruimte zijn voor research, dat wil zeggen dat
het mogelijk moet zijn plannen te ontwikkelen die niet in de eerste plaats voor uitvoering bedoeld
zijn, maar om de gedachtevorming te stimuleren. Discussie en informatie maken deel uit van het
beleid. Om deze uitgangspunten te realiseren is het noodzakelijk dat gelden bestemd voor Kunst
in de Openbare Ruimte niet meer locatie gebonden besteed hoeven te worden, maar n één fonds
worden samengebracht.”25 Het begrip ‘artistieke kwaliteit’ is verder uitgewerkt in een tweede
serie uitgangspunten: “Authenticiteit dat wil zeggen een persoonlijke manier van werken.
Avontuurlijk en eventueel vernieuwend. Een vraagstelling in het werk, waarvan het zoeken naar
een oplossing anders is dan reeds bekend. Een duidelijk uitgangspunt, past het gekozen
materiaal bijvoorbeeld bij het idee dat vorm moet krijgen. Past een door de kunstenaar
voorgesteld project in zijn of haar oeuvre en het allerbelangrijkste; wat is de artistieke noodzaak
waaruit het werk ontstaat.”26 Het is opmerkelijk dat de uitgangspunten voor de beoordeling van
artistieke kwaliteit zo algemeen zijn geformuleerd, er wordt niks gezegd over relaties met
openbaarheid of buitenruimtes. Deze uitgangspunten zijn door de jaren heen in de jaarverslagen
niet noemenswaardig veranderd.
Stroom signaleerde door de jaren heen dat veel kunstenaars de openbare ruimte allang niet
meer zagen als fysieke ruimte pur sang, maar ook als sociale of mentale ruimte. Stroom wilde
ook voor deze opvatting een forum creëren. Zij vindt dat er niet a priori een keuze voor het één of
het ander gemaakt hoeft te worden. De uitgangspunten voor iedere opdracht wisselen, zoals ook
de uitgangspunten voor ieder zelfstandig schilderij kunnen wisselen. Dat maakt de kunstenaar of
diens oeuvre niet minder geloofwaardig. Uitgaande van die ‘eindeloze’ mogelijkheden wilde
Stroom voor stedenbouwkundige projecten andere uitgangspunten kiezen dan voor
beeldententoonstellingen in de binnenstad, voor herdenkingsmonumenten weer andere regels
opstellen dan voor een kunstwerk in een school. Het idee dat door differentiatie en maatwerk
voor iedere situatie een oplossing bestaat werd misschien wel het belangrijkste uitgangspunt van
de stichting. Deze houding heeft er toe bijgedragen dat de verschillende projectsoorten zich in de
loop van de tijd min of meer ontwikkelden tot specialisaties. Voor iedere nieuwe opdracht werd
een nieuwe werkwijze geformuleerd, waarbij ook onderscheidt werd gemaakt in de rol die Stroom
vervuld. Stroom kan optreden als initiator, als curator of handelt op verzoek van derden. De
projecttypische indeling is grotendeels gebaseerd op omvang en de ruimte waarin de projecten
worden geplaatst. In deze onderverdeling worden vijf types onderscheiden: tijdelijke projecten,
opdrachten bij gebouwen, bij pleinen en parken, Haagse werken en de tentoonstellingen.
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De rol van de ideale opdrachtgever
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De rol van de overheid als opdrachtgever wordt gekenmerkt door zeer uiteenlopende motieven,
die bovendien niet vrij zijn van opportunisme vindt Joop Linthorst, voormalig wethouder Kunst in
Rotterdam. Zo kan de stichting van een kunstwerk plaatsvinden om redenen van status, van
uitdrukking van gezag, vanwege devotie of gemeenschapsidealen, om historische redenen, maar
ook om uitsluitend esthetische redenen ter verfraaiing van een gebouw, een plek, plein of
straathoek. Enkele van die motieven hebben een rol gespeeld bij de instelling van de
zogenaamde percentageregelingen in het begin van de jaren vijftig.27
Een van de eerste beleidsinstrumenten op het gebied van openbare ruimte en kunst was de
percentageregeling van net na de Tweede Wereldoorlog. In 1951 werd op initiatief van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W) door de ministerraad als
onderdeel van het rijksbeleid voor cultuur de kern van de huidige percentageregeling voor
gebouwen in beheer van de Rijksgebouwendienst vastgesteld. Daarmee werd geregeld dat een
deel (0,5 tot 2 procent) van de bouwkosten werd gereserveerd voor beeldende kunst in of aan
semi-openbare rijksgebouwen (politiebureaus, bankgebouwen, kerken en scholen). Aanvankelijk
ging het om herdenkingsmonumenten en verfraaiingen als wandschilderingen en
gebrandschilderde ramen. Met dergelijke monumentale, meestal figuratieve kunst werd het
bijzondere karakter van een gebouw uitgedrukt en werd het welzijn van de bezoekers verhoogd
door deze confrontatie met de schoonheid en waarde van kunst. 28 In de jaren hierop volgend
werd de regeling keer op keer geactualiseerd. Recentelijk is aan het beleid over de fysieke ruimte
een cultuurhistorische dimensie toegevoegd. In de Nota Belvedere uit 1999 wordt de ruimtelijke
inrichting van stedelijke en landelijke gebieden in relatie gebracht met cultuurhistorie. De
doelstelling van de nota is de cultuurhistorische waarde meer prioriteit te geven bij de inrichting
van Nederland. De nota heeft niet de status van een wet, maar moet worden gezien als een bron
van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke
plannen.29
In de hedendaagse stedenbouw ligt de nadruk nog steeds op uitbreiding van steden, mobiliteit en
infrastructuur en worden de veranderingen in het gebruik van de stedelijke openbare ruimte niet
belangrijk gevonden zegt Harm Tilman, hoofdredacteur van De Architect, in de inleiding van het
boek ‘Publiek werk’. Hij draagt daarbij verschillende ontwerpstrategieën aan als mogelijke
oplossingen.30 Zo noemt hij het plein als referentiepunt van het stedelijk leven, een
ontwerpstrategie dat in Nederland goed te realiseren is. In de meeste grote steden is immers een
plein aanwezig, zo heeft Amsterdam het Museumplein, Den Haag Plein 1813, Maastricht het
Vrijthof en Utrecht het Neude. Vervolgens kaart Tilman nog andere strategieën aan, waarbij de
stedelijke ruimte niet gemonumentaliseerd wordt, maar waarbij die ruimte bestaat uit alleen
heterogene ruimtes of waar pleinen worden ingericht als podia voor bijzondere activiteiten.31
Ook Jeroen Boomgaard pleit voor meer speling en letterlijke ruimte in die openbare context en
dus voor kunst. Hij noemt de gecompliceerde dynamiek van de stedelijke processen en de
groeiende beeldcultuur die bepalen wat de kunstenaars dan nog kan komen doen in de openbare
ruimte: ‘De openbare ruimte is juist interessant vanwege haar onvoorspelbaarheid en
onberekenbaarheid, hierin schuilt een belofte van vrijheid, ruimte tot creatie, avontuur en
potentiële schoonheid. Aan vrijwel alle artistieke strategieën uit de moderne kunstgeschiedenis
die zich bezighielden met de inrichting van de stedelijke omgeving, van de historische avantgardes aan het begin van de twintigste eeuw, via Constants utopische New Babylon, tot aan de
postmoderne situatie in het heden, ligt dit besef ten grondslag. De openbare ruimte moet ook
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ruimte blijven, en ruimte bieden, hoe meer ze wordt opgevuld, uitgelegd en afgekaderd, hoe
minder speling er uiteindelijk overblijft.’32
Opdrachtgevers zullen dus moeten blijven nadenken over het ‘waarom’ van kunsttoepassingen in
de openbare ruimte.33 Veel opdrachten veronderstellen dienstbaarheid van de kunst. Een
opdrachtgever heeft over het algemeen hoge verwachtingen van de rol die beeldende kunst in de
openbare ruimte kan vervullen, maar kunst alleen kan natuurlijk niet als oplossing voor
ruimtelijke of maatschappelijke problemen worden ingezet. Daarvoor heeft kunst als l’art pour
l’art ook te veel een eigen autonome plaats in de maatschappij. Aan de orde is het punt dat er
beter moet worden nagegaan wat kunst specifiek kan inbrengen om een leefbare omgeving te
scheppen, kunst moet zich hierin verder kunnen ontwikkelen. Bovendien is de historische
vanzelfsprekendheid van kunst in de openbare ruimte door de veranderingen in het karakter en
inrichting van de openbare ruimte in het gedrang gekomen en is er sterke behoefte aan nieuwe
formuleringen en alternatieve modellen. Of kunst daadwerkelijk functioneert vanuit de intenties
van opdrachtgever en kunstenaar is onder meer afhankelijk van de ontvangst door het publiek.
De openbare ruimte is immers het domein van publiek of meerdere publieksgroepen en die
groepen kunnen afhankelijk van de functies van die openbare ruimte divers en wisselend van
aard zijn. Een positieve receptie van de kunst en de betrokkenheid van het publiek zijn
afhankelijk van meerdere factoren. Zoals al eerder bleek is het belangrijk buurtbewoners
inspraak te geven in het proces, de kans op afwijzing, kritiek en vernieling verkleind zich zo
ziender ogen.34 Garantie voor acceptatie en waardering kan echter met inspraakprocedures niet
worden gegeven. Voor kunst in de openbare ruimte houdt dit in dat de kunstenaar rekening moet
houden dat het publieke domein bestaat uit verschillende maatschappelijke en culturele groepen
of ‘publieken’ die met elkaar interacteren.35 Het pleidooi voor ruimte laat eens te meer zien dat
de overheid in haar zorg voor de openbare ruimte misschien wel teveel wil regelen. Zeker met de
conventie dat bij een gebouw of plein een kunstwerk hoort en dat komt de vrijheid van de kunst
niet ten goede. Kenmerkend voor de ontwerpen van toekomstige openbare ruimtes zal moeten
zijn dat flexibel en levendig kan worden ingespeeld op veranderingen in het gebruik van die
openbare ruimte zodat de beeldende kunst zich daarin met de juiste inspanning en
verbeeldingskracht mee kan ontwikkelen.
In de publicatie De Campagne die na afloop van het gelijknamige project in 1993 verscheen
werden in de inleiding drie werkmodellen omschreven waarmee Stroom opdrachtsituaties
benaderd.36 Deze werkmodellen corresponderen grofweg met de volgende meer algemeen te
onderscheiden benaderingen; het eerste werkmodel is ‘de gebonden opdrachtenpraktijk’. Hierbij
bepaald de opdrachtgever de locatie en formuleert de randvoorwaarden van functie tot budget
Bovendien geeft hij/zij een formele (maat en schaal) en soms inhoudelijke omschrijving van de

Publicatie ter gelegenheid van het project 'De Campagne', waarvoor een tiental kunstenaars door
Stroom werd uitgenodigd een voorstel te doen voor een werk op een zelf gekozen locatie in Den Haag, waarbij
vooraf zo min mogelijk beperkende voorwaarden werden opgelegd.
ll
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opdracht. Daarbij heeft hij/zij vaak de kunstenaars al in gedachten die volgens hem/haar de
opdracht moeten realiseren. Het tweede werkmodel noemt Stroom hcbk ‘autonomie met
randvoorwaarden’. De opdrachtgever formuleert een algemene opdracht met formele
randvoorwaarden en zoekt of creëert een plek waar de kunst tot zijn recht kan komen. Soms
heeft hij/zij daar ook al een kunstenaar bij in gedachten. Het laatste werkmodel is ‘volledige
autonomie’. De kunstenaar ontvangt een uitnodiging voor een opdracht, maar zonder vaste
locatie en verdere voorwaarden vooraf. De kunstenaar is dus volledig vrij om locatie,
randvoorwaarden, vorm en inhoud zelf te bepalen: de vrije opdracht. Over de keuze voor vrije
autonomie werd in de publicatie geconcludeerd: “Terugkijkend op De Campagne is het
gerechtvaardigd de vraag te stellen of maximale autonomie wel altijd in het belang is van de
kunstenaar, en soms misschien bijdraagt aan het mislukken van een werk. Een opdrachtgever
die carte blanche geeft aan de kunstenaar kan zich vervolgens onttrekken aan elke
verantwoordelijkheid. Met als gevolg vrijblijvendheid of in het ergste geval onverschilligheid aan
de kant van de opdrachtgever.”37 Niet alleen Stroom hcbk experimenteerde met deze vorm van
opdrachtgeverschap. In Utrecht besloot een commissie met het project Onvoltooid tegenwoordige
tijd de kunstenaars een zo groot mogelijke vrijheid te geven. Hen werd de vrije hand gelaten bij de
locatiekeuze, en uitvoeringseisen werden niet voorop gesteld; in een later stadium werd
uitvoerbaarheid zelfs expliciet terzijde geschoven. Alle nadruk kwam zo te liggen op de
ideevorming – er werd vanaf toen gesproken van ‘imaginaire projecten’. De Utrechtse commissie
constateerde uiteindelijk:"Het is boeiend om te zien wat de 'totale vrijheid' heeft opgeleverd en
welk proces daaraan bij elke kunstenaar vooraf is gegaan. In de loop van het project bleek in
ieder geval wel dat een totaal 'vrije' opdracht weliswaar een uitdagende, maar ook zeer lastige
opgave is. De waarde van het project moet niet alleen in de hier gepresenteerde plannen worden
gezocht, maar strekt natuurlijk verder. De bedoeling is dat Onvoltooid Tegenwoordige Tijd als een
confrontatie zal werken met de kunst, de stad en het opdrachtgeverschap”.38
Hoewel de auteur in het geval van De Campagne uiteindelijk tot de conclusie komt dat een
opdracht het meest gebaat is bij een optimale inzet van alle betrokken partijen, dus ook van de
opdrachtgever, verwerpt hij niet de mogelijkheid tot volledige autonomie van de kunstenaar als
werkmodel.39 De visie van de opdrachtgever maakt echter, ook als hij geen opdracht formuleert,
wel deel uit van het kunstwerk. Hij heeft immers de opdracht gegeven en de kunstenaar
benaderd. De conclusie had moeten zijn dat er niet zo iets bestaat als de volledige autonomie
van de kunstenaar in een opdrachtsituatie. Toch is het niet zozeer zijn conclusie die
bevreemdend is, maar de vraag; is maximale autonomie wel altijd in het belang van de
kunstenaar? Dat is een vraag waarop iedere kunstenaar voor zichzelf een antwoord kan
formuleren.
Als kunstcriticus heeft Blok zich in de loop der tijd veelvuldig uitgelaten over de positie van de
opdrachtgever. In zijn artikel ‘Dwaallicht en de schemerlamp’ vraagt Blok zich af of contact met
een opdrachtgever, al is het maar via een discussie over randvoorwaarden, persé fnuikend is voor
de artistieke vrijheid van de kunstenaar – hij wijst daarbij op een aantal voorbeelden uit het
verleden, waar zo’n contact juist voor beiden stimulerend bleek. Verder is hij sceptisch tegenover
een overheid, die de verantwoordelijkheid van collectieve opdrachtgever tracht af te schuiven op
de kunstenaar, die daarmee de hete brij op zijn bord geschoven krijgt een steekhoudende
uitspraak te doen in het debat over de plaats en de functie van een kunstwerk in de openbare
ruimte – alsof dat niet een publieke uitspraak vereist. Tenslotte constateert hij dat velen
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zichtbaar moeite hebben met de 'ongebonden' vrijheid, wat dat dan ook is. In ‘De geheimzinnige
vreemdeling en zijn opdrachtgever’ uit 1993 gaat hij in op de opdrachtgever die zijn publiek moet
herontdekken. De opdrachtgever heeft zich zolang en te veel gericht op het aardig gevonden
willen worden door de kunstenaar. Door de kunstenaar tegemoet te komen is hij naast zijn eigen
standpunten en belangen ook zijn relatie met het publiek verloren. Vandaar ook dat het publiek
niet opgetogen of zelfs dankbaar is als ‘de baas’ met een cadeau aan komt zetten waarvan hijzelf
niet eens de waarde kan inzien. Ook Domeniek Ruyters concludeerde in zijn artikel ‘Een
Campagne voor de leek’ in Metropolis M over De Campagne, dat het loslaten van
randvoorwaarden en de kunstenaars zoveel mogelijk eigen opdrachtgever te laten zijn kan
worden opgevat als een zwaktebod.40 Over de rol als opdrachtgever concludeerde Martinus
Oosterbaan in 1985: “De overheid steunt de kunst maar heeft er geen oordeel over. Dit principe
suggereert ten onrechte neutraliteit. De overheid kiest in de praktijk van het kunstbeleid voor het
oordeel van de kunstenaars.” Hoewel het oordeel van de kunstenaar zo meer ruimte krijgt, wil dat
nog niet zeggen dat er door de overheid een bewuste keuze is gemaakt voor de kunstenaar door
zich van een oordeel te onthouden.
Dat het oordeel van een kunstenaar zo’n overheersende rol kon gaan spelen bij de
opdrachtverlening heeft te maken met de beoordeling van kunst. Sinds de autonome kunst de
hoogst haalbare kunstvorm vertegenwoordigt en ‘beperkende randvoorwaarden’ voor de
zelfstandige kunstenaar werken als een rode lap op een stier, is de kwaliteit van opdrachtkunst
gemeten met de maten die zijn opgesteld voor de kwaliteitsbepaling van autonome kunst. Bij de
legitimering van kunst in de openbare ruimte bleven doelstellingen als status, machtsvertoon of
verbetering van de omgeving hun geldigheid behouden. Dat is dan ook de reden dat critici als Cor
Blok stil blijven staan bij de betekenisgeving van kunst in de openbare ruimte. Hij stelt daarover
dat in het scala van tekens die het straatbeeld bepalen, zoals verkeerstekens die veranderlijk,
praktisch en op de korte termijn hun uitwerking hebben, er ook behoefte bestaat aan tekens die
een betekenis geven op een meer omvattende schaal. Kunst komt daarbij van pas door een
bijdrage te leveren aan de ideeën over de wereld als geheel en het bestaan.41 De gemeentelijke
opdrachtgevers van nu willen graag de brug vormen tussen de autonome kunstpraktijk en de
opdrachtenpraktijk. Stroom heeft daarom Cor Blok gevraagd om zijn inzichten omtrent de
driehoeksverhouding tussen opdrachtgever-kunst-publiek uit een te zetten, alvorens eigen
uitgangspunten op te stellen. Hoewel het er in De Campagne om ging, kwam de rol van de
opdrachtgever er daar niet zo goed uit omdat Stroom hcbk (de opdrachtgever) zich er zoveel
mogelijk buiten hield. Voor het overige heeft Stroom hcbk juist heel serieuze pogingen
ondernomen om zichzelf als opdrachtgever te profileren, onder andere door de adviezen van Blok
in een beleid om te zetten en een leidinggevende rol aan te nemen in het debat over de plaats
van kunst in de openbare ruimte.
De gemeente Den Haag is bij de invulling van haar gemeentelijk beleid voor de kunst in de
openbare ruimte op een viertal manieren van de standaard afgeweken. In de eerste plaats heeft
Stroom bij aanvang de mogelijkheid gecreëerd om de keuze voor de kunsttoepassingen
onafhankelijker van de bouwsom te laten functioneren. In de tweede plaats heeft Stroom een
tentoonstellingsruimte uitsluitend voor exposities rond het thema kunst en openbaarheid. Als
derde zijn tijdelijke kunstmanifestaties in de openbare ruimte een vast beleidsonderdeel
geworden, dat door wisselende uitgangspunten en uitwerkingen als inspiratiebron kan dienen
voor permanente projecten. Om in de voorhoede van de artistieke discussie te blijven zij de
discussieavonden en symposia die worden georganiseerd de laatste en misschien wel de manier
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om een frisse kijk op het opdrachtenbeleid te houden. Met deze maatregelen heeft Stroom hcbk
in 1990 als eerste het gemeentelijk opdrachtgeverschap een herkenbaar gezicht gegeven.
Ondanks een duidelijk profiel, een herkenbaar gezicht, blijft het goed formuleren van opdrachten
moeilijk. In opdrachtsituaties zijn compromissen onontkoombaar, ook al kan dat volgens Janneke
Wesseling nooit resulteren in goede kunst. Desondanks constateert ook zij een wisselwerking
tussen de autonome en opdrachtgebonden kunstpraktijk. Wesseling concludeert dat ondanks het
groeiend aantal kunstenaars dat zich interesseert voor de openbare ruimte, het discours over
kunst in een museale context nog steeds gescheiden is van het discours over kunst in de
openbare ruimte. Met andere woorden, er is nog steeds sprake van een nieuwe
gemeenschapskunst, de volledige synthese tussen de artistieke beroepsgroepen en een
versmelting van de kunsten en het leven hebben niet plaatsgevonden. Maar die scheiding is
misschien niet volledig genoeg, vooral wat betreft de kwaliteitsbeoordeling. Gezien de gevestigde
opdrachtenpraktijk van alweer ruim een halve eeuw zou het in de lijn der verwachting liggen dat
we voor de beoordeling van kunst in de openbare ruimte niet meer afhankelijk zouden zijn van de
maatstaven voor autonome kunstbeoordeling. Vandaar ook dat het te verkiezen zou zijn dat de
opdrachtgebonden kunstpraktijk als een opzichzelfstaande vakdiscipline kon worden beoordeeld.
Een discipline die zich van de vrije kunsten onderscheidt omdat deze per definitie niet vrij is,
maar waarin altijd de positie van de opdrachtgever een onderdeel is gaan uitmaken van het werk.
Of dat nu is in de vorm van de keuze voor een reeds bestaand object of in het formuleren van de
randvoorwaarden waaronder een werk tot stand kan komen, als deze rol niet wordt onderkend
blijft opdrachtkunst altijd het ondergewaardeerde kunstje van een vrije kunstenaar.

Van uitgangspunt naar uitvoering
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Een papieren beleid staat per definitie op gespannen voet met de uitvoering ervan. Goede
doelstellingen bevatten een toekomstvisie, zijn nog niet gerealiseerd en gedacht vanuit een
streven naar een ideaal. Doelstellingen zijn in zekere zin idealistisch maar moeten ook getuigen
van realiteitszin, anders zou het nastreven ervan zinloos zijn. Samen met de uitgangspunten
vormen doelstellingen het fundament en de rechtvaardiging van iedere onderneming of instelling.
De serie uitgangspunten die Stroom formuleerde (zie hfst. 2) voor kunst in de openbare ruimte,
bevat geen specifieke artistieke eisen. Het is een opsomming van randvoorwaarden, die zowel
betrekking hebben op de architectonische als op de maatschappelijke ruimte. Toch kun je wel
zeggen dat het verbleekte Haagse kunstbeleid met de komst van Stroom een frisse opknapbeurt
kreeg. De vernieuwde interesse voor kunst in de openbare ruimte van zowel beleidsmakers als
kunstenaars in de jaren negentig van de vorige eeuw lijkt op de herleving van de monumentale
kunsten aan het eind van de negentiende eeuw. Zoals eerder geconcludeerd is het beleid van
Stroom het best te omschrijven als ‘maatwerk’. Door voor elke opdracht specifieke doelstellingen
en uitgangspunten te formuleren wil Stroom de aansluiting vinden bij actuele
kunstontwikkelingen.
We bespreken in dit hoofdstuk als eerste ‘stroomprojecten’ die vallen onder de projecttypen
tijdelijke projecten, Opdrachten bij gebouwen en Haagse werken, dit houdt niet in dat Stroom
geen gebruik maakt van andere projecttypen, alleen laat ik in dit geval Opdrachten bij pleinen en
parken en de tentoonstellingsruimte buiten beschouwing. De gekozen categorieën
vertegenwoordigen respectievelijk het vernieuwde experimenteerbeleid, de ‘klassieke
percentagepraktijk en de prestigeprojecten die elementen uit beide categorieën samenvoegt tot
projecten met een uitstraling die ver tot buiten Den Haag reikt. Hierop volgend bespreek ik ook
twee stroomprojecten in de wijk Ypenburg. Het doel hiervan is het uiteenzetten van
overeenkomsten en verschillen in de benadering en uitvoering van deze projecten.
De kunstenaars die meewerkten aan een tijdelijk project van Stroom worden niet gekozen door
middel van een open inschrijving, maar van te voren geselecteerd door Stroom. De instelling van
tijdelijke exposities in de openbare ruimte als beleidsonderdeel is een nieuwe maatregel die
direct voortvloeide uit het voorstel van Blok de tijdelijkheid op te nemen in het kunstconcept. De
openbare ruimte als atelier voor kunst die naar buiten toe wil treden, die zich wil bewijzen als
communicatiemiddel, zichzelf echter onderscheidend van consumptieve reclame-uitingen. Het
eerste tijdelijke project dat Stroom initieerde was De Campagne in september 1991. Dit project
ging uit van twee vragen, ten eerste naar de rol van de opdrachtgever en ten tweede naar de
relatie tussen de stedelijke ruimte en de kunst.42 Bij de Bocht van Guinee (1992), het volgende
tentoonstellingsproject in de openbare ruimte, werd voor een ander uitgangspunt gekozen
namelijk de historische context van de stad. De stad werd opgevat als een verzameling van
historisch betekenisvolle plaatsen en er werd verwacht dat de kunstenaars hierop reageerden.43
Bij Het zevende museum (1994) was Stroom zelf geen initiator maar kwam de opdracht van De
Stichting Hofvijvermusea. Zij wilde een kunstenplan laten maken dat het onderlinge verband
tussen de verschillende instellingen zou versterken.44 Ook hier betrof het weer andere
uitgangspunten, men ging in deze tijdelijke opstelling op zoek naar een relatie met de museale
kunst. De uitgangspunten van deze drie tijdelijke projecten naast elkaar beschouwend blijkt dat
tijdelijkheid het enige constante is. De formele en inhoudelijke uitgangspunten wisselen en ook
de rol van Stroom is variabel.
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Het organiseren van tentoonstellingen in de openbare ruimte was niet nieuw, zelfs het begrip
openbaarheid was in deze context al ruimschoots het onderwerp geweest. Bijvoorbeeld in
Sonsbeek buiten de perken (1971). De Sonsbeektentoonstellingen zijn wel de bekendste
Nederlandse voorbeelden, maar niet de enige exposities gehouden binnen dit thema. Zo waren er
bijvoorbeeld nog Chambres d’Amis (Gent, 1986), of Skulptur Projecte Münster (1987). In Den
Haag hadden de In-Situ projecten (1985-1990) van Flip Bool en Philip Peters plaats gehad.
Hiervan was De Campagne, als een van de eerste projecten van Stroom, bijna het logische
vervolg. Zeker gezien de opvattingen van Blok en Bool/Peters dat de kunst moest aansluiten op
de snelheid waarmee in een stedelijke omgeving beelden wisselen.
4.1 Tijdelijke projecten, exposities in de openbare ruimte
Stroom verzocht voor De Campagne kunstenaars uit de vrije sector voor een ontwerp, maar het
grootste gedeelte van de genodigden had echter zowel een oeuvre als een bekende visie op het
begrip kunst in de openbare ruimte opgebouwd. Van de veertien kunstenaars die door Stroom
werden verzocht om op zelf gekozen plaatsen in de stad een ontwerp te maken, kregen
uiteindelijk tien kunstenaars de kans hun werk te verwezenlijken: Andrea Blum, Eric Colpaert,
Harmen de Hoop, Toine Hovers, Philip van Isacker, John Knight, Joep van Lieshout, Arno van der
Mark, Herman Pitz en Raoul Teulings. Van hen werd verwacht dat zij zich behalve op de fysieke
ruimte ook op andere aspecten van de stad zouden oriënteren, zoals haar geschiedenis,
bevolking en eigenaardigheden. Zij mochten zelf hun locatie kiezen in de Haagse buitenwijken.
Het stadscentrum kwam voor dit project niet in aanmerking, omdat Stroom daar al bezig was met
een ander project; Het Sokkelplan van Peter Struyken, een beeldengalerij in de binnenstad.
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De keuze voor Harmen de Hoop is een voorbeeld van een kunstenaar die binnen zijn autonome
oeuvre al het nodige in de openbare ruimte en illegaal (zonder opdracht) had uitgevoerd.
Van hem was van te voren bekend hoe hij met de zogenaamde vrijheid van het eigen
opdrachtgeverschap om zou gaan. De Hoop realiseert kunstwerken in de openbare ruimte die
zich in eerste instantie niet als beeldende kunst laten herkennen. Het zijn werken die soms niet
eens worden opgemerkt, terwijl ze op een bepaalde, vaak stedelijke locatie een verandering
teweegbrengen. Door iets toe te voegen of juist weg te nemen of te verschuiven, ontstaat een
spel met de waarneming van de voorbijganger en wordt het gebruik van een plek ter discussie
gesteld. Voor zijn opdracht voor De Campagne zag hij in een wachtruimte van de NS op station
Holland Spoor een geschikte plek om een patroon aan te brengen op de vloer die de zitplaatsen
onderling verbond. Hiermee week hij niet af van zijn eerdere oeuvre; zijn werk geeft ook hier
positieve aandacht aan een kille, vaak door daklozen bezochte, wachtruimte. Maar doordat zijn
werk hier buiten de illegaliteit trad, werd zijn werk in plaats van confronterend meer decoratief.

Zijn werk is nu niet meer een commentaar of ontregeling van de situatie maar onderdeel van een
esthetische vormgeving die zijn ziel verkocht heeft aan commercialiteit.45
John Knight slaagde er ondanks de opdrachtsituatie beter in om de opdracht naar zich toe te
trekken door de middelen van de opdrachtgever in te zetten om een kritische noot te plaatsen bij
verschillende maatschappelijke structuren. Hij deed dit door het publiciteitsnetwerk optimaal te
benutten. De door hem ontworpen fietsbel met de beeltenis van de ooievaar uit het wapen van
Den Haag en het geluid van kikkergekwaak konden verkregen worden tegen inlevering van een
normale fietsbel. De ingeruilde bellen werden vervolgens naar Cuba verscheept om daar in het
drukke fietsverkeer opnieuw te worden gebruikt. Een artistieke ingeving, een politieke daad en
een sociaal maatschappelijke uitvoering werden in één voorwerp verenigd. 46
De kwakende fietsbel is een voorbeeld van de kritische avant-garde kunst die zich in de openbare
buitenruimte laat gelden, zonder willen op te vallen als kunstwerk. Dit is de kunstvorm die
vermomd als gebruiksvoorwerp in de samenleving infiltreert, die referenties herbergt naar
grootstedelijke verkeersproblemen, ecologische problemen als de bedreigde natuur, de
wereldpolitiek en de publieksparticipatie. Het venijn van een dergelijk project zit hem in de staart,
wat betreft publieke belangstelling en participatie was die project een groot succes. Een succes
dat zeer waarschijnlijk meer te danken heeft aan de gratis bijzondere bel en publiciteit die eraan
gegeven is, dan aan de politieke betrokkenheid van het publiek. Bovendien is de moeizame
‘relatie’ eerder een Amerikaans gegeven dan een Nederlands probleem. Maar ondertussen werd
er wel over gesproken, waardoor er aansluiting wordt gevonden bij een avant-garde richting in de
kunst als bij het aloude streven om midden in de samenleving te staan.
Joep van Lieshout werkte zijn voorstel voor De Campagne samen met Klaar van der Lippe uit in
Oktapik. Hoewel de drie rechthoekige volumes waaruit het beeld (het is niet uitgevoerd) zou
bestaan, drie balken waarvan twee kleine liggend en één grote staand, een abstracte uitstraling
hebben, maakt de rangschikking gecombineerd met de titel het geheel tot een plastische
voorstelling. Het concrete beeld was slechts een klein deel van de invulling die Van Lieshout en
Van der Lippe aan de opdracht gaven. Zij voerden tevens een zelfstandig onderzoek uit naar het
functioneren van de verschillende instanties die bij kunstopdrachten betrokken zijn. Uiteindelijk
heeft dit onderzoek in combinatie met een buurtonderzoek naar de wensen van de bewoners
toch geleid tot een concreet voorstel voor een concrete plaats, maar is ondanks het
vergevorderde stadium nooit gerealiseerd. Door zowel in culturele studies naar wensen en
mogelijkheden van de bij opdrachtverlening betrokken instanties als bij buurtbewoners te raden
te gaan, leverde dit geen strategische provocatie op.
Doordat de kunstenaars hun eigen opdracht formuleerden varieerden de resultaten van
nauwelijks zichtbare ingrepen tot een participatieproject, van straatmeubilair tot min of meer
klassieke objecten. HansOerlemans concludeerde dan ook in de publicatie: “Achteraf bezien lijkt
voor een aantal deelnemers die grotere vrijheid niet fundamenteel andere analyse en werkwijze
te hebben geleid. Ze maakten een voorstel dat naar vorm en inhoud paste binnen hun oeuvre en
vergelijkbaar is met werk dat ze onder totaal andere condities elders hebben gerealiseerd.”47 De
tijdelijke opstelling had de bedoeling een mogelijkheid tot experimenteren te creëren, de
openbare ruimte als atelier voor de vrije kunstenaar. De pretentie dat de vrije kunst in de
openbare ruimte hierbij gebaat is, gaat te ver. Het blijven opdrachten in de openbare ruimte, het
experiment was niet door de kunstenaars zelf geïnitieerd, maar in opdracht vormgegeven. Om
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werkelijk tot een experiment te komen had Stroom hcbk waarschijnlijk beter kunnen kiezen voor
kunstenaars die nog geen praktijk in de openbare ruimte hadden. De kunstenaars waren te goed
of veilig gekozen om voor echte verassingen gesteld te worden. Als de experimenteergedachte
wordt losgelaten en de tentoonstelling wordt benaderd vanuit het perspectief van de kunst in
opdracht, moet worden gezegd dat er een bewuste keuze is gemaakt voor de actualiteit en dat er
wel degelijk werken tot stand zijn gekomen die laten zien hoezeer de kunstenaars betrokken zijn
bij de openbare ruimte en dat zij ook in staat zijn in opdracht hun eigen inzichten voor het
voetlicht te brengen.
Tijdelijke projecten in de openbare ruimte vindt Van Winkel, hij noemt voorbeelden als Münster in
1977 en Sonsbeek ’93, een academisch-didactisch tentoonstellingsgenre, waaromheen een
sfeer van avant-gardistisch engagement werd opgetrokken. 48 De autonome kunst is per definitie
helemaal niet gebaat bij een tentoonstellingsforum in de openbare ruimte. De autonome
kunstenaars nemen zelf bezit van de openbare ruimte, zoals Harmen de Hoop die zijn
basketbalveldjes schildert. Een tijdelijke plaatsing van kunst in de openbare ruimte levert dan
misschien de vrije kunst niet zoveel op, maar biedt wel de mogelijkheid voor opdrachtkunst.
Bovendien hebben veel kunstenaars een gecombineerde praktijk waarin het werk in opdracht
lang niet altijd inferieure kunst oplevert. Bovendien heeft een aantal zich op het gebied van de
openbaarheid begeven en onderzoeken zij dit begrip op nog niet ontgonnen terreinen. Deze
uitbreiding van de beroepspraktijk wordt natuurlijk op de voet gevolgd door de expansie van
museale exposities naar de stedelijke omgeving. Daarover concludeerde Van winkel dat
resultaten veelal beperkt blijven tot “een bedrieglijk pronken met de veren van ‘openheid’ en
‘onbevankelijkheid’”.49
Die bedrieglijkheid geldt volgens mij voor de opdrachtgever als deze wil doen alsof de door hem
samengestelde groep kunstenaars en –werken ter plekke in plaats van en opdracht, in volledige
autonomie van de kunstenaars tot stand kwam. Maar net zo goed als ook tentoonstellingen
binnen de tempelmuren van het museum een nieuwe blik werpen op reeds bestaande kunst, die
vervolgens zeggingskracht kan hebben voor het ontstaan van nieuw werk, geldt dat ook voor de
exposities in de openbare ruimte. De vernieuwende ideeën uit het artistieke veld van de
opdrachtkunst, kan het autonome werk van nieuwe impulsen voorzien. Maar deze presentaties
kunnen wellicht nu en in de toekomst ook het vormgevers- of stedenbouweridioom inspireren. Die
mogelijkheid wordt door Stroom hcbk tenminste zo serieus genomen dat zij zich daarin
onderscheidt van andere gemeentes. Zij is actief bezig te zoeken naar de mogelijkheden en
momenten waarop uit deze tentoonstellingen een vonk overslaat naar de grotere, meer
behoudende opdrachten. Stroom hcbk is niet bang voor de museale expansie, maar infiltreert in
het museum en de galerie om er op zoek te gaan naar de kunstenaar die hetzelfde doet in de
openbare wereld van de opdrachtkunst.

4.2 Opdrachten bij gebouwen, terugkeer van de betekenisvolle kunst
Voor de opdrachten bij gebouwen geldt dat het voornamelijk gaat om de uitvoering van de
percentageregeling, onder meer bij politiebureaus en scholen. De procedure voor het vinden van
kunstenaars voor dit type opdracht verloopt zoveel mogelijk volgens de zogenoemde open
inschrijving. Door middel van het plaatsen van een advertentie in de BK-Informatie wordt
kunstenaars gevraagd te reageren. De oproepen en inzendingen leveren documentatie en
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informatie op die wordt opgenomen in het bestand en kan in andere situaties weer van dienst
zijn. De werkgroep maakt een voorselectie en een breed samengestelde groep van
belanghebbenden (architect, gebruikers en opdrachtgever) maakt een keuze voor een klein
aantal kunstenaars, die een schetsontwerp gaan maken. Vervolgens worden de opdrachtgever en
eventuele andere stemmen bij het keuzeproces betrokken en wordt de opdracht verleend. Deze
selectieprocedure is traditioneel te noemen; de advertentie in de BK-Informatie, het selecteren
van de kunstenaars en de inspraak van belanghebbende om vervolgens tot opdrachtverlening
over te gaan. In de periode van 1992-1995 was Stroom betrokken bij de nieuwbouw van een
zestal politiebureaus en in dit verband werden achttien schetsontwerpen gegeven. Voor het
politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat ontwierp Albert Goederond een gietijzeren
roestbruine beer van 1 meter hoog die in zijn letterlijkheid de veronderstelde criteria in de
beeldende kunst parodieert, maar daarnaast in staat blijkt als een geliefde mascotte te
functioneren voor de politiemensen en de buurtbewoners.50
In de categorie opdrachten bij gebouwen fungeert Stroom hcbk als intermediair tussen de
opdrachtgever en de kunstenaar, maar gaat zij tevens zoveel mogelijk uit van de eigen
uitgangspunten. Het nieuwe stadhuis werd ontworpen door Richard Meier en is in 1995 officieel
in gebruik genomen. Het imposante witte gebouw is traditioneel in monumentaliteit.
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Bij de opdrachtverlening is vooraf nadrukkelijk rekening gehouden met de functionaliteit van het
gebouw; dit is een stadhuis en géén museum. “Een locatie als het stadhuis is een te
betekenisvolle plek om er niet ook betekenisvolle kunst te introduceren.”51 In het stadhuis
concentreren zich allerlei taken en functies waarmee de burger in al zijn levensfasen te maken
heeft. Het stadhuis is het politieke en maatschappelijke centrum van de stad en vormt daarmee
de afspiegeling van alles wat er in Den Haag aan de orde komt. De kunstwerken mochten de
representatieve functie van het gebouw niet opzettelijk ondergraven. Toch biedt het gebouw
binnen die beperkingen voor de kunstenaars zowel architectonische aanknopingspunten als een
sociaal-maatschappelijke context waarbinnen de kunst een plaats kan hebben. Bij de opening
werden er drie grote werken opgeleverd, namelijk: het fotografische panorama Zoom in/Turn
around van Marin Kasimir in de parkeergarage, de inrichting van de trouwzaal van Ben van Os en
de marmeren banken op de galerij van Fortuyn/O’Brien.
Voor de wachtruimte van de Sociale Dienst op de eerste verdieping van het stadhuis in Den Haag
ontwierp Fortuyn/O’Brien vijftien eigentijdse, strakke versies van de chaise longue in marmer.
Elke bank heeft een aantal marmeren rolkussens, die onderling van tint verschillen en die telkens
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op een andere wijze gerangschikt zijn. Omdat Fortuyn/O’Brien ervoor koos om de ‘banken’ van
marmer te maken, worden het monumentale objecten die verwijzen naar chique zitelementen, te
vinden in de tuinen van paleizen en landhuizen. En dat past helemaal in het oeuvre van Fortuyn
O’Brien: sinds het midden van de jaren tachtig richt zij zich op uiteenlopende vormen van tuin- en
parkobjecten die enerzijds naar functionele objecten verwijzen, maar anderzijds ook autonome
sculpturen of installaties blijven. Door de strakke vormen en de opstelling in één lange rij in de
galerij van het atrium zijn de ‘Passanten’, zoals de marmeren banken in het Stadhuis genoemd
zijn, een subtiele en functionele toevoeging aan het gebouw geworden. De banken staan er zeker
niet alleen voor de sier; er wordt door de wachtenden gretig gebruik van gemaakt. Daarmee is
‘Passanten’ een voorbeeld van een werk dat niet alleen een vorm van alledaagsheid of
functionaliteit suggereert, maar ook daadwerkelijk waarmaakt. “Het zijn sculpturale objecten die
functioneel zijn, de mensen die erop zitten kunnen van hieruit het Atrium bekijken, terwijl zij zelf
ook een theaterbeeld zijn.”52 De scheiding tussen gebruiksvoorwerp en kunstwerk wordt
opgeheven, maar tussen toeschouwer en deelnemer wordt deze juist verscherpt. De
aanwezigheid van een enkel persoon is bepalend, de aanwezige mensen, de passanten lijken
filmpersonages tegen de witte marmeren achtergrond, de banken van Fortuyn/O’Brien geven een
extra dimensie hieraan door de gebruikers een kader te geven.
Ook in het werk van Marin Kasimir is er grote aandacht voor mensen, als burgers en als individu.
Het fotografische panorama Zoom in/Turn around is een 75 meter lange en twee meter hoge
panoramafoto van het Spui en bedekt een muur in de parkeerkelder van het stadhuis in Den
Haag. Bij het maken ervan zoomde Kasimir in op de onderwerpen die hij op het Spui tegenkwam,
met de nadruk op de mensen. De intensieve kijker wordt verrast door de blikken van mensen die
recht de camera inkijken, dit zijn figuranten die hij verschillende zaken naspelen die voor een
stadhuis belangrijk zijn, zoals geboorte of huwelijk. Omdat de camera meerdere keren om zijn as
kon draaien, lijkt het bovendien alsof een filmisch verloop van tijd zichtbaar wordt gemaakt. Door
meerdere malen dezelfde plek in beeld te brengen worden de verplaatsingen van de mensen in
beeld gebracht en krijgt de drukte van het sociale leven op het Spui een extra dimensie. Details
uit het panorama in Den Haag fungeren in het hele stadhuis als markering.
In 1996 schreef Domeniek Ruyters een recensie over dit werk in Metropolis M. Zoom in/Turn
around verwijst naar historische panorama’s, zoals het panorama Mesdag (1880) dat in de tekst
op het T-shirt van de jongen zichtbaar is. Bij de opdrachtverlenging was het zeventiende-eeuwse
panoramisch landschap van Jan van Goyen dat in de oude raadzaal aan de Groenmarkt hing voor
Stroom een concrete inspiratiebron om te kiezen voor een hedendaags panorama.53 Dit was dan
ook de reden dat Stroom Marin Kasimir, een kunstenaar die zijn visie op een plek vaker middels
het maken van panorama’s had verduidelijkt, voorlegde aan de gemeente en de betrokken
architect Richard Meier. Het panorama is een verhaal dat is opgebouwd uit het losse zand van
elkaar passerende mensen met een verschillende achtergrond, leeftijd en sociale klasse, druk
met hun alledaagse of bijzondere bezigheden. Een verhaal over iedereen en niemand, maar
gezien het decor specifiek over Den Haag. En een kleine ode aan het werk van Stroom, want
kermit op de fiets is een onmiskenbare verwijzing naar de kikkerbel van John Knight.
Fragmenten uit het panorama zijn door het hele stadhuis terug te vinden. Op deze foto’s wordt
het individu uit het Haagse decor gelicht en wordt nogmaals de stedelijke betrokkenheid bij de
burgers geaccentueerd. De aandacht voor de veelzijdige bevolking van Den Haag komt ook naar
voren in het onderwerp dat de ontwerper Ben van Os voor de halfronde trouwzaal maakte. Zijn
inrichting met als centraal werk Transparant scherm van zilverkleurig weefsel. Ernaast staan vier
52
53

Ibidem, p.76
L. van Ginneken (1998), p.68

grote vazen, geblazen met een Venetiaanse techniek. De ronding van het scherm sluit aan op de
ronding van de zaal, evenals de geleding van de wanden die in de architectuur zichtbaar zijn,
komt terug in het uit 200 vierkanten opgebouwde scherm, waarvan er 72 met trouwfoto’s zijn
bedrukt. Langs de randen zijn met zilverkleurig draad de teksten: “Ja, ik wil”en “Trouwen is
houden, houden is trouwen” geborduurd, in de 17 talen die er in Den Haag worden gesproken. Dit
werk staat volkomen in dienst van de status en de ceremoniële functie van de trouwzaal. Het is
een decoratieve inrichting waarbij de formele en functionele bepaaldheid van de architectuur een
hoofdrol hebben gespeeld. Het lijkt wel alsof Van Os een stap terug is gegaan, door opnieuw zo
duidelijk statusverhogende materialen en moralistische afbeeldingen te kiezen voor zijn ontwerp.
Dit was wel anders bij de trouwzaal door Wim T. Schippers ontworpen in 1985 voor het stadhuis
van Amsterdam. Schippers ontwierp een draaiend podium voor ambtenaar en bruidspaar,
stoelen van rioolbuizen, gecombineerd met een allegaar aan stoelen die allerminst de bevestiging
zijn van de plechtigheid die er plaatsvindt. Hij hing een linnenkast en een schermerlamp scheef
aan de muren en om het plaatje te vervolmaken richtte hij aan de Amstel een felicitatiezaal in
met een marmeren zuil, een zuil van schuimrubber, een vervallen zuil en een ‘one way screen’
dat beter past in een verhoorkamer van de politie.54“Een beeldverschuiving van machtssymbolen
en persoonsverheerlijking in de Gouden Eeuw, naar de publieke polemiek, aangevuld met
gemopper in de marge van de jaren tachtig van de twintigste eeuw”, aldus Bram Kempers in
Moraal van de kunst. Opdrachten in de overheidsgebouwen sinds de Gouden Eeuw.55 Kempers
schreef over de grote tegenstrijdigheid tussen deze conceptuele invullingen die alle aandacht van
het bruidspaar afleiden en het verschil met de traditionele positieve bekrachtiging van de functie
van trouwzalen. “Waar kunstwerken voorheen de functies van openbare ruimten met
ambachtelijke uitgevoerde figuratieve voorstellingen onderstreepten, is in de jaren tachtig voor
kunstenaars de mogelijkheid geschapen overheid en publiek belachelijk te maken. 56 Over ed
besluitvorming rond deze opdrachtverlening concludeerde hij dat door de kunstcommissie de
voorkeur werd gegeven aan de ‘publieke polemiek’, boven de ‘retoriek der lofdichten’.
ll
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De inrichting van Schippers is een goed voorbeeld van wat er mis kan gaan als de opdrachtgever
zichzelf niet meer zo serieus neemt en de artistieke verantwoordelijkheid volledig op de
kunstenaar afschuift. Toch zou ook de kunstenaar niet meer serieus te nemen zijn als hij zichzelf
verantwoordelijk had gemaakt voor de belangen van de overheid. Een kunstenaar als Schippers
die in al zijn werk de alledaagsheid als uitgangspunt neemt, om deze opnieuw te ensceneren tot
bizarre beelden of gebeurtenissen, zal alle vrijheid die hij krijgt optimaal benutten in een
opdracht. Van een dergelijk controverse is bij de trouwzaal van Ben van Os geen sprake geweest.
Het scherm met de trouwfoto’s bracht de ‘retoriek der lofdichten’, zoals Kempers zo mooi
omschreef, weer helemaal terug. Dit is overigens niet alleen de verdienste van Stroom hcbk die
als opdrachtgever enger omschreven opdrachten uitschrijft. Maar ook de kunstenaars hebben
54
55
56

www.kunstenpubliekeruimte.nl, 10 februari 2009
B. Kempers, Moraal van de kunst. Opdrachten in de overheidsgebouwen sinds de Gouden Eeuw, Amsterdam 1991, p.104
ibidem

een groot associatief vermogen, waarmee ook binnen de strak omschreven opdrachten nog de
ruimte wordt gevonden voor vernieuwende beelden.

4.3 Haagse werken, omgevingsvormgeving voorbij
Onder deze noemer vallen de grote projecten waarbij Haags prestige een rol speelt, waarmee een
behoorlijk budget gemoeid is en er een verband bestaat met de stedelijke ontwikkeling. Hierin is
Stroom hcbk altijd intermediair en staat ze tussen de kunstenaar en de (gemeentelijke)
opdrachtgever en meestal nog verschillende inspraakgroepen van architecten en gebruikers. Het
Sokkelplan is hiervan een voorbeeld. Stroom hcbk werd kort na de oprichting gevraagd door de
gemeentelijke projectgroep De Kern Gezond een kunstplan op te stellen voor de herinrichting van
de binnenstad. Voor dit plan stelde Stroom hcbk de beeldend kunstenaar Peter Struyken aan als
coördinator. Struyken kreeg de opdracht om voor het centrum plaatsen aan te wijzen waar
“beeldende kunst tijdelijk of permanent geplaatst zou kunnen worden.” Na een inventarisatie van
het gebied bleek er geen geschikte plek voor monumentale kunst, maar er bleek wel ruimte voor
een door hem ontwikkeld alternatief. Hij bedacht een serie van veertig sokkels, op regelmatige
onderlinge afstand te plaatsen in de elkaar kruisende straten, de Grote Marktstraat en het Spui.
Dit project combineert een prestigieus permanent plan met de flexibiliteit van een tijdelijk project.
De beelden zijn verwisselbaar terwijl de sokkels zonder de beelden deel uitmaken van het
straatbeeld. Dit concept waarin zowel een permanente opstelling de stad grandeur verleent, maar
dat eveneens kan meegaan in de ontwikkelingen omdat de beelden eenvoudig van plaats kunnen
wisselen is uniek. 57 Die uniciteit beperkt zich echter wel tot de vorm van het project en gaat niet
op voor de beleidsmatige invulling die Stroom hcbk gaf aan het verzoek mee te werken aan een
kunstenplan. Het aanstellen van een coördinator voor het maken van een kunstplan bij de
inrichting van een stadsdeel was natuurlijk niet nieuw. Zeker de keuze voor Struyken, bij uitstek
een representant van de omgevingsvormgevers die de integratie met bouwkundige teams
voorstonden is in dat opzicht niet verassend.
Eind 2007 kwam het sokkelplan nog voor zijn afronding in opspraak. In de herinrichtingsplannen
van de gemeente voor de Marktstraat was geen ruimte meer voor de negen beelden die
verbonden zijn aan het Sokkelproject.Stadsstedenbouwer Maarten Schmitt zegt dat er nog geen
besluit over de beelden is genomen. „Ze komen niet in de plannen voor, maar dat wil niet zeggen
dat ze weggaan. We gaan hier nog over discussiëren.’’ Maar volgens Stroom hcbk, dat de beelden
beheert, ligt het project wel onder vuur. „Ik ben bang dat ze de beelden kwijt willen,’’ zegt Nico
Zwart, die vorige week afscheid nam, maar jarenlang verantwoordelijk is geweest voor het
sokkelproject. “Het zou tragisch zijn dat juist nu de straat definitief wordt ingericht een van de
beste ideeën sneuvelt.” Struycken zelf was zeer verbaasd over de mogelijke aantasting van zijn
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project. “Het is merkwaardig dat er ontwerpers aan de slag gaan, terwijl ze door de gemeente niet
zijn gewezen op het sokkelplan. Dat geeft te denken. Voor mij staat vast dat het project niet mag
worden aangetast. Desnoods stap ik naar de rechter.”58 Inmiddels is, volgens Struyken, het
gevaar geweken met de onthulling van het beeld De Hef van Christien Rijnsdorp in april 2008 en
het vooruitzicht op de onthulling van nog 5 werken.59
In het kader van zijn tentoonstelling kunst-in-de-openbare-ruimte-modellen in 1993 maakte Vito
Acconci een maquette als voorstel voor het gebied Laakhaven/Hollands Spoor. Tevens een
voorbeeld in de categorie Haagse Werken. Dankzij het enthousiasme van de architect van de
Hoge School werd tot opdracht verlening besloten. In het oorspronkelijke plan was er sprake van
bestrate onregelmatige schotsen, gescheiden door water, voor nagenoeg het hele gebied tussen
het station en de Hoge School. Het uiteindelijke plein met de titel Park in het water (1997) heeft
slechts één schots, die voorzichtig in het omringende water kantelt. De hoeveelheid schotsen, de
grote hoogte verschillen en de onregelmatige vormen van het oorspronkelijke plan zijn verdwenen
en hebben plaatsgemaakt voor een wat brave uitvoering waarin nog slechts aan de intentie van
het oorspronkelijke plan wordt gerefereerd. Deze brave uitvoering is zo weinig spectaculair dat
een voorbijganger er makkelijk aan voorbij gaat zonder het zelfs maar een blik waardig te
gunnen. Hoewel het uiteindelijke ontwerp voor Den Haag is teruggebracht tot een schim van het
eerste ontwerp, dat lang niet meer het hele terrein omvat, blijkt het met ander uitgevoerd werk
van Acconci, nog helemaal niet zo dramatisch versimpeld. De elementen die essentieel zijn voor
zijn werk zijn ook in de uiteindelijke taartpunt nog aanwezig. Zijn werk voor publieke ruimtes is
gebaseerd op de verbinding en onderscheiding van privaat en publiek gedrag, door in openbaar
toegankelijke ruimtes intieme ruimtes te creëren waar mensen kleine groepjes kunnen vormen
en zich min of meer kunnen afsluiten van de rest van de omgeving. 60 In Allocaties is een
vertaling opgenomen van een artikel van Acconci waarin hij ingaat op de begrippen
‘openbaarheid’ en ‘publiek’. Dit artikel, ‘Openbare ruimte in een publieke tijd’, gaat over de
verhouding tussen beide begrippen en de manier waarop die verhouding zich manifesteert in de
openbare ruimte. Het plein is zo’n openbare ruimte dat het decor vormt voor groepen mensen die
met elkaar een intiem geheel vormen tot het moment de groep wordt opgeheven. Acconci wil voor
kleine clusters van mensen het plein ontwerpen. Het Park in het water kent dan ook zitkuilen als
prominent onderdeel van zijn ontwerp. De banken die lijken te ontstaan als gevolg van de
losbrekende taartpunt, bestaan uit cirkelvormige segmenten van verschillende diepteniveaus.
Het zijn de plaatsen waar groepjes mensen zich in het openbaar in een particuliere wereld
kunnen begeven voor een bepaalde tijd. De keuze voor een kunstenaar als Acconci is enerzijds
een toevalligheid door het enthousiasme van de architect van de Hoge School, maar past
anderzijds ook perfect in de filosofie van Stroom. Acconci’s werk is qua vormgeving sterk
veranderd, maar ademt nog steeds dezelfde mentaliteit: analyserend en ondermijnend, kritisch
en in die zin politiek. Eigenlijk gedraagt hij zich als een guerrillastrijder. Wanneer een
opdrachtgever hem om een voorstel voor kunst vraagt bij een gebouw, op een plein of in een
park, komt hij met een plan dat de bestaande situatie geheel op zijn kop zet of opblaast. Niks
behagend of toegepast.61
Daar waar Vito Acconci zijn ontwerp moest uitkleden om het realiseerbaar te maken, is het James
Turell wel gelukt om zijn Hemels Gewelf (1996) in oorspronkelijke vorm te verwezenlijken. Het
idee om James Turrell uit te nodigen kwam op toen Stroom betrokken werd bij de
voorbereidingen van het congres van The International Federation of Landscape Architecture met
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als thema de relatie tussen landschapsarchitectuur en beeldende kunst, dat in 1992 in Den
Haag werd gehouden. Turrell kwam met het voorstel voor een kunstmatige krater. Aanvankelijk
was het zo'n grootschalig plan dat niemand geloofde dat dat ooit, hoe dan ook, voor elkaar zou
komen.62 Op de top van één van de duinen in Kijkduin heeft Turrell een kunstmatige krater
aangelegd. Een aarden wal van vijf meter hoog in de vorm van een ellips omsluit een komvorm
van dertig meter breed en veertig meter lang. De binnenkant van de wal is te bereiken via houten
treden die je het duin opvoeren, en vervolgens door een betonnen doorgang van zes meter lang
leiden. Op de natuurstenen bank in het midden van de ellips kun je staand, zittend of liggend zien
hoe de hemel een gewelf is dat van vorm verandert. De hemel lijkt een koepel die rust op de
randen van de wal. Op een hoger gelegen duin staat eenzelfde natuurstenen bank vanwaar het
landschap van zee, duin en platteland zich als een panorama voor je ontvouwt. 63

4.4 Wat is de positie van ‘Stroomprojecten’ in Den Haag? De conclusie!
Steeds meer kunstenaars zijn vanuit hun autonome praktijk geïnteresseerd geraakt in het
ontwerpen voor de openbare ruimte. Ze zijn zich zelfs op eigen houtje in de openbare ruimte gaan
manifesteren. Autonoom werk zoals dat van Harmen de Hoop en Joep van Lieshout en
kunstenaars van buiten Nederland als Vito Acconci verscheen op openbare plaatsen, óók zonder
opdracht. Kunstenaars zijn op eigen houtje gaan infiltreren in publieke ruimtes, maar hebben ook
het contact met de opdrachtgevers niet verbroken en manifesteren zich op grotere schaal
middels de opdracht in de publieke ruimte. Het kunstwerk als statement is in de autonome
verschijningsvormen nog steeds provocerend van aard, maar ook in de opdrachtkunst zijn
maatschappijkritische geluiden terug te vinden, al is het provocerende beeld daarbij minder
opvallend aanwezig. Zowel in tentoonstellingen in de openbare ruimte als in de opdrachten voor
permanente werken is de kritische noot veeleer verpakt in een op het eerste gezicht toegankelijk
beeld. Kritiek uit zich door twijfel te zaaien bij het publiek dat een kunstwerk wil interpreteren als
de metafoor voor een diepere betekenis. Daarvan is het beertje van Goederond het beste
voorbeeld. Het is een ongrijpbaar beeld, waarvan de betekenis je steeds als een gladde zeep door
de vingers lijkt te glippen. Dit is juist de kracht van het beeld. Relaties tussen kunst en
openbaarheid zijn in tegenstelling tot de voorgaande decennia in veel diversere vormen
uitgewerkt. Er wordt niet meer gezocht naar een alomvattend wereldbeeld dat tot uitdrukking kan
worden gebracht in één kunstvorm. Die diversiteit heeft Stroom hcbk voor de opdrachtkunst
gekanaliseerd in een aantal podia waarop verschillende kunstvormen het best tot hun recht
kunnen komen. Kunst kan dan voorkomen als decoratie, zoals de trouwzaalinrichting van Ben
van Os. Maar kunst kan ook gebruiksfuncties vervullen, zoals de banken van Fortuyn/O’Brien of
het Park in het water van Acconci. Als verwijzing naar morele waarden en kritiek op
maatschappelijke-sociale problematieken, zoals het kikkerbelproject, of de historische
achtergrond van een specifieke plaats, kunnen kunstwerken zich ook ophouden in de publieke
ruimte. Soms provocerend, of soms bijna onopgemerkt. Door al deze facetten aan bod te laten
komen is Stroom hcbk zelf de infiltrant die in de kunstwereld op zoek is naar de nieuwste
artistieke ontwikkelingen, die ook in de openbare ruimte hun zeggingskracht behouden. Soms in
een statement, op andere plaatsen in een consensus.
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4.5 Ypenburg, geschiedenissen creëren
Begin jaren negentig verscheen de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, die bepaalde dat er
tussen 1995 en 2005 zo’n 750.000 woningen moesten worden gebouwd. Extra was de bijlage bij
die nota, waarin de locaties stonden aangegeven. Die werden gekozen op basis van de nobele en
principiële overtuiging, dat de open ruimte in Nederland, die toch al onderdruk staat, niet moest
worden overspoeld door een huizenzee. De VINEX-locaties moesten daarom dichtbij de
bestaande steden komen, dat zou bovendien voorkomen dat de mobiliteit nog verder toenam.64
In 2002 kreeg Den Haag er een nieuwe wijk bij; Ypenburg. In de jaren hiervoor was Ypenburg
grondgebied van de gemeenten Voorburg, Pijnacker en Nootdorp, Den Haag zat er formeel bij als
belanghebbende. Het Bestuurlijk Orgaan Ypenburg (BOY) is een consortium dat door de vier
gemeenten was opgericht en is tevens formeel opdrachtgever van de kunstparagraaf. De
kunstcommissie bestond uit twee stedenbouwkundigen van BOY aangevuld met vier
(kunst)vertegenwoordigers van de gemeenten. Het bijbehorende budget werd in tweeën gedeeld:
een deel voor de hele wijk en infrastructuur en wijkgebonden budgetten die per gemeenten
besteed konden worden. Voor de wijk en de infrastructuur werden door de gehele commissie
plannen bedacht en de kunstenaars Milou van Ham en Theo Janssen werden benaderd om een
project te ontwikkelen. Van Ham richtte zich op de infrastructuur en Janssen nam de wijk voor zijn
rekening. In 2002 annexeerde Den Haag het grondgebied Ypenburg, overigens een
rijksbeslissing, en kon er na de oplevering van de eerder genoemde twee grote projecten
geconstateerd worden dat de wijkgebonden budgetten niet door de betreffende gemeenten
waren besteed. Dit gaf ruimte aan een nieuwe kunstcommissie om kunstopdrachten te
formuleren waarbij ‘dichtbij de bewoners’ het uitgangspunt was.65
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Het eerste gerealiseerde project is het tekstwerk Van betovering tot wanneer (2003) van Milou
van Ham. Voor een nieuwe wijk in Ypenburg waren keermuren, banken en bruggen ontworpen. In
eerste instantie werd Van Ham samen met twee andere ontwerpers gevraagd een
ontwerpvoorstel te maken om deze bruggen extra vorm en dimensie te geven. Het voorstel van
Van Ham was, omdat het een heel groot gebied beslaat, dat het niet verbrokkeld moest worden
onder verschillende kunstenaars, maar dat het een groot gebaar moest maken door er één
kunstenaar voor te vragen. Naast haar ideeën voor de uitvoering van het project, heeft zij een
eigen voorstel gemaakt met woorden op de muren. “Ik vond het interessant om de gehele muur
als drager te gebruiken en alle keermuren als één werk te beschouwen, dat was een goede
vondst!”66 Uitgangspunt voor dit kunstwerk is de enorme ruimte van het Landingslaan-gebied, de
locatie van het kunstwerk, in tegenstelling tot de intensieve bebouwing van vinex-locatie
Ypenburg. Deze grootsheid van het gebied vroeg om een stevig gebaar van het kunstwerk.
Gaandeweg voegden zich twee andere begrippen toe aan het concept van het kunstwerk:
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contemplatie en menselijkheid. Van Ham selecteerde tweeëndertig woorden uit vier categorieën:
liefde, kleur, detail en tijd. De muren zijn gemaakt van prefab beton, waaraan voor de kleur een
speciaal samengesteld granulaatmengsel is toegevoegd. De voorzijde is gepolijst waardoor de
aard en de kleur van dit mengsel tevoorschijn komt. Van de in totaal veertig geplaatste
keermuren zijn er tweeëndertig voorzien van woorden. Voor de andere acht staan fietsbeugels.
Elk woord op elke muur staat op zichzelf en past tegelijkertijd in het totaal van het kunstwerk.67
In de wijk Ypenburg is de geschiedenis belangrijk en we kunnen constateren dat deze
geschiedenis de rode draad is geweest van de eerste twee ontwikkelde kunstprojecten. Het
kunstwerk van Van Ham refereert aan de landingsbaan van vliegveld Ypenburg, dat in 1936 werd
geopend als terrein voor sportvliegers. In de jaren erna heeft het verschillende functies gehad, zo
werd het vlak voor WOII gevorderd door de Koninklijke Luchtmacht en werd het na de oorlog tot
1955 in gebruik genomen als civiel vliegveld. In de jaren erna werd het als vliegbasis actief
gebruikt. Een bekend en drukbezocht fenomeen was de periodiek terugkerende Internationale
Luchtvaart Show Ypenburg. In 1991 was Ypenburg de eerste Nederlandse vliegbasis die door
bezuinigingen werd gesloten.
Sinds 2002 werkt Theo Jansen op uitnodiging van de commissie in deze nieuwe wijk, na
ingetekend te hebben op een van de kunstopdrachten die waren uitgeschreven voor de wijk. In
het kade van kunst in de openbare ruimte is hem gevraagd een atelier in de vorm van een open
werkplaats in te richten. Jansen koos de plek, de geluidswal langs de A13 tussen Den Haag en
Rotterdam waar dagelijks tienduizenden mensen langsrijden, zelf uit. Het permanente
verkeersgeruis dat je hoort zou je kunnen vertalen naar het geluid van de zee. De langgerekte
heuvelrug ligt als een duinenrij op de plaats waar ooit, vijfduizend jaar geleden, de zee lag.
Rondom zijn windschermen aangelegd van wilgentakken, eenmaal aan de andere kant zie je op
de helling herkenbare stukken strandbeest liggen, als fossielen van eerdere soorten. Het jongste
strandbeest zal zich thuis voelen in Ypenburg; waar nu het verkeer stroomt, rolde ooit de
branding. Het project mondt na een aantal jaar uit op een gestold kunstwerk dat een plek krijgt in
Ypenburg.68 Jansen heeft niet bewust gekozen voor Ypenburg, maar “nu ik er eenmaal zit, vind ik
het prachtig.” Is een VINEX-wijk zoals Ypenburg en Leidschenveen dat zijn, een goede plek voor
een kunstenaar? “Ik had het vooraf niet zo gedacht, maar het is hier heel mooi, met heel veel
zicht op de fraaie luchten, zwermen vogels enzovoort. Maar het sociale landschap moet hier nog
wel meer ontstaan. Dat zal ook nog wel even duren. Er moet een soort geschiedenis ontstaan die
je als wijkbewoners met elkaar gaat delen. Dit kun je moeilijk beïnvloeden, maar misschien helpt
mijn werk wel iets. Mensen zien me soms als een soort magiër bovenop die heuvel. Ik merk dat
ook aan de kinderen uit de wijk, als ze langskomen.” 69
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Na oplevering van bovengenoemde grote projecten is de eerste kunstcommissie opgeheven, Den
Haag annexeerde immers het grondgebied van Ypenburg. Een nieuwe commissie kreeg de ruimte
om kunstopdrachten te formuleren met de wijkgebonden budgetten die niet waren besteed. Deze
commissie bestaat standaard uit een stedenbouwkundige van BOY en een adviseur van Stroom
hcbk eventueel aangevuld met specifieke deskundigen. Het laatste project Kunst aan huis in
Ypenburg werd uitgevoerd in samenwerking met kunsthuis 7X11 en de Artotheek Den Haag en
richt zich op de individuele bewoner.
Was kunst vroeger een zaak van kenners, nu bemoeit het 'gewone volk' zich steeds vaker met
wat er in de publieke ruimte in hun buurt moet komen te staan. Een statement wat al duidelijk in
hoofdstuk 2 en 3 naar voren kwam. Zo verschijnen er de laatste tijd veel standbeelden van
mannen op pleinen, denk maar aan Pim Fortuyn en André Hazes, en dan niet alleen omdat
mensen het mooi vinden, maar ook omdat ze graag worden herinnerd aan hun volkshelden. Maar
in de discussie over ‘echte kunst’ wordt het lastig. Kijk maar eens naar de Kabouter Buttplugaffaire. Dit beeld van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy lijkt veel op een gigantische
tuinkabouter met een dildo in zijn hand. Dat ging velen te ver, zelfs de gemeenteraad sprak
uitgebreid over de affaire en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat kunst confronterend mag zijn
maar dan wel binnen de hekken van het museum. Als compromis is het beeld terecht gekomen
op de binnenplaats van het museum Boijmans Van Beuningen.
In Ypenburg pakken ze dit probleem anders aan met het project Kunst aan Huis (2005) en de
Tweede zwerm (2007). De bewoners van de wijk kunnen middels dit project zelf kiezen welke
kunst ze aan hun huis bevestigd willen hebben. Hierin krijgen ze overigens niet volledig de vrije
hand, de kunstcommissie heeft de kunstenaars geselecteerd, die elk één werk hebben gemaakt.
Dat is maar goed ook, vinden de kunstenaars. “Het is prima als bewoners uit een bepaald aanbod
kunnen kiezen”, zegt kunstenaar Ingrid Mol. “Maar het is belangrijk dat de eerste keuze wordt
gemaakt door mensen die echt met bezig zijn.” De Vogelkoppen van Mol maken deel uit van De
vogelclub, een serie van 36 verschillende vogels. De kleurrijke koppen zijn van keramiek en zo’n
40 centimeter hoog. Vanaf een dakrand of plateautje aan de gevel kijken de vogels als markant
herkenningspunt eigenwijs de straat in. In het boek ‘De Vogelclub’ dat bij het kunstwerk hoort,
figureren alle vogels met een korte karakterschets en een tekening in een hilarisch verhaal.
Kunstenaar Douwe Halbertsma deelt de mening van Mol. “Het is aan de ene kant goed dat
mensen kunnen bepalen wat er in hun leefomgeving komt te staan. Maar er moeten voorwaarden
worden geschapen door een commissie. Anders vrees ik dat je afgezakte, vlakkere, kunst
krijgt.”70 Halbertsma werkt graag met sculpturen in de openbare ruimte. Dit is een vertaling van
zijn manier van kijken naar de wereld. De sculpturen bevatten een bepaalde vorm van humor, die
je herkent in het werk De Slappe Zwanen in Ypenburg. Nieuwsgierig lijken zij vanaf de dakrand
het leven op straat in de gaten te houden.
“We zochten een manier om kunst op grote schaal in de wijk uit te zetten', zegt Michiel Morel,
directeur van de Artoteek Den Haag en een van de leden van de commissie. “Eerst dachten we
eraan een hele zwerm vogels in de wijk te laten neerstrijken, maar gaandeweg is er een
veelzijdiger aanbod gekomen.”71 De commissie heeft bewust gevestigde kunstenaars benaderd.
De kunst hoefde niet per se ‘toegankelijk’ te zijn, aldus Morel. “Onze uitgangspunten waren
kwaliteit en variatie.”72 Het werk van kunstenaar Anja van der Berg is zo een variatie. Een aantal
maanden heeft Van der Berg door de wijk gezworven om inspiratie op te doen. Uiteindelijk is het
een meermin van de velden geworden, een keramieken borstbeeld van een vrouw omgeven met
schelpen, dit omdat Ypenburg vroeger zee was. De bewoners zijn enthousiast, niet elk werk wordt
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gewaardeerd, maar het fleurt de wijk een beetje op en dat is hard nodig in een wijk dat nog geen
ziel heeft. De bomen zijn nog jong, de huizen zijn nog glad, het is te nieuw. Op deze manier doet
Ypenburg zijn eerste stappen in de richting van een eigen geschiedenis.
4.6 ‘Stroomprojecten’ in Ypenburg? De conclusie!
De openbare ruimte is allang geen bevoorrechte plaats meer voor beelden van helden of
slachtoffers, ook al wordt er nog wel degelijk gefocust op het produceren van identiteiten van
plekken of groepen. Want naarmate de identiteit van de stad of wijk met heterogene
bewonersgroepen diffuser wordt en de mobiliteit toeneemt, verschuift het accent van de identiteit
van een stad of een stadsdeel naar die van specifieke ‘plekken’. Voor stedelijkheid ga je in de
stad wonen, voor landelijk wonen op het platteland, en de VINEX-wijk is er om rustig te wonen
maar tegelijkertijd wel aangesloten te zijn op het netwerk van de grote stad. Een groot deel van
de VINEX-bewoner is niet meer ‘traditioneel’ georiënteerd op één stad maar op een stedelijk
netwerk. Tweeverdieners met werk- en vriendenkringen in verschillende steden, zoeken in de
VINEX-wijk de geborgenheid van de eigen woning en maken voor het overig gebruik van het
stedelijk netwerk dat hun ten dienst staat. De functie is voor een groot deel teruggebracht tot de
plek waar je thuiskomt en kunt genieten van eigen haard is goud waard.73
Den Haag heeft er in 1991 met de oprichting van Stroom hcbk voor gekozen kennis en middelen
te bundelen. Een concentratie die ook risico’s inhoudt, zoals een breed takenpakket en een
positie waar de Haagse beeldende kunstsector niet omheen kan. Den Haag meent echter dat de
voordelen van bundeling ruimschoots opwegen tegen de nadelen en Stroom hcbk zich zorgvuldig
kwijt van zijn taak om kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven te stimuleren hun eigen weg te
vinden, met het begrip kwaliteit als uitgangspunt. Stroom hcbk heeft voor de gemeente een
welstandachtige status en als het over kunst in de openbare ruimte gaat passeert bijna elk
voorstel Stroom hcbk. Dit stelt de stichting in staat om daarover te adviseren en mede daarom
vragen potentiële opdrachtgevers Stroom hcbk direct als adviseur. Het Bestuurlijk Orgaan
Ypenburg is zo een opdrachtgever voor de kunstcommissie waar Stroom hcbk in de persoon van
Jan Wijle deel van uit maakt. Verantwoording wordt afgelegd aan de directeur van BOY en de
gemeente ( dienst OCW) moet het voorstel goedkeuren om het later in beheer te nemen.
Anders dan bij de projecten die Stroom heeft gerealiseerd in Den Haag heeft de stichting hier
maar één taak, zij treedt op als intermediair tussen de opdrachtgever en de kunstenaars.
Formeel is Stroom hcbk dus één van de adviseurs en door de persoonlijke invulling telt dat zwaar,
wat betekent dat Stroom zich goed aan het project kan committeren. Stroom hcbk identificeert
zich inhoudelijk met het resultaat, maar de projecten zullen niet als Stroom-projecten de wereld
in gaan. Het is voor Stroom hcbk vooral belangrijk dat het inhoudelijk wat voorstelt en vooral dat
het in de wijk functioneert. Want weinig mensen zullen zich – zeker op den duur – druk maken
over wie verantwoordelijk was voor het advies. 74
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De relatie met de bevolking als geheel is zowel voor de overheid als de kunstenaars die werken in
de openbare ruimte van groots belang. Het Rijk heeft vanaf de eerste regelgeving op het gebied
van kunstbeleid haar keuzes ten opzichte van het publiek opgesomd in nota’s. Daarbij had zij
vaak niet de publieke belangen voor ogen, maar de bescherming van kunstenaars als
beroepsgroep of het behoud van een hoge artistieke standaard. Jarenlang is geprobeerd het
kunstbeleid onder één paraplu te brengen, het beleid raakte immers steeds verder verdeeld over
verschillende departementen. Discussies tussen de overheid en kunstenaars(verenigingen)
hadden grotendeels betrekking op deze onvrede, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat de
kunstwereld steeds verder toetrad tot de beleidskringen. In kunstraden en adviescommissies
hebben kunstenaars in dit proces invloed uitgeoefend op het kunstbeleid.
De begrippen ‘welzijnsverhoging’ en ‘kwaliteit’ als legitimeringargument voor kunst in de
openbare ruimte zijn inmiddels van tafel geveegd. De overheid of opdrachtgever kan tenslotte
niet zeggen wat een ander, in dit geval het publiek, ervaart. Kunst kan deze eigenschappen wel
degelijk bezitten, maar de opdrachtgever kan niet van te voren zeggen dat het kunstwerk dat
geplaatst gaat worden die eigenschappen heeft. Het kan hooguit een streven zijn, maar als dat
streven daadwerkelijk de eerste doelstelling is, zou er geen kunst worden geplaatst, maar slechts
uitingen van ‘openbare feestviering’ waar Blok over sprak. Om tot een goede opdrachtverlening te
komen is het zaak om de voorwaarden, de eigen belangen zo zorgvuldig mogelijk te formuleren.
Hoe preciezer de opdracht omschreven, hoe beter eenieder verantwoordelijk kan worden
gehouden voor de eigen taak in het geheel. Het is vervolgens aan de kunstenaar om te bepalen in
hoeverre zij de ruimte die geboden wordt ziet als een uitdaging of beperking. De resultaten
worden uiteindelijk door het publiek beoordeeld.
De afschaffing van de BKR in 1987 - de belangrijkste wending in het kunstbeleid van de tweede
helft van de negentiende eeuw - is de aanzet geweest tot het bundelen van kennis en middelen
op gemeenteniveau en het te voorzien van een nieuwe invulling. Het is met name dit initiatief dat
leidde tot de oprichting van Stroom hcbk, dat een belangrijke impuls heeft gegeven aan de
vernieuwing van het gemeentelijk kunstbeleid. Bij aanvang heeft Stroom hcbk zich een
kunstenaar getoond bij de invulling van de kleurplaat! De vier belangrijkste maatregelen die
tekenend zijn voor het nieuwe beleid zijn de bundeling van de percentage gelden, de
tentoonstellingsruimte voor thema-exposities over kunst en openbaarheid, de tijdelijke
kunstmanifestaties in de openbare ruimte en de discussieavonden/symposia die worden
georganiseerd. Stroom heeft de autonome actualiteit een plaats gegeven in de openbare ruimte,
door de tijdelijke opstelling als beleidsvorm te introduceren. Als forum voor experimentele kunst
heeft het niet gebracht wat er in eerste instantie van werd verwacht. Er is weinig
geëxperimenteerd en hoewel er actuele kunst getoond werd van hoog niveau, waren de
exposities betere voorbeelden van museale expansie. Ondanks dat de omstandigheden voor de
kunstervaring verre van ideaal te noemen zijn, is er ruimte gevonden waarin particuliere en
democratische structuren, autonomie en opdracht, vooruitstrevend en terughoudendheid elkaar
ontmoeten. Het is echter niet de autonome- of opdrachtkunst, maar opnieuw het publiek dat
optimaal profiteert. Hoewel zij ongevraagd in aanraking komt met kunstwerken die soms te avantgarde zijn om door de meerderheid gewaardeerd te worden, blijven ze niet eeuwig staan. Een
werk dat positief wordt beoordeeld kan eventueel worden aangekocht of voor langere tijd
geplaatst.
Het is de verdienste van Stroom hcbk om de kunst in de openbare ruimte als aparte discipline op
de kaart te zetten. Nu de opdrachtkunst een eigen referentiekader krijgt waarin steeds duidelijker
wordt dat de opdrachtkunst zich onderscheidt van de autonome kunst, moet er niet worden

teruggegrepen naar de tijd waarin de autonomie van de kunstenaar door de opdrachtgever werd
beschermd. In de jaren tachtig met name heeft dit er toe geleidt dat het publiek zich vervreemde
van de kunst in de openbare ruimte. Stroom hcbk heeft ingezien dat opdrachtomschrijving niet
volledig in handen van kunstenaars kan worden gelegd als het gaat om de kunst die in opdracht
tot stand komt. Anderzijds moet deze taak ook niet aan het publiek worden overgelaten. Tussen
artistieke statements en maatschappelijke consensus ligt de moeilijke taak van de opdrachtgever
of bemiddelaar. De kloof tussen beide wordt geslecht als zowel de kunstminnende elite als het
lekenpubliek een referentiekader heeft om het werk te benaderen en te interpreteren. Stroom
hcbk wil zich opstellen aan de kant van de kunst, maar verliest ook het publiek niet uit het oog.
Door de ontwikkelingen in de kunstwereld op de voet te volgen wordt kennis opgebouwd
waarmee op politiek niveau gehandeld, onderhandeld en geadviseerd wordt. Dat levert per
definitie niet in alle gevallen de meest vooruitstrevende kunstwerken op. Vanuit artistiek oogpunt
is het bijvoorbeeld jammer dat het oorspronkelijke ontwerp van Vito Acconci niet werd uitgevoerd.
In een aantal gevallen is het jammer dat de autonome kwaliteiten van een kunstenaar enigszins
beteugeld worden in het belang van de gebruikers. Ook de kunsttoevoegingen besproken bij
politiebureau en stadhuis zijn naar autonome maatstaven eerder conservatief dan
vooruitstrevend. Toch kunnen we bevestigend antwoorden op de vraag of de projecten van
Stroom hcbk vernieuwend zijn voor de Nederlandse opdrachtenpraktijk. Dit geldt niet alleen voor
de projecten gerealiseerd in Den Haag, maar ook voor de kunst in de openbare ruimte in
Ypenburg. Hoewel Stroom hcbk in Ypenburg formeel alleen adviseur is en de projecten nooit als
Stroomprojecten de wereld ingaan, identificeert Stroom hcbk wel degelijk inhoudelijk met het
resultaat, door de persoonlijke invulling van de medewerkers kunnen we stellen dat zij hetzelfde
beleid voeren als bij de ‘officiële’ stroomprojecten, maatwerk is immers het centrale
uitgangspunt. Jaarlijks is er een budget vanuit de gemeente beschikbaar waarover Stroom hcbk
min of meer kan beschikken en dat gaat in het Fonds Kunstopdrachten. Dat gebruiken zij voor
projecten die niet als vanzelf door ‘de markt’ te financieren zijn en die volgens ons van belang
zijn: onderzoek/research, een lezingen/tentoonstellings- en activiteitenprogramma over
kunst/stad, soms (tijdelijke) fysieke kunstwerken in de buitenruimte. Aanvankelijk was het Fonds
Kunstopdrachten royaal gevuld door jarenlange onderbesteding en dat gaf Stroom hcbk in de
eerste jaren de ruimte om een royaal programma van soms prestigieuze projecten te initiëren.
Nog steeds initieert Stroom hcbk een programma en gaat bijvoorbeeld nu een twee-jaar project in
dat over Voedsel Voor de Stad gaat onder de titel FOODprint. Dat is een initiatief van Stroom hcbk
waar zij zelf partners en geld bij zoeken. Maar tegelijk adviseren wij bijvoorbeeld een groep
buurtbewoners over een monument dat ze willen oprichten. En zijn we adviseur bij een
monument voor Mandela dat er moet komen op initiatief van een stichting die door de gemeente
wordt aangemoedigd. Doordat we een soort welstandachtige status hebben voor de gemeente als
het over kunst in de openbare ruimte gaat passeert bijna elk voorstel ons en kunnen we daarover
adviseren en mede daarom zijn potentiële opdrachtgevers zo verstandig (?) om ons meteen als
adviseur te vragen.
Het is aan Stroom om bij te blijven door de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen en
daaraan, binnen het eigen kader de ruimte te bieden. De artisticiteit van Stroom hcbk, waarmee
zij zich vandaag de dag nog onderscheidt van andere gemeenten, komt tot uiting in de symposia
en discussieavonden. Op deze avonden wordt de fundering gelegd voor nieuwe projecten, de
fantasie wordt geprikkeld en soms tot grote hoogten gestuwd. Zowel in debatten als in de praktijk
handelt Stroom hcbk vanuit een artistieke gedachte met een democratisch geweten. Dat lijkt
misschien wat braaf, maar op deze manier kan in alle vrijheid worden gedroomd en wordt
vervolgens getracht deze dromen, al is het bij benadering, te realiseren.

Literatuur

W. van der Beek (ed.) De beeldengalerij van P. Struyken, Den Haag 2007
W. Beeren (ed.), Kunst en de openbare ruimte, Amsterdam 2001
C. Blok, De geloofwaardigheid van de kunst in de openbare ruimte, Den Haag 1990
L. Delfgaauw (ed.), De Campagne, Den Haag 1993
F. Feddes (ed.), Nota Belvedère. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke
inrichting, Den Haag 1999
L. Geerling, Stroom hcbk: Jaarverslag Den Haag 1991
L. van Ginneken, Kunst in de openbare ruimte ’90-’98, Den Haag 1998
Chr.van ’t Hof, Vernielde beelden: controversen over kunst in de openbare ruimte, Amsterdam
1998
M. van ’t Hof (ed.), Via Vinex. Straatbeeld van 0 jaar Vinex, Rotterdam 2006
B. van der Kamp, Percentageregeling beeldende kunst bij rijksgebouwen, Den Haag 2004
T. Karreman, Beelden in de stad: Utrecht 50 jaar kunst in de openbare ruimte, Utrecht 1998
T. Metz (ed.), Villa Vinex. Bart Sorgdrager fotografeert Leidsche Rijn, Amsterdam 2001
H. Tilman (ed.), Publiek werk: 1995-2000 vijf jaar praktijkbureau beeldende kunstopdrachten
SKOR, Amsterdam 2001
G. Willems (ed.), James Turrell Kijkduin, Den Haag 1996
C. van Winkel, Moderne leegte: over kunst en openbaarheid, Nijmegen 1998

Artikelen
Archis 5 2001, C. Dercon ‘Misbruik van de openbare ruimte’
Beelden 1 1990, G. Vreeburg ‘Voltooide én Onvoltooide Tegenwoordigheid: beelden op straat in
Tilburg en
Utrecht’
Kunstzaken 1991, B. Kempers ‘De moraal van Kunst.Opdrachten in overheidsgebouwen sinds de
Gouden Eeuw’
Metropolis M 1991, R. Smolders ‘Openbare ruimte voor de kunst’
Metropolis M 1993, D. Ruyters ‘Een Campagne voor een leek’
Provincie en Gemeenten 1993, ‘Kunst in de Haagse openbare ruimte’
Volkskrant, S. Kester, ‘Kunst geeft Ypenburg een ziel’
Verslag Debat ‘Den Haag van Morgen’, 2004

Interview
Jan Wijle, 22 januari 2009
Michiel Morel, 23 februari 2009
Milou van Ham 2006, in Architectonische belettering en grafiek

Website
www.skor.nl
www.stroom.nl
www.kunstendepubliekeruimte.nl
www.honderdprocenthaags.nl
www.milouvanham.com

