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Woord vooraf
Dat kunst een intrinsiek belang heeft, staat vandaag meer dan ooit
ter discussie en ook minder. Minder omdat de autonome positie van
kunst in Nederland nog steeds een zeer natuurlijk uitgangspunt is in
opleidingen, debatten en musea. Meer omdat deze autonome traditie
heel subtiel toch steeds meer van haar positie wordt beroofd. Om een
tegenvoorstel voor deze ontwikkeling te doen had Sonsbeek geen
betere keus kunnen maken dan het Indonesische collectief ruangrupa
uit te nodigen om SONSBEEK ’16 samen te stellen.
Wat kunst is en of iets kunst is, is iets waar ruangrupa zich juist
niet druk over maakt. Uitgangspunt in alles wat dit collectief doet is
vriendschap en menselijke relaties. Vanuit hier bouwt zij door een
mix van spel en humor en een drang naar uitwisseling, productie en
kritisch denken, haar kunst, tentoonstellingen, muziekfestivals, radio,
opleiding en in dit geval SONSBEEK ’16.

=================================

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ruangrupa in Arnhem
startte met het opzetten van het ruru huis. Een plek waar ontmoeting en transACTION kunnen ontstaan, experiment plaatsvindt en
ideeën worden getest en geuit. De plek waar ze inwoners van Arnhem
ontmoeten, waar inwoners elkaar ontmoeten en waar de internationale
kunstenaars een relatie met de stad kunnen ontwikkelen. Om daarna
pas tot productie over te gaan. Ruangrupa verhoudt zich zo op een
open manier tot de dynamiek van de stad en hun werk als curators
neemt zo ook een logische plek in, in het weefsel van de stad.

475 colofon

SONSBEEK ’16 werd hierdoor meer dan alleen een hedendaagse
beeldende kunsttentoonstelling in de openbare ruimte. Het stelt
ook vraagtekens bij de hedendaagse kunstpraktijk in Nederland
met betrekking tot het maken en bekijken van tentoonstellingen.
In plaats van een passieve bezoeker die van afstand een kunstwerk
bewondert, maken bezoeker, kunstenaar en instelling gezamenlijk
deel uit van het maakproces van het werk. Sterker nog, het werk heeft
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de interactie met de bezoekers zelfs nodig. Zoals bijvoorbeeld in het
werk van Kevin van Braak, die als onderdeel van SONSBEEK ’16 een
houtwerkplaats maakte van oude bomen uit het park, een plek waar
kunstenaars en ontwerpers kennis delen en samenwerken met publiek.
Zo kunnen blijvende verbindingen ontstaan tussen verschillende
ruimten, domeinen, mensen en organisaties, die veel verder reiken dan
het evenement op zich.
Met SONSBEEK ’16 stelde ruangrupa de dialoog met bewoners en
andere maatschappelijke en culturele organisaties uit Arnhem centraal.
Deze manier van werken past het collectief al vanaf haar begin in
2000 toe in haar kunstpraktijk, op een zeer eigen en organische
manier. We kunnen wel stellen dat dit anno 2017 gelukkig ook aansluit bij een gaande beweging van kunstinstellingen om zich meer te
verhouden tot hun sociale omgeving. Steeds vaker voelen instellingen
de behoefte en noodzaak om hun maatschappelijke relevantie opnieuw
te bepalen. Soms in reactie op overheidsbezuinigingen, maar veelal
ook uit een eigen gevoelde urgentie om nieuwe connecties te maken
tussen kunst en andere domeinen, tussen kunst en samenleving.
Het is bijzonder hoe Arnhem met SONSBEEK ’16, en met het
ruru huis als middelpunt, de kans heeft gekregen zich te laten onderdompelen in deze aanpak, waarbij het oorspronkelijke experiment en
menselijke relaties het uitgangspunt vormen voor nieuwe visies op de
stad en het samenleven daarin.
De organisatie van Sonsbeek heeft de eerste stappen gezet om zich
nog sterker te verbinden aan de stad, haar maatschappelijke relevantie
te bevragen om deze opnieuw vast te stellen en zich zo te transformeren tot een meer netwerkgebaseerde organisatie. Maar er zijn nog
genoeg stappen te zetten. In deze tijd van snelle veranderingen is
het juist belangrijk dat ook kunstinstellingen zich hiertoe verhouden.
We zijn dan ook benieuwd hoe dit zich verder vertaalt in de komende edities van Sonsbeek en hopen dat het zich daarmee blijvend tot
evenement met de stad ontwikkelt.
Yu-Lan van Alphen en Gertrude Flentge
(programmamanagers cultuur, Stichting DOEN)
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BEYOND THE EVENT
Foreword
In the current climate, the position of the arts has been a much contested concept. Their autonomous position in museums, in debates
and in education is more than before being challenged, while simultaneously regarded as a given. To counter this seemingly double bind,
the institution of Sonsbeek couldn’t have chosen a better curator for
SONSBEEK ’16 than Indonesian art collective ruangrupa.
The traditional question of what constitutes art, isn’t something these
curators occupy their time with. Instead, ruangrupa builds around the
notion of friendship, kinship and community. With a combination of
play, humour, exchange, critical thought and production, they have
manifested their work through art, exhibitions, music festivals, education and in this case SONSBEEK ’16.
Not surprisingly they started their work in Arnhem with opening the
so called ruru huis, a communal place where meetings were facilitated,
transACTION came into being, experiment was applauded and
ideas came to fruitation. This was where they could meet residents
of Arnhem and vice versa, a place where international artist could
develop a relation to the city they did not know before. From this
entry point, work was produced. This emphasis on community is
crucial to the openness of ruangrupa’s way of working as curators,
as they place themselves in the midst of the city and its various and
diverse networks.

went beyond the time-bound nature of the event, and instead made
lasting connections between people, domains and organisations.
From their beginning in 2000, ruangrupa centers the conversation
between residents and cultural and social organisations in their art
practice, in a very unique and organic way. This sensibility and way
of working echos in current movements in the art world, who are
more readily questioning their given position. Whether as a reaction
to budget cuts or from a growing sense of urgency to establish new
connections between the arts and other domains, more and more art
practices are expressing their relevance to their environment.
With the ruru huis at its center, it is remarkable to see how
SONSBEEK ’16 has given the city of Arnhem the opportunity to witness and take part in this way of working and seeing the (art)world.
A way in which experiment and human relations are regarded as the
valuable starting point for further visions on the city and its communities. The organisation of Sonsbeeks has made its first commitment
to an embedded connection to its city, to question its own relevance
and to transform itself tot a networkbased organisation. But there is
still a long road ahead. In these rapidly-changing times, it is of utmost
importance as an institution to move with the waves of change. We
highly anticipate the coming editions of Sonsbeek and sincerely hope
it will establish itself as an event carried by the city as a whole.
Yu-Lan van Alphen en Gertrude Flentge
(programme officers , Foundation DOEN)

In a way, SONSBEEK ’16 exceeded the idea of a modern art exhibition held in a public space. Ruangrupa’s work questioned the authority of modern art practices in the Netherlands, in regards to curating
but also in ways of perceiving exhibitions. The passive spectator was
replaced by a friendly dynamic between spectator, artist and institution, who all contributed to the work. It would even be fair to say that
the work needed the spectator to come into play. For example, artist
Kevin van Braak made a woodworkshop from the trees from Sonsbeek
Park, which was already in its making a place for artists and designers
to share knowledge and work together with visiters. SONSBEEK ’16
10
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WELKOM IN HET BOEK
The ‘ruru huis’
door reinaart vanhoe
We zijn verheugd je hier te kunnen verwelkomen en een blik te geven
op een verzameling activiteiten, ontmoetingen en ervaringen die tussen 2015 en 2016 in Arnhem plaatsvonden rondom SONSBEEK ’16,
de elfde editie van een kunsttentoonstelling met als kloppend hart
Park Sonsbeek.
SONSBEEK ’16 werd samengesteld door het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa en zij gaven het de titel transACTION.
Het uitgangspunt was uitwisseling, vooral tussen mensen: wat kunnen
we van elkaar leren, hoe leren we elkaar beter kennen, wat delen we
en hoe verschillen we? Door middel van kunst werden er inzichten
gegeven hoe we onze (toekomstige) samenleving vormgeven en inrichten. Samen vormden de kunstinstallaties een mini-samenleving en
tegelijkertijd een open platform, waar contact werd gestimuleerd.

rol. In plaats van ‘participatieve kunst’ of ‘social art’, zou ‘constructief
handelen’ wellicht een betere omschrijving zijn voor de werkwijze van
ruangrupa. Alles kon gebeuren in het ruru huis: er was geen specifiek
programma, geen concept, het ging juist om het beschikbaar opstellen
zonder specifieke agenda, om van daaruit te handelen, wederkerigheid
te vinden, gedeelde interesses of zorgen te herkennen en nieuwsgierig
te zijn naar elkaar. Dit was een bewuste positionering van ruangrupa. Het instrument ‘ruru huis’ gaf hen de ruimte om heel bewust op
informele wijze aan de slag te gaan en echt relaties aan te gaan met de
omgeving en vice versa.
Hoewel deze werkwijze van ruangrupa niet zo uitzonderlijk te noemen is, bracht ze toch soms conflict met zich mee. Dit speelde zich
eerder af op institutioneel niveau, want persoonlijke conflicten waren
overkomelijk. Van autoritair optreden kon je de leden van ruangrupa
niet echt betichten. De problemen deden zich voor op productioneel

ruru huis
Een essentieel onderdeel van transACTION was de installatie van
het ruru huis. Net zoals ruangrupa’s ruru huis in Jakarta, fungeerde
deze locatie in Arnhem ruim een jaar als werk- en ontmoetingsplek.
Gevestigd in een oude fotowinkel op de Looierstraat, werd het
ruru huis tijdens SONSBEEK ’16 een toegankelijke plek waar men
kennis maakte met de curatoren en ruangrupa op hun beurt kennis
nam van Arnhem; de mensen, de organisaties, de infrastructuur en de
eigenheden. Het ruru huis werd als methode ingezet om de tentoonstelling SONSBEEK ’16 te laten verweven met de structuur die
Arnhem reeds was.
Op zoek naar constructief handelen
Het is een essentiële werkmethode van ruangrupa om verbindingen
te zoeken en maken, het stelt hen in staat om een tentoonstelling te
maken die voor verschillende netwerken, verschillende groepen mensen en individuen relevant is. Dit is de basisconditie van het handelen
van ruangrupa: maker en toeschouwer hebben elk een (pro)actieve
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niveau of bestuurlijk niveau en hadden vaak te maken met verschil in
het definiëren van ambitie.
Ruangrupa kiest bijvoorbeeld voor een manier van werken waarbij
ze zich op een informele wijze kan verbinden aan diverse realiteiten van de stad. Dit gebeurt vaak op een vrij onzichtbare manier,
aangezien contacten vaak door één-op-één communicatie ontstaan en
zich daardoor soms langzaam ontwikkelen. De organisatie Sonsbeek
Internationaal daarentegen werkt logischerwijze veel institutioneler en
komt als entiteit dan ook formeler en afstandelijker bij mensen binnen.
De schrijfwijze van ruangrupa en ruru huis enerzijds en van
SONSBEEK ’16 anderzijds is exemplarisch voor dit verschil in
houding en positiename. De oneindige discussie over de huisstijl en
waarom deze niet paste bij ruangrupa en haar manier van werken was
een ander sprekend voorbeeld. Dit gegeven is een conflict gebleven
gedurende de gehele aanloop en afloop van SONSBEEK ’16, kunnen
we gerust stellen.
De kracht van het niet-spectaculaire
Uit het kunstenveld kwamen berichten dat SONSBEEK ’16 een
te lokale of beperkte tentoonstelling was en er werden regelmatig
twijfels geuit bij de kwaliteit van de tentoonstelling. Maar juist in het
niet-spectaculaire zit de kwaliteit en kracht. En hier ligt wellicht een
sleutel naar de noodzakelijke stap om op een andere manier hedendaagse kunst te bedrijven. We weten misschien nog niet precies hoe
dat moet, dat is vrij normaal, maar dat we anders moeten handelen
is duidelijk.
Dit boek probeert daarom de vaak niet-spectaculaire activiteit
‘ruru huis’ inzichtelijk te maken. Het kan gezien worden als het informele archief van SONSBEEK ’16 transACTION, gecentreerd rond
activiteiten in het ruru huis. Velen hebben er genereus aan bijgedragen,
soms ietwat bezoldigd en veelal onbezoldigd. Want zo gaat dat in de
kunst: informele activiteit is vaker onderkend en wordt zelden herkend
als volwaardig constructief onderdeel van een productie of activiteit.
Dank aan allen en iedereen, zichtbaar of onzichtbaar in het boek, voor
een pittig, breedgedragen en waardevol SONSBEEK ’16.
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KUNSTWERKEN OM
TE GEBRUIKEN
door Sacha Bronwasser

De kunst in het Arnhemse Park Sonsbeek is er dit jaar
niet alleen om naar te kijken. De objecten en paviljoens moeten worden gebruikt. De buitenkant heeft
een binnenkant.
Er wordt getrouwd in Park Sonsbeek en het plaatje is blond: blonde
bruid en dito bruidegom, hij met een uitbundige rossig-blonde baard
en beiden in ivoorwitte kleding. Lachend staan ze voor de waterval in
het Arnhemse stadspark.
En ze maken daar waarschijnlijk niet alleen elkaar, maar ook de
curatoren van tentoonstelling SONSBEEK ’16 gelukkig mee. De onregelmatig terugkerende beeldententoonstelling die sinds 1949 in het
park en de stad Arnhem opduikt, heeft deze editie de interactie met en
tussen het publiek als middel én als doel.
Elk geëxposeerd werk is op de één of andere manier in gebruik te nemen. Zo trouwt het paar niet alleen bij de waterval, maar vooral in het
fantasmagorische paviljoen dat kunstenaar Rob Voerman eromheen
bouwde. Kom er zoenen, picknicken, feesvieren, kopen, verkopen,
praten met elkaar. De curatoren (het Indonesische collectief ruangrupa) noemen de door hen samengestelde editie transACTION: transactie in de meest basale vorm, een uitwisseling tussen de ene entiteit en
de andere.
Zelfs aan de dieren is gedacht. Kunstenaar Rossella Biscotti maakte
een voeder- annex speelplaats voor dieren, waarnaar je graag stiekem
’s nachts in de bosjes zou willen zitten kijken.
Juweel
In Park Sonsbeek, wat een juweel van een stadspark is dat toch, is
de rondwandeling een groot plezier. Maze de Boer schonk het park
een uit Jakarta geïmporteerde, bonte speeltuin (en liet Nederlandse
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speeltoestellen daarheen verschepen); Alphons ter Avest bouwde
met zijn Bakehouse een schitterend houten paviljoen met daarin een
werkende bakkersoven die elke zaterdag door een andere Arnhemse
bakker wordt bemand – Nederlands, Turks, Italiaans, et cetera.
Er zijn in het park voorts een vergaderplaats (een spectaculaire tent
opgebouwd uit reddingsvesten, u weet wel waarvan) een houtwerkplaats (waar overtollige bomen uit het park tot beelden worden
gemaakt), een imposante open villa van bamboe en nog veel meer.
Samen vormen de installaties een schematische mini-samenleving of
een open platform, zoals een van de curatoren het noemt, waar contact
wordt gestimuleerd. Dus steek die smartphone (na het instagrammen, want fotogeniek is het allemaal óók!) weg, zet die reserves
overboord en organiseer zelf een koorrepetitie in de ‘schuilkerk’ van
Slavs&Tartars, diep in het park.
Dienende rol
En dat is geen wens uit een folder: op de website is te zien hoe de
Arnhemse bevolking (onder wie 10-jarige Lucas, die in juli zijn
afscheidsfeest van school bij het werk van Louie Cordero viert) bezit
neemt van de werken.
De kunst in een dienende rol: het is een duidelijke keuze van de
hernieuwde directie van Sonsbeek. Heel anders dan de laatste editie
van 2008, Grandeur (van curator Anna Tilroe). Toen zou de kunst ons
boven onze dagelijkse beperktheid kunnen doen uitstijgen – het aloude bildungsideal. De Indonesiërs denken veel meer bottom-up, van
onderaf opbouwend, en nemen de beperkingen van de mens voor lief.
Het door hen ingestelde ‘ruru-huis’, een open huis voor community
artprojecten dat het afgelopen jaar voorzichtig steeds meer deelnemers
trok, levert blaadjes en plaatjes van het verwachte buurtwerkniveau,
maar daar gaat het niet om. De actie zelf was het doel en het wordt
overal op deze manifestatie duidelijk met hoeveel inspanning, tijd,
liefde en een luisterend oor dit langzaam maar zeker is opgebouwd.

scholen, de lokale voetbalclub, een dansgezelschap…) zijn micro-injecties die voor welbehagen en, vooruit, de felbegeerde sociale cohesie
kunnen zorgen (verbinden, was dat woord al gevallen?).
Fijnere stad
Een deel zal aan het publiek voorbijgaan en alleen voor deelnemers
iets betekenen: misschien wordt Arnhem er een iets fijnere stad van.
En dus heeft de organisatie van Sonsbeek, die met 2,3 miljoen over
een ruim budget beschikte (dat voor ruim de helft uit het opgedoekte
SKOR, een landelijke stichting voor kunst in de openbare ruimte,
afkomstig is) iets waar te maken. Als er over vier en over acht jaar,
wanneer de volgende, nu al financieel vastgelegde edities plaatsvinden, weer een heel andere koers gekozen wordt, zou die hele inspanning weer verdampen. Dat wens je zo’n pril huwelijk niet toe.
Een gewetensvolle terugblik

In Museum Arnhem gebeurt wat je zou kunnen
verwachten als je een Indonesisch curatorencollectief
uitnodigt bij de voormalige kolonisator. De expositie
‘transHISTORY’ kijkt naar het koloniale verleden
van Nederland en de gevolgen daarvan. Maar het
gebeurt hier wel vanuit persoonlijke perspectieven,
omdat die volgens de curatoren het meest spreken.
Het resultaat is een afgewogen en prikkelende expositie. Hoogtepunt van de tentoonstelling is de installatie
Office on the Run van de Tsjechische Eva Kotátková,
met manshoge poppenkastpoppen, die op diverse zondagen in een performance tot leven komen.
(gepubliceerd in de Volkskrant op 16 juni 2016)

Dat schept ook verplichtingen. Al die projecten in de stad die nog
moeten komen (modeshows, een filmfestival, samenwerking met
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gemeenschap in
Museum Bronbeek.
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kerstmarkt
kerstfoto-studio in
de Sonsbeekvilla
voor specifieke VIPgroepen en passanten
georganiseerd
door Estella Curo
Gonzales.
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latermeer
Tekenavond van een
groep Arnhemse
vrienden en
kunstenaars.
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lokaal
9

Ter voorbereiding
op hun eigen
Sonsbeektentoonstelling
organiseerde Lokaal
9, een groep
amateurkunstenaars,
workshops en een
tentoonstelling in het
ruru huis.
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mattie van der worm
Ingrepen en programma
voorstellen waaronder
kww.
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meet vegan
Veganistisch
restaurant
georganiseerd door
Nadine Rhodé, en Anja
van der Zanden.
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Presentatie van
werkstukken door
kinderen van
basisschool Het
Mozaïek in Malburgen
i.s.m. Het Timmerhuis
(Bertus Blom en
Kimberly Pastoors).

Basisschool
Het Mozaïek
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Semesterpresentatie
van derdejaars
studenten van de
Willem de Kooning
Academie n.a.v. een
werk van Fritz Haeg.

92

93

NONGKRONG,
door Anne Marjolein Pink
Working with Nongkrong for me really helped to let go of some rigid
tendencies to control a conversation. Using the Nongkrong method
meant a more uncertain approach to the content. This creates an
environment in which the subject gets the time it needs in discussion
adding depth and also flows naturally to related topics creating a web
of association one does not easily find within premeditated conditions.
This climate of ease and familiarity also makes it possible to speak
more freely and personally about the chosen subject, revealing sides
that would otherwise have been left unturned.
Talking in this manner asks a participant not to work from forced
necessity but from personal interest and passion, understandably this
results in a more active and effective cooperation.
The downside to this method is that it is difficult to plan out a longterm course of action because the place where the conversation ends
up is hard to anticipate, resulting in days where nothing really gets
done and troubled with realising set goals. Also being that the conversations were not prepared less of the content was fact based and had a
more impulsive emotional feel.
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Naar analogie met
ruangrupa’s ‘holy
market’ en “Hanya
Memberi Tak Harap
Kembali” opende
het ruru huis haar
deuren met een
markt, eten en
optredens.

Ruangrupa, the curator of SONSBEEK 2016,
is happy to announce the opening of the
“ruru huis” (Dutch for “ruru house”),
a branch of ruangrupa in Arnhem. The
“ruru huis” will function as a curatorial
method leading up to the main exhibition, opening in June 2016, which evolves
around the notion of transactions.
Starting with a festive opening weekend on 3-5 July
2015, ruangrupa will occupy a modest storefront in
the Arnhem city centre for the duration of one year.
Much like ruangrupa’s own space in Jakarta, the
“ruru huis” aims to be a social space where people
from Arnhem, artists and friends can come together, hang out, transact and interact. In the spirit
of ruangrupa, these informal relations will bring
forth their own kind of research, conducted through
personal conversations and stories. The “ruru huis”
will also host a program of public events, discussions and publications, semi-public gatherings, film
screenings, karaoke parties and small exhibitions,
organised by ruangrupa in collaboration with curator Sanne Oorthuizen and artist reinaart vanhoe. The
“ruru huis” will furthermore act as a rich resource
for the participating artists of SONSBEEK 2016.
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The program of the “ruru huis” will be shaped after
the opening. If you’re interested to know more,
please keep an eye on the Sonsbeek website at www.
sonsbeek.org, or subscribe to our emailing list
via...We’ll be in touch.
Program opening “ruru huis”
Friday 3 July
Location: ruru huis, Looierstraat 43, Arnhem
16.00 hrs: Official opening
Welcome by Jeroen Glissenaar (Sonsbeek park manager), Ade Darmawan (ruangrupa), Tati Freeke
Suwarganda, (director Foundation Sonsbeek
International)
16.00-20.00 hrs
Exhibition RURU.zip
Screening of videos made by ruangrupa and selection
from OK Video Festival
Video booth: Ruangrupa Q&A

Location 2: parking lot behind ruru huis, Gele
Rijders Plein 15
13.00-15.00 hrs: Cooking competition
People from Arnhem are invited to bring their favorite dish. Winners will be invited to act as the
chefs for the ruru huis.
13.00-17.00 hrs: Hanya Memberi Tak Harap Kembali
Market where artists and others are invited to offer their produce “without expecting anything in
return”. ruangrupa will offer reproducible works,
from art works to prints to digital work to be
shared on USB sticks.
14.00-17.00 hrs: Open mic
For stand-up comedians and singer-songwriters
Location 3: SONSBEEK office, Bovenbeekstraat 21,
Arhem
16.00 hrs (doors open at 15.30hrs): Official opening partners SONSBEEK
Opening talk by Hedwig Saam, presider Sonsbeek
International Foundation

Saturday 4 July
* Please note, on Saturday 4 July, there are events happening at
multiple locations, all in walking distance from the ruru huis.

Location 1: ruru huis, Looierstraat 43, Arnhem
11.00-18.00 hrs
Exhibition RURU.zip
Screening of videos made by ruangrupa and selection
from OK Video Festival
14.00-17.00 hrs
Video booth: Ruangrupa Q&A
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Location 4: ABN-AMRO bank building, Gele Rijders
Plein 15, Arhnem
20.00 hrs – midnight: PARTY!
Party in collaboration with ArtEZ, Arnhem
Sunday 5 July
Location: ruru huis, Looierstraat 43, Arnhem
13.00-17.00 hrs
Meet & greet with ruangrupa
Exhibition RURU.zip
Screening of videos made by ruangrupa and selection
from OK Video Festival
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foto: Rob Sweere, silent sky project

art market
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podiumtafelmomenten
Ruimtelijke
installatie op de
tweede locatie van
het ruru huis

110

111

112

113

Radio op locatie
met als onderwerp
‘de stad’ en een
aantal werken van
SONSBEEK’16 door
Sara Beumer.
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rietve
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chem

Scholieren met
het vak Culturele
en Kunstzinnige
Vorming maakten en
presenteerden werk
geïnspireerd op het
werk van ruangrupa
onder begeleiding van
Jacques Blommestijn.
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ruru digi

sound and fetish

Analoog en digitaal
distributieplatform
i.s.m. Dennis de
Bel, Danny van der
Kleij en Roel Roscam
Abbing.

Netwerkbijeenkomst
over de positie van
noise en geluid in
Arnhem en Jakarta.
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collaboratory
Workshop voor
leden van Arts
Collaboratory: "a
translocal network
consisting of over 23
diverse organizations
across the globe
focused on art
practices, processes
of social change, and
working with broader
communities beyond
the field of art."
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tal
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trolley
, BMB c
on.

Dubbelconcert
georganiseerd door
Max Kuiper.

Een performance
door de stad via
de trolleybus,
georganiseerd door
BMB con.

Soundsculpture by four soundartists from the USA, Germany
and The Netherlands.
Jacob DeRaadt, Jan Warnke, Thorsten Soltau, Max Kuiper.
The soundsculpture combines sounds of this collaborative
project with sounds of gamelan instruments.
The sounds of the gamelan instruments were recorded
in Museum Bronbeek.
Many thanks to the ensemble ‘Kusuma Budaya’, composer
Jos Janssen, sonologist Floris van Rijswijk and Museum
Bronbeek, Arnhem.
Two sets: 15:00 - 17:00 and 19:00 - 21:00
Location: Open air, near ruru huis, Molenplaats,
Zijpendaalseweg 24A, Arnhem, Nederland.
(in the ruru huis in case of bad weather)
Free entrance.
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Dia’s van de
Arnhemse trolleybus
door de jaren
heen i.s.m. het
Trolleybus Museum
Arnhem.
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Een dagvullend
programma in Park
Sonsbeek en het ruru
huis, met o.a. Gerard
Herbers en Thought
Collider.

wij zijn
publiek
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weekend
ruru huis
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Afsluitend weekend
programma
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editorial

publicatie platform
van het ruru huis

Onderzoeks- en publicatieprogramma in het ruru huis.
Editorial speelt met het idee van publiceren. Het is een manier om
kennis en ideeën te genereren en te delen. Niet alleen op papier. Dat
gebeurt via drie ‘kanalen’: de ruru buitendienst-onderzoeksgroep, het
ruru huis radioprogramma en de publicatieserie Karbon Arnhem Files.
Curator en redacteur Sanne Oorthuizen conceptualiseert en leidt het
programma, met support van redactie-assistent Sanne de Vries.

Karbon Arnhem Files
Van de koloniale geschiedenis tot ecologie. Van publieke ruimte
tot buiten de lijntjes kleuren. Elke Karbon Arnhem File-publicatie
belicht een specifieke kwestie. Kunstenaars, schrijvers, onderzoekers,
activisten, collectieven, ontwerpers en vele anderen werken hiervoor
nauw met het Editorial-team samen. Een kakofonie aan stemmen die
kritische vragen stelt over onze dagelijkse realiteit. De Karbon Arnhem
Files zijn geïnspireerd op ruangrupa’s eigen Karbon-tijdschrift en
brengt experimentele kunst- en ontwerppraktijken samen.
Met bijdragen van: Leonhard ‘Barto’ Bartolomeus, Egbert
Bouwhuis, Cooperativa Cráter Invertido, Louie Cordero, Cut
and Rescue, Marit van Dijk, Naamloozzz, Forum Lenteng, Jeroen
Glissenaar, Anneke Ingwersen, Jatiwangi Art Factory, Saskya Kamps,
Simone de Kinderen, Agung Kurniawan, Locatie Spatie, Ayu Dila
Martina, Mixrice, Nnamari, Sanne Oorthuizen, ruangrupa, Gesyada
Namora Siregar, Sivanski, Marishka Soekarna, Tranzitdisplay, reinaart
vanhoe, Eef Veldkamp , Rob Voerman, Sanne de Vries, Ardi Yunanto,
Ujang, Hypatia Vourloumis.
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Vormgeving: Eloise Harris, Robert Milne, Charlotte Taillet, Sarah
Käsmayr, Joel Colover, (Werkplaats Typografie).
Stichting Stokroos, de Werkplaats Typografie, het GijzelaarHintzenfonds en het Dutch Art Institute (DAI) ondersteunen de
Karbon Arnhem Files.
De publicaties neem je gedurende SONSBEEK ’16 mee ter donatie
(richtprijs van 2,- euro) bij verschillende partnerlocaties in Arnhem.
Na SONSBEEK ’16 vind je de publicaties bij het Dutch Art Institute,
Locatie Spatie, de Werkplaats Typografie en het kantoor van Stichting
Sonsbeek Internationaal. download je de Karbon Arnhem Files gratis
op sonsbeek.org.

ruru huis radio
Op de ruru huis radio luister je naar muziek van ruru-vrienden,
en verhalen en gedichten van kunstenaars die betrokken zijn bij
SONSBEEK ’16. Ook kun je interviews met hen beluisteren. Bezoek
in september 2016 de website ruruhuisradio.nl. Luister de podcasts
hier via Soundcloud.
De ruru huis radio wordt ontwikkeld in samenwerking met grafisch
ontwerpers Joel Collover en Charlotte Taillet (Werkplaats Typografie).
Met bijdragen van: Youri Appelo, Kevin van Braak, Joel Colover,
Louie Cordero, Ade Darmawan, René Gademan, Suzanne Gerrits,
Jeroen Glisenaar, Jatiwangi Art Factory, Rick Kewal, Annette Krauss,
Agung Kurniawan, Gerard Mulder, Lilian Regtvoort, Schrijverscafé
Oscar, Charlotte Taillet, Ronnie, ruru buitendienst, ruru radio,
bezoekers van SONSBEEK ’16 en vele anderen.

ruru buitendienst
De publieke ruimte van Arnhem verkennen via verschillende artistieke
interventies. Dat doet de ruru buitendienst, een onderzoeksgroep die
bestaat uit geëngageerde kunstenaars en onderzoekers. Ze verzamelen en produceren kennis over gebruik en gebruikers in de stad en
ontdekken daar kruip- en sluiproutes.
Zo publiceerden ze onder andere Karbon Arnhem File #1: ruru
buitendienst. Ook ontwikkelden ze alternatieve stadswandelingen
én zetten ze een leesgroep op waarin ze de ‘Algemene Plaatselijke
Verordening van Arnhem’ (gemeentelijke regelgeving op het gebied
van orde en veiligheid) hardop lazen en doorspitten op blind spots. Uit
dit onderzoek kwamen de Wandelingen Publieke Ruimte voort.
Volg de onderzoeksgroep via www.rurubuitendienst.nl.
Leden onderzoeksgroep: Egbert Bouwhuis, Marit van Dijk, Saskya
Kamps, Simone de Kinderen, Sanne Oorthuizen, Eef Veldkamp,
Sanne de Vries.

Editorial LIVE!
Editorial LIVE! was een eendaags minisymposium dat inzicht bood in
de vele activiteiten en vrienden van het Editorial-programma. Centrale
thema’s van de dag waren het idee van onzichtbare arbeid en de fetish
van zichtbaarheid binnen de kunstwereld. Dit werd verkend middels
lezingen, gesprekken, artistieke interventies, snacks en een feestelijke
avond-picknick.
Met bijdragen van: Ajeng Nurul Aini, Farid Rakun, Youri Appelo,
Jeroen Glissenaar, Annette Krauss, Max Kuiper, Gerard Mulder, Afra
Suci, ruru buitendienst-onderzoeksgroep (Egbert Bouwhuis, Marit
van Dijk, Saskya Kamps, Sanne Oorthuizen, Eef Veldkamp en Sanne
de Vries) en vrienden.
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editorial live

buitendienst

Afsluitend
dagprogramma van het
editorial platform en
de ruru buitendienst.

ruru buitendienst
is een groep
kunstenaars en
onderzoekers uit
Arnhem die het
idee van “publieke
ruimte” in hun stad
verkent.
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WANDELING
- RURU BUITENDIENST –
9 SEPTEMBER 2016
THEMA : Algemene Plaatselijke Verordening
voor Arnhem
Startlocatie: ruru huis in de Molenplaats, Sonsbeekpark
Arnhem
Eindlocatie (o.v.) : Museum Arnhem
Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 1 Orde en veiligheid op de weg
Paragraaf 1 Bestrijding van ongeregeldheden
Artikel 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden
1. Het is verboden op de weg zich tezamen met anderen te begeven
naar of al dan niet tezamen met anderen deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding
te geven tot wanordelijkheden.
Opdracht 2: Vorm een samenscholing op de openbare weg (of fietspad). Hoe ziet een samenscholing eruit? Beeld 3 wijzen van ‘onnodig
opdringen’ uit. Zoek daarna de grens op hoever u kunt gaan om de grens
tussen ‘orde’ en ‘wanorde’ te bepalen. Hoeveel grenzen neemt u waar?
Artikel 2.4.12 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
1. Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een bij een gebouw behoren
de portiek of poort op te houden;
b. zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een
drempel van een gebouw te zitten of te liggen.
2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen,
appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde
ruimte van een zodanig gebouw.
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Opdracht 2: Ga zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of
een drempel van een gebouw zitten. Wat is een redelijk doel? Noem 3
voorbeelden van een redelijk doel. Noem ook een voorbeeld van een
onredelijk doel.
Paragraaf 2 Betogingen
Artikel 2.1.2.1 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging of een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging
ervan en ten minste 48 uur voordat deze gehouden zal worden,
schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van
hetgeen in artikel 2.1.2.3, eerste lid hierover is bepaald.
Opdracht 3: ‘Het belijden van een levensovertuiging’, hoe ziet dat
eruit? Is dit niet een permanente staat van zijn? Is het aldus mogelijk
om groepsgewijs, gedurende 2 minuten in stilte ieders levensovertuiging
te belijden?
Paragraaf 3 Verspreiden van gedrukte
stukken
Artikel 2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte
stukken of afbeeldingen
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan
te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen
wegen of gedeelten daarvan.
Opdracht 4: Maak de hier bovenstaande tekst bekend in het voetgangersgebied van de binnenstad.
Paragraaf 4 Vertoningen e.d. op de weg
Artikel 2.1.4.1 Dienstverlening
1. Het is verboden zonder vergunning van het college op of aan de
weg op te treden als dienstverlener of zijn diensten als zodanig aan
te bieden.
Opdracht 5: Bied elkaar uw diensten aan.
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Artikel 2.4.5 Plakken en kladden
1. Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat
vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf
de weg zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding,
aan te plakken of te laten aanplakken of op andere wijze aan te
brengen of te laten aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding,
letter, cijfer of teken aan te brengen of te laten aanbrengen.
Opdracht 6: Breng met het uitgereikte stuk krijt of klei een afbeelding,
letter, cijfer of teken aan op een element in de openbare ruimte, of laat
dit aanbrengen door een derde.
Artikel 2.4.7 Vervoer inbrekerswerktuigen
1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen of
vermommingsmiddelen te vervoeren, bij zich te hebben of te dragen.
2. Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen
of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig
sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak
te vergemakkelijken of het maken van sporen of herkenning bij het
plegen van voornoemde strafbare feiten te voorkomen.
Opdracht 7: Zoek in uw persoonlijke eigendommen een voorwerp dat
mogelijkerwijs gebruikt kan worden als inbrekerswerktuig. Neem dit
duidelijk zichtbaar voor de omgeving in uw hand. Stel u op voor een
gebouw en bespreek met elkaar mogelijkheden om met dit werktuig in
het gebouw in te breken waar u zich op dat moment bevindt.
- zestiende wijziging op 11 maart 2013, toevoegen artikel 2.4.7a
rooftassenverbod.
Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk toe is uitgerust om
het plegen van diefstallen te vergemakkelijken. Het verbod is niet
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van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het
voorwerp niet bestemd is voor de bedoelde handelingen.
Opdracht 8: Geef elkaar de geprepareerde rooftas door die de rondleider
heeft meegenomen.
Artikel 2.4.8 Betreden van plantsoenen e.d.
1. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te
bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, plantsoenen of groenstroken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.
Opdracht 9a: Neem groepsgewijs plaats in het dichtstbijzijnde plantsoen
/ park / groenstrook.
Artikel 4.6.3 Wedstrijden, wandel-, fiets, trim- en
ruitertochten

1. Het is verboden zonder vergunning van het college wedstrijden,
wandel-, fiets, trim- en ruitertochten te organiseren of te houden in
parken, bossen en natuurgebieden.
2. Een vergunning wordt geweigerd voor de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.
Opdracht 9b: Organiseer een wandeltocht van ca. 2 minuten door
het park. Voer deze wandeltocht groepsgewijs uit.

woonwagen of dit woonschip bevindende persoon, te bespieden.
Opdracht 11: Kies gezamenlijk een willekeurige persoon (derde) uit.
Neem een bespiedende houding aan. Houd dit twee minuten vol.
Artikel 2.4.25 Bedelarij
Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan
de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om
geld of andere zaken.
Opdracht 12: Bedel in het museum om ‘andere zaken’.
EINDE WANDELING
Deze wandeling maakt deel uit van een reeks wandelingen die de ruru
buitendienst tweewekelijks organiseert sinds het voorjaar van 2016
vanuit het ruru huis in Arnhem.
De ruru buitendienst is opgezet vanuit het Editorial Programma
i.h.k.v. Sonsbeek 2016 en onderzoekt op verschillende manieren
de Openbare Ruimte. Leidraad voor dit onderzoek is de Algemene
Plaatselijke Verordening van Arnhem, het systeem van regels, verboden en verboden die de verschillende gebruikers in de openbare
ruimte moet reguleren.
ruru buitendienst
Egbert Bouwhuis, Marit van Dijk, Saskya Kamps, Sanne Oorthuizen,
Eef Veldkamp en Sanne de Vries.

Artikel 2.4.10 Hinderlijk gedrag op of aan de weg
1. Het is verboden:
a. op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld,
monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid,
voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en
daarvoor niet bestemd straatmeubilair.
Opdracht 10: beklim het dichtsbijzijnde kunstwerk.
Artikel 2.4.16 Bespieden van personen
1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel van
een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw, deze
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RURU: VOORBIJ DE
CURATORIELE METHODE
door Eef Veldkamp

Na vier jaar studeren aan ArtEZ University of the
Arts dook plotseling een naam op. Een naam die menig Arnhemmer, vooral in de culturele sector, deed
opkijken. Sterker nog, de hele Nederlandse cultuursector zou opkijken wanneer deze naam zijn herintrede doet in 2015. Ik hoorde deze naam toen voor
het eerst, aan het einde van mijn studie in Arnhem.
Een stukje conditionering gaf de naam meteen een
hoge status in mijn denken over evenementen in de
kunst in Nederland. Een benoeming in een top vijf
van beste tentoonstellingen ooit, mijn docerende
generatie die er met lof over sprak. De naam van de
curatoren werd met minstens zoveel roem genoemd.
Ik zou er niet meer aan ontkomen: Sonsbeek was in
mij geboren en ik kom er waarschijnlijk nooit meer
van af.
In juli 2015 ben ik maar eens op het net geopende ruru huis afgestapt,
wat een curatoriele methode bleek te zijn. Het riep talloze vragen
op, het opende pespectieven die ik nog niet kende; betreffende
‘Sonsbeek’, de curatoren (‘ruangrupa’) en het ruru huis. Wat betekent ‘ruru’ bijvoorbeeld? En wat moeten we er nou mee? Wat is het
ruru huis überhaupt? Ik stond voor alles open en wilde ook meteen
van alles doen. In het ruru huis aan de Looierstraat trof ik reinaart
vanhoe aan en groepjes Indonesiërs waar er gek genoeg altijd eentje
van op de bank lag te slapen. Om alvast voor te lopen op het verhaal:
een ‘curatoriele methode’ is een veel te beperkte maar ook veel te grote
benoeming van het ruru huis.
De ruru buitendienst

“Verhalen komen niet zomaar naar je toe, die moet je
zoeken en kun je vinden”
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Nu, zo’n anderhalf jaar later, ben ik artistiek onderzoeker bij de
ruru buitendienst, dat ik ruim een jaar geleden samen met Sanne
Oorthuizen ben gestart. Daarnaast draai ik op meerdere vlakken mee
in het ruru huis. De ruru buitendienst is een onderzoeksgroep van het
ruru huis. We bestaan inmiddels uit zeven leden: Sanne Oorthuizen,
Sanne de Vries, Marit van Dijk, Saskya Kamps, Egbert Bouwhuis en
ikzelf. De reden dat we met de ruru buitendienst zijn gestart is omdat
de ambitie die ruangrupa met het ruru huis had, voornamelijk bestond
uit het verzamelen van verhalen: op die manier beoogden zij binding
te vinden met Arnhem, om de stad en haar inwoners te leren kennen.
Dit werkt uiteraard ook de andere kant op. Ons perspectief daarop
was allereerst ondersteunend. Verhalen komen niet zomaar naar je toe,
die moet je zoeken en kun je vinden. Daarnaast geldt dat wanneer je
uitsluitend verhalen verzamelt, je functioneert als een bibliotheek die
niet uitleent. Ruangrupa’s idee met transACTION stond hier recht
tegenover. Daarom besloten wij om aan de hand van een belangrijk
aspect van de tentoonstelling, namelijk de publieke ruimte, verhalen
te verzamelen, te onderzoeken en te ontwikkelen om ze uiteindelijk,
in welke vorm dan ook, weer terug te geven aan Arnhem.
Publieke ruimte is als het ware de tribune van de wereld. Elke
onderzoeker heeft zo een thema dat grenst aan publieke ruimte, in de
brede zin van het woord. Voor mij is dat transgressie: het overstijgen of
verleggen van grenzen, zowel lichamelijk als esthetisch, ethisch of metafysisch. Voor Sanne de Vries is dat tijd en de perceptie van tijd, in de
publieke zin. We hebben door de tijd heen leesgroepen georganiseerd,
al tien alternatieve wandelingen door Arnhem verzorgd, een publicatie
uitgebracht, artistieke interventies gedaan, evenementen georganiseerd
en ontzettend veel verhalen gehoord en gedeeld. Allemaal acties die
ik als kunstenaar niet zo snel zou hebben gedaan voordat ik de eerste
keer het ruru huis binnen liep. Uitleggen waarom dat zo is kan ik niet
één op één. Wel zijn er een aantal factoren die zeker een rol hebben
gespeeld.
Op een meer abstract niveau is de relatie in mentaliteit en manier
van doen tussen ruangrupa’s (oftewel de ‘ruru’s’) thuisbasis Jakarta in
Indonesië en Arnhem een bijzonder groot contrast. Dit heeft bij menig
bezoeker van het ruru huis, wat er na zo’n honderd evenementen best
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wel aardig wat zijn, een bijzonder proces veroorzaakt. Inclusief bij
mijzelf. Ik denk weleens dat iedereen die eerst sceptisch was over het
ruru huis, er uiteindelijk zelf onderdeel van is gaan uitmaken. Zo ging
het er vooral om vrienden maken, dat gaat namelijk ‘blijkbaar’ vooraf
aan het produceren van een kunstwerk. Het ruru huis belichaamd hierin best wel direct de ‘ruru’s’: het is als een kleine Jakartaanse kolonie
hier in Arnhem, integendeel tot hoe de geschiedenis gesproken heeft.
Maar het gaat niet om het verleden, het gaat over de toekomst. Laten
we vrienden worden in plaats van de vijanden die onze (over)grootouders ooit waren. Het ruru huis werd zo een buurthuis van de kunst.
Het werkte als een soort parlement waarin iedere ‘buurtbewoner’, rijk
of arm, links of rechts, of wat voor omschrijving deze ook zou oproepen, de kans kreeg zichzelf te vertegenwoordigen of vertegenwoordigd
te worden. Zo hebben we bijvoorbeeld een workshop ‘Ice-tea’ maken
georganiseerd, maar ook iets als ‘Subversive Future Development’.
Geen typische ‘westerse’ tentoonstelling
Belangrijk om mee te nemen is dat toen ruangrupa gekozen werd als
curator van SONSBEEK ’16, zij al direct aangaven dat het geen typische ‘westerse’ tentoonstelling zou worden, waarin kunstwerken op
conceptuele basis worden gekozen en van bovenaf in het park worden
gedropt. Nee, het concept vormde zich onder vrienden, kunstenaars
werden uitgenodigd om eerst eens te komen rondkijken in Arnhem en
een drankje met de club te doen. Tevens kon iedereen die het ruru huis
binnenliep medeverantwoordelijk worden over de invulling van
SONSBEEK ’16. Dit staat in contrast met de typische westerse eisen
voor grote kunstevenementen: een afgeronde kunstopleiding en meerdere solotentoonstellingen op je naam. Bij SONSBEEK ’16 ging het
anders: ik mocht meedoen, Estella Gonzales deed mee en ook Gerard
Mulder had een plek. Deze manier van werken is niet gebruikelijk
hier, maar voor ruangrupa was dit een beargumenteerde methode.
Make friends, not art
Jakarta is een miljoenenstad met zo’n 10.000.000 bewoners, de
stadsregio bestaat zelfs uit 30.000.000 inwoners. Het inwonersaantal
van de stad is ruim de helft van de totale Nederlands bevolking op een
gebied dat 61(!) keer kleiner is.1 En het stadsgebied heeft bijna het
dubbele aantal inwoners van Nederland op een gebied dat 4(!) keer
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zo klein is.2 Pas 71 jaar geleden telde de stad nog maar zo’n 600.000
inwoners. De stad is in de laatste decennia dus exponentieel gegroeid,
16,6 keer zo groot om specifiek te zijn. Zo snel dat de infrastructuur,
die in Nederland traag en gestaagd is ontstaan, niet kon meegroeien.
Als een kind waarvan het vlees sneller groeit dan de botten, het wordt
dik en traag, zo geldt dat in Jakarta voor vervoer. Vervoer door de stad
in het algemeen is praktisch onmogelijk. Neem daarbij het warme,
vochtige klimaat: het hele jaar door gemiddeld 28°C, bij gemiddeld
80% luchtvochtigheid,3 en dan is er meer dan genoeg motivatie voor
een wat meer ontspannen levensstijl. Zo is me verteld dat een afspraak
maken zoals wij dat doen in Jakarta praktisch onmogelijk is. Geen
12:45 uur of 16:30 uur maar ‘ergens in de middag als het lukt, anders
morgen, we zien het wel, je weet waar we wonen toch?’ Vergeet ook
niet het Suharto regime, wat na zijn val een ‘verlost’ Indonesië teweegbracht, dat opnieuw op zoek ging naar wat het belangrijk vond. Wij
Nederlanders zijn daarentegen meer van het plannen, op de minuut
bij voorkeur. Duidelijke afspraken, planningen, mission statements,
stabiliteit, zekerheid. Dat koude weer verplicht ons hart om het bloed
net iets sneller rond te pompen waardoor we wat gehaast worden.
Ondanks de scheldwoorden die meer dan eens gebruikt worden in
ons eigenlijk heel erg goed geregelde verkeer; waar zouden we toch
zijn zonder al die stoplichten en drempels?
Uiteraard heeft deze dynamiek tussen de mentaliteit van de ruru’s
en van de Arnhemmer in Arnhem voor wat verwarring gezorgd, het
zijn namelijk niet alleen geografische en fysiologische fenomenen: zij
druipen door in alles. Zo was het ruru huis, en ook het park, niet zozeer
een plek voor kunst maar een plek om vrienden te maken, wat doe je
tevens anders in een park? Zoals ruangrupa zegt: ‘make friends, not art’.

“Het gaat niet om grote aantallen. Sterker, liever wat
minder, dan kun je in ieder geval met elkaar praten.”
Een mooi voorbeeld was een drukke dag in het ruru huis, zo’n twintig
mensen waren in groepjes bezig met ‘iets’, al was dat sigaretten roken
(Kretek bij voorkeur). Op deze zonnige dag liep er een verslaggever
inclusief fotograaf van De Gelderlander binnen. Zijn eerste vraag:
‘waarom er niks gebeurt in het ruru huis in specifiek, en in Sonsbeek
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in het algemeen?’ Onze gezichten kun je ongetwijfeld wel voor je zien.
Naar zijn eigen zeggen was het ons niet gelukt om hen in onze ‘mediacampagne’ te bereiken, terwijl hij maar op een paar honderd meter
afstand van het ruru huis zijn kantoor hield. Dan kun je je afvragen wat
de rol van de media is, en welke kant die opwerkt, je kunt je afvragen
wat zijn engagement is maar je kunt er ook in meegaan. Bovendien
zou hij het niet zeggen als er niet ergens een kern van waarheid in
zat, toch? Dus wij vroegen aan hem hoe dat dan kwam. We hebben
toch Facebook? We maken toch flyers? Er zijn hier toch mensen? Zijn
argument bleef hetzelfde. Toen realiseerde ik me dat dit de grote troefkaart van het ruru huis is en van de manier van werken van ruangrupa.
Het gaat niet om grote aantallen, sterker, liever wat minder, dan kun
je in ieder geval met elkaar praten. Ik vroeg aan de verslaggever: ‘maar
wat als we jullie helemaal niet willen bereiken?’ Misschien gaat het
ons niet om dat soort publiciteit? Hij leek niet al te voldaan met onze
antwoorden en een paar dagen later stond er een nogal middelmatig

artikel in De Gelderlander. Toch zijn onze bezoekersaantallen zeker
niet gekrompen.
Iets wat het kan worden, uitsluitend door
jou en ik
Kunst en kunsttentoonstellingen zijn een gevolg van een proces
geworden, een proces dat meer omvattend is dan een kunstpraktijk die
uitsluitend om productie draait, of alleen maar een beeldententoonstelling in een park is. reinaart zou hieraan toevoegen dat ‘het belangrijk
is om te werken met wat er al is’. Alles is er namelijk al: het park, de
bezoekers, de noodzaak. Dit lijkt in contrast met de wellicht iets meer
Nederlandse houding: make art, not friends. Het klinkt nogal bombastisch, maar dit is exact de omwenteling die ik in het afgelopen jaar heb
meegemaakt. Als net afgestudeerde kunstenaar liep ik namelijk dat
ruru huis binnen met het idee in mijn hoofd dat één van mijn werken,
een soort lege nieuwsstudio, in het ruru huis geplaatst kon worden.
Alle ruru’s die ik nog bij naam wist te noemen haalde ik aan om
duidelijk te maken dat ik zeker wist dat zij dat ook wilden. Zij hadden
namelijk ‘ja’ geknikt. Maar zij hadden geen ‘ja’ geknikt op mijn wel
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uitgedacht plan, inclusief logistieke perikelen, zij hadden ‘ja’ geknikt
op het idee dat ik ‘iets zou gaan doen’. Zij hebben dus niet ingestemd
met iets wat ik al was, maar met iets wat ik zou kunnen worden, of
zou kunnen doen. Dit is tevens de oorsprong van het woord respect
en dat is exact wat het ruru huis, ruangrupa en transACTION voor mij
zijn: iets wat het kan worden, maar uitsluitend door jou en ik.
Nu is de tentoonstelling in het park ten einde gekomen, ruangrupa
is terug naar Jakarta, de werken zijn afgebroken en in het park is het
enige dat ons nog herinnert aan de tentoonstelling de stukken verdord
gras waar de kunstwerken hebben gedaan. Een nabeeld in het ademend hart van Arnhem, een herinnering naar iets dat was. Toch zijn er
ook permanente veranderingen achtergebleven, met op de eerste plaats
de vriendschappen. Daarnaast de wil om stukjes van de mentaliteit
van ruangrupa voort te zetten zoals het ruru huis. Permanente indruk,
Arnhem komt niet meer af van de ruru’s: kunst die echt iets dóét.

locatie spatie /
motel spatie
Motel Spatie is een
artist-in-residence
en projectruimte
in winkelcentrum
Presikhaaf. Samen
met het collectief
Locatie Spatie
vormen ze en lokaal
en internationaal
‘network of
friends’. Motel
Spatie en Locatie
Spatie was een
belangrijke
sparingspartner voor
het ruru huis.

1 Bron: Jakarta Open Data. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
2 Bron: Jakarta Open Data. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
3 Bron: "STATIONSNUMMER 96745". Danish Ministry of Energy, Utilities and
Climate. January 2001.
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Motel Spatie uses a curatorial practice
that doesn’t only pose questions or
theorises, but acts. By acting, it
encounters the boundaries of political
and social issues and through that,
these are made visible. It is a radical
solution to bypass the muddle of
regulations, laws and ownership.
The basis of our self-organisation
are long-term superlocal and
superinternational social networks
founded on trust. Art becomes part of a
continuing process of research into our
shared experience and does not end after
a project has finished.
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‘Various artists’ curated by Motel
Spatie/Claudia Schouten as special
support for ruru huis dealing with the
bureaucratic violence of Sonsbeek 2016.
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RUANGRUPA: WERKEN
VANUIT EIGENWAARDE

deel 1

door reinaart vanhoe

Een jury, aangesteld door Sonsbeek Internationaal, die de taak had
een curator voor SONSBEEK ’16 aan te wijzen, had ruangrupa bewust
uitgekozen en heeft daarmee een signaal willen geven. De jury zag bij
ruangrupa karaktertrekken waarvan zij dachten dat het een waardevolle bijdrage zou leveren aan het beantwoorden van de vraag: hoe
programmeren we kunst in de openbare ruimte anno 2016?
Als kunstenaar en als persoon was ik intensief betrokken bij het
ruru huis en SONSBEEK ’16. In onderstaande tekst wil ik bovenstaande vraagstelling proberen te duiden, door de werkwijze van ruangrupa
te beschrijven en de waarde ervan voor Arnhem te onderstrepen. Een
werkwijze waar we mijns inziens hier in cultureel actief Nederland veel
uit kunnen halen. In een tweede deel van deze tekst richt ik me op wat
de kunstenwereld mee kan nemen uit SONSBEEK ’16.
Wat doen we op straat?
Wanneer we ons in de openbare ruimte begeven gaat dat heel vaak
gepaard met een financiële transactie. We hebben net boodschappen
gedaan bij de Lidl of Ekoplaza. We gaan brood kopen. We eten een
ijsje. Of we gaan naar een festival waar meestal entree wordt gevraagd
of drank wordt verkocht voor een aanmatigende prijs. Simpelweg op
straat ‘zijn’ zonder specifiek doel is er niet meer bij. Dat wordt meestal
geassocieerd met hangjongeren of daklozen, met ander woorden: tuig.
Tijdens SONSBEEK ’16 was het actief verblijven in het park een
bijzonder gegeven. Verblijven in de openbare ruimte zonder eenzijdige
ontmoeting tussen enerzijds een klant en een verkoper of tot slechts
een individuele activiteit. Er was geen entreegeld nodig, er waren geen
frappuccino’s te koop, geen dure biertjes, geen polsbandjes. Er was
wel een werkplaats, een kerk, een bakker, een speelplek, een huis, een
bank, een stilteplek, zelfs een parlement. TransACTION betekende
hier een ontmoeting én actief handelen. Dat was de voorwaarde die
ruangrupa heel bewust heeft ingezet.
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Dagbladen, tijdschriften, grote merken, winkels en politieke partijen
schreeuwen zo hard om onze aandacht, dat we soms niet toekomen
aan wat we zelf doen. Denk je als je in heuvelachtig Arnhem fietst
aan je conditie of aan de aanschaf van een elektrische fiets? Of zijn je
gedachten bij een groter datapakket voor je telefoon? Ga eerst even
rustig naar de McDonalds, maak het vooral niet te moeilijk. You’re
loving it, right? Ben je trouwens voorstander of tegenstander?
Bedrijven besteden veel geld en energie aan het zichtbaar zijn voor
toekomstige klanten. Wat we nog minder weten en zien is de onzichtbare lobby die de aandacht (af)leidt of opdringt. Wat doet die
aandachtseconomie met onze betrokkenheid tot onze omgeving, bij de
sportclub, met de buren? Hoe beïnvloedt het onze kijk op de wereld,
en vooral: wat betekent het voor vele minder-zichtbare bedrijvigheid
die onze aandacht evenveel waard is?
De kwaliteit van SONSBEEK ’16 was juist dat de aandacht op
verschillende manieren werd verspreid door de stad. Door samenwerkingen, door gezamenlijke activiteiten, door nieuwsberichten in
de Arnhemse Koerier kwam de tentoonstelling in beeld bij een grote
groep mensen. Door actief te verbinden, niet alleen maar door te zenden via grote pr-campagnes. Voor ruangrupa was het belangrijk om
bewust beide trajecten te bewandelen. Op deze manier bleef er meer
budget en tijd over voor het daadwerkelijk in-actie-zijn en mensen
op actieve wijze met het werk te verbinden. Hard schreeuwen om
aandacht zonder verbondenheid met het onderwerp is vaak verloren
energie of eenduidige energie. Je zou dit kunnen verwarren met de
roep om toegankelijker/oppervlakkiger te programmeren maar dat is
geenszins de strekking. Ruangrupa heeft willen laten zien dat zichtbaarheid praktisch gekoppeld kan worden aan betrokkenheid.
In onze steeds meer gepolariseerde samenleving, lijkt het dat we
steeds altijd een standpunt voor of tegen moeten innemen. Daardoor
hebben we het idee dat onze mening en ons inzicht op de wereld vaststaat, dagelijks bevestigd door vrienden, kennissen of uitspraken van
politieke boegbeelden. Maar stel dat alles zwart-wit is, dan nog blijven
de problemen onopgelost.
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Ruangrupa werkt meestal vanuit wat er al gegeven is en met wie er al
zijn. Ze kijken waar de gemeenschappelijke taal zich bevindt en gebruiken vaak populaire beeldcultuur om hun projecten vorm te geven.
Middels het idee van een gemeenschappelijke taal duidden de curatoren aan dat het gaat om datgene wat we delen, niet datgene waar we
van elkaar verschillen. Oordelen is hieraan ondergeschikt. Vanuit deze
positie wordt het mogelijk om een evenwaardiger gesprek aan te gaan.
Het vinden van gemeenschappelijke taal (letterlijk of figuurlijk) is belangrijk om te zien dat we veel meer delen dan we denken. Dat bang
zijn of je onbegrepen voelen ergens vandaan komt, maar dat wederzijds inzicht helpt om de conflicten die er zijn toch deels op te lossen.
Zonder gesprek blijven de problemen liggen, want oorzaken zijn vaak
zoveel complexer en ondoorgrondelijker dan we beseffen. Arnhem als
stad heeft de mogelijkheid daar gerichter op in te spelen, de grootte
van de stad, het aangename leefklimaat en de aandacht voor andere
vormen van economie maakt het tot een gezonde voedingsbodem. Zo
was het ruru huis een ambigue omgeving die ervoor heeft gezorgd dat
verschillende soorten mensen zich aangesproken hebben gevoeld en
ruimte zagen voor zichzelf.
Wie begrijpt dat de representatie van een minder zichtbare denkwereld belangrijk is, zal ook inzien dat we de ander eigenlijk niet goed
genoeg kennen. Vanuit die gedachte kunnen we een meer gemeenschappelijke taal gebruiken en ontwikkelen, en daarmee ook vanuit
een persoonlijk belang bouwen aan een gemeenschapsamenleving.
Het is daarom ook fantastisch om te zien dat een Indonesische groep
kunstenaars in Nederland een grote tentoonstelling kon samenstellen
en dat op hun eigen merites, eigen kwaliteiten. In tijden van globalisering is het wellicht ook goed om kennis te nemen van hoe ze ergens
anders omgaan met het idee van samenleven.
Een onbewuste elite
De stad is op twee manieren in tweeën opgesplitst. Enerzijds is er
het verschil in inkomen en anderzijds is er de ene Nederlander en
de andere Nederlander (ook wel medelander genoemd). Er lijkt een
dubbele segregatie, één op basis van inkomen en één op basis van
afkomst.
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Tijdens SONSBEEK ’16 viel het op dat die tweedelingen erg bepalend
zijn voor wie zich aangesproken of gerepresenteerd voelt door de
culturele programmering van de stad. Wie organiseert er iets in de
stad, wie heeft de jobs tot besluit, wie produceert of wie heeft toegang
tot de agenda? Met andere woorden: waar ligt de autoriteit, wie
bepaalt wat kwaliteit is, wat zichtbaar wordt gemaakt en wie begrijpt
de inhoud?
Op verschillende plekken waar we kwamen kregen we te horen dat
Sonsbeek als kunsttentoonstelling ‘niet voor ons is’. Er heerste een
gevoel dat ze niet de gelegenheid kregen om serieus bij te dragen.
Wel om een onderdeel van het programma te zijn als toeschouwers,
als mensen die ondersteund of onderwezen moeten worden, maar
niet gevraagd om bij te dragen op het gebied van de eigen kennis en
verdiensten of op basis van gelijkwaardigheid. Anderzijds kregen we
ook vaak de reactie dat het altijd dezelfde soort mensen zijn die dingen
organiseren. Dezelfde mensen die ook de mode-biënnale hebben georganiseerd, dezelfde mensen die de productie voor evenementen in de
stad doen. Ik noem het hier even ‘onbewuste elite’, omdat velen het
goed voor hebben met de stad en vanuit een bepaalde positie daaraan
willen bijdragen.
Is dat een probleem? Ja, dat is een probleem. Op beslissingsniveau
is er een te kleine groep werkzaam. Er is daardoor een gebrek aan
betrokkenheid en gevoel van eigenwaarde. Dit houdt een tweedeling
in stand en zorgt ervoor dat het onbegrip groter wordt. Het gevoel
versterken van volwaardige deelname aan je omgeving, daarin lag
een waardevolle kwaliteit van de manier van werken en handelen van
ruangrupa. Zonder betutteld te worden, volwaardig op basis van wie
je bent kunnen deelnemen en daarmee de kans krijgen om jezelf gerepresenteerd te zien. Hoe we dit structureel kunnen bewerkstelligen is
een uitdaging, maar broodnodig.
Representatie en samen trots zijn!
Uiteraard is ‘trots’ een mooi woord. Trots zijn op je stad, op de
mensen die je kent, blij met wat er in de stad gebeurt en trots zijn op
jezelf; dat doet een mens goed. Het maakt niet zo gek veel uit wat
er gebeurt en hoe het gebeurt, als mensen maar op een logische en
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informele wijze betrokken worden bij het ontwikkelen van een project
als SONSBEEK ’16. Dan wordt SONSBEEK ’16 een substantieel onderwerp van de stad Arnhem zelf. Op basis van wederzijdse interesse
creëer je directe persoonlijke relaties en dan gaat SONSBEEK ’16 ook
bewoners van Arnhem persoonlijk wat aan.
De kracht van transACTION was dat het woord ‘Sonsbeek’ door
ruangrupa aan diverse mensen werd doorgegeven en dat ze daardoor
op de een of andere manier betrokken raakten, al hebben ze uiteindelijk misschien niet eens deelgenomen. Die transactie, genereus en
vaak zonder tastbaar bewijs, is belangrijk. Je onderdeel voelen van iets
belangrijks, iets prestigieus, maakt onderwerpen bespreekbaar. Het
zorgt ervoor dat mensen zich verbinden, met elkaar, met hun stad. Het
genereert nieuwsgierigheid en het maakt mensen trots. Trots op hun
stad en op zichzelf.
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VRIENDEN MAKEN,
GEEN KUNST
door Eveline van der Vliet

>>Ze kwamen, zagen en wonnen de stad voor zich: de
leden van ruangrupa
>>Hun motto (‘make friends not art’) en bottom-up
werkwijze worden alom bejubeld
>>Maar wat hebben we eraan gehad en blijft daar iets
van over?
SONSBEEK ’16 zit erop; de centen en bezoekers worden geteld en curatorencollectief ruangrupa is weer terug naar Jakarta. We missen ze wel een beetje, op hun
fietsjes en met hun onafscheidelijke kreteksigaretten.
Maar wat heeft het de stad en haar inwoners opgeleverd? De NAK vroeg het kunstenaars, vrijwilligers en
andere deelnemers.

geïsoleerd fenomeen maar geïntegreerd in het dagelijks leven, ook als
er zware onderwerpen aangesneden werden.’ Jos Janssen en Martin
van den Oever van Studio Alcedo Atthis et Arnhem hebben een
andere zienswijze. ‘Hoe vernieuwend is de benadering van ruangrupa
nu werkelijk? Het improviserende karakter is misschien aantrekkelijk
maar lijkt ook vrijblijvendheid in de hand te werken. We hebben
het team als ongrijpbaar ervaren, discussie werd uit de weg gegaan.’
Sanne Oorthuizen, manager editorial, noemt het ‘rubber time’. ‘Een
wezenlijk onderdeel van de Indonesische cultuur. En een bijzonder
fenomeen in Nederland waar alles strak geregeld is. Ik heb er zelf ook
enorm aan moeten wennen. De ruru buitendienst deed op een gegeven
moment onderzoek naar grijze gebieden in de publieke ruimte. Op z’n
ruru’s: kruip door, sluip door. Zonder plan of vooropgezette bedoeling. Gewoon ervaren wat er op hun pad kwam. Ja, dan zaten ze ook
op een terras. En nee, dat zag er niet uit alsof ze druk bezig waren. En
toch gebeurde er van álles.’

Verademing
Die vrijblijvende manier van werken is Saskya Kamps van galerie De
Vijf Ramen goed bevallen: ‘De vanzelfsprekendheid waarmee kunst
maken en over kunst nadenken werd gemengd met eten, rondhangen,
kletsen, voetballen of tuinieren, was een verademing. Kunst niet als

Onder vrienden
Voor kunstenaar Eef Veldkamp, vrijwilliger bij het ruru huis, betekende de kennismaking met ruangrupa een omwenteling in zijn denken:
‘Ruangrupa gaf meteen al aan geen typisch ‘westerse’ tentoonstelling te zullen maken. Het concept zou zich vormen onder vrienden.
Iedereen die het ruru huis binnenliep, mocht bijdragen aan de invulling. Ik stapte er als net afgestudeerde kunstenaar op af, vol ideeën en
veronderstellingen. Ik trof er steeds andere groepjes Indonesiërs en
tot mijn verbazing lag er altijd wel iemand op de bank te slapen. Ik
heb van ze geleerd om meer uit te gaan van wat er al is. Verbindingen
aan te gaan, zaken te laten ontstaan in plaats van te bedenken.’ Cas de
Bruijn, organisator van SONSBEEK ’16 wandel- en hardlooproutes
en de workshop Wat-er Ver-bindt: ‘Ik vond het idee van de Open
Call – als manier om zoveel mogelijk mensen en organisaties aan te
laten takken, zeg maar vrienden te maken - prima. De vraag is alleen
of zoiets in Arnhem werkt. In een grote stad als Jakarta is er automatisch ook een grote groep belangstellenden en belanghebbenden die
iets kan met zo’n uitnodiging. Dat potentieel is hier veel geringer.
Dat zag je ook letterlijk terug in het aantal initiatieven dat er gebruik
van maakte: ik vond dat beperkt.’ Saskya: ‘Iemand tipte me om onze
raamgalerie en ons wijknetwerk aan te bieden aan ruangrupa, omdat
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Er is een lange lijst van clubjes en mensen waar ruangrupa mee heeft
uitgewisseld en die dus (direct of indirect) hebben bijgedragen aan
SONSBEEK ’16. Van schrijf- en voetbalclubs tot koks en de plaatselijke schildersvereniging. Alles onder het motto ‘make friends, not
art’. Of is het: ‘Vrienden maken? Geen kunst!’ ‘Dat is ruangrupa ten
voeten uit’, zegt reinaart vanhoe, programmamaker/coördinator van het
ruru huis, de hub van ruangrupa. ‘Ze maken overal heel gemakkelijk
vrienden. Hun geïnteresseerde en onbevangen manier van contact
leggen is heel aantrekkelijk. En alles is perceptie. Kunst? Het maakt
ruangrupa niet uit wat er gebeurt, als het maar plaatsvindt. Een kunsttentoonstelling? Niet meer dan een still. Daarna gaat de film gewoon
weer verder.’

onze manier van werken aansluit bij hun visie. Dat leidde tot een
samenwerking met Mixrice, een Koreaans kunstenaarscollectief. Op
uitnodiging van ruangrupa hebben zij een maand bij ons gebivakkeerd
en gewerkt met onder meer migranten-volkstuinders, Koerdische
vrouwen en kinderen uit de wijk. De resultaten van hun werk waren
in de raamgalerie te zien.’
Lokaal
Cas: ‘Het over de bühne krijgen van het concept transACTION is
niet gemakkelijk. In mijn ogen gaat het over een gemeenschap stimuleren om zelf objecten te creëren door gedachtengoed uit andere culturen te gebruiken en van daaruit vervolgens naar jezelf en je eigen functioneren te kijken. En die objecten in allerlei vormen uit te werken en
te gebruiken. En dát dan een tentoonstelling noemen. SONSBEEK ’16
sprak aan, dat bleek uit de recensies. Het was nu vooral lokaal. Maar
het concept is veelomvattender. Lokaal-regionaal-nationaal-Europeesmondiaal. Sonsbeek ’20: playground voor de hele wereld om invulling
te geven aan de tentoonstelling!’ Saskya: ‘Er zijn lokaal allerlei nieuwe
verbindingen ontstaan tussen Arnhemse kunstenaars en -collectieven,
zowel profs als amateurs, en andere enthousiaste organisatoren. Wat
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prima werkte, was dat de oorsprong niet lag in of bij een bestaand
kunstinitiatief. Daardoor konden veel meer individuen, groepen of
generaties worden bereikt.’ Bertus Blom, initiatiefnemer Timmerhuis
Malburgen: ‘Al zo’n 10 jaar lang verzorg ik cursussen houtbewerken
voor basisscholen. Kinderen maken een ontwerp en voeren dat uit in
hout. Met hulp van reinaart regelden we een tentoonstelling van werk
in wording - een serie grachtenpanden - in het ruru huis. Kinderen
die niet vaak de wijk uitkomen, stonden ineens als exposant in het
centrum van Arnhem te strálen. Omgekeerd gebruikte ruangrupa het
Timmerhuis - een leegstaand winkelpand - als tijdelijke uitvalsbasis
voor een collageproject in Malburgen. Dat trouwens opvallend goed
‘viel’ in de wijk. Alles zonder ingewikkelde procedures en commissies.
Geen vergadering aan te pas gekomen.’
Lol
Of neem voetbalclub Arnhemia. Lucky, duvelstoejager en vrijwilliger van de meer dan zeventig jaar oude sportvereniging in naoorlogs
Arnhem-Zuid: ‘We hadden vooraf totaal geen idee wat ze gingen
doen. Sonsbeek en het ruru huis wilden sponsor worden. Prima
natuurlijk. We stonden ook open voor samenwerking, hadden we in
de bestuursvergadering besloten. Ik was erg nieuwsgierig naar wat
eruit zou rollen. Wat ons allemaal opviel, was hun vriendelijkheid.
Ze hadden veel belangstelling voor onze club. De workshops en de
1UURexpositie in het voorjaar - tijdens het Pinkstertoernooi - vielen
in goede aarde bij onze leden. Ik geloof dat zij er ook lol in hadden
om bij ons te komen. Ik heb ze tenminste een paar keer gezien bij
voetbalwedstrijden. Ze vielen dan spontaan binnen. Afspraken maken
was niet hun sterkste punt. Ik heb een keer een groep supporters bijna
een uur aan de praat gehouden, in afwachting van hun komst. ‘Nee
joh, ze komen zo…’ Maar ze kwamen pas toen iedereen al weg was.
Veel later dan de afgesproken tijd. Voor niks dus. Ik weet niet of er
veel spelers naar de tentoonstelling zijn geweest. Ik wel. Ik ken nu de
mensen erachter. De eerste keer kwam ik niet verder dan de hertenkamp. Ik had een kleintje bij me en dat wilde niet verder. Daarna ben
ik nog een keer alleen gegaan. Ik vond het mooi, al die beelden in het
park. Als ze nog een keer komen, doen we weer mee. Trouwens… ook
als andere kunstenaars iets met ons willen.’
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Er zijn
Kunstenaar én kok Quinten Dierick is ervan overtuigd dat de fysieke
aanwezigheid van ruangrupa cruciaal is geweest. ‘Toen ruangrupa
de laatste maanden full force aanwezig was, was het feest, echt! Hun
manier van werken is fascinerend. Om die maximaal tot zijn recht
te laten komen moet je intens met je ‘materialen’ (hier: de stad, de
mensen en hun energie) aan de gang. Daarvoor moet je er simpelweg
zijn.’ Manager editorial Sanne de Vries: ‘Het ruru huis was er al een
jaar vóór de tentoonstelling. Het voelde ontzettend warm en relaxed
toen ruangrupa uiteindelijk kwam. Eerder ging niet; iedereen binnen
ruangrupa heeft ook een baan.’ Kunstenaar Marcel Daelmans, alias
BIOP: ‘Ruangrupa bestaat uit allemaal aardige mensen. reinaart van
het ruru huis is de bom! De organisatie die alles zakelijk leidt, heeft
ruangrupa en hun bottom-up manier van werken en collectiviteit denk ik - aardig in de weg gezeten. Wellicht voelden ze de hete adem
van de subsidieverstrekker in hun nek? Meer focus op het park en
een paar side-events had in mijn ogen beter gewerkt dan ál die dingen
die er nu zijn gebeurd, met te weinig budget.’ Marije Tangelder,
programmamaker/coördinator ruru huis: ‘In het begin was het allemaal
erg vaag en begreep ik niet zo goed wat nou de bedoeling was en wat
ruangrupa nou wilde doen in Arnhem. Na verloop van tijd werd het
concreter en begreep ik de structuur. De groep is heel open en sociaal,
dat maakt het leuk om met ze samen te werken.’
Hoe verder?
Arnhem heeft kennisgemaakt met een andere manier van cureren,
waarbij de stad en haar inwoners als basis dienden. Daardoor zijn
veel nieuwe verbindingen gelegd die niet langs de geëigende wegen liepen, en dat heeft verfrissend gewerkt. Is het wenselijk en
mogelijk zoiets voort te zetten? Bedenker en programmeur van de
1UURtentoonstellingen Hans Bossmann: ‘Een ‘open ruimte’ in de
stad continueren lijkt me een goede mogelijkheid om meer en andere
dwarsverbanden tussen groepen en individuen in een stad mogelijk
te maken.’ Kunstenaar Mattie van der Worm twijfelt: ‘Ik weet niet
of het mogelijk is om ‘ruangrupa’ in een permanente vorm te gieten.
Juist het guerilla-achtige karakter maakt het zo bijzonder. Misschien
is er een activistische variant te bedenken of is een tijdelijk Roerig
clubHuis een idee. Open tot de volgende Sonsbeektentoonstelling,
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om institutionalisering te voorkomen.’ Vrijwilliger bij Molenplaats
Sonsbeek, Gerard Hebbers: ‘Gezien de ‘koloniale geschiedenis’ van
Arnhem in Bronbeek en ook in Sonsbeek, hoop ik dat de band met
ruangrupa zal blijven bestaan. En dat de Molenplaats hier een rol
in kan spelen.’ Thijs Groenewegen van Studio Halfvol: ‘Ruangrupa
is origineel en zelfverzekerd zonder arrogant te zijn. Ze hebben heel
duidelijk een eigen koers en zijn die blijven varen, wat uiteindelijk
tot succes heeft geleid. Ik denk dat binnen de filosofie van ruangrupa
weinig dingen ‘bewaard’ worden. Alleen de verandering houdt stand.
En dat is ook goed!’
Blijf open
Dat laatste lijkt ook het devies van reinaart: ‘Als er iéts over
moet blijven, hoed je dan voor terugvallen in traditioneel
productie-budget-organisatievoorwaarden-conflictdenken over kunst. Blijf open.’ Jan Meijering,
docent tekenen en schilderen bij Kunstbedrijf Arnhem en leider van
schildersgroep Lokaal9: ‘Wat we moeten bewaren en het liefst verder
uitwerken, is de werkwijze van ruangrupa. Het kan een benadering
zijn om echt belangrijke en complexe dingen als basis te gebruiken
voor kunstuitingen. Media kunnen daar positief op inspelen en
bestaande instituten kunnen zich ervoor open stellen!’ Saskya wil
graag het open karakter van ruangrupa voortzetten: ‘Het liefst in een
fysiek ruru huis met wifi en een keuken, centraal in Arnhem en open
voor iedereen. En een ander interessant deel van ruangrupa is hier
nog niet echt van de grond gekomen: het ruru huis als experimenteeren discussieplek voor stedelijke vraagstukken. Stel je eens voor wat
kunstenaars, boswachters, kinderen, gemeenteraadsleden, planologen
en leerkrachten samen kunnen bedenken!’ Jos en Martin zijn gecharmeerd van het Indonesische nongkrong-idee, fervent uitgedragen door
ruangrupa: rondhangen, gehurkt zitten, een beetje praten, niets doen.
‘Dus hoezo moet er nu nog iets? We zijn allemaal onze eigen curator,
onafhankelijk van wie dan ook.’
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GESPREKKEN MET VIER
ARNHEMSE VROUWEN
door Max Urai
De organisatie van het ruru huis heeft de afgelopen twee jaar samengewerkt met Arnhemmers die zich inzetten voor hun stad en voor
hun mensen. Sommigen zijn actief in verenigingen, anderen doen
vrijwilligerswerk of helpen op andere manieren in hun vrije tijd. Ik
interviewde vier van hen over hun leven in Arnhem, hun ervaringen in
het ruru huis, en hondenpoep op het kunstgras.
Over hun kennismaking met het ruru huis
Popi Biltoo is geboren in Suriname. Ze woont nu 43 jaar in Arnhem.
Ze kwam in contact met het ruru huis toen ze loempia’s en bara’s aan
het verkopen was voor een goed doel tegenover een café waar organisator Indra op het terras zat.
Popi: “We hebben over immigratie gesproken, over Indonesische
contractanten, die naar Suriname zijn gegaan. Ik ken de Indonesische
liederen die vroeger in Suriname gedraaid werden. Wij spreken ook
een beetje Javaans. Indonesisch eten was niet onbekend voor mij, en
dat vond hij leuk om te horen.” Indra vroeg haar om mee te doen met
een kookwedstrijd in het ruru huis, waar ze de tweede prijs won.
Lucky Rensink heeft vanaf haar derde in zo’n beetje elke wijk in
Arnhem gewoond. Momenteel woont ze in Malburgen waar ze, naast
haar baan bij de broodafdeling van de Albert Heijn, soms wel zestig
uur per week vrijwilligerswerk doet bij voetbalvereniging Arhemia.

“De kinderen vonden het heel grappig. Ze hebben
allerlei tassen gemaakt, shirts van ons beschilderd. Eén
van de dingen die reinaart heeft aangeboden aan de
koning was ook een shirt van Arnhemia.”
Lucky: “Ik vind voetbal een vreselijke sport. Dat zeg ik heel eerlijk,
dat weten ze hier ook allemaal. Het enige wat ik belangrijk vind is dat
kinderen zich veilig voelen en dat het voor kinderen goed geregeld is.”
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Ze kwam in contact met het ruru huis toen reinaart vanhoe de kantine
in kwam lopen en aanbood om een cultureel programma te organiseren voor de kinderen van de vereniging. “Bij de kleedkamers hebben
ze een grote marktkraam neergezet, en daar hebben ze allemaal workshops gegeven met kinderen. Ik heb er een gedeelte van gezien. De
kinderen vonden het heel grappig. Ze hebben allerlei tassen gemaakt,
shirts van ons beschilderd. Eén van de dingen die reinaart heeft aangeboden aan de koning was ook een shirt van Arnhemia.”

terecht. “Het is alsof je twee geloven aan het belijden bent. Mijn kinderen krijgen daar ook mee te maken. Ze krijgen van ons een Surinaamse
opvoeding, en op school krijgen ze ook een Nederlandse opvoeding.”

Lila Ramkisoen is net als Popi geboren in Suriname. Toen ze naar
Nederland verhuisde heeft ze eerst een aantal jaar in Venray gewoond
– “een boerendorp” – en is daarna naar Arnhem getrokken. Ze woont
er nu 31 jaar. Sinds twintig jaar is ze vrijwilliger bij de Hindoestaanse
werkgroep Ashna.

Als ik haar vraag om Arnhem te omschrijven reageert ze enthousiast:
“De gezelligste stad, hoor! De gezelligste stad.” Ze merkt wel dat de
stad minder gezellig is geworden in de jaren dat ze er nu woont. “De
eenheid was er vroeger wat meer. Neem bijvoorbeeld de criminaliteit.
Hoe sterk is die niet toegenomen?” Ik vraag haar hoe ze denkt dat dit
komt. “Ik denk dat het komt door de werkloosheid. Dat heeft ook te
maken met vluchtelingen. Hangjongeren die hun draai niet kunnen
vinden. Er waren buurthuizen die nu gesloten zijn. Ze weten niet wat
ze moeten doen.” Ze is wel blij dat het nu minder koud is in de stad
dan vroeger. “Ik vond de kou wel heftig.”

Lila:“We geven dansles, muziekles. Maar we komen ook gewoon bij
elkaar zitten. Lekker ouwehoeren, zoals je dat zegt. Mijn doel is vooral
om ouderen uit hun isolement te halen.”

“Als ik terugga naar mijn lagere schooltijd had ik één
Turkse jongen in de klas. In groep zeven. En als ik nu
rondkijk lopen alle culturen door elkaar.”

Samen met haar zus deed ze mee aan een kookwedstrijd van het
ruru huis, die ze won. Ze is nog een aantal keer langs geweest, en
heeft gekookt op het afsluitingsfeest. “Met nasi, roti, barahapjes. Echt
gezond, weet je. Niet zo vettig.” Een aantal van de curatoren zijn
langsgekomen bij de werkgroep, waar Indra een nieuw logo voor ze
heeft ontworpen.

Lucky, met wie ik het langste spreek van de vier, is wat terughoudender in haar enthousiasme. Pas gedurende ons gesprek kom ik er achter
dat ze haar optimisme leeft, in plaats van het uit te spreken. Als ik haar
vraag hoe ze de stad heeft zien veranderen noemt ze als belangrijkste
punten de bouwprojecten (“als je hier jaren niet bent geweest herken
je het niet eens meer”) en de toenemende diversiteit in de stad. “Als ik
terugga naar mijn lagere schooltijd, in de jaren ’70, had ik één Turkse
jongen in de klas. In groep zeven. En als ik nu rondkijk lopen alle
culturen door elkaar. Hier op de voetbalclub is het bijzonder als je
drie Nederlandse kinderen in een elftal hebt. Het merendeel is Turks,
Marokkaans, Somalisch. Een paar Chinezen, die zijn ver in de minderheid.” De laatste tijd komen er ook veel vluchtelingen op de club. “Een
paar jongens uit Eritrea, oudere jeugd. Hartstikke welkom. Niet moeilijk doen. En die worden goed opgenomen in de groep. Communicatie
met hen is wel iets lastiger, omdat ze Frans spreken of Eritrees. Maar
de reacties van die jongens is dat ze het hier super vinden.”

Francy Laetemia woont al lang in de buurt van Arnhem, en sinds een
paar jaar in de binnenstad. Ze kwam bij het ruru huis als één van de
dertig deelnemers aan Juul Sadee’s kunstproject “SO”, dat ingaat op
de ervaring van Molukse immigranten in Nederland. “We hebben een
aantal bijeenkomsten gehad in het ruru huis waar we poppen uit klei
maakten en kleding voor de poppen. Ook heb ik enkele leden van de
curatorengroep uit Jakarta mogen ontmoeten.”
Over Arnhem
Popi was zestien toen ze naar Arnhem kwam. “Je bent aan het puberen,
je bent jong. Je hebt niet zoveel levenservaring.” Ze woonde in een
Surinaams gezin, maar kwam op school tussen Hollandse kinderen
190

Er is niks zelfvoldaans aan haar manier van praten. Op een diepe,
praktische manier is Lucky één van de minst racistische witte mensen
191

die ik ooit heb gesproken. Tijdens ons gesprek krijg ik langzaam maar
zeker een enorm respect voor de manier waarop ze zich de loopgraven
van het integratieproces bemant met haar strenge optimisme. “Een
probleem waar je in deze huidige tijd tegen aan loopt is dat allochtone
mensen, en vooral allochtone mannen, niet met een vrouw in gesprek
gaan. Vrouwen hebben niks te zeggen. Deze vrouw wel, en voor deze
vrouw hebben ze hier tegenwoordig heel veel respect.”
Ik vraag door over de positie van vrouwen in de stad. “Mijn moeder
is altijd alleen maar huisvrouw geweest. Ze zorgde prima voor de kinderen, maar het was wel het ouderwetse rollenpatroon. En mijn oma
was natuurlijk net zo. Wij zijn veel vrijer geworden, natuurlijk. Ik ben
getrouwd, ik heb kinderen, maar ik ben al die jaren blijven werken.”
De regering maakt het mensen te makkelijk. “Als je iets wil hebben
moet je het verdienen. Niet meer en niet minder. En als ik om me
heen kijk zie ik mensen die zeggen: ‘ik ga wel zitten huilen bij de
sociale dienst, dan ben ik weer voor een jaar afgekeurd.’ Ik kan ze hier
op de club feilloos aanwijzen. Dan denk ik: kom op! Op die manier
verziek je wel een hele hoop. Een hoop ervan is ook verveling.”
Ze is even kritisch over rijke mensen die een nieuwbouwwoning
kopen in een volkswijk, maar hun kinderen naar een school en een
voetbalclub sturen in een witte buurt. “Dan kan ik m’n grote mond
niet houden, en zeg ik: waarom ben je dan hier komen wonen? Als
je ergens in een wijk gaat wonen, dan kies je voor die wijk. Ik vind
niet dat je je kinderen in Huissen op school moet doen om ze niet in
aanraking te laten komen met allochtonen. Dan moet je ook niet hier
gaan wonen. Want je buren zijn ook allochtonen.” Buurtfeesten op
bijvoorbeeld de voetbalclub kunnen helpen om mensen met elkaar in
contact te brengen, hoewel ze niet gelooft dat dit op magische wijze
iets zal veranderen. Maar ze houdt vol. “Ik heb de tijd. Ik word 110.”
En geen van die 110 jaar zou ze ergens anders willen wonen dan in
Arnhem. “Ik zou het never nooit willen ruilen met Amsterdam of
Rotterdam. Absoluut niet. De Arnhemse mentaliteit is niet lullen
maar doen. En de deuren staan in principe altijd open. De echte
Arnhemmers zullen je ten alle tijden te wille zijn. Ik denk dat het
192

voor een grote stad nog steeds gastvrij is. En alles woont er. En alles
leeft er.”
Lila vindt net als Lucky de Randstad te druk voor haar smaak, maar
ze is wel blij dat Arnhem iets levendiger is dan Venray, waar ze eerste
woonde. Hoewel ze zichzelf beschrijft als “niet zo’n uitgaansmens”
waardeert ze het dat je in Arnhem makkelijk contact kunt leggen met
nieuwe mensen. De stad is voor haar gevoel wel onveiliger dan in de
jaren ’80. “Je durft ’s avonds bijna niet op straat te gaan. Vroeger was
het voor mij, maakt niet uit hoe laat het was, één uur ’s nachts, twee
uur ’s nachts, ik ging gewoon de stad in. Maar nu durf ik niet meer.”

“Probeer zo’n kind maar wijs te maken dat dat bij ons
in de cultuur niet van toepassing is.”
We praten het langste over hoe het voor haar was om kinderen op
te voeden in Nederland. Lila omschrijft eenzelfde soort situatie als
Popi: “Je voedt je kind eigenlijk tweetalig op. Op straat zien ze dit,
op school leren ze dit, en dan komt hun moeder. ‘Wat praat ze nou, je
moet dit en dit? Mijn moeder is gek.’ Ik zal één voorbeeld noemen.
Voor het huwelijk mag je geen seks hebben. Niet eens een vriend
hebben. Maar mijn dochter zegt: ‘dat is toch een straf?’ Waarom mag
je geen jongens leren kennen? En ze heeft ook gelijk. Maar wij zijn
gebonden aan de omgeving, wat gaat de omgeving zeggen? Maar zij
vindt: wat heb ik met die persoon te maken? Probeer zo’n kind maar
wijs te maken dat dat bij ons in de cultuur niet van toepassing is. En
na een aantal jaar blijft niks van je eigen cultuur over. Ik merk dat nu
al bij mijn dochter. Die gaat nu al met Nederlandse feesten meedoen.
Niet dat het mij pijn doet, ik heb er geen spijt van. Ze is hier geboren,
dit is haar toekomst. Dus waarom moet ik haar gaan opleggen: je moet
dit gaan doen. Dat is ook frustrerend voor haar. Ik laat haar de keuze
zelf maken. Als mijn kind verliefd wordt op iemand – het liefst zou ik
een Hindoestaans iemand willen, maar als mijn kind verliefd wordt
op iemand anders, kan ik niks doen. Het is haar leven.” Het is een
voornemen dat haar soms moeite kost. “Zeggen is makkelijk, maar
uitvoeren is toch wel moeilijk. Hoe goed je je best ook doet, je valt
altijd terug in je oude patronen.”

193

Francy vindt het mooi dat elke wijk en buurt in Arnhem een ander karakter heeft. Als enige van de vier geïnterviewden die in de
binnenstad woont benadrukt ze vooral alle nieuwe projecten in de
stad: “Sonsbeekpark en andere kleine parken, Introdance, kunstacademie ArtEZ, Musis Sacrum, Gelredome, Kronenburg, Pathé, Living
Statues, Sprookjesfestival, Pasar Malam, Openluchtmuseum, Museum
Bronbeek, Museum voor moderne kunsten, Burgers’ zoo, Airborne
herdenking, de bruggen John Frost, Nelson Mandela en Sacherov, het
Haarhuis, theaters, de Rijn, Eusebiuskerk en ga zo maar door.”
Over het ruru huis

“Er waren vooral kunstenaars, die kwamen.
Maar ook mensen die geen verstand van kunst hadden.
Mensen die nieuwsgierig waren.”
Popi vindt het jammer dat het ruru huis is verplaatst naar het
Sonsbeekpark: “De nieuwe locatie is ook leuk, maar aan de oude
locatie was ik gewend.” Tijdens haar bezoekjes had ze een vooral een
goede klik met de Indonesische curatoren. Ze vond het mooi om te
zien wat een gemengd publiek er kwam kijken: “Er waren vooral kunstenaars, die kwamen. Maar ook mensen die geen verstand van kunst
hadden. Mensen die nieuwsgierig waren.”
Lucky had zelf geen tijd om naar het ruru huis te gaan. Ze heeft wel
veel gesproken met de curatoren, die later nog eens zijn langsgekomen om een voetbalwedstrijd mee te wonen. “Werden ze ook meteen
begroet door iedereen die wist waar ze vandaan kwamen. En dat is
gewoon hartstikke leuk.” Ze is wel een aantal keer door het paviljoen
in Sonsbeek heen gewandeld. “Dat zorgt ervoor dat je meer gespreksstof krijgt tijdens het wandelen.”
Lila kon door haar werk bij de gemeentelijke belasting ook niet zo
vaak gaan als ze had gewild. Maar de sfeer beviel haar: “Heel knus,
heel mooi. Je bent welkom, leuk dat je binnenkomt, en het wordt
direct uitgelegd wat het is.”
Francy is lovend over haar ervaring in de groep van Juul Sadee:
“Veel gelachen en veel met elkaar gepraat over van alles en nog wat,
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belangrijke en minder belangrijke zaken. Het kunstproject ging niet
alleen over kunst maar ook over het leven en hoe we erin stonden. Het
was een Moluks kunstproject. Hierdoor kwamen diverse onderwerpen
aan de orde. De meerderheid van de deelnemers aan het project waren
Molukse vrouwen, een aantal Molukse mannen en Nederlandse vrouwen. Juul wisselde het werken aan het kunstwerk af met discussies
over identiteit, emancipatie en thema’s die hiermee te maken hadden.
Voldoende stof.”
Ze is kritischer over de inrichting van het ruru huis zelf. “Mijns inziens
had men er iets meer aandacht aan mogen besteden. Ik weet niet
of behalve de kunstenaars ook andere mensen het ruru huis binnen
liepen. Ik kreeg de indruk van niet. De eerste keer dat ik er kwam
vond ik het nogal rommelig.” Naast de organisatie vond ze het jammer
dat de groep waar ze mee samenwerkte direct naar huis ging als ze
klaarwaren met hun werk voor de dag. “Napraten of nog iets drinken
deden we niet.”
Wat ze zouden veranderen in Arnhem
Als laatste vraag ik de vrouwen wat ze graag zouden willen veranderen
in de stad.
Popi is stellig: “Het verkeer. De wegen zijn zo chaotisch geworden.
Er is minder structuur, minder stoplichten. Alles loopt door elkaar.
Voorheen was het was rustiger.” Ze zou ook graag iets aan de criminaliteit willen doen.
Lucky heeft een lijstje klaar. De gemeente zou wat haar betreft meer
geld en aandacht mogen uittrekken voor kleine sportclubs, in plaats
van in te zetten op grotere clubs die zichzelf overeind kunnen houden.
Daarnaast vind ze het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in hun
eigen wijk. “Het moet niet zo zijn dat je als moeder, als vader, als
opa oma, eerst vijf kilometer met de fiets moet gaan om ergens veilig
te kunnen spelen. Het hoeft geen voorgekauwd speeltuintje te zijn.
Allerlei houten dingen is ook hartstikke leuk.” Een andere frustratie
van haar is hondenpoep. “Laat je hond niet uit op een voetbalveld.
Op het kunstgras. Tijdens een wedstrijd. Hoe dom kun je zijn?”
Ze verzekert me dat dit echt gebeurd is, en vaker dan eens.
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Het belangrijkste probleem volgens Lila zijn niet-Nederlandse jongeren.
“Dat ze dan uit agressie of uit frustratie de boel kapot slaan.” In tegenstelling tot Popi en Lucky is Lila sceptisch over het beleid van de gemeente om dit probleem aan te pakken door bijvoorbeeld buurthuizen.
“Dat is het probleem niet. De oplossing ligt thuis, bij de opvoeding.
Ga daar eens met mensen op bezoek.” Ze weet uit eigen ervaring dat
jongeren iets krijgen opgelegd wat ze niet waar kunnen maken. “Maar
ik merk ook wel dat de jongere generatie hun kinderen anders opvoedt.
Ze voeden de kinderen echt westers op. Ik vind dat ze dan ook vrij zijn,
en niet de beperkingen hebben dat ze iets wordt opgelegd.”
Met veel dank aan Popi Biltoo, Lucky Rensink, Lila Ramkisoen
en Francy Laetemia voor hun tijd.
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FLIPCHART
by Marielle Verdijk

FLIP CHART is a device on three sleek, greycoloured metal legs that can be adjusted in height.
Attached to the front two legs is a rectangular metal
plate the size of an Al paper, with a small horizontal
ledger to put markers. On top of the metal plate is a
clamp which holds a pad of A1 paper. Each flip of the
paper allows for the next empty page to be written on.
FLIP CHART is not very heavy, so it can be moved
around the space easily to where you need it. The third
leg can be folded so it can stand against the wall or in
a corner without taking up much space.
1.
I encounter FLIP CHART for the first time while it is standing near
to the entrance, a few meters into the ruru huis. It has big letters written on its paper sheet: “COME INSIDE the ruru huis & LEAVE
BEHIND YOUR STORY ABOUT Arnhem!” (translated from
Dutch). And in the bottom left corner, in smaller letters: “we are open
thursday, friday (saturday) from 13.00 – 18.00 hour”. Taped next to the
word Arnhem is a flyer of the ruru huis. The writer has forgotten the ‘h’
in Arnhem and there is the word ‘oeps’ in red next to this mistake. This
makes me smile a bit. There are some highlights made with coloured
markers which shows the effort of someone to ‘miniate’ (illuminate) the
text. I also notice it is not the first sheet of paper that has been written
on, because there are some sheets already folded over the top.
2.
The next time I come into the huis, it is standing prominently a few
meters into the huis, with its back to the window. It had flipped a
few pages and it now had the following text written on it: “What do
they think about Sonsbeek as an event.” and “How do they feel about
the fact that an Indonesian collective are the curators.” Both questions turned out to be part of a workshop for high school students.
They were asked by a member of ruangrupa, Farid, to go into the
city and ask people these two questions. After their ‘fieldwork’ the
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next assignment was “to turn the answers they gathered into art”.
The students made two performances in which they incorporated the
replies they got from interviewing people. They used many post-it’s
that stuck around in the ruru huis for many weeks to come.
3.
This day I flip through the pages and read the messages related to
events I did not attend. There is a menu of a shared meal in collaboration with another organisation Delen Die Hap (Sharing a Bite) and a
program overview which includes a calligraphy course. This shows
that FLIP CHART can be an intermediary and inform you about what
is happening in the space by writing the program on it. But the text
can also guide your action, for instance by carrying the words: “loempia’s, 1,50” with an in the direction of the door. I am thinking: FLIP
CHART is a kind of public space: it’s accessible for anyone close to it,
to write or draw something. Whenever the content is not appreciated
or seen as relevant the page can be turned over or even ripped out and
thrown away. When flipping through the pages, most messages seem
to be very informative: the program of the day, what’s on the menu, a
dictionary of Indonesian words, etcetera. Only an occasional drawing is made as an illustration of the message and one page even has
a disposable plate and a straw taped to it. Somehow FLIP CHART
does not seem to inspire people to use its empty pages as a carrier of
visuals. For instance, at an occasional meeting of graffiti artists – who
you would expect to desecrate any surface they encounter – I was told
that FLIP CHART was ignored and its pages were left untouched,
except for one small ‘tag’. Was it because of its bureaucratic appearance and common use in a more office-oriented space? Still, there are
small interventions to challenge its rather formal identity: little post-it’s
and white sticky labels are attached to the side of the frame, together
with an almost empty balloon. They are relics of the student workshop,
carrying messages like: “I don’t really like art”, and: “Ruan what?!”.
Although the workshop was weeks ago, the messages have not been
removed, and still cling to the side. So FLIP CHART does have its
subversive side as a host of critical messages…
4.
Today we were out in the Sonsbeek park collecting herbs and plants
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with artist collective Thought Collider from Amsterdam. Their practice
is based around building dialogue between disciplines and social
strata. The aim of their art practice is to have people talk about things
in order to share knowledge and experiences. After coming back to the
ruru huis, they have been making jamu, an Indonesian herbal potion.
The workshop is part of their project The Institute for the Design of
Tropical Diseases, an ongoing exploration on the concept and knowledge of medicine with a non-dogmatic, do-it-yourself approach.1
reinaart has written a few words already on FLIP CHART’s paper:
drizzle, medicine and mushroom. He asks the Indonesians who are
present for the translation in Bahasa. Together with all the people
present in the room, we discuss the translated words and add more
words that are connected to the weather and to our experience in the
park. Indonesians have a word for the moment when a rain shower
makes the audience of an outdoor movie flee the place. We discuss
the etymology of words and how they come into being. For instance,
Ade – one of the founders of ruangrupa – explains that the word jamu
derives from a combination of spell, potion and health. Later reinaart
explains that this dictionary will be part of a book publication about
the ruru huis.
5.
FLIP CHART is back to its old spot near the door. Its front page is
empty again. Artist Juul Sadée is organising her workshop with the
Moluccan community. At the end of the day reinaart proposes to add
to the dictionary again together with the participants. Instead of moving FLIP CHART to the middle of the space he leaves it where it is
and people come to gather around the spot where it is standing. This
time reinaart has already written ten words on the paper. He accounts
for this choice by saying that he felt that everybody was already somewhat tired, and he didn’t want to take much of their time. That is why
he has taken the liberty to choose ten words from invited storyteller
Aone’s narrative. But it soon turns out that nobody from the group is
really interested in the words reinaart has written down. The conversation takes a different turn and there are words propping up that are
not on the list, like ‘kapok’ which means ‘serves you right’ (wie niet
horen wil, moet maar voelen, of: eigen schuld dikke bult). Because the
surface of the paper is almost full, people start writing in the margins.
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An animated discussion about what you can and cannot talk about in
Moluccan culture emerges and the final conclusion is that you need
detours in storytelling to arrive at the core of a topic. The writings in
the margins seemed to illustrate this conclusion perfectly.
6.
Upon entering the huis, I see that FLIP CHART still has the last
page of the dictionary on its front page. For the rest of the day it will
stay like that. Nobody engages with flip chart or tries to read and
discuss the words. They are preoccupied with other activities like
talking about public space in Arnhem, or preparing the art market
festival scheduled for the week after. On both the eight and the ninth
day I come to the huis nothing has changed. FLIP CHART is still
carrying the dictionary. Maybe people might have glanced at the
words, but generally is seems to be ignored, as people are busy with
other activities.
7.
This day there is a meeting in the huis by people who want to start a
platform for sound and noise performances in Arnhem. One of them
(Quinten) has performed in the cellar of the ruru huis during another
event and he knew it was available for activities. They exchange
experiences and ideas. After a three-hour conversation, Ade joins
the meeting and he shows some YouTube video’s about Indonesian
noise. The group discusses differences between noise-scenes in
various countries, and reinaart grabs this opportunity to introduce the
dictionary. He pulls FLIP CHART into the conversation and the
discussion fluently continues on paper: bising means noise, swakelola
means do-it-yourself, budaya is culture, jejarang is network and glodok
refers to electronic stuff. Very soon the paper of FLIP CHART is full.
Quinten says this is great: now he will know what to say to people
when he goes to explore the noise scene in Indonesia.
8.
One of the last moments I saw FLIP CHART, it was standing in front
of the window after closing time, flaunting another dictionary text as a
message for everybody to look at.
1. www.thoughtcollider.nl/about
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FRAGMENT UIT EEN
FIETSDÉRIVE
MiddenACT: de confrontatie
door Arthur Middelkamp
Het is al bijna zomer. De luchtdruk is hoog, de temperatuur gematigd. Een briesje uit het zuiden roert de veren van zijn rechtervleugel.
Een relaxte en gelukkige reiger (Claudia Lindhout) vliegt richting
zonsopkomst. Tussen blauw en groen verkent hij nieuw gebied. De
kilometers effen grond van het land trekken onder hem door. Af en toe
een bosje bomen en af en toe stenen huizen, maar geen ruwe rotsen,
kreukels of obstakels in dit landschap. De reiger vliegt graag boven
gras en in Nederland is het gras het groenst en zijn de velden het
sappigst. Hij zweeft op de kleur groen. Dus zo vliegt hij door. Na een
tijdje rondom Amsterdam en Utrecht gewoond te hebben, is hij nu
op weer reis gegaan. Op weg naar ieder volgend uitzicht. De vroege
ochtend is perfect om te reizen, als de auto’s nog slapen. Hij draait
richting de wind en spietst hem met zijn snavel. Zoevend door de
lucht steekt hij een rivier over en al snel ontdekt hij een tweede rivier
in het vooruitzicht. Afgestemd op het stromende water draait hij weer
richting het oosten en vliegt verder over de vruchtbare vlaktes, knus
tussen de twee rivieren.

Even besluit hij het hutje te volgen maar al gauw verplaatst zijn aandacht naar een solitaire man op de fiets, vijftig meter beneden hem.
“Meneer! Meneer! Goedemorgen! Wat zijn dit voor een vreemde
elektriciteitsmasten?”
De fietser kijkt op en remt zodat de reiger plaats kan nemen op
zijn stuur.
“Goedemorgen, je zat zojuist op een hele fysieke verbinding tussen
Nijmegen en Arnhem. De kabelbaan is een hele ontspannen manier
van reizen tussen de twee steden en je kunt goed het hele gebied
bekijken. Maar ik ben liever op de fiets om onderweg anderen te
ontmoeten en bezoekjes te brengen aan leuke plekken.”
“Wat voor een plekken?”, vraagt de reiger.

Het gras wordt gekauwd door konikpaarden, schapen en Schotse
hooglanders. Mensen ziet hij hier en daar ook al rondscharrelen. De
reiger kijkt weer naar de horizon, maar die wordt belemmerd door
masten en kabels. Misschien tijd om even te stoppen. Nog een paar
slagen en een pirouette en dan klauwt hij de elektriciteitskabel vast.
Terwijl hij tuurt naar zijn afgelegde afstand schrikt hij op omdat zijn
rustplaats begint te bewegen. De kabel verplaatst hem verder naar het
zuiden. Hij fladdert op en grijpt zich vast aan het topje van de dichtstbijzijnde mast. Beide kabels kruipen in tegengestelde richting. Maar
dat is nog niet alles, hangend aan de kabel komt er een soort hutje
op hem af. Achter het raam staan drie lachende mensen. Een nieuwe
manier om te reizen en van het uitzicht te genieten, als vogel begrijpt
hij dat dit voor hen geweldig moet zijn.
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“Kinderboerderijen die Gelderse schapenzuivel (en ook roomijs!) maken en waar je ook kunt paardrijden. Daarnaast vind je in dit gebied
binnen iedere straal van vijf kilometer een boomgaard, volkstuin of
aardbeienkas, waar je naast versgeplukte vitaminen ook creatieve,
culturele uitspattingen van de beheerders kunt proberen. Ik heb zonet
al een aardbeiensmoothie gedronken. En als je hier fietst, wandelt of
hardloopt, dan kun je als je wil onderweg een uitzichttoren beklimmen, met het aangename risico dat je daarna een ander pad dan
gepland kunt verkennen.

“Ik heb toevallig Arthur ontmoet, ik ben vanochtend uit het westen
komen vliegen, gewoon voor de lol. Dit is een tof gebied moet ik
zeggen.”
Willem antwoordt enthousiast: “Dat is zeker toeval, maar wat nog
meer toeval is: Arthur en ik hebben deze uitzichttorens gebouwd en
ook de kabelbaan. Verder hebben we verbindingen aangewakkerd,

“Waar fiets jij naartoe vandaag?”
“Naar Willem (Willem Jakobs), hij is vertrokken uit Arnhem en ik uit
Nijmegen.”
“Wil je weten waar hij nu is? Dat vlieg ik op en neer en ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Van wie moet ik de groeten doen?”
“Van Arthur (Arthur Middelkamp).”

Dit stuk land is een organische coöperatie, een
netwerk zonder begin of einde, open voor iedere
nieuwe schakel.
Nu fladdert de reiger naar het noorden. De bebouwde kom is hier ook
aangenaam ziet hij, net als in het westen hebben de landelijke dorpjes
en stadjes een historisch aangezicht, met de uitgestrekte natuur erdoorheen. Mensen uit Arnhem en Nijmegen moeten hier graag komen
om rond te struinen. Dan ziet de reiger een gebouw dat hij eerst niet
kan benoemen, maar dat zal dan wel een uitkijktoren zijn. Aan de
andere kant van de trap bevindt zich een schuurtje met drie picknicktafels. Aan één tafel zit een man koffie te drinken. Het schuurtje
verkoopt Italiaanse espresso en is tevens een fietsenmaker.
“Dag Willem!” probeert de reiger. Willem kijkt verbaasd naar de
vogel die naast hem landt.
“Dag reiger, waar kom je vandaan?”, antwoordt Willem.
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broodjes. Op de grond zitten Arthur en Willem ervaringen uit te wisselen. Ze hebben elkaar getroffen tussen twee lindebomen, in een laan
met lindebomen. De reiger hupst naar hen toe en kijkt met een schuine kop naar de smakelijke lunch. Ze voeren hem korstjes en een stukje
kip. Daarna fietst Willem door naar Nijmegen, Arthur naar Arnhem
en de reiger vliegt naar Huissen, hopend op nog meer broodjes.

zodat recreatieve bedrijven konden ontstaan. Deze fietsenmaker werkt
nu samen met een barista en de uitzichttoren is een goede plek voor
een fietsenmaker. Dan kunnen mensen met hun koffietje van het
uitzicht genieten en daarna is de band geplakt.”
“Ontmoeten jullie elkaar ook hier?”, vraagt de reiger.
“Nee, ik ga weer fietsen, we stoppen en lunchen samen op de plek
waar we elkaar tegenkomen.”
“Wat gaan jullie eten?”
“Broodjes met gerookte kip en achterham. Ik heb ze net al gekocht
in Huissen. Het graan groeit vlakbij, op de natuurakkers in park
Lingezegen.”
De reiger vliegt enthousiast hoger en hoger om te zien wanneer de
vrienden elkaar zullen ontmoeten. Hij cirkelt in de lucht. Dit stuk land
is een organische coöperatie, een netwerk zonder begin of einde, open
voor iedere nieuwe schakel. Verzonken in gedachten mist hij bijna de
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work by
Cráter Invertido
Tijdens SONSBEEK’16
werkte ruangrupa
samen met
Motel spatie en
produceerde Motel
Spatie het werk van
Cráter Invertido en
Cut and Rescue

publicatie cráter
invertido voor
SONSBEEK’16
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DE GIROPLANT
Als je wilt groeien moet je delen
door Richard Derks

De giro werd in de lente van 2016 met veel marketinggeweld over de argeloze burger van Arnhem uitgestort.
Roze fietsen, roze vlaggen, roze shirtjes in de straten.
Toch associeert de Arnhemmer giro niet op de eerste
plaats met roze, maar met blauw.
Postcheque & Girodienst
‘Giroblauw past bij jou’ was namelijk jarenlang de reclameslogan
van de Postcheque & Girodienst, kortweg ‘de giro’. Het was een
landelijke staatsbank voor de gewone man met meer dan vier miljoen
rekeninghouders. Het hoofdkantoor van de giro was een reusachtig
gebouw aan de Velperweg. In de hoogtijdagen van de giro werkten
hier zo’n drieduizend mensen. Er waren ook kantoren in Den Haag,
Amsterdam en Leeuwarden. In die tijd – in de jaren 60, 70 en 80
van de vorige eeuw – werd veel van het werk rond het Nederlandse
betalingsverkeer nog met de hand gedaan. Enveloppen openscheuren,
betalingsopdrachten coderen en controleren, afrekeningen in enveloppen stoppen: het werd gedaan op grote afdelingen met tientallen vaak
laagopgeleide werknemers. Bij ‘Ontvangst & Verzending’ werkten veel
mannen uit de volkswijken Klarendal en Het Broek, bij ‘Codering’
werkten de vrouwen en vriendinnetjes van die mannen. Er waren ook
wat kleinere specialistische afdelingen en een reusachtig papieren
archief. Het af- en bijboeken gebeurde iedere nacht op een enorme
IBM mainframe-computer. Zo’n klassieke met ponskaarten waar van
die grote magneetbanden op draaiden.

verwerkt die door de ontvanger niet goed waren ingevuld. ‘Pinnen’
bestond nog niet, de betaalkaart was een betaalmiddel (een soort
cheque) die gegarandeerd was tot tweehonderd gulden, je kon ermee
betalen óók als je rood stond. Ik was aangenomen als ‘correspondent’
om klachten rond die verkeerd ingevulde kaarten af te handelen. Het
bleek al snel dat het werk van ‘correspondent’ vooral gedaan werd
met de telefoon, niet met de pen. Een hele schrik voor een stotteraar
met telefoonvrees.
Sociale gevallen

“Eén keer per jaar ging de chef van de afdeling met
meneer P naar de stad om nieuwe kleren voor hem
te kopen.”
Op die afdeling werkten zo’n dertig mensen. Zo leerde ik een bonte
verzameling Arnhemmers kennen. Ook dat was een hele schok voor
een min of meer wereldvreemde schoolverlater met lichte mensenvrees. Nu kreeg ik te maken met etnische minderheden (voormalig
soldaten uit het K.N.I.L.), met brutale ‘gezond-verstand-burgers’, met
pestkoppen, met ambitieuze baantjesjagers, met lijntrekkers en met zogenaamde ‘sociale gevallen’. Zo hadden we meneer P op de afdeling,
die was ‘niet helemaal goed’. Hij kon nauwelijks voor zichzelf zorgen
en had rust en regelmaat nodig, anders kreeg hij vlekken in zijn
gezicht en begon hij te wapperen met zijn armen. Hij at zijn warme
maaltijden in de kantine van de giro en één keer per jaar ging de chef
van de afdeling met meneer P naar de stad om nieuwe kleren voor
hem te kopen.

Aangehouden Girobetaalkaarten
Ik kwam in 1980 te werken op één van die kleinere specialistische
afdelingen, de afdeling ‘Aangehouden Girobetaalkaarten’. Ik was een
uitzondering, het was crisis en vrijwel mijn gehele vrienden- en kennissenkring was werkeloos of arbeidsongeschikt en zat met een uitkering thuis. Bij ‘Aangehouden Girobetaalkaarten’ werden betaalkaarten

Het was niet echt hard werken op de afdeling Aangehouden
Girobetaalkaarten. Als ik een beetje doorpakte was ik om tien uur in
de morgen klaar met mijn werkpakket. In het begin wilde ik dan nog
wel eens aan mijn lege bureau een boek gaan lezen. Dat was niet de
bedoeling, kreeg ik van de chef te horen. “Als je wil lezen is dat prima,
maar leg je boek dan in de la en leg wat giro-papieren voor je op
tafel.” Zo wekte ik in ieder geval de indruk aan het werk te zijn, voor
het geval er een hogere chef binnen mocht komen. Tussen mij en de
allerhoogste chef zaten geloof ik wel zestien rangen. De giro was in die
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tijd een instelling voor betalingsverkeer, zeker, maar ook een verkapt
werkverschaffingsproject. Er werd veel en langgerekt pauze gehouden, er werd in de toiletten volop gedeald (en gebruikt) en het kwam
zelden voor dat we tot vijf uur moesten werken.
Stopwatch
In het midden van de jaren ’80 was het uit met de pret. De giro werd
verzelfstandigd en de medewerkers verloren hun ambtelijke status.
Dat was zwaar voor veel collega’s. Velen werden ziek, er kwamen
hartkwalen en er was zelfs een enkele zelfmoord. Een collega van de
afdeling aan de overkant, een beetje een sneue dikke man en al net
zo’n ‘sociaal geval’ als onze meneer P, verwurgde zich in de toiletten
met zijn broekriem aan de deurklink.

ik op mijn werktafel een verweesd vetplantje waarvan het potje nauwelijks nog aarde bevatte. Niemand kon me zeggen hoe lang het er al
stond, het was ‘van niemand’. In de tien jaar dat ik er werkte ontfermde ik me erover. Bij mijn afscheid kreeg ik het mee. In de loop van de
tijd heb ik de plant door middel van ‘scheuren’ vermenigvuldigd. Op
een gegeven moment had ik er honderdvierenveertig. Dat werd een
beetje te gortig. Toen ben ik begonnen ze uit te delen. Nu heb jij er
ook één.”

De giro werd in 1986 de private ‘Postbank’ (en weer later ING).
De sociale kant van de bank verdween al snel, de omgang met de
medewerkers werd zakelijker. Op een gegeven moment verscheen er
een onderzoeker met een stopwatch die ging meten hoeveel tijd we
bezig waren met ‘persoonlijke verzorging’. Dat liep in mijn geval de
spuigaten uit. Het lezen van Shakespeare in de baas zijn tijd werd in
het vervolg niet meer getolereerd. Gevallen als meneer P verdwenen
stilletjes, de afdeling werd kleiner en er moest flink worden doorgewerkt. In 1990, na precies tien jaar, hield ik het voor gezien en begon
voor mezelf. Of ik nog een afscheidscadeautje wilde. “Geef mij dat
plantje maar mee…” zei ik toen. Dat kwarrende plantje had tien jaar
lang voor me op mijn bureau gestaan.
De Giroplant, een stukje tastbare Arnhemse
geschiedenis
Het soort werk dat ik deed bij de giro is inmiddels verdwenen. De girobetaalkaart is geschiedenis geworden en ook het reusachtige kantoor
is inmiddels door de bank verlaten. Het enige dat nog aan mijn jaren
als ambtenaar herinnert is dat plantje, een ‘haworthia fasciata’ zoals ik
later leerde. Ik doopte hem De Giroplant. Ik deel nu stekjes uit aan
vrienden en bekenden. Een stukje tastbare Arnhemse geschiedenis.
Ik geef er een genummerd ‘Certificaat van Overdracht’ bij. Er staat
een korte uitleg op. Die luidt als volgt: “Toen ik in 1980 aantrad als
employé tweede klasse der Postcheque & Girodienst te Arnhem, trof
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EVERYTHING HERE
STILL SEEMS TO BE
UNDER CONSTRUCTION
AND IS ALREADY
A RUIN
A two-and-a-half-month residency at
the invitation of Motel Spatie, from
mid-May until the end of July 2016
by Erik Tlaseca
During this residency I embraced many types of media to communicate with the architecture and the neighborhood of Presikhaaf city
district. Going from drawings, videos, collage and sound, to spoken
word, sculptures and installation. This residency resulted at first in a
brief action, in a cluster of different collaborations with the network of
friends at Locatie Spatie. This coincided with creating an interzone:
an installation built inside a trash container. It was placed in a garage,
located at the back of the Spatie space, which I consider the core of
the Winkelcentrum Presikhaaf building. The curtain to this interzone
was raised on 22nd July at 7pm only to let it disappear the next morning and go back again to the wastelands of Arnhem, the Netherlands.

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278
279

1.Kruidentuin Nederlands Openluchtmuseum
Waar ze wol verven in de Kruidentuin, in dat gebouwtje aan de kant van de stoomzuivelfabriek, daar kun je zitten
onder de mispel. Als ik enkel de middag werk op het museum zoek ik dikwijls in de ochtend die mispel even op. Om
te luisteren naar wat bezoekers zeggen die langslopen – mijn medewerkerspas verberg ik dan het liefst even. Anders
dempen ze hun stemmen.
‘Medicinaal, staat op kwaal’, aldus een opmerking bij de landkaarten van Arnhem, door anonieme auteur. En dat
is waar, al is de geneeskruidentuin slechts een klein gedeelte van de gehele Kruidentuin (aangelegd in 1927). De tuin
is me zo dierbaar, al heb ik ‘m als kind leren kennen en gek genoeg verdiep je je dan niet verder in de tuin zelf, maar
heb je (ook nu nog) vaak genoeg aan het terugroepen van gewaarwordingen uit die tijd. Bordjes lees je dan niet –
deed je vroeger ook niet, immers.
Naast de geneeskruidentuin kent de Kruidentuin ook een tuin voor keukenkruiden, verfplanten, legendeplanten en
is er een kloostertuin aangelegd. Ongeveer 700 plantensoorten zijn in de tuin als geheel te vinden. De kloostertuin is
een kopie van de oudst omschreven tuin van West-Europa, die van het klooster in Reichenau (beschreven door abt
Walafried in 840).
Met schoolklassen loop ik vaak langs de kruidentuin die redelijk hoog ommuurd is (zeker voor kinderen). We
lopen dan van de entree naar Midlum of van Midlum naar het Kindererf. Als ik de klas vertel dat hier (volg de wijsvinger) een kruidentuin is, kan ik er vrijwel zeker van zijn dat het grootste gedeelte van de klas begint te springen om
eroverheen te kijken. De muur is te hoog, ze zullen niets zien. Maar ik vind het lief, dat springen.

INZOOMEN
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3.Blauwe Wijk Economie
Ik kom uit het Spijkerkwartier. Toen was het nog zo’n wijk waar je niet op alle plekken wilde wonen (= eufemisme).
Mijn ouders zijn ook uit de wijk vertrokken toen ik twee was. Maar nu wil men er weer wonen; sterker nog, eens ga
ik ook weer terug.
Want kijk eens wat er leeft. Neem bijvoorbeeld de Blauwe Wijk Economie; dat gaat als volgt:
‘DeBlauweWijkEconomie is een initiatief voor en door bewoners in het Spijkerkwartier, Arnhem. Samen creëren
zij vanuit hun passie een duurzame woon-, werk- en leefomgeving met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de
natuur. DeBlauweWijkEconomie bereikt dit door bewoners op te leiden en te coachen in het ontdekken en volgen
van hun droom en door sociaal ondernemerschap te stimuleren.’* Ja, ik vind het moeilijk een glimlach te onderdrukken bij woorden als ‘klein is het nieuwe groot, verrassen met wat er al is, verbinden, samenbrengen, meerwaarde
creëren en actiegericht aan de slag gaan, samen doen!’**, maar als je voorbij die mooie woorden kijkt, is het zeker een
interessant project voor de werkgelegenheid en sowieso voor de cohesie in een wijk.
Concrete voorbeelden? Hotel Spijkerbed. ‘Met dit initiatief bieden bewoners gasten de gelegenheid om gedurende
hun bezoek onderdeel van de wijk te worden. De ene bewoner biedt een slaapplaats, de ander het ontbijt en weer een
ander faciliteert activiteiten in de wijk.’*** En daarnaast het initiatief Spijkerenergie, een groep bewoners die de wijk
tracht te verduurzamen.
Zoiets kan in het bevlogen Spijkerkwartier; de cohesie zal in ieder geval in delen van de wijk (hopelijk niet alleen
de meer geprivilegieerde gedeelten) erdoor toenemen.
Toen ik economie kreeg op de middelbare school, het Stedelijk Gymnasium (eveneens in het Spijkerkwartier –
Statenlaan toen nog), was ik aanvankelijk verbaasd dat ik het een leuk vak vond. Ik had tot mijn 13e erg genoeg vooroordelen over de gemiddelde mens die haar/zijn leven besluit te wijden aan dit vak, maar zoals meneer Coppes het gaf
op het SGA én zoals De Blauwe Wijk Economie het lijkt te benaderen grenst het aan psychologie en sociologie en is
het zonder twijfel een nuttig en dankbaar (niet te vergeten noodzakelijk) maatschappelijk element om je mee bezig te
houden.

2.Park Gulden Bodem (incl. Gravinnebos)
Gulden Bodem is een park en (voormalige) buitenplaats, gelegen aan de noordzijde van de stad. Als je het aangrenzende park Zypendaal en park Sonsbeek meerekent, dan is de oppervlakte van dit openbare groen 200 hectare.
De enorme tamme kastanjes (ook wel ‘tamme tukkels’ genoemd, dit blijkt – zo zie ik nu – Arnhems dialect)
bij de ingang van het park zijn bekende bomen voor veel bewoners van de stad. Romantische plek ook: met mijn
Rotterdamse geliefde ben ik (toen nog Amsterdamse) hier vaker dan
eens gaan rondzwerven. En als je dan tussen die tukkels door naar
boven gelopen bent kun je aan de andere kant van de heuvel met je
longboard weer keihard naar beneden over een lekker geasfalteerd
fietspad (leuk, maar dat heeft dan weer minder met romantiek te
maken).
De naam ‘Gulden Bodem’ is het gebied gegeven vanwege het
voedingsrijke löss dat hier de ondergrond is. Het bosgedeelte van het
park wordt ‘Gravinnebos genoemd’. Het park is, net als Zypendaal en
Sonsbeek, een Rijksmonument.
Het is een gebied dat klein is, maar wel drie bekende stukken
Arnhem met elkaar verbindt: Schaarsbergen (Upward zie je liggen vanuit het bos), Zypendaal met het stuk uitgestrekte akkers dat je naar Burgers’ Bush brengt, en ten derde die vreemd kronkelende geasfalteerde weg die de scheiding
vormt tussen Burgermeesterswijk/Hoogkamp en het groen. Maar totdat je de tijd neemt om alle weggetjes van
Gulden Bodem te bewandelen besef je niet hoe klein het is en hoe dicht die drie stukken Arnhem eigenlijk bij elkaar
liggen. Met de fiets of auto moet je hier omslachtig omheen kronkelen. Praktisch, praktisch, die 19e-eeuwers.
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5.De Transformatie
Imposant gebouw, Kunstfabriek De Transformatie
aan de Van Oldebarneveldtstraat 90. Behalve
tijdens zwerftochtjes waarbij ik per ongeluk
op het terrein van De Transformatie belandde
(en niet wist wat het was geworden), heb ik de
Kunstfabriek nog nooit werkelijk bezocht. Maar
het gebouw is aantrekkelijk. Groot hoekig bruin.
De Kunstfabriek opende op 10 november 2013,
na een grote verbouwing door TAK Architecten
van het industriële monument (het voormalige
P.G.E.M. complex), oorspronkelijk ontworpen
door Hendrik Fels. Het verbouwde complex won
de Willem Diehlprijs in 2015.
Tientallen kunstenaars uit diverse disciplines
huren er een atelier of studio, er worden workshops en exposities georganiseerd, en dat alles op een interessante (want nog niet zo centrale) plek in de stad; De
Transformatie ligt aan de rand van Het Broek aan de ene kant en (behalve aan industriegebied) grenzend aan het
Nieuwe Kadekwartier dat aan het verrijzen is. Sterker nog, het terrein lijkt onderdeel van de nieuwe wijk uit te maken. Het Broek was, zo berichtte een documentaire over Arnhemse ‘volkswijken’ anno nu, een van de laatste wijken
in Arnhem-Noord waar de huren nog tamelijk laag waren en waar daarom de mensen met een krapper budget vanwege opknappen van veel huizen (dus huurstijging) van de Geitenkamp en Klarendal heen verhuisden. Het Nieuwe
Kade Kwartier, aan de andere kant, richting Peter van Ginkel en de oude Cobercofabriek, lijkt erop te mikken een
wijk te worden voor bewoners met een wat ruimer budget. Waarschijnlijk zullen we zien dat (ook met de innovatieve
Kleefse Waard op steenworpafstand) dat De Transformatie zich over enkele jaren prachtig in een nieuw gevormd

4.Skatekerk, Skatehal Arnhem
Omroep Gelderland zit ernaast, waar vroeger Vincentrum gehuisvest was. Maar de St. Josephkerk aan de
Roosendaalse weg zelf stond leeg, lange tijd. Het was in de tijd dat ik studeerde in Utrecht, gek was op snowboarden en skateboarden, rond 2010/11, en via skateshop Brainwash hoorde ik dat er plannen waren om een skatebaan te
bouwen in deze kerk. Gaaf. De skatehal in Angerenstein was afgebrand, dat gebouw waar men op klom en oefende
met graffiti (ondergetekende niet hoor, ze is de onschuld zelve). Sindsdien zochten de skaters nieuw onderdak. En
het lukte, in deze kerk. Het parochiebestuur was zelfs enthousiast over deze nieuwe tijdelijke bestemming van het
gebouw, naar ik vernam. Zo komen jongeren weer naar de kerk. Op wieltjes, dat wel, maar toch.
Het is donker in de skatehal. Mooi. Het glas-in-lood laat wat gekleurd licht binnen, maar donker is het toch. Zoals
bij bijna alle skatebanen die ik ken gaan ook hier ‘jonge skaters’ en ‘nog veel jongere skaters’ tamelijk gemoedelijk
met elkaar om. Er is een barretje en een kleine skateshop voor de benodigde onderdelen als er eens wat kapot gaat.
Mijn eigen skate-fanatisme is inmiddels wat afgenomen, maar ik stapte er graag nog af en toe binnen tot voor kort.
Goed sfeertje.
En wat gaat er nu met de skatehal gebeuren? Op Facebook kondigt men (nu, begin oktober, that is) nog vrolijk
nieuwe skate-evenementen aan in de Sint Josephkerk, dus de eerdere einddatum van 1 september 2016 lijkt vervallen.
Er zouden o.a. ‘begeleid-wonen’ appartementen in komen voor jongeren. Maar vooralsnog lijkt het godshuis de stek
te blijven van de rollende/vliegende jongeren van Skatehal Arnhem met hun toy machine duivel op het toegangshek.

*** http://www.sharedvaluecentre.nl/de-blauwe-wijkeconomie-spijkerkwartier/

**ibidem

*https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/deblauwewijkeconomie
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En hoe ziet zo’n ding er dan uit? … de univac solid state 90 staat op de volgende pagina. Maar tot nog toe geen foto gevonden van de Univac bij Vesta.

En het artikel links uit de Maasbode van 20 oktober 1960 is ook grappig __
over het officieel in werking stellen van de computer (onbekend fenomeen
natuurlijk) door de Arnhemse burgermeester in Vesta.

Het was niet de eerste computer in Nederland (Heidemij had al in 1957 een
IBM 650, ook Shell, Philips en nog enkele andere bedrijven waren Vesta
voor), maar dit was wel de eerste in Nederland geleverde Remington Univac
Solid State Computer in Nederland (zie onderstaande advertentie uit de
Telegraaf van 11 okt 1960).

De computer bij Vesta (Een Univac Solid State Computer van Remington
Rand, waarschijnlijk in de 90 series, 9200, 9300 en/of 9400) werd geleverd
in 1960.

6.Vesta
‘ Antwoord’ op het mysterie van de computer bij Vesta. Gezocht in de databases bij de Koninklijke Bibliotheek en bij Gelders Archief en dit is wat ik
vond.

centrum bevindt en dat Kunstfabriek en beide omringende wijken elkaar
hopelijk continu zullen versterken.
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KUNST ALS EEN
GEDEELD IDEALISME
Actief verhouden tot de
wereld om je heen

deel 2

door reinaart vanhoe

In de tekst ‘Ruangrupa: werken vanuit eigenwaarde’,
aan het begin van dit boek, ging ik in op de betekenis van ruangrupa en het ruru huis voor de stad, haar
inwoners en haar gebruikers. In dit tweede deel geef ik
praktisch inzicht hoe we als instellingen of als kunstenaars onze positie als beeldbepalers en verbeelders
van een mogelijke maatschappij kunnen inzetten.
Deze inzichten zijn gebaseerd op mijn ervaringen bij
SONSBEEK ’16 maar deze inzichten kunnen op een
brede manier worden ingezet.
Artist-in-residence in eigen stad
Hoewel de deur van het ruru huis altijd onvoorwaardelijk openstond,
bleek het lastig voor veel kunstenaars om zich er actief toe te verhouden. Als niet betrokken kunstenaar zou ik dat wellicht evenzeer
hebben gehad. Het lastige voor ons kunstenaars is dat we graag ook
willen deelnemen aan het event. Dat we op onze eigen merites uitgenodigd worden en ‘ons ding’ kunnen doen. Maar je zou Sonsbeek
ook kunnen aangrijpen als een artist-in-residence programma in je
eigen stad. Het is een manifestatie die de eigen visie op kunst van de
nodige feedback kan voorzien. Het is een manier om, tijdens dit vrije
unieke spektakel in je achtertuin, contacten op te doen en kennis te
delen. Sonsbeek kun je zien als een stimulans in plaats van het heilige
punt van ‘De Kunst’ in Arnhem of Nederland. Een mooi moment
om je eigen praktijk te toetsen, kennis te nemen en vooral om weer
verder aan de slag te gaan. Nieuwsgierig en onbekommerd durven
zijn, en je actief verhouden tot wat er zich voor je afspeelt, is wat je
praktijk voedt.
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- Je eigen praktijk bestaat uiteraard uit meer dan één Sonsbeektentoonstelling, dus of je nu officieel meedoet of op een andere
manier, dat maakt niet zoveel uit. Uiteindelijk gaat het over de
ontwikkeling van je kunstpraktijk en een artist-in-residence in eigen
stad is best een goedkope investering. Je hoeft het er niet mee eens
te zijn maar jij bepaalt zelf wat je eruit haalt en wat je meeneemt.

Het kunstwerk of de kunstenaar is geen mening of
concept op een veilige, zogenaamd objectieve afstand
Onderdeel zijn van het geheel
‘Sonsbeek’ is een begrip, een woord met waarde. De bekendheid van
het woord zorgt ervoor dat je extra aandacht krijgt, dat je in contact
komt. Het doorgeven van het woord ‘Sonsbeek’ en het daarmee inzetten als gebruiksmiddel is, zoals eerder besproken, voor ruangrupa een
vanzelfsprekendheid. Zo kun je ‘Sonsbeek’ gebruiken om samen iets
te realiseren, om een beeld of een moment neer te zetten. Als instituut
of kunstenaar zul je dit af en toe of deels aansturen, soms faciliteren,
soms sluit je je aan bij iets, werk je mee of forceer je een beeld vanuit
een contextueel inzicht. Het is daarbij essentieel om jezelf niet alleen
tot de context te verhouden maar om jezelf actief erbij te betrekken.
Het kunstwerk of de kunstenaar is geen mening of concept van een
veilige, zogenaamd objectieve afstand, maar werkt juist vanuit zijn
of haar betrokkenheid die ze ook ziet bij mensen om haar heen. Het
werk gaat niet over bepaalde zaken of mensen, het is met mensen en
legt verbindingen.
- De kunstenaar of organisator is niet per definitie een persoon die
van een afstand de wereld overziet en de wereld toont hoe ermee om te

waarom en waartoe? Om bewustwording te creëren, hoef je niet altijd
de weg van de kritiek te kiezen. De toeschouwer is vaak intelligent
genoeg om mee te gaan in die bewustwording en daar ook nood aan
te hebben. Een betrokken praktijk vindt plaats tussen betrokken
mensen en die zijn overal te vinden. In plaats van de rol van criticus
in te nemen kunnen we onze praktijk meer laten plaatsvinden tussen
of met anderen. Wordt een kunstpraktijk daardoor te lief of neemt
het daardoor te weinig positie in is zoals sommigen denken? Durven
niet spectaculair zijn is een hele opgave. Het werken tussen en/of met
anderen is veel moeilijker dan de makkelijke weg van het conflict op
te zoeken. Het confronteert je eerder met je stellingname, met je twijfel
en zet vraagtekens bij jouw leefwereld.
Daarnaast speelt de kritiek zich al vaak binnen de kunstwereld zelf af,
kijk de vele e-flux nieuwsbrieven er op na. Is het niet belangrijk voor
de kunstenaar om legitimatie elders te zoeken dan in het canon van
de kunstwereld alleen? Natuurlijk kan het instituut van de beeldende
kunst als spreekbuis dienen. Maar dit kan ook als verbinder en minder
als scheidsrechter. We kunnen er wel opmerkingen over hebben,
maar we kunnen ook leren van de praktijken van bijvoorbeeld Casco
en Van Abbe, de nieuwe weg van W139 of de kunstpraktijken van
Jeanne van Heeswijk of Matthijs de Bruijne. Bij hen ligt de kritiek
juist in het samen bouwen en het samen uitvinden. Met vallen en opstaan, met de nodige weerstand vanuit zowel je persoonlijke ambities
als vanuit de kunstwereld.

Kritisch zijn is constructief een conflict
aangaan
Vaak worden we als (student)kunstenaar geacht een kritische houding
aan te nemen en gebeurtenissen te bevragen. Kunst moet (deels) de
confrontatie met de samenleving durven aangaan om die samenleving
wakker te schudden. Echte kunst is kunst die confronteert. Maar

Ruangrupa heeft in Jakarta, hun eigen woonplaats, ook steeds moeten
opboksen tegen het beeld dat mensen over hen hadden. Hun werk
werd niet serieus genomen; het waren een bende hang-kunstenaars
die alleen maar ’s nachts rondhangen, die zich met populaire cultuur
inlaten, die geen gedegen kunstpraktijk hebben. Inmiddels hebben
ze een positie bereikt die het tegendeel lijkt te bewijzen. Het is geen
eenvoudig parcours dat ze hebben afgelegd, en de weg is nog niet
ten einde. Ze moeten nog steeds hard werken om inzicht te geven
in de kwaliteiten en tactieken die ze inzetten in hun hedendaagse
kunstpraktijk als instituut en met instituten. Toch gaan ze dit aan door
simpelweg ondernemend te zijn. Wat ruangrupa altijd poogt is een
projectie van een toekomstig heden te realiseren. Dit doen ze op een
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gaan. De kunstenaar is in zijn of haar werk evenzeer onderdeel en medegesprekspartner in het geheel. Daarbij is een relatie met de context
onderhouden of aangaan een belangrijk begrip. Dan kun je met meerdere
mensen bouwen. Dan kan jouw werk, zonder alle sturing zelf in de hand
te houden, groeien, gronden en een eigen geschiedenis maken.

relationele manier, door persoonlijke connecties tot stand te brengen.
Het projecteren van ideeën zonder een contextuele verankering van
die ideeën, is iets waar men geen boodschap aan heeft.
- Het (on)spectaculaire van SONSBEEK’16 heeft niet volledig kunnen
plaatsvinden. Dat komt onder andere door de leiding van het instituut,
de werkwijze van fondsen en door de wensen en ideeën van gemeente en
provinciebesturen. Het is belangrijk daar het conflict aan te gaan,
daar ruimte proberen te creëren. Kleine stappen zetten is voldoende,
de rest komt later wellicht. Daarin zit onder andere het conflict
aangaan: instituten beïnvloeden in een gezamenlijke activiteit en niet
door instituten te bekritiseren van op een veilige afstand. Het gevecht
aangaan als kunstenaar of instelling gaat niet over ergens tegen zijn

onzichtbare oganismen, waren de eerste getuigen. Het werk is in die
zin meerdere keren ‘actief’. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat het
lokale werk haar betekenis en duiding ook in een breder perspectief
verkrijgt. Er is geen enkele reden om als organisator daarover angstig
te zijn, de toekomst zal inzicht geven in de relevantie van het werk.
Actorschap en toeschouwersrol (zie de tekst van Lucy Kotram) begrijpen kan een nieuw élan geven aan hoe we kijken naar de productie
als kunstenaar of organisator. Ook kunnen we de begrippen bezoeker,
gebruiker en toeschouwer hier tegen het licht houden. Zo zag Sascha
Bronwasser het functioneren van het ruru huis pas op documentaire
wijze in museum Arnhem en schrijft daarover in De Volkskrant:

en dat uiten. Het gevecht aangaan is juist in gesprek blijven met
verschillende partners. Mag je dan niet iets kritisch maken? Uiteraard,
maar via ruangrupa kunnen we leren te kijken hoe we kritisch zijn.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samenwerking met gelijkgestemden uit
diverse lagen van de bevolking: om elkaar te beïnvloeden, van feedback
te voorzien en om aan onze aannames voorbij te gaan.

Het idealiseren van een ideaal publiek gaat
vaak voorbij aan het publiek wat er al is
SONSBEEK ’16 vond hoofdzakelijk plaats in een stadspark. De meest
voor de hand liggende bezoekers van SONSBEEK ’16 zijn dan ook
de ongeveer duizend dagelijkse gebruikers van het park. Ook niet
te vergeten: de ontelbare onzichtbare organismen in het park, in dit
geval vertegenwoordigd door de boswachter. Het onderscheid tussen
zichtbaar zijn voor de kunstwereld en zichtbaar zijn voor het publiek
is soms een lastig gegeven. Zo was er het voorstel van Jatiwangi Art
Factory (JAF) om een werk in de Burgers’ Zoo te maken, dat ongeveer
op twee kilometer afstand van Park Sonsbeek ligt. Deze afstand is
uiteindelijk een reden geweest om ervoor te kiezen om JAF dichterbij
Park Sonsbeek te plaatsen, uit angst dat te weinig bezoekers de moeite
zouden nemen om naar Burgers’ Zoo te gaan, om het werk te bekijken. Daarbij is geen rekening gehouden met de meer dan één miljoen
bezoekers van de dierentuin zelf. Nu stond het werk van JAF werkloos
verloren bij Molenplaats, het informatiepunt van SONSBEEK ’16.
Dit geeft aan dat er verschillende rollen bestaan binnen het publiek.
De kunstwereld zelf is ook publiek maar ziet het werk vaak achteraf,
in een verslag of archief. De bezoekers van het park, en de ontelbare
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“Het door hen ingestelde ‘ruru huis’,
een open huis voor community artprojecten dat het afgelopen jaar voorzichtig steeds meer deelnemers trok,
levert blaadjes en plaatjes van het
verwachte buurtwerkniveau, maar daar
gaat het niet om. De actie zelf was
het doel en het wordt overal op deze
manifestatie duidelijk met hoeveel
inspanning, tijd, liefde en een luisterend oor dit langzaam maar zeker is
opgebouwd.” (Volkskrant, 16 juni 2016)
- De positie van toeschouwer en gebruiker is een thema dat vaker
aangehaald wordt, met voornaamste voorbeelden Jacques Rancière’s ‘The
emancipated spectator’ of ‘Toward a Lexicon of Usership’ van Stephen
Wright. Dit echt in de praktijk brengen of onder ogen zien is nog
steeds lastig en iets waar we ons meer rekenschap van kunnen geven.
Ook termen als ‘produsership’ (Claudia K. Grinnell, 2009) ‘prosumer-

ship’ (A. Toffler, 2006) zouden zich meer op een actieve manier in het
kunstenaarschap kunnen manifesteren. Op die manier zouden we ook op
een andere manier kwaliteit kunnen interpreteren en de status van een
object beter kunnen begrijpen.

De waarde van het (in)formele instituut en
de functie van de achterban
Zoals eerder geschreven typeerde ruangrupa hun eigen werkwijze
als ‘institutionele kritiek in actie’. Door hun manier van werken en
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oplossingen vinden, gaf ze feedback aan het functioneren van het
instituut. Dat ging van de aarzeling om SONSBEEK ’16 te organiseren
tot het flexibel omgaan met voorstellen van derden, voorstellen van
kunstenaars en als concreet voorbeeld het accepteren van de routing of
het oplossen van vraagstukken rondom de vormgeving.

absoluut navolging in volgende edities en is bepalend voor de missie
en doelstellingen van de structuurorganisatie van Stichting Sonsbeek
Internationaal met betrekking tot
toekomstige evenementen.’ (uit het verslag van

Dat het instituut of de dagelijkse leiding van de organisatie van
SONSBEEK ’16 vaak verschillende inzichten had of belangen zag is
niet zo vreemd. Dat is ook normaal, elke partij kent zijn eigen wetmatigheden. Het frappante aan instituten is dat ze zich als autoriteit
gedragen. Deze bevoorrechte positie zou je bijvoorbeeld ook kunnen
inzetten om bruggen te bouwen tussen de verschillende niveaus in je
stad. Tijdens SONSBEEK ’16 werd er echter te weinig vanuit ruangrupa gewerkt en gedacht. Men richtte zich meer op de eigen ambitie
van het instituut terwijl ruangrupa vele toereikingen heeft gedaan
om de legitimiteit van een instituut te vinden. Helaas is ook dit wat
de stad en de mensen waar we mee hebben samengewerkt, hebben
gemerkt en gevoeld. Er zijn genoeg verschillende soorten fricties
onopgelost en niet in het laatst zijn kunstenaars daar de dupe van
geworden. Ook dit is iets wat we kunnen (en moeten) meenemen als
we kijken naar het verblijf van ruangrupa in Arnhem en de werkwijze
in relatie tot een instituut.

Stichting Sonsbeek Internationaal aan het provinciebestuur Gelderland, 21
november 2016)

‘Het succes van SONSBEEK’16: transACTION is in grote mate bepaald door de
kwalitatieve insteek van het curatorencollectief en hun strategie om de
regionale bewoners op laagdrempelige wijze bij de kunsttentoonstelling
te betrekken. Dit succes verdient

Met deze woorden toonde Stichting Sonsbeek aan dat de werkwijze
van ruangrupa werd gewaardeerd. Toch is ‘op laagdrempelige wijze’
een onhandige en niet geheel rechtdoende benaming, het is namelijk
veel rijker dan dat. ‘Op een transparante wijze’ of ‘op een informele manier’ zou een preciezere formulering kunnen zijn. Het is vrij
gangbaar om plannen te bedenken achter gesloten deuren vanuit een
hiërarchische structuur, met een directeur, pr medewerker, curator,
kantoormedewerkers, boekhouder en schoonmakers. Kortom, een
instituut met kantoren en titels. Dat kan ook anders. Ruangrupa
werkt redelijk transparant. Voor SONSBEEK ’16 had ruangrupa
hiervoor het ruru huis bedacht. Al snel werd ons duidelijk dat onbevangen contact maken met de stad beter ging via een omweg en niet
door te zeggen dat we voor Sonsbeek Internationaal werkten. De
verhoudingen liggen anders, de verwachtingen houden een gesprek
op, onnodige weerstand zorgt voor onhandigheid en de motivatie
om samen te werken is minder authentiek. Je zou kunnen zeggen dat
het ruru huis de broodnodige ruimte gaf om informeler aan de slag
te gaan en betekenisvolle relaties aan te gaan. Zo kan je als curator,
kunstenaar of instituut meegroeien tussen de ideeën, beslissingen,
gesprekken zonder dat je iets specifieks van elkaar moet of wil. Het
is een andere onbevangen manier om kennis van elkaar te nemen,
een informele relatie die ruangrupa zelf miste tijdens het werken
met het instituut Sonsbeek Internationaal. ‘Nothing came in easy
and unconditional’, zeiden zij. Het mag dan ook niet als verrassing
komen dat het vaak hard tegen de wind in fietsen was, om dan
even wat wind in de rug te hebben. Wanneer Stichting Sonsbeek
iets minder het idioom van hoogwaardige hedendaagse kunst had
nagejaagd en ruangrupa met meer respect had behandeld, zou het
veel eenvoudiger een ambitie kunnen waarmaken. Het najagen van
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De kracht van het informele instituut
Als instituut ben je informeel actief: je moet lobbyen, mensen leren
kennen en je verhouden tot andere instituten. Vaak gebeurt dit met het
doel en de reden om het voortbestaan te bestendigen, de legitimatie
van je bestaan onder de aandacht te brengen, te kijken of er samenwerkingen mogelijk zijn. Op deze manier maak je het instituut en
diens agenda zichtbaar. Maar voor wie en waartoe?

succes uit het verleden is alleen maar een last. Daarvoor is de wereld
trouwens te veel veranderd en zijn de budgetten in Nederland ook
bescheidener geworden.
- Belangrijke onderwerpen voor het collectief ruangrupa als curatoren,
kunstenaars én instituut zijn:
– hoe adresseer je je naar de buitenwereld?
– hoe kan een productie inclusiever met de inhoud samengaan?
– hoe gedraag je je als autoriteit en hoe positioneer je kwaliteit en
hoe neem je anderen daarin mee?
– hoe bouw je een netwerk waar mensen een onderdeel van uitmaken, op
gelijkwaardige basis?

Deze vragen zouden niet alleen vaker gesteld mogen worden, maar
zouden ook gesteld mogen worden buiten de muren van het instituut.
Mijn ervaring met SONSBEEK ’16 leerde mij dat het interessant is als
je als instituut een instrument hebt, zoals het ruru huis, dat je serieus
neemt en dat je als een evenwaardige tak van het instituut kan laat
werken. Een instrument waarmee je, samen met je omgeving, op zoek
kunt gaan naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Want als
je nooit echt (oprecht) geeft, zal je nooit echt krijgen en zal je altijd
moeten nemen. Van ruangrupa kunnen we leren dat het ‘gaf’ en heeft
gegeven, punt aan de lijn.
Over de interpretatie van ‘iets van
niveau’, met andere woorden ‘kwaliteit’

“For me, Sonsbeek and its modest attempts to mobilise and give permission to local, small organisations
and groups in Arnhem to take a role
or lend a hand represents something
of the hope for a better (art) world. It is not particularly marketable nor headline-grabbing on the art
blogs, but it is something that can
make a positive change in how people relate to one another. The anger
is in me perhaps...as a result of the
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way it seems that such efforts are so
little valued and almost disdained
by the mainstream art world itself.
There’s no urgency to get engaged
when I think just these such attempts
could be at the least the basis for
building a wider, more inclusive part
of the system; and at the most a substantive change in priorities.”
Bovenstaande citaat plaatste Charles Esche, directeur van het Van
Abbe museum in Eindhoven, na het bezoeken van de SONSBEEK ’16
op zijn persoonlijke Facebook-pagina. Het bericht werd vaak gedeeld
en geliked. Voor mij toonde het aan dat in de hedendaagse kunstwereld kwaliteit een ambigu begrip is en dat men bang is om van de
geijkte paden af te dwalen als het gaat om interpreteren van kwaliteit.
Alsof dat al niet moeilijk genoeg is moeten instituten ook nog eens
voldoende geoutilleerd zijn om stad, provincie, bestuur, fondsen
te overtuigen dat er andere valabele manieren zijn om kwaliteit te
bekijken. Dat is geen makkelijke opgave maar daar ligt de taak van
een (openbaar) instituut. Hard werken, niet om in een of andere
ranking terecht te komen maar hard werken om, wat mij betreft, kunst
weer een proactieve plek te geven midden in de actieve samenleving.
Kwaliteit hangt samen met wie je wil adresseren, vanuit welk perspectief je kijkt, wie zich gerepresenteerd voelt. Deze begrippen zouden
meer aandacht moeten krijgen in een snel veranderende samenleving.
Of zoals Cindy Milstein het helder samenvat:

‘We tear each other apart in so many
varied ways in our social spaces,
along so many lines of hurt already
inscribed into our bodies by white
supremacy, heteronormativity, patriarchy, ableism, settler colonialism,
classism, overdetermined identity
politics, and a long lineage of other
violences. It’s frequently assumed that the tag “social space” (or
303

radical bookstore, collective café,
bike co-op, and so on) has already
done the work for us, as if we are
already those perfect actors in our
perfectly alternative places.’ (Roar
Magazine, 13 juni 2014)

- Productie is een constructief element in uitvoerend én inhoudelijk
opzicht. Als de productie meer is dan uitvoerder, kan het kunstwerk een
veel natuurlijkere uitwerking hebben. Waardoor het werk zich beter kan
integreren en articuleren. Deels was er te weinig budget in SONSBEEK’16
hiervoor. Toch zou je er ook voor kunnen kiezen om lonen anders in te
schalen, uren meer te delen, of de PR onder het productiebudget onder
te brengen zodat vanuit het produceren PR zich ontwikkelt. Door op een
andere manier naar productie te kijken vind je wellicht betere, duurzamere en goedkopere manieren om een succesvolle productie op poten te

- Het is niet dat we steeds bewust en verantwoord actief moeten zijn.

zetten.

In onze manier van praten en handelen kunnen we blijk geven dat we een
positie begrijpen zonder te proclameren en zonder onze eigen positie
te herbevestigen. Want dan kom je uit bij wat Cindy Milstein noemt ‘de
perfecte acteur in zijn perfecte alternatieve ruimte’. We moeten onze
angst ondermijnen op dit gebied, angst om niet perfect te zijn, of om
niet ‘van kwaliteit’ te zijn. Gebruik de status van het instituut om
met man en macht te werken aan andere formuleringen. Neem provincie,
bestuur, politiek, fondsen(wervers) mee in dat traject. Met het woord
‘Sonsbeek’ kun je mensen van je afkeren of juist noodzakelijk verbinden, kun je een internationale kunstelite plezieren met comfortabel
kritisch geluid of je kun de stad als werkveld zien waar de kunstkenners met plezier toeschouwer mogen zijn.

Tot slot: produceren of de productie doen?
De productie is een essentieel onderdeel van een programma, dat tegelijkertijd te vaak gezien wordt als uitsluitend de uitvoerder. Te vaak is
het ook een geld- en milieuverspillende activiteit omdat vanwege tijdsdruk en gewoontes voor een snelle oplossing wordt gekozen. In de
programmering van SONSBEEK ’16 is de productie wel meegegaan in
de ‘grass-roots’ stijl, maar als we kritisch kijken kunnen we zeggen dat
er nog te weinig is geproduceerd vanuit het gedachtengoed van ruangrupa. Zeker, gebrek aan tijd en te weinig inzicht in het budget speelde
een onmiskenbare rol. Op die onhandigheden is kordaat en vakkundig
geanticipeerd om de gehele tentoonstelling georganiseerd te krijgen.
De manier van produceren is belangrijk, het hangt samen met hoe je
zendt, hoe je mensen aanspreekt, hoe je mensen betrekt. De keuze
van ruangrupa om de parkwachter van Park Sonsbeek te betrekken
was in deze ook een productionele keuze. Door zo te denken kan het
publiek een mede-producent zijn als toeleverancier maar wellicht ook
als productie-assistent of raadgever. De werken kunnen er alleen maar
beter van worden.
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WHO CARES
door Serif Kurtdaylar
In het voorjaar van 2016 nam Chris Zeevenhoven me mee naar het
ruru huis naar aanleiding van mijn filmproject Who Cares. Hij vond
het belangrijk dat we met elkaar in contact gebracht werden. Voor
Chris is het project Who Cares belangrijk voor een stad als Arnhem
en wilde dat ook kenbaar maken aan het ruru huis en de curatoren van
SONSBEEK ’16.

radicaliserende jongeren met de curatoren. Ik was geïnteresseerd in
hun visie over dit onderwerp . Het werd vertoond bij de laatste dag
met de BOBO’S …ik heb zo geprobeerd mijn bijdragen te maken voor
de stad . Of dat hebt geholpen…
Groet, Serif

‘Who Cares’: Wat maakt het uit? / Wat doet er toe? is een video-project bestaande uit 5 portretten van jongeren. Ze zijn migranten van
Turkse, Iraanse, Marokkaanse, Somalische en Antilliaanse afkomst die
zich een plek zoeken in de samenleving. De filmpjes werden alleen
vertoond in een intern gezelschap (kleurrijke tafel) met aanwezigheid
van de wethouder diversiteit. Enkele ervan kan je op youtube vinden:
Busra Yucesa, https://youtu.be/uoYx9LA-poI
Shafie Mohamed Arab, https://youtu.be/A4UwLyMinv0
Fatima Elkhan, https://youtu.be/dAIXo7iEyQE
Ikzelf had een aantal filmprojecten die ik graag wou uitvoeren i.s.m.
het ruru huis en/of SONSBEEK ’16: Een van de ideeën was een soap
maken met de bewoners uit achterstandswijken of een filmproject over
radicaliseren (moeders en jongeren) en dit bespreekbaar maken met
stad. Helaas was dat financieel niet haalbaar, een heel grote gemiste
kans van Sonsbeek tentoonstelling.
Ik was heel hoopvol toen ruangrupa de opdracht om SONSBEEK ’16
vorm te geven had gekregen. Eindelijk een groep niet-westerse
kunstenaars en die zouden alles even anders aanpakken. Niet dus, de
allochtonen burgers in Arnhem zijn beperkt betrokken geweest in dit
proces terwijl ze ongeveer 20 procent van de stad uitmaken. Het is
helaas niet gelukt!
Wat mij het meest irriteerde: dat er in de organisatie zo goed als geen
allochtonen werkzaam waren en dat men helemaal geen aandacht had
voor deze doelgroep. Ik heb uiteindelijk een filmpje gemaakt over de
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NAAR EEN
EMANCIPATORISCHE
PRAKTIJK
door Dr. Lucy Kortram

Demografische en technologische veranderingen
hebben Nederland ingrijpend veranderd. Maar ook
maatschappelijke ontwikkelingen zoals migratie,
Europeanisering, internationalisering, globalisering,
individualisering en multi-etnisering laten hun sporen na. De wereld is dichterbij gekomen en heeft zich
genesteld in Nederland.
In maart 2016 bedroeg het percentage niet-westerse
Nederlanders circa dertien procent. Volgens het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) is dit percentage in 2025
veertien procent. De bevolkingsgroei zal dan vooral te
danken zijn aan deze Nederlanders. Maar ook nu is
het aantal niet-westerse jongeren in Nederland substantieel. In de vier Grote Steden vormen zij al bijna de
meerderheid van alle jongeren.
Een multiculturele samenleving in
transitie
Niet-westerse burgers namen verschilllende culturele bagages mee. Die
bagages bevatten een diversiteit aan talenten en kwaliteiten. Toch lijken
deze in het totale plaatje van de Nederlandse cultuur niet zichtbaar en
lijkt het erop dat deze culturen niet tot de samenlevingscultuur gerekend
worden. In die zin is de cultuur van Nederland nog niet multicultureel
te noemen. Zij is vooral geïnspireerd op waarden van de dominante
groep. Hierin is een gerichtheid op individualiteit, marktgerichtheid,
en een eenzijdige focus op succes en autonomie in tegenstelling tot de
overige culturen die bijvoorbeeld meer de wij-groep benadrukken.
De Nederlandse samenleving zie ik dan ook vooral als multi-etnisch,
of beter nog als een multiculturele samenleving in transitie. Pogingen
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van minderheidsgroepen om de samenlevingscultuur of tradities aan te
passen of zelfs te herdefiniëren worden daarom streng afgestraft. Een
voorbeeld hiervan is de huidige Zwarte Piet-discussie en de heftige
reacties op de afwijzing hiervan. Dit voorbeeld maakt extreem duidelijk dat de samenleving er nog niet aan toe is zich multicultureel te
noemen. Andere normen, waarden, tradities en overtuigingen worden
openlijk geen plek gegund.
Toch is dat jammer, want Nederland heeft belang bij een divers, open
en tolerant klimaat. En daarmee dus bij een goede culturele uitwisseling en wisselwerking tussen witte en gekleurde Nederlanders. Dat
vormde indertijd ook een deel van het succes van de Gouden Eeuw.
Dat succes werd mede bepaald door het creatief gebruiken van nieuwe
talenten, nieuwe ideeën, nieuwe vaardigheden van de toen aanwezige
migranten en vluchtelingen. Zo ontwikkelden zich toen veelbelovende
experimenten, uitvindingen en vruchtbare innovaties op elk terrein.
Met als gevolg dat succesvolle veranderingen de kans kregen de
Nederlandse samenlevingscultuur op een hoger niveau te tillen.
Dat lijkt nu minder aan de orde. Om gebruik te kunnen maken van
de diversiteit aan kennis, inzichten, talenten en vaardigheden is een
open tolerante cultuur nodig, waarin oude en nieuwe burgers gezien,
gehoord en gekend worden. In een dergelijke cultuur kunnen oud- en
nieuwkomers hun actorrol realiseren maar nu is het tegendeel waar.
Of het nu om wetenschappers, politici, docenten of kunstenaars gaat.
Het pad dat leden uit minderheidsgroepen moeten afleggen is overal
bezaaid met toeschouwerrollen c.q de toewijzing van ongelijkwaardige rollen. Hierdoor worden ze nauwelijks gehoord, behalve als de
algemene veiligheid in het gedrang is. In dit artikel ga ik in op de
relatie tussen de actor(rol), toeschouwer(rol) en de toewijzing van
deze rollen. Ik beperk me hierbij voornamelijk tot het terrein van de
sociale wetenschappen en geef aan wat dit voor andere gebieden in
de samenleving betekenen kan. Als voorbeeld bespreek ik de groep
etnische minderheden. Ik ben me ervan bewust dat ik door dit woord
erg generaliseer, want de groep is erg divers. Maar dit is noodgedwongen. Meer specifiek ga ik in op denkbeelden van de dominante
meerderheid (die in sommige situaties helaas ook de denkbeelden van
de niet-westerse Nederlanders dreigen te worden). Deze denkbeelden
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bevorderen dat leden van de meerderheidsgroep wel, en leden van
minderheidsgroepen niet, hun actorrol kunnen realiseren.

Persoon A wordt in dit voorbeeld herkend als een witte Nederlander. En de
persoon X tegen wie hij spreekt als een niet-westerse Nederlander. Persoon
A gedraagt zich als een kleine machthebber, die macht uitoefent: hij eist

In het kader van dit boekje over het ruru huis maak ik graag de
volgende opmerking: ik zal niet specifiek in gaan op kunstenaarspraktijken omdat ik wat dat betreft niet verder ben gekomen dan vluchtige
waarnemingen hiervan. Toch heb ik wel de indruk gekregen dat de
concepten die ik in dit artikel bespreek relevant zijn voor het ruru huis.
Op basis van eigen grondig onderzoek op diverse terreinen in de samenleving zoals de sociale wetenschappen, minderhedenbeleid en (beroeps)educatie en diverse observaties (in de dagelijkse omgang, arbeidsmarkt, politieke organisaties, de schrijvende pers), zal ik in vogelvlucht
een aantal centrale concepten bespreken. Deze concepten zijn relevant
omdat zij een rol spelen in de aanwezigheid en bevordering van een
open cultuur. Zij geven vooral aan welke barrières etnische minderheden ervaren in Nederland. Ik sluit af met een voorstel voor onderzoek
in kunstenaarspraktijken. Tenslotte introduceer ik het actorperspectief
als emancipatorisch kader voor kunstpraktijken. Voor degene die op
zoek is naar diepgaand onderzoek op dit terrein verwijs ik naar mijn
proefschrift (De Cultuur van het oordelen; KUN Nijmegen; 1990.)

van X dat deze zich aanpast, anders moet hij oprotten. A suggereert dat hij
X kan doen oprotten, maar dat is natuurlijk niet zo. A kan aangeven waar
hij staat want dat kan hij zelf bepalen. Maar A heeft eenvoudigweg de macht
niet om X het land uit te zetten. Toch lijkt A dat niet in de gaten te hebben, en X ook niet. De opmerking van A lijkt betrekkelijk vanzelfsprekend,
en horend bij zijn rol als autochtone Nederlander.
De vanzelfsprekendheid wordt in voorbeeld 2 echter doorbroken. Persoon D
gaat zich hier eveneens gedragen als een actor, dat wil zeggen als iemand
die definitiemacht of zeggenschap heeft over het gedrag van C.

Voorbeeld 2
Persoon C (autochtone Nederlander): ‘Van mij hoef je niet het land uit D.’
Persoon D (niet-westerse Nederlander) : ‘Over jou denk ik hetzelfde C.’
Vanuit het actorperspectief beschouwd, is de oordelende potentie van
individuen een vast en dus onvervreemdbaar gegeven. Mensen ontlenen daar
hun macht aan en niemand kan deze afpakken. Mensen zijn en blijven dus
oordelende wezens. Dit betekent niet dat mensen er altijd voor kiezen op
elk moment een actorrol te vervullen. Als actor bepalen zij immers zelf op
welk moment zij een actorrol kiezen en op welk moment een toeschouwerrol.
Dat bepaalt een andere niet voor hen.

Actor, actorschap, actorrol
Het woord “actor” is inmiddels enkele keer gevallen. Dit woord wordt
elders in dit boek ook gebruikt. Om verwarring te voorkomen, benadruk ik graag dat het actorbegrip in dit artikel uitsluitend betrekking
heeft op personen, groepen of producten van personen of groepen
zoals artikelen, beleidsrapporten, onderzoeken, boeken enz. waarin
opvattingen worden beschreven. Actor sluit dus gebruiksvoorwerpen
uit.
Een actor is een oordelend en definiërend wezen, dat definitiemacht
ontleent aan zijn oordelende potentie of oordelend vermogen.
Voorbeeld 1
Persoon A tegen persoon X: ‘Als je je niet wilt aanpassen moet je maar
oprotten.

Iedere actor beschikt over macht. Macht betekent in staat zijn gedragsalternatieven van jezelf of van anderen te bepalen. Macht heeft
dan ook twee dimensies:
1. Eigenmacht, wat betekent dat je je eigen gedragsalternatieven bepaalt.
2. Overmacht, wat betekent dat je gedragsalternatieven van de andere
bepaalt, dat wil zeggen beperkt of vergroot.

Iedere actor beschikt voorts ook over een eigen bagage. Een soort
koffertje gevuld met talenten, kwaliteiten, competenties die deels een
specifiek cultureel karakter hebben en deels “algemeen” zijn.
Belangrijke vragen zijn:
a) Als mensen, burgers, actor zijn, met een oordelende potentie en
geneigd tot het zelf definiëren van hun situatie;
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b) Als mensen actor zijn en hun macht ontlenen aan het actorschap;
c) Als mensen, burgers, actor zijn met een eigen bagage gevuld met
talenten, kwaliteiten en competenties.

Waarom zijn hun oordelen, definities, talenten, kwaliteiten en
competenties nauwelijks zichtbaar in cultuur, samenleving en debat? Waarom worden deze niet massaal gehoord, gekend of zijn
ze niet bekend in de organisaties en instituties? En daarmee in de
infrastructuur en cultuur van besluitvormingsprocessen? Waarom
worden deze burgers niet geacht zich kritisch te kunnen uiten
over gebeurtenissen, tradities, koningshuis en/of witte normen en
waarden? Waar blijft de zo geroemde vrijheid van meningsuiting
op deze momenten?
Met andere woorden: waarom wordt van hen op voorhand geen
actorrol verwacht? Waarom wordt dit stereotype — minderheidsleden
vervullen geen actorrol — als vanzelfsprekend gebruikt?
Het netto-effect van dit alles is dat niet-westerse Nederlanders nauwelijks invloed hebben op heersende opvattingen, normen, waarden
en visies over bijvoorbeeld samenleving, instituties, kunst, cultuur en
tradities. Deze situatie staat in schril contrast met individuen/burgers
van de dominante groep, die zich juist wel een actorrol toe-eigenen
en deze doorgaans ook krijgen toegewezen. Hoewel het innemen van
een actorrol er niet bij voorbaat voor zorgt dat je het maakt in een
samenleving, moet je wel als vanzelfsprekend als actor erkend worden
om het überhaupt te kunnen maken. Dit zou door overheden, beleid
en educatie gemonitord en gefaciliteerd moeten worden.
Toeschouwerrollen
In mijn visie bestaan geen toeschouwers, wel toeschouwerrollen.
Toeschouwerschap is een hoedanigheid. Toeschouwers kunnen per
definitie niet oordelend in het leven of in een situatie staan. Maar
mensen beoordelen altijd een situatie, wel hoeven zij er niet voor
te kiezen hun oordelen hardop aan te geven. Zij kunnen dus als
actor kiezen voor een toeschouwerrol. Maar dat maakt hen niet tot
toeschouwers.

312

De toewijzing van toeschouwerrollen zal ik hieronder uitwerken.
Als voorbeeld neem ik sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ik kies
hiervoor omdat er enerzijds van uit gegaan wordt dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek objectief plaatsvindt en ware kennis oplevert.
Anderzijds omdat de sociale wetenschappen kennisleverancier vormt
voor diverse sectoren in de samenleving. Wetenschappelijke kennis wordt immers steeds weer gebruikt voor nieuw onderzoek en
wetenschappelijk kennis wordt steeds gebruikt voor en toegepast op
de hele samenleving of sectoren daarbinnen. Het onmiddellijk gevolg
hiervan is dat kennis gebaseerd op deze stereotypes/rollen steeds
opnieuw geproduceerd worden en terechtkomt in velden zoals beleid,
onderwijs, arbeidsmarkt enzovoort. Hierdoor ontstaat een selffulfilling
prophecy-effect.
In de onderstaande tekst wordt een voorbeeld van een minderheidsgroep genomen namelijk etnische minderheden, de zogeheten
allochtonen. Met als tegenhanger de dominant c.q witte Nederlanders.
Daarnaast wordt ook kort verwezen naar de moeder van het minderhedenbeleid: de Minderhedennota (1983).
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Etnische minderheidsleden krijgen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek doorgaans een toeschouwerrol of reagerende rol toegedicht. Een
voorbeeld hiervan is de wijze waarop sociale afstand tussen autochtonen en ‘allochtonen’ in Nederlands onderzoek operationeel wordt
gemaakt. Dit geschiedt door middel van vragen als: ‘Zou u naast
een buitenlander willen wonen?’ of ‘Voelt u zich door Nederlanders
geaccepteerd?’
In deze vraagstelling is er sprake van een selectieve invulling van
‘acceptatie’. Je kunt een niet-westerse Nederlander niet vragen of
hij zich door een Nederlander geaccepteerd voelt. Hij is immers zelf
Nederlander. Ook wordt er uitsluitend geïnformeerd naar ‘reagerende‘
oordelen, dat wil zeggen dat de ondervraagden moeten reageren op de
mening van een ander. Naar eigenstandige oordelen vindt nauwelijks onderzoek plaats. Dus vragen als : ‘Accepteert u autochtonen
als medeburgers?’ of vragen aan autochtonen als: ‘Voelt u zich door
niet-westerse Nederlanders geaccepteerd?’, blijven daardoor buiten
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beeld. Net als de antwoorden daarop. Voor onvrede en onveiligheid
is dan het netto-effect dat er alleen voor ‘witte onvrede’ aandacht is en
beleid wordt gemaakt om witte onvrede aan te pakken. Wat dat betekenen kan voor stijgende onvrede onder jongeren van niet-westerse
afkomst hebben overheid en samenleving vaker kunnen ervaren.
Positie van niet-westerse Nederlanders
tijdens het onderzoek
Etnische minderheidsleden kunnen tijdens interviews of enquêtes
de probleemstelling en aanpak van onderzoek niet beïnvloeden of
openbreken.
Voorbeeld
Onderzoeker: ‘Voelt u zich in Nederland geaccepteerd?’
Ondervraagde kan alleen antwoord geven op de vraag van de onderzoeker. De
ondervraagde kan niet antwoorden: ‘Het lijkt me ook interessant te weten of
ik hen accepteer.
Als een ondervraagde/respondent zo’n opmerking zou maken, kan deze een
antwoord verwachten in de trant van, ‘maar daar gaat dit onderzoek niet

-

marginalisering van etnische minderheidsgroepen in Nederland.
Zij ondermijnt het democratisch gehalte van de samenleving.
Zij draagt bij tot kennis voor verschillende beleidsvelden, die
ongeldig en onbruikbaar zijn.
Zij voedt onbedoeld ongelijkwaardig denken over burgers aan en
moedigt onbewust potentiële tegenstellingen tussen burgers aan.
Tenslotte versterkt zij twee stereotiepe opvattingen. Enerzijds de
stellingname dat uitsluitend autochtonen een actorrol vervullen en
actor zijn, anderzijds de opvatting dat etnische minderheidsleden
respectievelijk niet-westerse Nederlanders een toeschouwerrol
vervullen en toeschouwer zijn.

Het is een valkuil te denken dat groepen burgers daadwerkelijk toeschouwers zijn. Een toeschouwer is immers een louter reagerend individu, dat geen eigen definitie van de interetnische situatie formuleert
of hanteren kan. Die zich voortdurend schikt in de definitie van de
ander, geen eigenstandige opvattingen aandraagt of eigen referentiekader hanteert. Die geen eigen oordelend vermogen bezit. Zulke mensen
bestaan niet. Het toeschouwerschap is een denkconstructie.

over.’ Terwijl de vragen van de onderzoeker juist wel ‘vanzelfsprekend’ lijken maar dat niet zijn. De respondenten dreigen dus gevangen of verstrikt
te raken in de toegeschreven reagerende rol. Hierdoor raken ze gaandeweg
het zicht op hun eigen actorschap kwijt. Ze kunnen het idee krijgen dat
hun mening niet telt of belangrijk is. Voor de wetenschap en tenslotte ook
voor de samenleving betekent dit dat eigenstandige oordelen van etnische
minderheidsleden nagenoeg afwezig zijn. Hun eigen opvattingen zijn dus niet
in de wetenschap bekend en kunnen dus ook niet doorsijpelen in de samenleving. Opvattingen en theorieën over de multiculturele samenleving zijn
daarom op de helft van de feiten gebaseerd. Zo worden de uitkomsten van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar interetnische relaties vergelijk-

Toch is over de verhouding tussen toeschouwer en toeschouwerrol
hiermee nog niet alles gezegd. Mensen die in de samenleving regelmatig roltoewijzing ervaren c.q de rol van toeschouwer krijgen, kunnen
door deze onderdompeling hun actorschap uit het oog verliezen (wat
niet hetzelfde is als kwijtraken). Voor autochtonen speelt dit probleem
in interetnische relaties anders. Zij lopen kans uit het oog te verliezen
dat het bij roltoewijzing om een rollenrepertoire gaat, en niet om een
hoedanigheid of de aard van de andere.

baar met een boek waarin halve pagina’s zijn bedrukt. De onbeschreven halve
pagina’s gaan over wat etnische minderheden denken. Deze onvolledige kennis
nestelt zich in de samenleving, terwijl niemand dat in de gaten lijkt te
hebben. Toch is het deze kennis die gebruikt wordt om de multiculturele
samenleving te voeden en emanciperen.

Welke rol speelt de wetenschap hierdoor?
Op deze wijze ondersteunt zij niet alleen de overmacht en de
zichtbaarheid van de dominante groep.
- Tegelijkertijd bevordert zij de onzichtbaarheid, onmacht en
-
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Dat beleidsmakers het actorschap van etnische minderheidsleden uit
het oog verliezen zie je in de belangrijkste nota De Minderhedennota
(1983) die is gebaseerd op roltoewijzing. Deze roltoewijzing sijpelt
door naar welzijns-, maatschappelijk, educatieve en andere beleidsactiviteiten, zoals de aanpak van wijkprojecten gericht op integratie.
Dit is onvoorstelbaar omdat beleid en educatie de emancipatie en
participatie van burgers moet bevorderen.
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naar de wijze waarop kinderen en jongeren met een etnisch gemengde achtergrond zichzelf beleven, blijkt echter het tegendeel. Ruim
negentig procent van de ondervraagden geeft aan zich als Nederlander
te ervaren, maar als “allochtoon” of buitenlander gezien te worden. Uit
een ander recent onderzoek, waarin onder meer gesproken wordt met
studenten uit het HBO die hun studie hebben gestaakt, blijkt eveneens negentig procent van de respondenten zichzelf als Nederlander te
beleven, acht procent definieert zichzelf als Nederlander én “allochtoon, terwijl twee procent zich als “allochtoon” beschouwt. Het gaat
in beide onderzoeken om selectieve steekproeven, toch tonen de
resultaten van Kortram en Severiens e.a. overeenkomsten wat betreft
de beleving van het Nederlanderschap.
De meerderheid van de jongeren beleeft zichzelf dus als Nederlander.
Roltoewijzing staat daarmee haaks op de eigen situatiedefiniëring en
definiëring van de eigen identiteit. Bovendien werkt ze onvrede bij
deze groeiende groep jongeren in de hand. Autochtone Nederlanders
dichten zich een actorrol toe, en krijgen deze doorgaans ook toegewezen. Een actorrol komt overeen met de rol van beoordelaar; “echte”
Nederlander, autochtoon/eigenlander, insider en gastheer/gastvrouw.
Roltoewijzing
In de samenleving worden in interetnische relaties dus op voorhand rollen toegewezen. Het concept roltoewijzing is afkomstig van
Merton. In mijn proefschrift neem ik dit begrip over en pas dit toe op
het thema interetnische relaties. Roltoewijzing neemt in interetnische
verhoudingen in Nederland een belangrijke plaats in. Roltoewijzing
gaat over het selectief toewijzen van rollen door autochtonen aan
niet-westerse Nederlanders, en omgekeerd. Deze toewijzing vindt
niet alleen plaats in multiculturele ontmoetingen, dialogen, situaties
en activiteiten, maar ook in onderzoeksproducten, beleidsdocumenten en (kunst)praktijken, waarin deze verhoudingen beschreven zijn.
Niet-westerse Nederlanders krijgen de toeschouwerrol toebedeeld en
daarmee samenhangend de rol van niet-Nederlander, allochtoon/buitenlander, outsider, beoordeelde en gast.
Er wordt vaker beweerd dat dit komt, omdat niet-westerse
Nederlanders zichzelf niet als Nederlanders beleven. Uit onderzoek
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Actor- en toeschouwerrollen zijn niet alleen tegengesteld, maar ook
ongelijkwaardig en ongelijk. In de praktijk blijkt dat roltoewijzing
doorgaans op voorhand plaatsvindt. En dat zij niet afhankelijk is van
opleidingsniveau van de roltoewijzer en omstandigheid van de situatie.
Voorbeelden te over. Tijdens een sollicitatie verliest een autochtone
sollicitant de rolverhouding uit het oog. De voorzitter van de sollicitatie is een niet-westerse Nederlander.
Voorzitter sollicitatie: ‘Ik zie dat u aan onze opleidingseisen voldoet.’
Autochtone sollicitant: ‘Ja, dank u. Ik heb diverse cursussen gevolgd.
Ik heb overigens er niets op tegen voor u als allochtoon te werken.’
Uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar interetnische relaties blijkt dat roltoewijzing een algemeen verschijnsel is in onze
Nederlandse samenleving. Het verschijnsel komt onder meer voor
in het onderwijs, volwassenenvorming, wetenschap en de dagelijkse
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omgang. In mijn proefschrift toon ik aan dat roltoewijzing door leden
van de dominante groep vaker voorkomt, dan op basis van toeval
verwacht kan worden. De conclusie die hieruit kan worden getrokken,
luidt dat in onderzoek naar interetnische verhoudingen de dominante
definitie van de situatie de definitie van de dominant is. Het systematisch voorkomen van het verschijnsel roltoewijzing berust dus niet op
systematisch toeval.
Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin dit verschijnsel zich
voordoet. Uit analyses van sociaal-wetenschappelijke studies en praktijkervaringen in verschillende situaties ontstaat wel een indruk dat het
om een verschijnsel gaat dat overal aanwezig lijkt c.q. vanzelfsprekend
lijkt. Het is van belang op te merken dat uit het onderzoek niet blijkt
dat roltoewijzing bewust plaatsvindt: niet door de dominant, niet op
beleidsterreinen, niet in de dagelijkse omgang en niet in de sociale
wetenschappen. Ikzelf heb meer de idee dat het een ‘vanzelfsprekend’
stereotype is, dat niet herkend wordt. Uit diverse trainingen en lezingen van ondergetekende over roltoewijzing, en de daarop gebaseerde
discussies, blijkt dat Nederlanders van autochtone en niet-westerse
afkomst het verschijnsel na conceptualisering direct herkennen.
In de praktijk blijkt het moeilijk deze herkenning om te zetten in
evenwichtig handelen. Tegelijkertijd zijn bij deze roltoewijzing wel
tegengestelde, ongelijke en ongelijkwaardige rollen en vertrekpunten
betrokken en wordt door reproductie van deze kennis steeds opnieuw
ongelijkheid en ongelijkwaardigheid gereproduceerd. Zowel binnen,
als buiten de wetenschap en/of het wetenschappelijk bedrijf.
Conclusie en voorstellen voor verder
onderzoek
Er zijn twee belangrijke conclusies:
1. Roltoewijzing verdraagt zich niet met competent gedrag of met het op
competente wijze omgaan met multiculturele vraagstukken.
2. Op basis van systematische observaties van tientallen jaren, en van
recente observaties, meen ik dat er geen enkele reden is om aan te
nemen, dat roltoewijzing beperkt blijft tot de terreinen sociale wetenschappen, beleid, educatie en de alledaagse omgang.

Mijn hypothese is dat toeschouwerrollen en roltoewijzing ook in
ruime mate in het kunstdomein zullen voorkomen, het onderwerp van
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studie van dit boek. Er is dus onderzoek gewenst naar vragen als:
1. Komt roltoewijzing voor in het
domein van de kunst? Op welke plekken en in welke mate?
2. Hoe belemmert roltoewijzing de
doorbraak van niet-westerse kunstenaars?
3. Zijn er innovatieve en emancipatorische kunstpraktijken denkbaar
die roltoewijzing kunnen terugdringen? Aan welke voorwaarden en
kenmerken moeten deze praktijken
voldoen?
4. Vormde het ruru huis zo een
emancipatorische kunstpraktijk en
waarom?

Ter afsluiting
Voor de inkadering van vraag
3 wil ik graag afsluiten met de
volgende conceptuele richtlijnen.
Naar mijn mening kan roltoewijzing het beste aangepakt worden
als er aangesloten wordt bij het
actorschap van minderheden
c.q niet-westerse Nederlanders.
Daarbij dient de actorrol systematisch en samenhangend geactiveerd te worden. Dit noem ik het
actorperspectief.
- Het actorperspectief is een
perspectief dat mensen als gelijkwaardig ziet. Ieder mens bezit een
eigen referentiekader, een identiteit en beschikt over het vermogen
om de eigen definitiemacht in te
zetten en eigen grenzen te stellen.
Belangrijke uitgangspunten
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zijn niet alleen dat mensen actor zijn, maar ook dat men zich
als actor wil ervaren of uitdrukken. Men wil niet op voorhand
ingelijfd worden in situatiedefiniëringen van anderen. De ander is
immers niet de norm, de actor ontleent zijn normen aan zijn eigen
referentiekader.
Bij het actorperspectief gaat het dus om de mate waarin een individu doordrongen raakt van zijn actorschap en daar bewust op weet
aan te sluiten. Dit impliceert dat mensen/groepen toegerust moeten
worden om effectief toeschouwerrollen en roltoewijzingen te benoemen, te bevragen, af te wijzen en te herdefiniëren. Zo kunnen
vertrekpunten voor nieuwe situaties en praktijken ontstaan waarin
het actorschap het vertrekpunt wordt. Afhankelijk van de vraag of
het actorperspectief in een wijgroep of zijgroep ontwikkeld wordt,
is het ijkpunt voor de actorrol en het doel dat de actor beoogd,
verschillend.
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DE TIEN GEBODEN VAN
RURU HUIS /RUANGRUPA
IN PARK SONSBEEK
Jeroen Glissenaar, parkwachter
1. Sonsbeek is een park in de stad versus een stad in een park.
2. Een goede gebruiker van Sonsbeek herken je aan liefde voor en het
gebruik van de locatie.
3. Door de niet-vindbare gebruiker te spreken vertelt het park zijn
verhaal.
4. De kunst is natuurlijk in Sonsbeek.
5. Een park is zo sterk als hoe de kunstenaar het vertelt.
6. Je hebt twee oren en één mond dus luister tweemaal zo veel als je
praat. (Plato)
7. De kunst van het verhaal is dat dit natuurlijkerwijs nooit stopt.
8. De onzichtbare schimmel in het bos luistert naar de naam
ruangrupa.
9. De kunst maakt het park mooier en daardoor ook andersom.
10. De kracht van SONSBEEK ’16 is masseren en niet oordelen.

TUSSEN DE TUINBONEN
EN DE TOMATEN
Arnhemse zinnebeelden en andere
openhartige ontboezemingen
door Eveline van der Vliet
Stadsboer Steven Koster — samen met Annemarie van Velzen oprichter van Kweekland, op een steenworp afstand van Park Sonsbeek —
begon zijn werkende leven in de handel. Steven: “Import/export. Dat
lag me. Eerst in de metaal, samen met een compagnon. Hartstikke
leuk, succesvol ook. Totdat in 2008 de kredietcrisis om zich heen
greep en het bedrijf als een kaartenhuis ineen zakte. Daarna ging ik
zelfstandig verder. Ik werd licentiehouder van bekende merken als
Disney en Hello Kitty. Artikelen laten produceren en verkopen aan
retailers, zoals Intertoys. Keihard werken, de hele wereld overvliegen,
onderhandelen, deals sluiten en weer door. Daarna heb ik nog een tijd
in textiel gehandeld; dekbedovertrekken, voor ketens als Zeeman en
Wibra. Ook weer druk, veel naar Bangladesh, Pakistan... Het gebeurde allemaal min of meer vanzelf in mijn werk, ik gaf er niet bewust
richting aan. Ik vond het uitdagend en wat ik ook aanpakte; het liep
als een trein. Ik woonde inmiddels in Arnhem. Mijn vrouw werkte
ook fulltime, in een heel andere branche. We hadden twee kinderen;
een meisje en een jongen. Ik kan niet zeggen dat er een moment
was waarop ik er genoeg van kreeg. Het groeide gewoon langzaam.
Of beter gezegd: het broeide waarschijnlijk eerst een tijdje. Ik kreeg
steeds meer moeite met het ‘rondpompen van rotzooi’ over de wereld.
Zo begon het steeds meer te voelen wat ik deed.”
Volle bak zeilen
Koster is “een veertiger” als hij aanmonstert op het zeilschip van zijn
ouders die met een wereldreis bezig zijn. Hij stapt cold turkey uit zijn
hectische bestaan, werkt op de luchthaven van Lissabon gehaast zijn
laatste e-mails weg en vliegt dan naar de Azoren waar hij aan boord
gaat. Bestemming: zuid-west Engeland, een reis van tien dagen.
Aan boord belandt hij middenin de stilte en in zijn eigen gedachten.
Omringd door water heeft hij eindelijk weer eens een zee van tijd; om
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na te denken. Dat lukt aanvankelijk slecht, helemaal als na drie dagen
de korte golfzender doorbrandt en de stilte nog indringender wordt.
Er is geen contact met iets of iemand meer mogelijk. De spanning
aan boord wordt om te snijden als het schip ook nog in zwaar weer
terecht komt.
Steven: “Ik werd weer ‘de zoon’, ondanks alles wat ik gedaan en
meegemaakt had zoals mijn eigen vaderschap en mijn ondernemerschap. Heel confronterend. Dat zette me uiteindelijk enorm aan het
denken. Ik dacht na over de parallellen tussen de opvoeding die ik
heb gekregen en hoe ik mijn kinderen opvoed. Dat als ik goed in mijn
vel zit, zij dat ook zitten. Ik begon te zien hoe we allemaal takken aan
dezelfde boom zijn. Dat mijn keuzes ook voor mijn kinderen vormend
zijn.” Zijn ouders zijn bang tijdens de storm. Met een scheef lachje:
“Ze durfden bijna geen zeil te zetten. Dus het duurde en duurde maar,
die reis. Véél te lang, vond ik. Ik had haast. Mijn hele leven was
gehaast. Maar waarom eigenlijk? Dat soort vragen stelde ik mezelf.
Ondertussen hielden we om beurten de wacht: drie uur op, zes uur af.
Als het mijn beurt was, lijnde ik mezelf vast aan het stuurwiel en hees

een volle bak zeilen. Váárt maken, hard gaan! Ipod op mijn hoofd,
vechten met de wind en de golven, voelen dat je leeft. Er is heel veel
gebeurd in die dagen. Toen we aanlegden, wist ik dat ik mijn leven
over een andere boeg ging gooien.”

“Ik heb een deel van mijn jeugd in Friesland gewoond.
Achteraf denk ik dat het zaadje daar geplant is.”
Fri(e)s idee
Terug in Arnhem, rond 2010 en 2011, praat Koster met verschillende
mensen en zoekt actief naar een nieuwe vorm en inhoud waarop hij
zijn ondernemende aard kan loslaten. Na een lezing van Carolyn
Steel (auteur van Hungry City: How Food Shapes Our Lives) over
stadslandbouw vallen alle puzzelstukjes - ondernemerschap, maatschappelijk bewustzijn, persoonlijke drijfveren, hobby - in elkaar. Hij
wordt stadsboer en promotor van “voeding uit je eigen regio”.
Steven: “Ik heb een deel van mijn jeugd in Friesland gewoond.
Achteraf denk ik dat het zaadje daar geplant is. Het voelt zo logisch
om dit te doen.” Lachend: “Dit is totaal anders dan alles wat ik eerder
heb gedaan. Tegelijkertijd merk ik dat sommige ‘oude’ ervaringen heel
bruikbaar zijn.”
Hij gaat op zoek naar een geschikt stuk grond en vindt dat vlakbij
zijn huis, op een zuidhelling nabij Park Sonsbeek. Hij weet het stuk
grond niet meteen te verwerven maar niet lang daarna kan Kweekland
toch op de uitverkoren plek de deuren openen. Samen met compagnon Van Velzen bouwt hij de stadstuin sindsdien stap voor stap uit.
De meeste klanten van Kweekland komen uit de buurt, wat volledig
strookt met Kosters opvattingen over gezond eten en duurzaam voedsel produceren. “Ik geef tegenwoordig ook veel lezingen. Iedere keer
als ik de vraag stel waarom we het normaal zijn gaan vinden dat een
appel van zes maanden oud en die 18.000 kilometer heeft gevlogen
voor precies dezelfde prijs in de supermarkt ligt als een verse Elstar uit
de Betuwe, wordt het stil. Daarop weet niemand een zinnig antwoord
te geven. Dat is er ook niet. Ook niet op de vraag waarom Albert
Heijn sla die op drie verschillende continenten is geteeld in zijn voorverpakte zakjes sla stopt.”
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De groten worden groter
De vijfhonderd grootste foodverkopers in Nederland zijn goed voor 45,8
miljard, oftewel 80 procent van de totale consumentenuitgaven in Nederland,
57,4 miljard, aan eten en drinken. Vorig jaar waren die nog goed voor
72 procent van de totale foodomzet. Daarmee neemt deze groep een steeds
groter deel van de markt voor zijn rekening, blijkt uit de FSIN Food 500
(2016) van FoodService Instituut Nederland. De eerste elf merken in de
FSIN Food 500 zijn allemaal supermarktconcerns. De top drie, gevormd door
Albert Heijn, Jumbo en Lidl, is met 19,3 miljard euro goed voor bijna een
derde van de totale foodomzet. Op nummer 12 staat de eerste foodretailer;
McDonald’s Nederland, goed voor 674 miljoen consumentenomzet in 2015. De
Nederlandse foodsector groeit de komende tien jaar naar verwachting door
naar een omvang van zo’n 69 miljard euro.
Bron: FoodService Instituut Nederland

“Allerlei dingen lukken hier en net zoveel niet. Is dat
erg? Ik vind van niet.”
Steven: “Weet je, we doen dit nu bijna vijf jaar. Ons eerste lustrum
komt eraan. Steeds meer mensen beginnen ons te kennen. Hebben we
iets te pakken? Ben ik blij met wat ik ben gaan doen?” Opwinding,
vragen en een peinzende blik trekken achtereenvolgens over zijn gezicht. “Allerlei dingen lukken hier en net zoveel niet. Is dat erg? Ik vind
van niet. Niet dat ik van mislukkingen houd. Integendeel; ik voel de
urgentie dat het anders moet iedere dag. Zolang er Q7’s en andere dure
auto’s op zaterdag voor de Lidl staan, voel ik die druk. Maar opwinden
heeft geen zin. Alternatieven bieden wel. Ik leer zelf door dingen te
doen. Zaadjes in de grond te stoppen en te kijken wat er gebeurt. Ik
snoei ook wel eens verkeerd. Dat kost dan een jaar. Alle kennis van
Annemarie en mij eindigt in verhalen die we delen met de mensen die
hier komen oogsten en plukken. Zij delen hun verhalen vaak weer met
ons. De schaalgrootte maakt dat we bijna met iedereen persoonlijk
contact hebben. Net als met de mensen die bij ons in de tuin werken.
Een bont gezelschap: studenten, vrijwilligers, mensen met een handicap of die willen re-integreren en op het moment ook een overspannen
boer. Die krabbelt bij ons weer op. Die mix vinden we belangrijk, dat
iedereen te maken krijgt met andere leefwerelden. Daarom waren we
ook meteen enthousiast toen Jan Meijering binnen liep en vroeg of zijn
studenten hier mochten exposeren tijdens SONSBEEK ’16. Annemarie
en ik houden allebei van kunst en cultuur, van de tuin natuurlijk, van
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mensen én we zagen wel potentie in ‘een locatie zijn’ in het randprogramma van SONSBEEK ’16. Een mooie manier om nog meer mensen
kennis te laten maken met Kweekland.”

“Ik voel de urgentie dat het anders moet iedere dag.”
Lokaal 9
Steven: “We hebben Jan en zijn expositiegroep, Lokaal 9, de vrije
hand gegeven. Onze enige ‘eis’ was dat de werken een verbinding met
de tuin zouden aangaan. Het installeren van alle objecten en schilderijen heeft een dag geduurd. Sommige kunstenaars wilden zelf een
plek uitzoeken. Dat vonden we ook goed, zolang we nog maar konden
maaien en ze niet middenin een akker of bed wilden staan. Veel spinoff is er niet ontstaan. Het waren vooral onze bestaande groenteplukkers die ineens met kunst in de tuin werden geconfronteerd. En met
de persoonlijke, soms echt intieme verhalen van de kunstenaars achter
de werken. Incidenteel wandelde er een tentoonstellingsbezoeker naar
binnen. Heel verrassend vond ik een ander effect. Sommige werken
waren vanaf de straat zichtbaar. Dat zorgde ervoor dat Kweekland als
geheel ineens veel zichtbaarder werd, tussen het groen op de helling.
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We kregen ook wel mensen binnen die zeiden: ‘Oh, dus dit zijn toch
geen volkstuintjes!’ De kunst werkte dus ook als een frame.”

“Deelnemer zijn en geen consument. Meedoen in
plaats van beoordelen.”
Jan Meijering, docent tekenen en schilderen bij Kunstbedrijf Arnhem
en leider van Lokaal 9: “René Holslag kwam met het idee om mee te
doen met SONSBEEK ’16. Dat lukt nooit, dacht ik. En met welk thema
dan? Met een groepje gingen we naar het ruru huis in de Looierstraat.
Daar ontmoetten we reinaart vanhoe en Indra Ameng die zó goed naar
ons luisterden dat we onze verhalen vol gloed vertelden. Van het één
kwam het ander en voordat we het wisten, hingen we onze schetsen op
in de kelder. Het thema was ook duidelijk: de stad Arnhem, de openbare ruimte en persoonlijke verhalen. In de maanden erna brachten we
ons totale onderzoeksproces in beeld en bespraken het met de bezoekers van het ruru huis. Door onze eigen verhalen als uitgangspunt voor
het schilderen te nemen, leerden we elkaar ook beter kennen. Niemand

van Lokaal 9 is geboren in Arnhem. Allemaal hebben we hier een
nieuw bestaan opgebouwd. We zijn relaties aangegaan met anderen, we
hebben relaties verbroken, opleidingen gevolgd, banen gehad, families
gesticht, kinderen en kleinkinderen gekregen. Iedereen is betrokken geraakt bij ‘Arnhem’. De titel van onze tentoonstelling is ‘propaganda voor
persoonlijke verhalen’, een idee van Indra. Een schot in de roos. Precies
waar ruangrupa ons toe heeft uitgenodigd: ons persoonlijke verhaal
vertellen en delen met anderen. Deelnemer zijn en geen consument.
Meedoen in plaats van beoordelen.”
SONSBEEK’16 in stadstuin Kweekland:
propaganda voor persoonlijke verhalen
Hoe vergaat het leven in Arnhem de schilders van Lokaal 9? Welke invloeden
waren er in al die jaren en welke veranderingen hebben ze meegemaakt? Welke
rol speelt de stadse natuur in hun levens? Ontmoetingsplekken, herinneringen, relaties, symbolen en al dan niet geheimzinnige interacties met andere
mensen staan centraal in de schilderijen en op de beschilderde objecten
van Lokaal 9 voor SONSBEEK’16. Deelnemende kunstenaars: Han Doornebosch,
Mariel van der Bilt, Ashwin Martin, René Holslag, Anna Cohen Stuart, Hans
Marcelis, Jan Provoost, Yvonne Smeenk, Janny van Vorselen, Ineke Mol en
Walter van Wingerden.

rurutuin
Steven: “Organisch. En voor herhaling vatbaar. De samenwerking,
bedoel ik. Het mogen ook andere cross-overs zijn, met andere mensen, andere ideeën, andere thema’s… Maar sámen iets moois maken,
verbindingen leggen tussen werelden die elkaar normaal gesproken
niet zomaar raken: heel inspirerend!”
Het is precies die gedachte van ruangrupa, namelijk open aan de slag
gaan met wat gegeven en aanwezig is: de in Kweekland in vruchtbare
aarde landde. Onderzoeken, uitwisselen, ontwikkelen, scheppen. Of
meer in groentermen: monsteren, bewerken, zaaien, wieden, oogsten.
Zonder dogma’s of andere constructen die het eigene van individuen
en collectieven dwarsbomen en initiatieven en verkenningen in de
kiem smoren. Op één puntje <uitzondering> na wellicht. Die vermaledijde supermarkten met hun prefab eten en hun assortiment met een
duizelingwekkende footprint. Voorlopig een niet te missen gegeven.
En alom aanwezig.
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OVER ZICHTBAARHEID
door Ellen Boersma

Hoe zichtbaar moet een energie binnen de kunst zijn
en hoe anders mag het zijn om nog herkend te worden.
Kunstenaars in Arnhem hebben een mooie en duidelijke behoefte
aan de zichtbare energie van kunst. Eens in de zoveel jaren is er het
grote Sonsbeek-gebeuren. Daar wordt naartoe geleefd, en buiten vele
anderen laaft ook het kunstenaars-circuit zich aan de intensiteit, de
localiteit van het gebeuren. Er is een sterke behoefte hiertoe. En alles
mag, het maakt niet uit hoe gek, lelijk of stom het is. Als het er maar
is. Onzichtbaarheid of vagelijke manifestatie is echter een lastige.
Kunstenaars willen graag hoger getild worden, en geconfronteerd.
“Tja. Daar vraag je me wat. Voor zo’n samenwerking ben ik inderdaad
slecht te porren. Tenzij we samen een doorbraakgedachte zouden
presenteren. In de één of andere vorm. Ik hoop het tipping point in
mijn leven nog mee te maken. Maar tot die tijd zeg ik: geef je geld
niet uit in de supermarkt. Je spekt alleen maar aandeelhouders en al
het geld vloeit naar het buitenland. Koop je voedsel lokaal en steun
onze eigen economie. Denk één stap verder en koop biologische
producten. Daarmee kies je voor biologische landbouw en voor een
betere wereld.”
Dat klinkt als een onwrikbaar ideaal. Toch maar eens een boom opzetten in een rurutuin?
Stadstuin Kweekland
Dalweg 80
6821 JP Arnhem
De tuin en de winkel zijn open van dinsdag tot en met zaterdag van 10
tot 17 uur.

Ook ik had last van het onzichtbare, niet-manifesterende. Tot ik een
paar ogenschijnlijk kleine dingen waarnam, hoorde, meemaakte.
In ruru huis kan iedereen met voorstellen komen. Zo zag ik op het
programma van ruru huis-buitendienst een stadswandeling met Egbert,
voormalig werknemer bij een energie-bedrijf. Ik besloot mee te lopen.
In groep liepen we over de energielijnen van Arnhem-centrum, waar
hij enthousiast over vertelde.

Inhoudelijk heel leuk. De onooglijke kasten die her
en der op straat staan, de dichte deuren met bliksemschichten hebben nu betekenis.
Het gezelschap zelf; mensen van verschillende soorten en leeftijden,
hoofdzakelijk Arnhemmers, en ruangrupezen. Een labyrintige handvol
mensen uit de samenleving. Niet horizontaal of verticaal, zoals dat
vaak het geval is.
De diversiteit van de groep, enthousiasme en parate kennis en gevoeligheden van allerlei aard, naar aanleiding van Egbert’s verhaal werd er veel
gedeeld en besproken. Ook intellectueel voelde ik me aangesproken.
Dit is leven zoals het kan zijn. Je hoeft er geen boek of krant voor te
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lezen, niet je FB of andere blogs te volgen. Hier en nu, levende mensen die zich intensief bezighouden met één of ander, ze lopen gewoon
rond in Arnhem. Het hoeft maar aangeboord te worden. Normaal te
worden. Het leven van binnen-uit verdubbelen, verkwadratiseren.
Leven in-zich. En het leven blijkt vol en rijk .
Mensen die in het gaande leven al snel buiten die boot vallen, omdat
ze ‘er niet bij horen en dat ook nooit gaan doen’. Juist de labyrintige
samenstelling van de groep maakt dat zo. Geen doelgroep. Dit houdt
in kwalitatief samen-leven.
*Een mij bekende galeriehoudster uit Arnhem was bij de presentatie-avond
van ruangrupa en had gedacht wel mee te doen op haar manier. Ze vond en
voelde echter geen aansluiting en was teleurgesteld en haakte af. Op een
gegeven ogenblik kwamen er twee mensen in haar galerie, een medewerker van

ruru huis en een dakloze man. Uitgebreid bekeken de twee het werk in de
galerie. Ontroerd was ze ervan. Deze man, zei ze, zou normaal gesproken
nooit in mijn galerie gekomen zijn. Prachtig! Als dit het is, wat ruru huis
inhoudt, dan ben ik vóór!

De doelstelling van ruangrupa was de stad Arnhem als geheel te
betrekken. In kleine schaal is daar wel wat van gebeurd. Ruangrupa
en reinaart vanhoe’s ruru-huis lieten een heel ander soort speelveld als
mogelijkheid. Er ontstaat een heel andere grillige sociale structuur.
Iedereen die maar wilt kan aanhaken, inhaken, iets op touw zetten.
Lezingen, wandelingen, rondleidingen.
Wat heeft het met kunst te maken. Het heeft zeker met kunst van
vandaag de dag te maken. Het loslaten van de contouren daarvan.
Ruru-huis is geen powerbuster. Het is
zacht. Hoe zacht mag iets zijn?
En moet het bestaansrecht bewezen worden? Het probleem van
bestaansrecht is dat criticasters het nieuwe speelveld beoordelen vanaf
het oude speelveld, op grond van de hun bekende maar totaal andere
belangen en hierarchiën. Een nieuw of radicaal ander speelveld wordt
gewoonweg niet herkend.
Het is in westerse werelden belangrijk om ook op sociaal vlak
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tijds-economisch en identiteit-bevestigend te leven. Ik word door mijn
vrienden, en hoe ik over mijzelf denk.
Kunnen we het aan tijd te besteden aan mensen buiten ons eigen
systeem. Vult, voedt, verdiept dat wel. Wordt het gezien? Of ervaren
we dat uiteindelijk als tijdsverlies.
Hoe zelfstandig zijn we?
Hoe hecht moet de cohesie zijn tussen de mensen die je kent om zelf
iemand te zijn.
Wat is je sociale identiteit als je het
opgeeft je tot een bepaalde groep te
verhouden, van gelijkgestemden, vrienden,
familie. Wat is de context, waar ben je
dan?
Geeft je gesprekspartner op straat je het
juiste podium? Is het zinvol iemand te
spreken die in een ander spectrum leeft?
Leidt dat wel ergens toe?
Kunnen we het aan in de breedte te leven.
Het zou heel normaal kunnen worden om kruislings door alle lagen
der soorten mensen contact te hebben. Zo kan het leven hier in z’n
veelheid plaatsvinden. Lokaal. Dat is geen tijdsverspilling, als we er
met z’n allen in geloven.

VOL, EN HIER.
Het veld zoals ruru-huis het ons liet meemaken, werkt alleen als we er
met z’n allen in geloven. De mythe die we hebben van ons eigen individuele leven en de gedroomde perspectieven daarvan in te wisselen
voor een andere.
In je eentje leidt dat tot alleen-heid. Voor een dergelijk brede verbondenheid hebben we elkaar nodig.
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Elke stad en dorp zou een ruru-achtig huis moeten hebben. Om onszelf,
hoe we samenleven, in homeopathische doses de mogelijkheid te
geven daar anders over te gaan denk-voelen. En dat kan alleen maar
zacht en van binnen uit ontstaan.
De angst voor een downgrade voor de droom van jezelf vs upgrade
voor samen-leving. Die wordt daar beter van. En jij wederom dus
ook. Als je ego’s ambitie los durft te laten. In de breedte leven, ipv
naar louter voren bewegend. Je hersencellen zullen op meer vlakken
worden aangesproken. En dat is heerlijk.

I LOVE LIFE.
door Mariël Smit

The sun shines for me all the time:
Good things happen.
Nice people surround me.
My mom recently told me that she’s proud of me, once
again.
My sister got married with a man that treats her right.
I’m creating things, people like them.
I’m succesful in my work as a waitress.
My friends tell me sweet things.
To top it off: I’m in love.
Sounds like there is a problem.
What is to come of all this well-being? Nausea. An overload of sweet
things with sugar coatings causes nausea.
Talking about sweet. Back in my teenage days I loved romantic
movies with happy endings. As I grew older, I learned to appreciate
misery. Seeing that stories like Titanic, the Notebook and P.S. I love
you only unfold through the presence of obstacles - which are often
not to be overcome - I realized that life is full of hassle. People die,
lovers miss each other, unfortunate ones get dementia, and so on.
Life is fundamentally frustrating as much as it is beautiful. There’s
always this duality. It’s one of the basic rules of nature that have long
been hyperbolized throughout cultures.
Day and night,
heaven and hell,
light and
darkness,
good and evil.
My life has reached a point where there’s a serious lack of dialectic.
Happiness is performing a monologue! Where’s the counterweight?
Where’s my night? My hell? My darkness? My evil?
We don’t know WHY darkness seems to be essential at any level
in the world (micro, mezzo, macro; personal, local, national, global,
universal). We can only ASSUME. We could also profess scientific
research, but…
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A possible reason for the importance of darkness (umbrella term
for misfortune, hassle, obstacles, pain, etc.): it brings contrast. “If it
weren’t for darkness, we wouldn’t see the stars.” A love story becomes
extra sensational if you bring some hassle. It’s all about comparising,
what you see.
All this comes to mind when I think of Sonsbeek16. Sugar coated
sweets, romantic movies, excessive happiness. Nothing but good
things. The pavilions in the park make me smile. When I see pictures
on social media with the hashtag #sonsbeek16, I see that they make
a lot of people smile. The park is an environment where people spent
their time happily with family and friends - barbecuing, resting,
walking, getting married. Meanwhile they gaze at dazzling constructions that bring astonishment and admiration. In the centre of Arnhem
large murals fill their hearts with colour. If they want, they can take
part in a collective sky-watching event together with Rob Sweere, a
pingpong tournement (where, of course, partaking overrules winning)
on the cheerful tables of Louie Cordero or join in on baking in the
Bakehouse by Alphons ter Avest.
Ruangrupa seems to pass with flying colours when it comes to
bringing transACTION to Arnhem. I have to admit I’m glad to see
this, considering my earlier concerns on this topic. During the year
preceding the exhibition (which is preferably called a manifestation,
if I remember ruangrupa’s words correctly) I had a hard time having
faith in a good outcome of ruangrupa’s plans, as I didn’t see much
of it taking place beforehand, which was their original goal. But as
the deadline came closer, their efforts quickly became more visible.
Initiatives popped out of the ground one after the other.
The only thing I find to criticize now, is the lack of darkness in
Sonsbeek16. I see little struggle, hassle, friction, conflict; contrast.
In my eyes, ruangrupa shows us a romanticized view on the world
which is not realistic, nor exciting. If I’d painted a mural it would
contain weapons, dicks or black people. But that’s just me. I don’t
like to be happy.
Call it a matter of choice. I understand ruangrupa deliberately
chooses to create alternative values instead of critizing the actual. I
think this is a wonderful starting point that I love to work from also.
What you could question though, is how to achieve it best. What is
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valueable transaction? Do you accomplish it through sharing stories,
being together and partaking, or could it also be about disagreement,
discussion and competition? Why not play hard to hard when it
comes to pingpong? By oppposing people, artworks and thoughts,
true conversation is created. It leads to evalutation, reflection and
learning. A conflictual transaction can often offer more productive
results than mere participating, don’t you think? I think so!
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RURU HUIS
MOLENPLAATS
door Jeroen Voskuilen
Op 23 juni 2016 is het ruru huis ingetrokken in de achterruimte van
de Molenschuur. In aanloop van de tentoonstelling was dit ruru huis
gevestigd in de Looijerstraat. Daar ben ik zelf nooit geweest behalve
bij de opening en heb dus niet mogen proeven van de sfeer en niet
meegedaan aan activiteiten.
Misschien ben ik daar wel niet geweest omdat het ruru huis de plek
was waar Ruangrupa de arnhemmer wilden ontmoeten en ik ben geen
Arnhemmer maar een vertegenwoordiger van een organisatie.
Een totale make-over van de achterruimte vond vanaf dat moment
plaats. Een groot wit podium werd midden in de ruimte opgebouwd.
Bankstel, televisie, koelkast, en alle benodigdheden waren aanwezig
om iets te organiseren.
Het ruru huis zou de ontmoetings- en inspiratieplek worden voor
allerlei mensen die behoefte hebben iets te doen dat geïnspireerd
door of herleid van de Sonsbeek beeldententoonstelling 2016
TRANSACTION.
Een plek waar ieder die daar behoefte aan heeft en iets wil delen met
anderen hier zou kunnen organiseren. Precies volgens de werkwijze
en gedachtengang van kunstenaarscollectief Ruangrupa.
Voor mij was volstrekt onduidelijk wat er zich ging afspelen in het
ruru huis. Aanspreekpersoon was reinaart vanhoe. reinaart was meer de
modurator. Hij legt zijn oor te luister bij diegenen die wat willen, hij
inspireert, geeft vertrouwen is nieuwsgierig en wil dingen uit proberen
om iets in beweging te krijgen.
Er is niet zo heel veel gebeurd in het ruru huis in Molenplaats.
Er was wel een opening, een aantal avondbijeenkomsten, een
RURUweekend. Een bijeenkomst waarin met allerlei elektronische
apparatuur geluiden werden gemaakt. Het ruru huis weekend met
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allerlei activiteiten.
Het ruru huis werd met name dankbaar gebruikt als verzamelplek
van de vrijwilligers die het publiek informatie geven bij de beelden
in het park. Ochtends voor de instructies en tegen 17.00u voor even
napraten en ervaringen delen.
Ook was er een bijeenkomst met betrokken van het ruru huis die
nadachten over de toekomst van het ruru huis in Arnhem ook na de
Beeldententoonstelling. Een lijvig verslag heb ik daarvan mogen
ontvangen. Met daarin talloze ideeën en opties over een mogelijke
voortgang maar niet heel erg concreet.
Ik denk dat met het verhuizien van het ruru huis naar Molenplaats de
functie en de optimaliteit van het ruru huis geen goed heeft gedaan.
Het ruru huis werd onderdeel van een instituut dat beperkingen met
zich meeneemt die de vrijheid van handelen van het ruru huis geen
goed heeft gedaan.
Ik heb mij niet echt verdiept in de filosofie van het ruru huis maar
heb wel ervaren dat het ruru huis de ontmoetingsplek zou moeten zijn
voor iedere Arnhemmer. Een plek waar je niet wordt beoordeeld op
je uiterlijk, gedrag, of wie je bent maar wat je doet zeer gewaardeerd
wordt. Het vereist echter wel dat je volledig jezelf bent en blijft.
Initiatief neemt als je daar zin in hebt. Niets moet en alles mag.
Met als doel een zeer divers netwerk van mensen creëren die elkaar
respecteren om wie ze zijn en wat ze doen en hier geen status aan
ontlenen maar daardoor vooral gelukkigere mensen zijn.
Tegelijkertijd denk ik dat dat ook de moeilijkheid is van de filosofie.
Het verwachtingspatroon is heel erg laag. Er wordt niet gemeten er is
geen standaard (behalve dan dat je jezelf bent).
In onze huidige prestatiemaatschappij is dat een contradictie
intermino.
Maar ik vindt het de moeite van het proberen waard om het voor
Groen Arnhem te proberen een dergelijke plek in te richten en te laten
gebruiken door mensen die het groen in Arnhem omarmen en daar
iets mee willen doen.
Een plek waar informatie kan worden gegeven, bijeenkomsten plaats vinden, tentoonstellingen georganiseerd, workshops,
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kinderactiviteiten, plek voor educatie, waar inspirerende ideeën een
plek krijgen, een plek voor confrontatie, waar stagiares kunnen werken
en inspiratie op doen, met een groene bieb, en heel veel koffie en thee.
Er moet nog wel een passende naam voor verzonnen worden.
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DE TAFEL VAN HET
RURU HUIS IN DE
HUISKAMER VAN
HAARLEM, ZOMER 2016
door Hans Bossmann
1.Waarom is de tafel uit het ruru huis in
De Huiskamer van Haarlem gekomen?
Op mijn uitnodiging aan kunstenaar reinaart vanhoe om deel te
nemen aan De Huiskamer van Haarlem, bood hij aan een tafel uit het
ruru huis in te zetten.
Het is een actie die naar zijn idee meerdere doelen dient:
- de ruru huis-methode in contact brengen met vergelijkbare activiteiten in Nederland.
- een grappige actie, een niet direct zinvolle activiteit die vooral
vragen oproept. Waarom een tafel? Zijn er geen tafels te vinden in
Haarlem? Wat maakt deze tafel bijzonder of grappig dan? Is het een
relativering van de “belangrijkheids-status” van beeldende kunst?
Of is het juist heel belangrijk maar weten we nog niet waarom?
- In gesprek zijn, uitwisselen van ervaringen, een balletje laten rollen
en zien of dat het ergens toe leidt.
2.De Huiskamer van Haarlem, de tijdelijke
woning van Hans Bossmann
In De Huiskamer van Haarlem bracht Hans Bossmann beeldende kunst, design en entertainment samen in een privéruimte die
openbaar toegankelijk was. Het is een geslaagde mix van museum,
art space, winkel, café, restaurant, podium, buurthuis, woning en
cultureel centrum geworden. Hans Bossmann woonde vijf weken in
de tentoonstellingsruimte: hij at, werkte en sliep er. Het was een echt
huis met een voortuin, een keuken, een bed, een werkkamer en enkele
comfortabele zithoeken. Bezoekers die door zijn voortuin op de Grote
Markt binnen kwamen werden hartelijk en persoonlijk ontvangen
zoals men vrienden in thuis ontvangt.
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Veel bezoekers wisten niet te bepalen in wat voor omgeving ze
waren gekomen. Dat was aan gezichtsuitdrukkingen (verwondering,
verbazing), houding (weifelend rondkijken) en de gestelde vragen te
merken. De meest gestelde vraag was: “Wat is dit?” gevolgd door:
“Waar ben ik hier?”. Hardop vroegen bezoekers zich af of het een
winkel, café, restaurant, museum, muziekpodium, cultuurcentrum,
buurthuis of privé woning betrof. Bezoekers wisten niet goed volgens
welke code men zich hoorde te gedragen (winkelen, drinken, eten,
rondlopen en kijken, tijd nemen om te luisteren, hangen, lezen of zelf
een activiteit naar keuze voorstellen / uitvoeren). Het direct zichtbare
resultaat in het gedrag van bezoekers was een grote mate van ontspanning en open-minded houding tijdens het verblijf. Een andere vraag
die regelmatig werd gesteld is: “Is dit nu kunst of niet?”
Het gangbare referentiekader van een kunsttentoonstelling ontbrak.
Zij moesten dat zelf — al vragend — construeren om te onderzoeken
waar ze mee te maken hadden. Of niet en opgaan in het geheel.
In de De Huiskamer van Haarlem waren design en kunstwerken van
25 kunstenaars letterlijk in werking. Kasten, tafels, stoelen (o.a. studio
Bey Makkink, studio Floris Hovers) werden gebruikt; keramiek
(Annabelle Rebière) werd gebruikt als servies en sieraden (Sylvia
Blickman) werden door de vrijwilligers en Hans Bossmann gedragen
i.p.v. uitgestald. Er hebben meer dan 130 optredens en workshops
plaatsgevonden zodat er altijd iets gebeurde. De kunstwerken waren
op ‘natuurlijke wijze’ geïntegreerd in het interieur en werden daardoor
letterlijk en figuurlijk zeer toegankelijk / aanraakbaar.
De Huiskamer van Haarlem vond plaats van 10 juli tot 15 augustus
2016 in tentoonstellingsruimte De Vishal aan de Grote Markt in
Haarlem. Het is bedacht en georganiseerd door Hans Bossmann /
Nieuwsgierig?
3.Het ruru huis en De Huiskamer van
Haarlem
Het ruru huis is de verbindende schakel tussen een selectief highbrow
kunstevent en de alledaagse wereld van (buurt)bewoners uit Arnhem.
De Huiskamer van Haarlem creëert cross-overs tussen beeldende
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kunst, design, entertainment en cultureel-maatschappelijke activiteiten. Beiden zijn een tijdelijke locatie die door een coördinator (reinaart
vanhoe) en een bewoner (Hans Bossmann) worden gerund. Beide
projecten zijn niet alleen te zien als statement over de toegankelijkheid
van beeldende kunst en inbedding ervan in de bestaande sociaalculturele en maatschappelijke context. Ze faciliteren ook daadwerkelijk
toegang en inbedding. Het resultaat zijn situaties doordrongen van
de mentaliteit van ‘open ruimte, open geest en open hart’. Het is deze
mentaliteit die zorgt voor zinvolle ontmoetingen, inzichten en nieuwe
vriendschappen. Betrokkenheid en deelname zijn concrete sleutels
voor een goed begrip van beide projecten.
4.De tafel van het ruru huis
De tafel is speciaal voor het ruru huis uitgekozen. Het is een nette
tafel die niet echt een specifieke identiteit heeft. Het is geen biertafel,
het geeft geen vintage uitstraling, geen design- of kantoorgevoel. Het
hangt een beetje tussen alles en het is een klaptafel. Er stonden vier
van deze tafels aaneengesloten in het ruru huis. Omringd met stoelen,
bezaaid met lege koffiekopjes en een thermoskan, suiker, melk en
theezakjes. De tafel diende als vergader- of werkplek maar was ook
een plaats voor ontmoetingen: het kloppend hart van het ruru huis.
5.De tafel van ruru huis in De Huiskamer
van Haarlem
De tafel stond onopvallend in een ‘werkkamer’ van de De Huiskamer
van Haarlem. De tafel diende daar als verzamelplaats voor materiaal en
resultaten van creatieve workshops en de kleurplatenwedstrijd van Eef
Veldkamp. De tafel is ook gebruikt als werktafel. Een klein werk van
Günther Förg hing er boven en bracht op onopvallende wijze de context van de internationale kunstwereld in. Onder de tafel lagen twee
unpainted paintings van Hans Bossmann: dekens die gebruikt werden
om verfspatten op te vangen tijdens workshops en werksessies.
De tafel uit het ruru huis liet meerdere lagen van het kunstenaarschap actief aanwezig zijn: het materiaal, de tekening / schets (het
werkproces), het kunstwerk, het atelier en de tentoonstelling. En het
werken als zodanig.
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voor transgressie’, 2016.

edition’, 2000. Eef Veldkamp, ‘Kleurplaatwedstrijd –Vakbond

2. Verzamelplaats materiaal. Günther Förg, Untitled

2000. Hans Bossmann, ‘unpainted paintings’, 2010-2016.

7.Conclusie
De tafel van het ruru huis stelde vooral vragen: wat is de relevantie van
de kunstenaar, het kunstwerk en de tentoonstelling voor de wereld?
De bijdrage van de kunstenaar in deze wereld kan niet meer volstaan
met alleen een autonoom kunstwerk dat in de spotlights staat. Door
de kunstenaar fysiek in te bedden in de dagelijkse omgeving kunnen
voorwerpen letterlijk van betekenis worden voorzien, zonder direct
een relict te worden.

1. Verzamelplaats materiaal. Günther Förg, ‘Untitled edition’,

6.Lezing van Eef Veldkamp in De Huiskamer
van Haarlem over zijn ervaringen in het
ruru huis
Kunstenaar uit Arnhem, Eef Veldkamp, participeerde in het ruru huis.
Hij heeft er zelf projecten geïnitieerd en het werken daar is een
eye-opener voor hem gebleken. Zijn lezing ging “…over kunst die
geen kunst wilde zijn en transcontinentale mentaliteiten die in
Arnhem met elkaar in conclaaf gingen. De curatoren en hun intenties
zetten een beweging in gang die een depolariserende werking had
op Arnhem, haar bewoners en de kunsten als discours. En daar had
niet iedereen het even makkelijk mee. Desondanks heeft Arnhem een
stukje Indonesië geadopteerd en is de culturele elite met wat duwen
en trekken van haar voetstuk gestapt: er zijn vriendschappen ontstaan.
Het sterke aan het ruru huis was dat alle mensen die er kritisch op waren, er uiteindelijk zelf onderdeel van uitmaakte. Het ruru huis daagde
daarom voornamelijk uit tot het durven denken buiten bestaande
dogma’s. En dan spreek ik vooral over het allerkleinste niveau: hoe we
omgaan met elkaar…”

USERSHIP AND THE
MUTABLE MOBILE
Mariëlle Verdijk
Inclusive objects in the ruru huis

“That boy is your company. And if he
wants to eat up that tablecloth, you let
him, you hear?” -Harper Lee, To Kill a Mockingbird

In the spring of 2016 I conducted a research in the
ruru huis for my MA degree Arts, Culture and Society
at the Erasmus University Rotterdam. My aim was
to explore the role of objects and materials in an art
practice that is not specifically centered around the
production of ‘autonomous’ art objects. The ruru huis
in Arnhem proved to be a very interesting case study.
Instead of being an exhibition space involving art
objects and spectators, it proved to be a ‘user-space’. It
did not centre around programmed events, but instead
its doors were open for everybody three to four days a
week.

3. Knip & Kunst workshop Claire Duval. Günther Förg, Untitled edition’,
2000. Eef Veldkamp, ‘Kleurplaatwedstrijd –Vakbond voor transgressie’, 2016.
Willemijn Faber, ‘What if…(Buddha was a Girl)’, 2001.
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The goal of ruru huis was to create a living room accessible for everybody and to facilitate the emergence of networks between all possible
stakeholders, be it neighbours, artists, students or local entrepreneurs.
There was no fixed or preconceived idea what these networks were
or how they could be meaningful for either the expo SONSBEEK ’16:
transACTION or the participants. Through instant (improvised) programming in the space, the organisers presumed that content would
be generated in a horizontal way. They chose to provide an ‘empty’
space as explicit strategy, so that issues or topics that concern people
in the direct neighbourhood could materialise into projects or programs. Of course, this did not mean that the space was empty like a
white cube. On the contrary, it was full of objects that all played their
part in establishing the ruru huis as a meeting place. These – often
inconspicuous – objects were the main actors in my research.
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Keywords: Objects - Usership – Hospitality – Ambiguity – Mutability
– Mobility – Inclusiveness
The Jakarta-based artist collective ruangrupa is strongly rooted in
Indonesian culture where community, collectivity and friendship are
central concepts. Since its foundation in 2000, they use the context of
social gatherings to increase sharing information and create another
meaning of social and economic transaction. They combine an artistic
practice with communal understandings of culture, society, politics
and everyday life 1.
The ruru huis is a good example of a curatorial/art practice that not
only allows people to participate, but actually encourages them to be
(prod)users 2. The space serves as a meeting point for anyone who
wants to initiate or engage in activities that are topical and relevant for
– in this case - the citizens/users of Arnhem. This approach arguably
positions them in the field of a social art practice, an umbrella term
that explicitly evolves around audience participation and collaboration.
Instead of producing art objects, they produce relationships between
different social actors. Some discussions on the definition of this practice can be found with Claire Bishop, Grant Kester and Maria Lind 3
(the latter being one of the shortlisted curators of SONSBEEK ’16).
In a social art practice, the production of relationships has become as
important as the production of an autonomous art object. Does that
mean it is an immaterial practice? On the contrary. As a scenographer
I have always been intrigued by the material and spatial consequences
this shift entails. That is why I was curious to explore what possible
other objects are taking the place of the autonomous art object in the
process of meaning making.

“I found that in the ruru huis non-art objects and materials constitute the interface through which communication and artistic interaction is performed.”
Objects can facilitate, instigate, inspire or obstruct dialogue. Thus,
when dialogue is a core activity, it makes sense to investigate objects
as one of the actors in that dialogue. By analysing how objects are
used and perceived, I tried to find out when and how they become
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actants in an art practice that does not centre around autonomous
artworks. I found that in the ruru huis non-art objects and materials
constitute the interface through which communication and artistic interaction is performed. As opposed to the exclusive immutability of an
autonomous art object, their mutable qualities made them important
hosts in the constitution of an inclusive space. Before showing you
how I arrived at this inclusive conclusion, I first need to explain a few
concepts that lie at the base of my research, namely usership and the
mutable mobility of an object.
Collaborative practices: from
participation to (prod)usership
Art theorist Stephen Wright argues that recently people have started
to approach art in a different way than the classic position of spectator or even participant. Because of the opportunities created by the
user generated content of the 2.0 culture many have become users.
Usership, as Wright describes in his essay “Toward a Lexicon of
Usership” 4, is neither revolutionary or submissive, but rather practical, direct and self-regulating. To illustrate the dynamics of usership, he refers to Wittgenstein’s user-based theory of meaning from
Philosophical Investigations:
Wittgenstein argues that in language, all the meaning that there is,
and all the stability, is determined by the users of that language, and
by nothing else. […] It changes, but no one user can effect change; we
are, at best, co-authors in the language game of usership (p. 67).
Concepts such as usership, mediation and co-production are very
much related to how the ruru huis functions: as a place to be used
by people of Arnhem on their own terms. The concept of usership – allowing for production without having preconceived ideas
about possible outcomes – seems strongly connected to the notion of
nongkrong. In this very Indonesian tradition people sit together in a
social setting and chit-chat about topics that naturally emerge. They
exchange stories in an informal way, and conversely build a network
of shared meanings and mutual understanding. Because nobody has
a stronger voice in steering the conversations in a certain direction,
pressing topics or focus points that concern all emerge naturally from
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the conversations. These can then become real projects, or, if nobody
jumps into action, they either remain latent possibilities for future action. This is an ongoing process.
In a similar way the ruru huis is constructed around the idea of facilitating collective action and usership by making the space inclusive.
In my view this aim for inclusion is very much related to the notion of
hospitality: you receive people in your house (huis). And if hospitality
is mainly established, mediated and experienced by means of material
objects 5, how can this materiality support and constitute usership?
Inclusive objects: the mutable mobile
For a long time, the human component has been the main focus of
sociologists in examining the production of art. Therefore, the sociology of art has been mainly occupied by studying how an artwork is
constituted through social interaction. Many scholars point towards
the theory of belief as central to this approach 6. In this theory of
belief, which has been kept in place by theorists like Durkheim and
Bourdieu, our values and feelings – even the most seemingly intimate
like aesthetic taste and emotions – are assumed to be produced by
institutions and collective mechanisms.
In the last decades however there has been an increasing interest
within the social sciences for the importance of artefacts and material schemes. Many socio-material researchers question how material
forces affect everyday life and explore how and when nonhumans
(objects, materials) function as agents or social actors 7. An important
influence in this socio-material turn are the ideas behind the ActorNetwork Theory (or: ANT). According to Bruno Latour, one of the
proponents of this approach, it should not be perceived or applied as
a theory, but rather as a tool to understand so-called ‘associations’ or
‘network configurations’ between human and non-human actors 8.
Indeed, the key element of actor-network theory is the ‘actor’. This
actor can be an individual or group, but also an animal, object, (i.e.,
tools, shoes, furniture), text, symbol or even a mental concept (a
feeling, memory, dream). In other words, an actor can be anything as
long as it is recognised as influencing the action.
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“Everybody knows the attraction of a microphone
that is ‘on’, standing in a space. It almost summons
you to act, to say something, to hear your own voice
amplified.”
This does not mean that material actors are always the instigators of
the action, but they might indeed “… authorise, allow, afford, encourage, permit, suggest, influence, block, render possible, forbid, and so
on” 9. Everybody knows the attraction of a microphone that is ‘on’,
standing in a space. It almost summons you to act, to say something,
to hear your own voice amplified. So although many sociologists such
as Durkheim argue that ‘things’ have no motivating power, Latour
disagrees. He argues that it is impossible to understand a network
of collective interactions (collective as in all different types of actors
working together) when you leave out some of the entities because
they are non-human. If we want to understand social ties, we have
to acknowledge the fact that the continuity of these ties almost never
involves only human-to-human associations, and neither object-object
connections, but that the action oscillates between both human and
non-human actors and together they create a sustainable network over
space and time.
Latour argues that if our ‘social’ world would consist solely of local, human interactions it would probably stay very ephemeral and
chaotic, and we would not have the ability to create more durable
relationships between groups or individuals. To illustrate this, he compares our social interactions to that of a very closely related species:
the baboon. The research done by Shirley Strum in the 1970s is one of
Latour’s sources of inspiration for ANT. In this research Strum shows
how baboons construct their social life and reveals the incredible effort
it takes to maintain an ever crumbling social structure without the
use of objects. Precisely because they have ‘no thing’, they have to be
‘nice’ to each other as a social strategy: social skill and social reciprocity such as grooming appears vital to barter or leverage over other
baboons. This fact makes the next step to understanding the role of
objects more intelligible: objects and materials (things) 10 are important actors in sustaining and making durable the structures that make
up our society: this is the ‘network’ in ‘actor-network’.
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In the creation of this network, the immutable mobile is an important
concept. Actors (both human and non-human) can move between
places while remaining the same in their material form. This immutability allows for relations to be performed in the same way in a
variety of different locations. For instance, a table has a clear function
that almost everybody knows and understands: it is an object to sit at
or place things on. On the other hand, the table can allow for small
adjustments. For instance, when it has been used for a long time it can
be painted or the legs can be replaced. Despite these small changes it
keeps its identity as a table. At the same time, it is mobile because it
can travel from a factory to a shop to a home. It stays a table in all these
different localities also. Therefore, a table is an immutable mobile.
Annemarie Mol and John Law explain there are two spatial systems
required for an immutable mobile to exist: ‘[it] achieves its character
by virtue of participation in two spaces: it participates in both network
and Euclidean space” 11. Euclidian (or Cartesian) space is the threedimensional space that is defined by coordinates and made visible by
for instance maps and GPS. It is the space we cover with our body
when we cross the street. The network space on the other hand is
different and is not situated in physical space or time, but made of a
specific web of relations and concepts. For instance, the sculpture by
Louis Cordero in SONSBEEK ’16 holds it identity as an artwork by
an invisible network of art historical facts, curators, art critics, discourse, nationality, museums, paint and plastic. It is immutable as an
artwork, because it is simultaneously held together both in a material
way and through this web of relations.
Law and Mol further explore this concept by introducing the variation
of the mutable mobile. And this is where it becomes interesting for the
ruru huis. They argue that an object is mutable, when it is changeable
and can be altered over time. This mutable property makes it a ‘fluid’
object 12, an object without clear boundaries and therefore have the
ability to simultaneously act in different networks. For example, in an
empirical research done by De Laet and Mol in 2000, the Zimbabwe
Bushpump is the lead actor in performing this fluidity 13. They argue
that the Pump is not only a mechanical object, but it is also a hydraulic system, an instrument installed by a community, a health agent and
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a nation-building device. It has all of these identities, and each comes
with its own set of boundaries. Therefore, its success is not a binary
matter. For instance: the Bushpump can be successful in providing
water, but not in proving health (because the well is infected). Or it
can give water to individuals, but fails to be an actor in connecting
larger communities. In other words, the success or failure depends
on valuation in different realms (political, ethical and aesthetic). The
fluidity of the Bushpump has many similarities to an object from the
practice of ruangrupa and can serve as another good example of a
mutable mobile: The Gerobak Bioskop.
In 2015 ruangrupa initiated an open air cinema project in which they
donated a mobile cinema cart to several communities in remote areas
in Indonesia. This ‘Gerobak Bioskop’ provided the technical means
and content to screen alternative media on critical issues. Furthermore,
it encouraged and assisted villagers to produce their own video’s
related to local issues and screen them in a town gathering.
The screening device is collaboratively made by artists, designers and
IT technicians in such a way that the community itself can finish the
design according to their own local aesthetics. The Gerobak’s will be
donated to the community and regularly monitored to ensure regular
screenings. A workshop is included so that the community can produce their own program 14.
The Gerobak Bioskop is a mobile, critical space to collectively watch
film or video in places that lack access to other than mainstream
information. ruangrupa did not use their own aesthetics to decorate
the Gerobak, but left it bare in such a way that the locals could paint
it themselves. I would argue that this makes the Gerobak – like the
Bushpump – a great example of a mutable mobile that is fluid and an
actor in multiple networks (political, ethical and aesthetic).
This specific Gerobak was geared towards cooking and screening
video’s, but it also held a library inside.
Mutable mobiles are not just part of an ‘event’, or facilitating a ‘nice’
gratuitous experience. They harbour a deep engagement that is aimed
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Bushpump – if mutation happens too quick, fluidity disappears and
the actor cannot be active in multiple networks. In that case the artist
or mutable mobile ceases to exist and the (social) art practice becomes
something else: politics, welfare, or - god forbid! – hobby.
Constructing inclusive usership: fluid
objects in the ruru huis

“It is better to live in a state of impermanence than in one of finality”.- Gaston
Bachelard, The Poetics of Space

A picture of a Gerobak initiated by students of the Willem de Kooning
Rotterdam for ruru huis.

at building collectively. The mutable mobile is not about entertainment or killing time, but it provokes engagement instead of being just
a subservient object. They are essential elements in a constructive
practice, but often they are not seen or accepted as such, because they
are indeed not ‘established’ immutable mobiles in an art network. It
seems that long as they are not acknowledged as important actors by
the so-called ‘authorised’ gatekeepers, their powers remain limited.
My point is here that the concept of fluidity can be used as a tool to
understand how objects and materials (and even people) can create inclusive usership. What if we allow ourselves to see objects and materials as mutable mobiles instead of making them immutable by putting
them in a museum or gallery? Here I am referring to the tendency to
exhibit the residues of a performance or action as installation, fixating
them in an art network instead of maintaining their fluidity.
Furthermore, it seems that exactly this fluidity is pursued by many
contemporary artists: to be able to move through different networks,
mutating from artist to gardener, social worker or scientist, while
keeping their position in the network as an artist. This is a delicate
balance, because – as De Laet and Mol argue in their example of the
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Now we have established that mutable mobiles have the ability to
act in more than one network, let’s go back to the objects in the
ruru huis. In my aim to understand the role of objects the ruru huis, I
started with examining their function. I made ‘families’ of the objects
according to purpose, or better: perceived purpose. The first family I
distinguished were the hospitable objects. They are the objects that
facilitate people’s presence in a space (a door, table, window or chair).
Usually the function of these objects is unambiguous and well-known.
The second family of objects facilitate or even instigate action. They
are the operative objects (a pen, paper, microphone or map). Often we
know how to use them, but sometimes skill or knowledge is required.
Finally, there are the evidential objects (a flyer, a drawing, or a video)
which narrate stories of (past) activities. In order to ‘read’ or use these
objects, people often need to be informed or initiated in some way.
Below I will discuss these three object families more in detail. I chose
to call them families because in discussing these three purposes it
is important to stress that materials and objects (can) have multiple
functions. What I want to argue here is that their agency lies in the
way their function is perceived and how this function can be negotiated in order to be perceived as mutable and thus more inclusive.
Understanding how objects and materials in the ruru huis were used,
gave insight into how they were perceived by its patrons. Some objects
have more intrinsic mutable qualities because of their material properties (clay is more malleable and more inclusive than marble), or their
fixed perceived purpose (a chair is to sit on, not to write on). Playing
with these presuppositions, the role of the artist lies in allowing the
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object mutability, and changing the network in which the object can
be an actor.
1. Facilitating presence: hospitable
objects (TABLE, WINDOW, VITRINE)
Some materials and objects can be seen as a necessity for collective
presence. Think about floors, walls, doors and windows: they enable
you to physically enter a space. Once inside, there are many other objects that allow you to stay a certain amount of time (tables and chairs,
heating, food and drinks, toilet paper, etcetera). When functioning
properly, they are rarely noticed as actors. This is probably the reason
why - although playing a major part in the construction of a social
space - these objects are seldom mentioned by art critics. Nobody
ever addresses the fact that the toilet was clean and there were ample
amounts of toilet paper available. Still, an uncomfortable chair, a dirty
toilet or the absence of coffee can influence the course of a gathering. For instance, artist Juul Sadée would not start her meetings with
the Moluccan community before she knew that everyone had helped
themselves to coffee or tea, and maybe a cookie: “When we all have
our biscuit and a cuppa, we can start” (“Als we allemaal ons natje en
droogje hebben, kunnen we beginnen.”).
Hospitable objects are what we might call ‘secret agents’. Because of
their often inconspicuous and mundane appearance. As long as these
objects function as expected, they create a stable basis for interaction
and consequently provide a platform for other materials and people to
be actors. Their agency only becomes clear through absence or malfunction. For example, if the foldable table does not unfold, it immediately
distracts from the purpose of the event (setting up a market) and creates
a temporary, new configuration: other people present in the room gather
around the table to try and get the table to unfold. Some people start
pulling the legs, others stand around looking at it, commenting from the
side, or ask questions related to the folding mechanism. Once the table
is in its ‘right’ position again, people leave the scene and the planned
activity takes it course: the former network is re-established.
Of course, these objects can have a very conspicuous design or style
that provokes issues of taste and belonging. Whether we feel at home
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in a space relates strongly to a person’s ‘environmental past’: “a past
consisting of places, spaces and their properties which have served
instrumentally in the satisfaction of the person’s biological, psychological, social and cultural needs” 15. Thus, in order to be as inclusive
as possible, the people of the ruru huis chose the tactic of trying not
adhere to any sort of style. reinaart explained:
“We chose deliberately four tables that we could fold easily, but also
don’t look like we bought them new. They are a kind of in-between.
We can fold them, but they are not like those beer benches. We
looked quite hard to find the right thing, that feels like: Oh, hm,
these are kind of nice tables, but not designed, not from Ikea –or
not made of shabby plastic. We searched for the right tone. If they
are office tables, it’s too cold, and if they are in a retro style, that’s a
specific style.”
Indeed, when examining more of the hospitable objects in the
ruru huis, most of them had this quite nonspecific appearance. Cups,
plates, chairs, cans, flowers, bottles - all had a rather indistinguishable,
plain quality which did not attract special attention. This aim for nondescriptiveness creates diffusion in the way the space is perceived and
interpreted. When asked about their opinion of the interior, the replies
of visitors and participants varied substantially, ranging from ‘messy’
to ‘vibrant’, and from ‘hermetic’ to ‘open’. Some found the space
inviting and hospitable, while others saw it as distant, anarchistic or
‘high-brow’. One visitor remarked that she still doesn’t know what the
ruru huis stands for or what they aim to do (“Ik begrijp nog steeds niet
waar ze op uit zijn”).
2. Inciting action: operative objects
(MICROPHONE, MAP, FLIPCHART 16)
The second family of objects and materials in the ruru huis are actively
used, transformed and sometimes used up. They are the operative
materials that make it possible for the artist/organiser/audience to
operationalise and materialise collective action, such as scissors, paper,
needles, thread and fabric. But also less ‘crafty’ and more ‘dialogic’
materials such as flip charts, pens and paper, microphones, projectors,
laptops and screens fall into this category.
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These operative materials are often perceived as the most ‘fluid’,
because they can physically transform and change their function in the
process. But when we also start seeing a table as equally fluid, more
possibilities emerge. What is important here is that it is not about the
fetish of making a table part of an art work, but to see it as simultaneously operative and hospitable. This means a major move in the
perception of objects as actors.
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area.

of ‘the crooked mast’ somewhere in the Klarendal

Another important operative object in the ruru huis are the maps of
Arnhem. ruangrupa often uses maps to provoke stories about a city.
They deliberately do not include street names, as a way to prompt
small spatial confusions. By making the maps incomplete, they
intervene with its normal agency. As a result, the maps invite people
to act, to write information on it, or to use the little stickers that ruangrupa made (carrying symbols of houses, animals, barbecue’s etcetera.) This way people ‘annotated’ themselves the locations in the city
where they spend time or where they live. Sometimes the absence of
street names created confusion and heated debates occurred about the
exact location of a certain venue or organization. Using incomplete
maps as a way to provoke stories has become one of ruangrupa’s wellknown strategies. It makes clear how an object such as a map is not
just used to illustrate narratives, but can be ‘prod-used’ collectively.
If a map is allowed to be unfinished, and instead have its information
accumulated over time, then its users become co-producers of information that is relevant to them, instead of being limited to consume
pre-fab information.

Part of the (unfinished) map. Egbert puts his model

For example, oftentimes there was a microphone standing in the
space. Connected to an ‘active’ speaker, it made the ruru huis a
dynamic space: a microphone that is ‘on’, is a very appealing object.
People gravitate towards it, even though they often don’t know what
they want to say. In other words: it makes you say things. Things that
five minutes before you did not think worthy of saying out loud - often just silly things – are suddenly voiced through the microphone. By
speaking into it, it seems that you ‘act’ out your reason for being there,
whether intentional or not 17.

3. Evidential objects (FLYERS/POSTERS;
VIDEO; EXPO’S, MEALS)
Finally, in the ruru huis you can find many objects that are tokens,
or signifiers of (past) collective action: flyers, posters, drawings, the
words on the window, stickers, notes, video’s, photographs and almost
every object or ‘souvenir’ in the vitrine. Most of these evidential
objects carry some kind of story connected to activities that took place
the ruru huis.

“In the spirit of hospitality, there is no real selection
process or validation happening in the collection of
these materials. Everything is regarded as worthy to
keep and welcome to occupy the space.”
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Still, they can be seen as pro-active in the sense that they invite you
look and interpret, be it on a more symbolic level. They are representatives and their role is to narrate stories to people who have not been
participating in the action: visitors looking for information or people
waiting for their appointment with the organising staff. Sometimes
these objects are made of operative materials. The way they are perceived determines to what extend they are still mutable. For example,
if artist Juul Sadée selects a clay pebble (made during the workshops
she organised) to ‘act’ in an art installation in a museum, it is made
immutable. But if one of the participants takes a pebble home to put
on her mantelpiece, it acts in multiple networks: as a craft object, as
souvenir, and as part of a social sculpture. Many objects in the vitrine
of the ruru huis embody this ambivalence: They are neither only souvenirs, or artworks, or a source of information. Although not everyone
can relate to them, they embody a certain action that can be activated
at any moment in different ways. In the spirit of hospitality, there is no
real selection process or validation happening in the collection of these
materials. Everything is regarded as worthy to keep and welcome to
occupy the space.

uncomfortableness – as in being constructively nudged to explore the edges of
one’s knowledge and worldview, experience
and habits – entails trying out practices
that reach toward the ethics we value,
even if we trip and fall a lot”.
- Cindy Milstein

Objects are active agents in transforming, informing and obscuring
collaborations. To connect people and create a dialogical environment
where participants are active users, mutable objects that allow for
continuous tinkering are important actors. Because of this mutability they can ‘flow’ between different networks. Their shapeshifting
capability is different from the autonomous art work that is immutable
and exclusive.

“Sitting like a good friend with the notknowingness of such experimentation means
recognizing that when we feel discomfort,
perhaps that’s a helpful indicator that
we’re comfortably on to something. Such

Therefore, the shift from immutable to the mutable object can challenge us to think different about the agency of all stakeholders in this
artistic process. Furthermore, I came to the very tentative conclusion
that ambiguous, incomplete properties are important and actually
provoke a certain ‘constructive discomfort’ that can be seen as one of
the preconditions for active usership. This way materials and objects
can act as important nodes in the construction of an inclusive network,
instead of creating an exclusive one. This does not mean we must
‘fetishize’ incompleteness or ambiguity, but use it cautiously and with
care. For instance, without editing the ruru huis in regards to what
objects stay or go, it is in danger to become diffuse, cluttered and illegible for visitors. Professional knowledge and sensitivity of the artist
does play an important role in this: by carefully employing, negotiating and combining different sorts of material, the artist can act as a
fluid person that allows objects to have agency and meaning in more
than one way. In other words: the agency of the mutable mobile can
be extensive, but has to be negotiated all the time. If it is done well,
the mutable mobile can function as a fluid in a network of associations – such as the maps or the Gerobak – and this network space is
then automatically extended beyond the art space. Moreover: when
we decide that an art object does not necessarily has to stay in the art
network space, we are actually changing the network itself.
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Incompleteness
While grappling with the data, it suddenly struck me that many objects
in the ruru huis (no matter their function) were labelled with adjectives
such as: unfinished, indistinct, empty, unclear, messy, amorphous,
unstructured, malleable, etc. So I started focusing on these properties
and tried to find out if and how these qualities maybe connected to the
concept of fluidity. Indeed, incompleteness allows for tinkering, for adjustment. Maybe this incompleteness is a very powerful characteristic,
instead of a negative one, and all the adjectives above should be revaluated and reassessed before we dismiss them as unwanted. Although
insignificance and incompleteness are sometimes uncomfortable, they
can also be key aspects of inclusiveness and enable usership.

Discussion and suggestions for future
research
There were many situations in this project that provided me with
interesting vista’s for further research. For instance, I found a possible
connection between the three material categories and the categories of
worth by Boltanski and Thevenot 18. It seems to me that the agency
of the facilitating materials strongly connects to domestic and civic
values: on the one hand they make you feel comfortable as a person
(domestic worth) while at the same time they connect people through
a standardised, recognisable, and stable performance (civic worth).
The operative materials on the other hand are more connected to
industrial worth (their functioning) and inspirational worth (they can
make you happy to work with it). Finally, the evidential products
seem related to market worth and fame as they have a more symbolic
agency that have the potential to gain exchange value. Still, to explore
this more in detail would require another extensive period of research.
One that I might endeavour in the future.
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Cas de Bruijn, Asep Topan, lokaal 9,
Mirjam Linschooten, Eric Janssen aka DJ
Tin Wish Tin
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Dutch Art Institute, Nick aikens, Christian
Nyampeta, Annette Kraus, Mohamad Sheref
Avan Omar , Chris den Dulk, Jammie
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Jager, Mathilde Sauzet, Melissa Tun Tun,
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pakhuis arnhem
desire lines
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Jeroen Jongeleen, Tinka Chabot
editorial
Leonhard “Barto” Bartolomeus, Egbert
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Louie Cordero, Cut and Rescue, Marit van
Dijk, Irvin Domi, Agung Hujatnikajennong,
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Glissenaar, Anneke Ingwersen, Jatiwangi Art
Factory, Nuraini Juliastuti, Saskya Kamps,
Simone de Kinderen, Agung Kurniawan,
Locatie Spatie, Ayu Dila Martina, Mixrice,
Nnamari, Sanne Oorthuizen, ruangrupa,
Gesyada Namora Siregar, Sivanski, Mark
Salvatus Marishka Soekarna, Alec Steadman,
Keke Tumbuan Tranzitdisplay, Eef
Veldkamp , Rob Voerman, Sanne de Vries,
Ardi Yunanto, Ujang, Hypatia Vourloumis.
Design Eloise Harris, Robert Milne,
Charlotte Taillet, Sarah Käsmayr, Joel
Colover, (Werkplaats Typografie)

meetvegan
Nadine Rhodé, Anja van der Zanden

editorial live
Youri Appelo, Jeroen Glissenaar, Annette
Krauss, Max Kuiper, Afra Suci, ruru
buitendienst-onderzoeksgroep (Egbert
Bouwhuis, Marit van Dijk)

new american dream
Willem de kooning Academie, Zep
Kwaasteniet, Pim Kleisen, Marish van
Meurs, Anne Marjolein Pink, Christopher

ruru buitendienst
Egbert Bouwhuis, Marit van Dijk,
Simone de Kinderen en Arthur Middelkamp,
Schrijverscafe Oscar, Jan Willem,
Luuk van Geffen, Ellen Boersma
emirs
Quinten Dierick, Bartholins Glands,
E.M.I.R.S.
Esmee Ottema
Esmée Ottema
Jonah Expo
Jonah Travolta
kerstmarkt
Estella Curo Gonzales
later meer
later meer
Lokaal 9
Anna Cohen Stuart, Ashwin Martin, Han
Doornebosch, Hans Marcelis, Jan Provoost,
Jan Meijering, Janny van Vorselen, Mariel
van der Bilt, René Holslag, Ineke Mol,
Walter van Wingerden, Yvo nne Smeenk

motel spatie
Claudia Schouten, Janna Ullrich en de hele
crew van locatie / motel spatie
lokatie spatie
Dennis Gunsing
mozaiek school
het mozaiek (malburgen) + timmer huis:
Kimberly Pastoors, Bertus Blom

rietveld
Jacques Blommestijn, Rietveld lyceum
Doetinchem
Jacques Blommestijn
ruru digi
Dennis De Bel, Roel Roscam Abbing,
Danny van der Kleij

ruru huis weekend
Cas de Bruijn, Actief Fit Arnhem,
Cut&rescue, Peter van Hal,
1UURtentoonstelling, Hans Marcelis,
Wieman, E.M.I.R.S., Les Horribles
Travailleurs, Danielle Liebeskind, QST,
Periot, cafe de Wacht, Rob Sweere, Nathalie
Smoor, Nina Boas, Kevin van Braak,
Repaired Fade Out, Popi Biltoo, Marielke
Verdijk, Studio Beumer, en anderen
Sound and fetish
Thijs van Trigt, Max Kuiper, Quinten
Dierick, Floris van Rijswijk, Chandor
Gloomy , Robin Atema, Annelie Koning
the future of
Arts collaboratory

Mattie van der Worm

477

Transcontinental
Max Kuiper, Jacob DeRaadt, Jan Warnke,
Thorsten Soltau

Workshop Aviko
Margit Smeekens, Shah Khan (Engels),
Jolanda Maagd, Peter Dekker, Arjan
Evenhuis, Noor Bongers, Quinten
Dierick, Frans Brink, postkaarten van het
sonsbeekpark

Trolley
BMB con. (Roelf toxopeus, Justin Bennett),
Wineke van Muiswinkel, Clarien, van
Harten, Marian Michels e.a.

voorbereiding gidsen
sonsbeek
sarah van Veldhuizen en Berna Lohman

trolley dias
Paul den Onzen, trolley-bus museum
Arnhem

educatie voorbereiding
Bernadette Ten Have, Doreen Hartman

wij zijn publiek
Thought Collider, Jeroen Glissenaar, lokaal
9, Dennis de Bel, Roel Roscam Abbing,
Danny van der Kleij, Afra Suci, Jonah
Travolta, Florian Cramer, Gerard Herbers

Factor 50
Platform Beeldende Kunst Arnhem (BKA),
Biennale Gelderland (Hanne Hagenaars),
Tada projecten (Marije Vermeulen), Code
ROOD (Marcel Daelemans), Het Klooster
Tiel (Cor Litjens), July Ligtenberg

Molenplaats
Jeroen Voskuilen, Hellen Sollewijn Gelpke
en alle vrijwillegers
ontwerp boekje gerard mulder
Lara Bitter
Marcel Daelmans
Cerita Cerita ‘SO
juul sadee met Francy Leatemia-Tomatala,
Corry Uwuratuw, Sandra Saya, Lucie
Louhenapessy, Laura Rikken, Jaqueline
Lekahena , Jael Kakisina, Sonja Turumena,
Margreet Lammertink-Papilaja, Corry
Nanuru, Thomas Sopaheluwakan,
Augustina Uwuratuw, Mimi Sasabone,
Maria Sasabone, Lourens Kruizinga, Loraine
Lauw, Marielle Verdijk, Nanneke Wigard,
Aone van Engelenhoven, Nellie Noija,
Herda Talapessy, Nona Talapessy-Laisina,
Thekla Tomatala, Anja Matakena-de
Jongh, Maggy ter Haar-Claproth, Ietje van
Leeuwen-Mauer, Nus Tahitu, and Bep van
Leeuwen-Folkeringa, Rocio Frenken de
Sosa, Winfried Kramer
VNAN (Vrouwennetwerk Arnhem
en Nijmegen)
Joke Feenstra, MEET vegan

ruru huis als atelier
o.a. Quinten Dierick, Cut n rescue, Mix
rice, Agung Kurniawan, Juul Sadee
Plaatsmaken
Vanessa Jane Phaff, Rolf Engelen
vrijwilligers
Josje van der Wel, Berna Lohman, Vien
Slotema, Jonah Travolta, Bob Mors
SONSBEEK’16
Gerda Heller, Caro Delsing, Alexander
Godschalk, Marko Meijer, Tielo Weber,
Berna Lohman, Esther Vonk, Tati FreekeSuwarganda, Freeke-Suwarganda, Melanie
Hulsebosch, Petra Smits, Tedi Stoyanova,
Ellen van Loenen, Sanne Bais, Josje van der
Wel, Fleur Junier
adviseur ruru huis
Claudia Schouten
En dank aan ieder die rechts of linksom een
bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten op
en rond het ruru huis.
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