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Anne van der Zwaag  
voor Fort Asperen

Fort Asperen is in 1845-47 gebouwd als onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie. Het fort heeft de status van Rijksmonument. Vanaf 1984 
vinden er jaarlijks gedurende het zomerseizoen tentoonstellingen 
plaats, sinds 1986 onder de naam Kunstfort Asperen; daarbij worden 
cultuurhistorische presentaties afgewisseld met tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst. De provincie subsidieerde Fort Asperen van 2000 
tot 2008 met een vast bedrag per jaar; daarnaast ontving Fort Asperen 
bij elke grote kunstmanifestatie een aanvullend bedrag uit een regeling 
voor incidentele susbidies. Vanaf 2009 krijgt het Fort een hogere jaar-
lijkse subsidie, waardoor niet meer voor elke manifestatie afzonderlijk 
subsidie hoeft te worden aangevraagd.

Anne van der Zwaag is kunsthistoricus en publicist. Zij organiseert  
tentoonstellingen en symposia en adviseert op het gebied van kunst en 
cultuur. In 2005 maakte zij een cultuurhistorische tentoonstelling in 
Fort Asperen; daarna was zij tot 2009 lid van het bestuur.

Anne van der Zwaag 
over 
Fort Asperen
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je hebt het Glasmuseum in Leerdam. De regio is bovendien geliefd bij 
fietsers en wandelaars en die zien de tentoonstellingen vaak als een 
reden te meer om op pad te gaan. De activiteiten genereren extra aan-
dacht voor het gebied. Maar het betekent ook wel veel onrust en rumoer 
voor de omgeving. En daarbij zijn het niet altijd presentaties die ieder-
een begrijpt! Juist omdat Kunstfort Asperen naar dat grensverleggende 
zoekt, roepen ze weleens weerstand op. Dat is een van de redenen om 
met veel vrijwilligers te werken. Zij komen allemaal uit het gebied en 
zorgen als het ware voor de verankering.”
Grensverleggende tentoonstellingen in een landelijk gebied –  
wat voor publiek komt daar eigenlijk op af?
“De keuze voor bekende curatoren en spannende concepten trekt veel 
publiek uit de Randstad. Eerlijk gezegd is er wat dat betreft veel te 
danken aan het bestuur uit de beginjaren. Zij hebben het fort op de 
kaart gezet. Als je die kwaliteit weet vast te houden, zie je dat mensen 
voortdurend terugkomen, dan ontstaat er iets van: wie gaat dit jaar 
Fort Asperen doen? Daarnaast hebben we altijd veel gedaan aan PR in 
de regio. We maken educatieve programma’s, het fort werkt samen met 
scholen uit de omgeving en met lokale sponsors zoals de Rabobank. En 
een deel van het publiek is internationaal; dat hangt heel erg af van de 
curator die je kiest.”

Van der Zwaag benadrukt dat de aantrekkingskracht van 
Fort Asperen vooral schuilt in de combinatie van expositie en locatie.  
“Je krijgt niet alleen een tentoonstelling, je krijgt de hele ervaring van 
de context, de geschiedenis en de natuur erbij. Dat is toch heel anders 
dan een museum in de Randstad.”
Je hebt het over ‘voortbouwen op de basis die in de jaren tachtig is 
gelegd’. Als je terugkijkt, wat zie je dan voor ontwikkelingen?
“In het begin waren de tentoonstellingen sterk gericht op beeldende 
kunst en architectuur. De laatste jaren zijn de nieuwe media een 
steeds grotere rol gaan spelen. Daar lenen de ruimtes zich ook wel 
goed voor. En het ervaringsaspect is steeds belangrijker geworden. 
Tentoonstellingsmakers als Peter Greenaway of Ben van Berkel voegen 
zelf iets toe aan de ruimte, het gaat veel verder dan het neerzetten van 
kunstwerken. Ze doen iets met het gebouw zelf, ze transformeren het 
tot iets nieuws. 

We hebben altijd bewust gezocht naar diversiteit, door curatoren uit 
verschillende disciplines binnen te halen. Een filmmaker, een trend-
watcher of een architect, dat levert heel verschillende tentoonstellin-
gen op.”

De productie van een tentoonstelling in Fort Asperen kent een heel 
eigen dynamiek, die sterk bepaald wordt door de aard van locatie en 
organisatie. Het gebouw wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is in de 
wintermaanden het domein van een kolonie vleermuizen. Het is dan 
helemaal leeg en gesloten voor het publiek. 

Ook de organisatiestructuur is anders dan gewoonlijk. Het fort 

Gevraagd naar de oorsprong van Kunstfort Asperen, vertelt Anne van 
der Zwaag dat het Kunstfort eigenlijk is ontstaan (‘zoals dat vaak gaat 
met die dingen’) vanuit de passie van één persoon: Piet Cleveringa, 
kunstverzamelaar en inwoner van de regio rond het fort. Hij startte 
in 1984 met de eerste tentoonstelling van moderne kunst in het oude 
verdedigingswerk, Beelden aan de Linge. “Wat ik zo mooi vind is dat als je 
kijkt naar de actuele discussie over de omgang met dit soort erfgoed, 
Fort Asperen eigenlijk een hele vroege voorloper geweest is. Juist nu 
is vaak de vraag: hoe geef je invulling aan dit soort gebouwen, die een 
hele belangrijke positie innemen in de historie van ons land, maar die 
tegelijk ‘boventallig’ zijn? Cleveringa had daar toen al heel duidelijke 
ideeën over.” Het is een rode draad in haar verhaal: hoe kunst en cul-
tuur het oude gebouw nieuw leven inblazen – en omgekeerd, hoe het 
karakter van het gebouw die nieuwe bestemming mede vormgeeft.

Vanaf het begin speelt hedendaagse kunst dus al een belangrijke rol in 
het beleid van Fort Asperen. Cultuurhistorische presentaties worden 
ongeveer om het jaar afgewisseld met tentoonstellingen van moderne 
kunst, vormgeving en architectuur. Daarbij gaat het om spraakma-
kende projecten van internationaal bekende kunstenaars en curatoren. 
Inhoudelijk wordt het beleid vormgegeven door een bestuur, dat deels 
bestaat uit mensen uit het culturele veld en deels uit inwoners van de 
regio. Van der Zwaag: “Het bestuur moet goed thuis zijn in de wereld 
van kunst en cultuur, dat is van levensbelang voor een succesvol ten-
toonstellingsbeleid, maar het moet ook sterk ingebed zijn in de regio. 
Het geheim van het succes zit in een combinatie van passie voor kunst 
en cultuur en passie voor het gebied, de verbondenheid met de regio. 
Als je dan nog die hele historie erbij betrekt en dat weet te vertalen naar 
een tentoonstellingsprogramma, kunnen er hele bijzondere dingen 
gebeuren.”
Het gaat niet om ‘gewone’ tentoonstellingen, maar om hele uitge-
sproken, grensverleggende manifestaties. 
“Ja, daar is altijd heel bewust voor gekozen. Daarmee heeft Fort Asperen 
de regio ook echt op de kaart gezet. Dat grensverleggende heeft om te 
beginnen te maken met de keuze van de curator. Het zijn altijd interna-
tionaal bekende mensen met heel verschillende achtergronden: film-
maker Peter Greenaway, trendwatcher Lidewij Edelkoort, in het verle-
den bijvoorbeeld een museumman als Rudi Fuchs. Daarnaast hebben 
de tentoonstellingen altijd een multidisciplinair karakter, en het is een 
voorwaarde dat de curatoren het fort, met zijn geschiedenis, locatie en 
architectuur tot uitgangspunt nemen. Het werkt ook de andere kant 
op: de magie van de plek heeft een grote aantrekkingskracht op kunste-
naars. De wisselwerking tussen kunst, design, architectuur en die bij-
zondere locatie zorgt voor een bepaald spanningsveld.” 
Hoe wordt er in de regio tegen de tentoonstellingen aangekeken?
“Wisselend. Ja, ook dat is altijd wel een spanningsveld geweest! Aan de 
ene kant is het een cultureel actief gebied. Er zitten veel kunstenaars, 
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wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. De enige betaalde kracht is 
de coördinator van het fort, en verder wordt er meestal op projectbasis 
iemand aangetrokken voor de PR. Een directie of ‘kantoor’ is er niet. 
Het bestuur is derhalve een echt ‘werkbestuur’, legt Van der Zwaag uit. 
Het bestuur nodigt een curator uit, die vervolgens een eigen project-
team samenstelt. Dit projectteam zorgt in feite voor de productie van de 
tentoonstelling. In het voorjaar slaat het team zijn kamp op bij het fort 
en neemt het als het ware over. De coördinator van het fort weet hoe 
alles ter plaatse praktisch werkt en stuurt ook de vrijwilligers aan. Die 
vrijwilligers zijn dagelijks in het fort aanwezig. Ze ruimen op, doen de 
kaartverkoop, zorgen voor de beveiliging. 

Het bestuur begeleidt de curator in het begin heel intensief en is er 
voor de inhoudelijke sparring. Daarnaast haalt het de benodigde fondsen 
binnen. “De curator krijgt een bepaald budget waar hij of zij mee aan 
de slag kan”, zegt Van der Zwaag. “Dat zijn geen gigantische bedra-
gen, dus een curator moet het ook doen vanuit passie en overtuiging. 
Omdat dit een plek is waar je kunt experimenteren, buiten de geijkte 
museummuren.”
Je hebt ook zelf een tentoonstelling gemaakt. Wat heb je als lastig of 
moeilijk ervaren?
“Vooral het feit dat je ergens zit waar geen infrastructuur is. Niet op 
het gebied van de organisatie en niet op het gebied van de inrichting.  
Er is geen standaard licht, geen routing, geen geluidsinstallatie… Al 
die simpele dingen waar je meestal van uitgaat als je een tentoonstel-
ling maakt. 

Elk jaar in oktober moet het fort weer in zijn oorspronkelijke staat 
zijn teruggebracht, dus je kunt niet denken: ik laat de lampen dit jaar 
eens hangen. En het mag dan lijken alsof het gebouw ’s winters leeg is, 
maar er wonen vleermuizen, het wordt er heel vies. Voor je begint moet 
dat allemaal opgeruimd worden. En het is vochtig! Ik had er boeken 
neergelegd, die waren binnen twee weken beschimmeld. Iemand als 
Peter Greenaway heeft dat gegeven van het voortdurende gevecht met 
vocht en wateroverlast, heel mooi verwerkt in zijn tentoonstelling  
The Fort Asperen Ark, over de zondvloed, de klimaatcrisis en de Ark van 
Noach.

Door de jaren heen leer je het gebouw steeds beter kennen, weet je 
wat er wel en niet kan. Maar je moet alles zelf bedenken, als bestuur en 
als curator. Dat is een grote uitdaging, die behoorlijk wat creativiteit 
vergt.”
Welke dingen springen er voor jou uit, als je terugkijkt?
“Het laatste project waar ik bij betrokken was, de tentoonstelling 
Retreat van Ben van Berkel en Caroline Bos van UN Studio, dat vond ik 
wel heel bijzonder. Zij hebben als architecten het gebouw zelf als uit-
gangspunt genomen. Het fort als architectuur, waar zij dus ook vanuit 
een architectonische visie naar hebben gekeken. Een van de werken die 
ik heel mooi vond, was een installatie van Frank Havermans die in de 
centrale schacht van het fort hing. Hij had zich laten inspireren door 

Frank Havermans,  
KAPKAR/TFA-5W, tijdens 
de expositie Retreat in 
KunstFort Asperen,  
Acquoy 2009.  
(Foto: Katrien Franken)
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werk in Fort Asperen was voor haar een eyeopener. “Het heeft me laten 
zien dat er heel veel kan, op de meest onverwachte plekken en met rela-
tief weinig middelen, maar wel met heel veel inzet en creativiteit.” Ze 
denkt dat juist de improvisatie, het niet-professionele, voor de chemie 
heeft gezorgd waarmee zoveel bijzondere exposities tot stand kwamen. 
“Fort Asperen is daarmee inmiddels een instituut in Nederland, zonder 
dat het ooit een officieel ‘instituut’ is geworden.”

de vleermuizen, zijn installatie hing daar ook als een enorme houten 
vleermuis. Dat verbeeldde zo mooi hoe kunst, erfgoed en natuur daar in 
elkaar grijpen.”
Wat zou je in de toekomst nog wel eens willen zien in het fort?
“Tja, ik zit natuurlijk niet meer in het bestuur, maar het lijkt mij heel 
interessant om iets groots te doen met muziek, met audio. In het ver-
leden heb je al eens de presentatie Fort Klank gehad. Het fort heeft een 
heel eigen akoestiek, dus dat lijkt me heel mooi. Of een theatermaker, 
iemand die denkt in coulissen en een podium. Want het fort heeft ook 
een gelaagdheid, met de rondgang, de kelders, de kamers, de uitkijk. 
Ik ben dus heel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren!”

Aan het eind komt het gesprek weer terug op het bijzondere van cul-
tuurhistorisch erfgoed, en wat het kan toevoegen aan kunst, aan een 
expositie. Voor Van der Zwaag heeft die wisselwerking tussen natuur, 
cultuurhistorie en hedendaagse kunst een grote meerwaarde. “Als je 
ziet wat er nu nieuw gebouwd wordt, ook in de museale wereld, dan 
denk ik weleens: er bestaan al zoveel mooie gebouwen die de tand des 
tijds hebben doorstaan en die tot prachtige creatieve confrontaties 
zouden kunnen leiden. Een nieuw, museaal gebouw heeft het voordeel 
van het onbeschreven blad, maar het mist toch vaak die bezieling.” Het 

Fort Asperen, 2009.  
(Foto: Katrien Franken)
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Herma Bruininkweerd in de 
Steile Tuin in park Sonsbeek

In 2008 vond in Park Sonsbeek in Arnhem de tiende Sonsbeek internati-
onale beeldententoonstelling plaats onder de titel Grandeur. Voorafgaand 
aan de opening droegen inwoners van Arnhem, verenigd in 24 verschil-
lende Gilden, de kunstwerken in processie door de straten van de stad. 
De provincie subsidieerde de tentoonstellingen Sonsbeek 2001 en 2008 
via de regeling Culturele infrastructuur.

The Mystery of Fertility is een kunstwerk van Gerda Steiner en 
Jörg Lenzinger, dat tijdens Sonsbeek 2008 stond opgesteld in de  
Steile Tuin van Park Sonsbeek. Een verzameling oud tuingereedschap  
in een klein tuinhuisje werd langzaam overgroeid door zoutkristallen.  
De kristallen werden dagelijks met een speciale vloeistof ‘gevoed’.

Herma Bruininkweerd is inwoner van Arnhem en lid van de 
Volkstuinders Vereniging Arnhem. Tijdens de processie droeg zij samen 
met andere leden van het Gilde van Tuinders The Mystery of Fertility door 
de stad. Daarna was ze een van de volkstuinders die het kunstwerk 
dagelijks ‘voedden’ gedurende de tentoonstelling.

Herma Bruininkweerd 
over Sonsbeek 2008 
en The Mystery of 
Fertility
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en instructies over het verzorgen van het kunstwerk. Bruininkweerd 
legt uit dat zo’n kristal, als je het niet ‘voedt’ met kunstmest, op zeker 
moment weer uit elkaar valt. “Het is dus, helaas, een kunstwerk dat 
niet blijvend is. Je kunt het niet altijd maar blijven voeden en het kan 
ook niet tegen vocht of regen. Maar als het uiteenvalt, wordt het een 
vloeistof die weer opnieuw gebruikt kan worden. Dus het wordt niet 
weggegooid.”

Na de eerste fase van het verzamelen van de tuinattributen bleef het 
lange tijd stil rond het kunstwerk. Maar ongeveer twee maanden voor 
de tentoonstelling kwam er weer leven in de brouwerij. Alle Gilden wer-
den uitgenodigd om te gaan oefenen voor de processie. Dat bleek een 
serieuze aangelegenheid te zijn. De eerste bijeenkomst vond plaats in 
het Gelredome, waar de deelnemers de muziek te horen kregen waarop 
ze zouden moeten lopen. Ook kregen ze een demonstratie van de passen 
die ze moesten gebruiken. Vervolgens werd er zes of zeven keer geoe-
fend, op het braakliggende terrein van de voormalige Cobercofabriek. 
Hoe ging dat?
“Ik had me meteen opgegeven als deelnemer aan de processie. 
Sommige mensen vonden het teveel gedoe, al die avonden oefenen, 
maar mij leek het hartstikke spannend. Het was niet zo eenvoudig 
hoor. We oefenden met zandzakken die het gewicht van het kunstwerk 
hadden. Je moest heel langzaam bepaalde passen maken. Dat moest 
natuurlijk precies in de maat, anders ging de hele boel schommelen. Er 
was een meneer die telganger bleek te zijn, dat is een bepaalde manier 
van lopen. Daar raakte iedereen van uit balans! Hij kon dus helaas niet 
meedoen, maar hij heeft ons wel erg geholpen. 

Je moet leren om te lopen op de muziek, je moet weten waar je je 
voeten neer moet zetten, hoe je moet keren of een bocht nemen, hoe je 
de draagconstructie vast moet houden, hoe je hem neer moet zetten… 
Dat laatste was bij ons erg belangrijk. Ons kunstwerk bleek zo zwaar te 
zijn dat we het uiteindelijk niet helemaal door de stad konden dragen. 
Dat vonden we allemaal ontzettend jammer. Ik had dikke schouder-
vullingen van schuimrubber, maar ja, het was ook nog eens heel erg 
warm, dus dat was geen doen. Toen is besloten om de stellage op wiel-
tjes te zetten, zodat we hem een deel van de tijd konden trekken en een 
deel dragen. Op bepaalde plekken moest je dan, op een fluitsignaal, dat 
ding op de grond zetten, en op een ander fluitsignaal moesten we het 
weer allemaal tegelijk optillen en op de schouders zetten. Dat was flink 
oefenen!

Ik heb er enorm van genoten. Je kreeg ook een band met de andere 
mensen die daar aan het werk waren. We waren met een aantal Gilden, 
en dan was het: waar ben jij van, en: waar loop jij mee?”
Hoe hebt u de processie zelf ervaren?
“Nou, het was dus heel warm en behoorlijk zwaar, maar ik weet nog 
dat toen we tenslotte bij het eindpunt waren, bij de Eusebiuskerk, 
we allemaal iets hadden van: we willen nog wel een keer! Het was zo 

Toen Herma Bruininkweerd gevraagd werd om, samen met een aantal 
medevolkstuinders, eens te komen praten met een kunstenaarsecht-
paar uit Zwitserland, had ze geen idee waar ze aan begon. Maar het 
verzoek maakte haar meteen nieuwsgierig, ook omdat het over de ten-
toonstelling in Sonsbeek ging. Het was ruim een jaar voordat Sonsbeek 
2008 van start zou gaan. 

Bruininkweerd: “De organisatie van Grandeur vroeg aan een aantal 
groepen in Arnhem of zij een kunstwerk wilden adopteren en in proces-
sie door de stad dragen. Je had bijvoorbeeld het Gilde van Architecten, 
er waren Gilden van Arnhemse wijken en van allerlei organisaties. Het 
bijzondere van ons Gilde was, dat wij als volkstuinvereniging door de 
kunstenaars zelf waren uitgekozen.”

Die kunstenaars, Gerda Steiner en Jörg Lenzinger, vroegen de volks-
tuinders in eerste instantie om het verzamelen van oude tuinattribu-
ten. “Oude schoffels, een gieter, een oude laars, dingen die we niet 
meer gebruikten”, vertelt Bruininkweerd. “Er waren zelf twee van die 
kleine plastic dinosaurusjes bij, die iemand in z’n tuin gevonden had. 
We vroegen ons wel af wat ze in vredesnaam met die spullen wilden 
doen!” De tuinattributen werden onderdeel van het kunstwerk en ook 
bij de rest van het project zouden de volkstuinders nauw betrokken 
blijven.
Hoe zat dat kunstwerk eigenlijk precies in elkaar?
“Er stond een klein, lichtblauw tuinhuisje in de Steile Tuin, met daarin 
een stellage van al die tuinattributen. Sommige staken ook dwars door 
de wanden van het tuinhuisje naar buiten. Buiten stonden allerlei 
bonenstaken, een komkommerplant en andere klimplanten. Die groei-
den naar dat huisje toe. En binnenin had je een roze kristal dat op den 
duur, hoe zal ik het zeggen, uit het huisje groeide. In de processie heb-
ben we alleen het kristal meegedragen. We konden natuurlijk niet het 
hele huis op onze nek nemen! Na de processie werd het kristal op die 
stellage in het huisje gezet.”
Kristal?
“Eigenlijk was dát het kunstwerk: een groot zoutkristal. Daar waren 
de kunstenaars al van tevoren mee begonnen. Toen het eenmaal in het 
huisje stond, moesten wij het ‘voeden’ met een roze vloeistof, een soort 
speciale mest, die het kristal deed groeien. In het begin was het nog 
klein, maar je zag het echt steeds groter worden. En je zag bijvoorbeeld 
ook de steel van de hark roze worden. Het overgroeide al die spullen. 
Soms droop er een stuk op de grond.” 

The Mystery of Fertility gaat, zoals de meeste kunstwerken van Steiner en 
Lenzinger, over de cyclus van vruchtbaarheid, groei en verval. Daarbij 
werpen ze vragen op als: wanneer noemen we iets natuurlijk en wan-
neer noemen we iets kunstmatig? Het duo werkt veel met zoutkristal-
len en schimmels, in combinatie met uiteenlopende materialen als 
takken, mos, tuinslang of plastic speelgoed. De deelnemers aan het 
Sonsbeekproject kregen van Steiner en Lenzinger uitgebreide uitleg 
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Gerda Steiner en Jörg Lenzinger, 
The Mystery of Fertility, 2008.
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Wat hield dat voeden in?
“Iedere dag moest je dan een fles met roze vloeistof ophalen bij de 
Teerplaats, het kantoor van Grandeur. Bij het tuinhuisje lag een houten 
stok met een primitief soort houdertje waar je die fles in plaatste, zodat 
je het kunstwerk van bovenaf kon begieten. Heel langzaam goot je dat 
spul er dan overheen. Het leuke was dat niemand bij dat kunstwerk 
mocht komen, niemand mocht het huisje in, maar wij wel! Dan had je 
altijd geweldig veel bekijks.

Ik herinner me een keer dat de twee kunstenaars kwamen kijken. 
Je moet weten: ze wilden nooit op de foto. Kijk maar op hun eigen site, 
daar staan ze op als twee aardappels… Ze zeiden altijd: het gaat om 
het kunstwerk, niet om ons. Ik was een keer bezig om het kunstwerk 
‘te eten te geven’, zoals we dat noemden, toen zij toevallig langskwa-
men. Er stonden wat mensen te kijken, dus ik zei heel trots: dit zijn de 
kunstenaars. De toeschouwers begonnen natuurlijk meteen vragen te 
stellen, maar eigenlijk wilden ze dat helemaal niet. Ze zeiden: ‘u moet 
naar het kunstwerk kijken, dat hebben we voor u gemaakt, wij zijn 
niet belangrijk!’”

Bruininkweerd heeft altijd al belangstelling voor kunst gehad. Toch 
maakten de deelname aan de processie en het verzorgen van het kunst-
werk deze Sonsbeektentoonstelling voor haar heel anders. “Als inwoner 
van Arnhem,” zegt ze, “was ik deze keer heel erg betrokken bij de ten-
toonstelling. Meer dan ooit. Er zijn wel tentoonstellingen geweest waar 
ik niet eens heen ben gegaan, die waren voor mijn gevoel niet echt toe-
gankelijk. Ik herinner me een keer dat de kunstwerken verspreid door 
de stad stonden en je ze allemaal moest opzoeken. Dat deed ik dus niet. 
Maar deze was echt supertoegankelijk. Ik nam ook steeds vrienden en 
kennissen mee naar ‘mijn’ huisje.”
Had dat alleen te maken met uw eigen betrokkenheid, of ook met de 
tentoonstelling op zich?
“Ik denk dat ik ook als ik niet mee had gedaan, toch wel een paar keer 
was gaan kijken. Er stonden hele intrigerende kunstwerken. Van een 
aantal vind ik het jammer dat ze er niet meer zijn! Die kroon van door-
zichtige bollen die in het bos hing, het was net of hij er hoorde. Het 
leek een hele grote kandelaber in een kerk, terwijl hij daar tussen de 
bomen hing. Dat vond ik zo mooi.

Ik vond het een tentoonstelling waar alle lagen van de bevolking wel 
iets in konden vinden. Ouderen, jonge mensen, kinderen. Dat kwam 
ook door die processie. Sommige mensen stonden erbij te lachen, maar 
ondertussen waren ze er wèl! Kijk, als je naar een mooi museum gaat 
om schilderijen te zien, ook prachtig, maar dat is veel statischer. Dit 
speelde zich buiten af, er gebeurde van alles. Het zal moeilijk zijn om 
voor een volgende tentoonstelling weer iets zo pakkends te verzinnen.”

ontzettend leuk, een superervaring. Je ontmoette mensen van allerlei 
pluimage, er was bijvoorbeeld ook een groep daklozen die een Gilde 
vormde. Er was een enorme saamhorigheid tussen alle mensen die daar 
een kunstwerk trokken of droegen of sleepten. En de verzorging onder-
weg was perfect.”
Was het vooral gezellig, of ook wel plechtig?
“Het was gewoon heel leuk om iets wat zo’n deel van jezelf was gewor-
den, door de stad te dragen. We hadden natuurlijk geoefend met zand-
zakken, maar het voelde toch al van onszelf. Het was fantastisch om 
het kunstwerk voor het eerst in het echt te zien. Het idee dat we dat 
mochten dragen, daar waren we heel trots op. Ja, het was wel serieus 
en ook plechtig, op een feestelijke manier. Als de mensen langs de 
route applaudisseerden, gaf dat een kick hoor!” 
Waren de kunstenaars er toen ook bij?
“Ja, ze hebben nog een eind met ons meegelopen. Het waren schatten 
van mensen, heel betrokken. Ze kwamen ook wel eens langs als we aan 
het oefenen waren voor de processie, dan namen ze altijd iets lekkers 
voor ons mee. En tijdens de tentoonstelling zijn ze nog een paar keer 
komen kijken hoe het kristal gegroeid was.”

Toen The Mystery of Fertility eenmaal geïnstalleerd was in de Steile Tuin, 
moest het zoutkristal veertien weken lang verzorgd worden. Er werd 
een schema gemaakt, waarin elke week iemand anders de taak kreeg 
om het te voeden. 

Jean-Michel Othoniel,  
La Couronne de la Nuit,  
tijdens Sonsbeek 2008: 
Grandeur, Arnhem.
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Brechje Trompert en 
Erik Odijk in Audax 
Textielmuseum Tilburg

Het Huis der Provincie van Gelderland is gebouwd op de plek waar 
ooit het Hof van Gelre stond. In de loop der eeuwen hebben er diverse 
gebouwen gestaan; het huidige Huis dateert van 1954 en is sinds 2007 
Rijksmonument. In opdracht van de provincie ontwierp Erik Odijk in 
2009 een wandkleed voor de vernieuwde Wijsmanzaal, dat werd uitge
voerd door Audax Textielmuseum Tilburg. Het wandkleed maakt onder
deel uit van de provinciale kunstcollectie die tot en met 2010 door het 
CBKG werd beheerd en uitgebreid. 

Erik Odijk is beeldend kunstenaar. In zijn oeuvre, dat voornamelijk  
uit tekeningen bestaat, spelen de natuur en natuurlijke landschappen 
een centrale rol. Naast kleinere werken maakt hij vaak tekeningen op 
locatie, op zeer groot formaat.

Brechje Trompert is productontwikkelaar weven bij Audax Textiel
museum Tilburg. Zij begeleidt kunstenaars die hun werk willen laten 
uitvoeren in de jacquardtechniek, een weeftechniek, en zorgt voor de 
technische vertaling van tekeningen of foto’s naar geweven textiel.

Erik Odijk en  
Brechje Trompert  
over het Wandkleed 
voor het Huis der 
Provincie
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Zijn voorstel werd uitgekozen en hij begon een onderzoek naar de 
mogelijkheden om het uit te voeren. Hij nam contact op met Brechje 
Trompert van het Textielmuseum. 

Trompert: “Ik had hem bij een eerdere ontmoeting al aangeraden 
om een keer iets bij ons uit te laten voeren. Zijn werk is namelijk heel 
geschikt om te vertalen in textiel. De textuur ervan laat zich heel goed 
omzetten in garens, in het materiële. Met foto’s bijvoorbeeld is dat veel 
lastiger.”

Odijk is in zijn werk op zoek naar ‘het sublieme’ in de natuur. De 
landschapsschilders uit de Romantiek zijn een belangrijke inspiratie
bron. Zij zochten het grootse, het overweldigende; Odijk verbindt het 
sublieme juist ook met het kleine. “Groot is klein,” zegt hij, “vanuit de 
ruimte oogt een rivierdelta als een bloedvat, een landschap kan zich 

Het gesprek vindt plaats in het TextielLab van het Textielmuseum, te 
midden van kasten vol garenklossen; op de achtergrond ratelen onop
houdelijk de weefmachines. Hoe komt een tekenaar daar terecht?  
Erik Odijk vertelt: “Het was een oude wens van mij om ooit eens 
een wandkleed te maken. Dat is ontstaan tijdens een verblijf in 
Noorwegen, waar ik een grote wandtekening maakte die eruit zag als 
een gobelin, met een heel fijne, verdichte structuur. Dat idee heb ik 
altijd in mijn achterhoofd gehouden, tot zich een geschikte opdrachtsi
tuatie voordeed.” 

Dat moment kwam toen de provincie Gelderland hem en een andere 
kunstenaar, Roland Schimmel, vroeg om een voorstel te maken voor 
een kunstwerk in de vernieuwde Wijsmanzaal. Er was daar sprake van 
een probleem met de akoestiek, waardoor Odijk meteen weer aan zijn 
wandkleed dacht. 

Erik Odijk, Gobelin Canadien, 
2009. Wandkleed in de 
Wijsmanzaal van het Huis  
der Provincie, Arnhem. 
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Odijk: “Hoe kleiner ik teken, hoe meer ik werk vanuit de structuur, een 
zoekend tekenen. De structuur die in een tekening zit is een combinatie 
van materiaal en papier. Dat kun je heel makkelijk vertalen naar pixels, 
en die zijn weer heel makkelijk te vertalen naar een weefsel.”

Trompert: “Een beperking bij weven is het aantal kleuren. Wij wer
ken met maximaal acht kleuren garen. Door die garens in bepaalde per
centages met elkaar te combineren, kun je wel weer heel veel nieuwe 
gradaties mengen, net zoals bij tekenen gebeurt. Erik heeft daar vanaf 
het begin rekening mee gehouden en maar acht verschillende kleuren 
potlood voor zijn tekening gebruikt. Dat scheelt al heel veel. Soms 
komen hier mensen met werk waar wel zestig verschillende kleuren in 
zijn gebruikt, dat redt ik dan niet met mengen.”

Als het fotodocument binnen is, begint Trompert met het omzetten 
ervan naar een computerprogramma, waarmee uiteindelijk het weef
getouw wordt aangestuurd. Er worden meteen kleurstalen gemaakt, 
een proces waarbij de kunstenaar nauw betrokken is. Trompert laat 
zien hoe ze van de 44 mengkleuren die in het kleed voorkomen, eerst 
kleine blokjes weeft om te bepalen hoe ze de kleuren moet opbouwen. 
Werk je meteen in het uiteindelijke materiaal?
Trompert: “Nee, eerst werk ik in katoen om de bindingen uit te proberen. 
Maar in dit geval gebruikte ik al heel snel ook het ‘echte’ materiaal, 
omdat Erik daar duidelijke ideeën over had. Hij wilde bijvoorbeeld dat 
het geel van het mos er echt bovenop kwam te liggen. Weven wordt 
vaak heel erg vlak. De enige oplossing is om verschillende materialen te 
gebruiken. In dit kleed zit van alles: katoen, mohair, viscose, polyester. 
Het grijs dat in het kleed zit, is in de tekening potloodgrijs. Dat is een 
heel aparte tint, die alleen tot z’n recht komt in glanzend garen.” 

Odijk: “Dat was een verrassing, het grijze viscose heeft echt de glans 
van grafiet! Maar de hamvraag was wat mij betreft: is het zwart wel 
zwart genoeg? In mijn werk is de kleurdiepte van het zwart heel belang
rijk, en dat bleef een beetje schraal. Toen hebben we besloten om het op 
de zwartwitketting te weven.”

Trompert: “Normaal gesproken werken we met een witte ketting, 
omdat we veel tafellinnen weven. We zijn er heel goed in om het wit 
zoveel mogelijk met de inslagkleuren af te dekken, maar in de donkere 
partijen blijf je het altijd zien. Bij een zwartwitketting kun je kiezen 
welke kleur je op welke plek omhoog laat komen. Daardoor worden de 
donkere kleuren dieper en blijven de lichte mooi helder.”

Odijk: “Door de zwarte ketting en inslag kreeg het zwart een beetje 
dat zachte, wollige dat houtskool ook heeft.”
Door al die verschillende garens krijg je ook een soort reliëf in het 
weefsel, het bobbelt een beetje.
Trompert: “Ja, als je met je hand over de stof gaat voel je verschil. 
Sommige garens komen meer bovenop te liggen dan andere, je hebt 
pluizige en gladde…”

voordoen als mos.” Het spelen met schaal en formaat is kenmerkend 
voor zijn werk. Zijn wandkleed is enorm, maar wat erop staat afgebeeld 
is in feite niet meer dan een klein boomstronkje met wat goudgeel mos. 

Het natuurlijke element was ook onderdeel van de opdracht. 
“Gelderland”, zegt hij, “is een van de mooiste provincies van Nederland 
als het gaat om natuur, en de provincie heeft daar ook een visie op 
en een bepaalde ambitie”. Het beeld roept ook associaties op met een 
wapenschild, maar dan zonder de geijkte leeuwen. 

Het modernisme van een gebouw uit de jaren vijftig vraagt vol
gens hem om werk waar een soort rijkheid in zit. “Het is vaak hele 
strakke architectuur. Zo’n rijk beeld levert dan een mooie spanning op. 
Overigens is het provinciehuis van Gelderland enigszins een uitzonde
ring, omdat het binnen die strakke opzet zo prachtig gedetailleerd is. 
Allerlei metselverbanden, mooie materialen, heel bijzonder!” 

Het wandkleed dat hij ontwierp is uitgevoerd in de jacquardtechniek, 
een weeftechniek die het mogelijk maakt om zeer complexe voorstellin
gen te weven. Een weefsel bestaat uit kettingdraden waar inslagdraden 
doorheen geweven worden; daardoor ontstaat een constructie, een bin
ding. Het bijzondere van jacquard is dat elke kettingdraad afzonderlijk 
bewogen kan worden, waardoor in theorie een oneindig aantal moge
lijkheden ontstaat. Het vertalen van een tekening naar een weefsel dat 
die tekening recht doet, is echter geen sinecure. 
Hoe begin je aan zo’n project?
Odijk: “Ik maakte een tekening op schaal, 60 bij 90 centimeter, en 
daarvan werd een foto genomen. Zo’n foto moet echt perfect zijn. Het 
uiteindelijke fotodocument had precies dezelfde afmetingen als het 
kleed: vier bij zes meter.” 
Dan worden de details dus ook enorm opgeblazen?
Trompert: “Ja, maar dat kwam juist wel goed uit. Zijn tekeningen zijn 
heel fijn, het weefsel is veel grover, dus een beetje uitvergroting was 
wel prettig.”

Erik Odijk, Gobelin Canadien, 
2008. Tekening, 60 x 90 cm. 
(Foto: Peter Cox) 



134 135

heel moeilijk om het beeld niet te laten verschuiven.”
Trompert vult aan: “Zo’n lap vervormt ook snel. Als je er even ver

keerd aan trekt, is hij aan de ene kant opeens twintig centimeter langer 
dan aan de andere.”

Afgezien van dit praktische probleem is de samenwerking hen alle
bei zeer goed bevallen. “Het mooie aan het werken met Erik is”, zegt 
Trompert, “dat hij al gewend is om van zijn foto’s een vertaling naar 
een tekening te maken, om een nieuw beeld te creëren. Nu moest hij 
dat in feite gewoon nog een keer doen. Veel kunstenaars vinden dat erg 
moeilijk, die komen met een beeld en zeggen dan: zo wil ik het!” 

Odijk: “Je moet het los kunnen laten. Op een gegeven moment loopt 
die trein gewoon, ik had er een groot vertrouwen in.” Hij zou, als de 
gelegenheid zich voordoet, in de toekomst graag weer een wandkleed 
maken. Trompert: “Het proces verliep bijna té soepel!”

Odijk: “Ik vind dat echt iets toevoegen, een bepaalde driedimensiona
liteit. Als ik een wandtekening maak zit die driedimensionaliteit er 
ook wel in, maar daar is het allemaal suggestie, het blijft in feite plat. 
Het mooie van textiel is dat het een soort fysieke kwaliteit heeft. Als je 
de zaal met het wandkleed binnenkomt, voel je het hangen, nog bijna 
eerder dan dat je het ziet. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van 
het materiaal.”

Trompert: “Wat ik mooi vind is dat je van een afstand de afbeelding 
ziet en als je van dichtbij kijkt zie je elk garen, elk detail. Dat is het 
voordeel van werk in zo’n grote ruimte.”

Odijk: “Er zit een abstractiemoment in, zowel bij mijn grote teke
ningen als bij het kleed. Van een afstand is het een beeld, naarmate je 
dichterbij komt, lost dat beeld zich op en wordt materiaal.” 
Hoe heb je het werken aan het weefgetouw ervaren?
Odijk: “Het was geweldig! Het leuke is: als je bij die machine staat, 
merk je dat je wandkleed ook een eigen geluid heeft. Zo’n machine heeft 
een bepaald weefritme, bij elk deel van het kleed klinkt het weer een 
beetje anders. Door het geluid van die machine kom je in een bepaalde 
cadans, je ziet langzaam dat beeld verschijnen… heel verslavend!”

Trompert: “Ik kan aan het geluid van een machine horen of er bij
voorbeeld iets te vast wordt geweven.”

Odijk: “Eigenlijk ontstaan mijn tekeningen ook in een soort machi
naal proces. Ik ben zelf een soort tekenmachine. Ik gebruik mijn eigen 
foto’s als uitgangspunt, maar ik teken niet zozeer dat plaatje, ik werk 
vanuit het tekenproces, vanuit ritmische herhaling. Mijn werk is vaak 
groot en heeft een hoge dichtheid, dan moet je wel een soort machine 
worden!”

Hij vertelt dat hij vaak lang aan een tekening werkt. Het ontwerp voor 
het wandkleed nam ongeveer twee maanden in beslag. De dichtheid 
van de textuur ontstaat niet door lagen over elkaar te zetten (‘dat kan 
niet met kleurpotlood’) maar door de structuur langzaam op te bouwen, 
meestal van boven naar beneden. “Zoals een weefsel,” zegt hij. “Soms 
kies ik ervoor om een tekening als een soort trui te ‘breien’ of als een 
gordijn van links naar rechts, of ik begin vanuit de hoeken.” Hij signa
leert nog meer overeenkomsten met weven. Zo vertoont een tekening 
van potlood of houtskool op papier van dichtbij gezien vaak nog witte 
puntjes, waar het papier er doorheen schemert. Dat associeert hij direct 
met een weefsel. “Er zit in die dichtheid toch een bepaalde openheid,” 
zegt hij, “daarom is een foto ook zoveel moeilijker om te zetten in een 
weefsel, daar zit die openheid niet in.”

Van tekenen naar weven is een flinke stap, maar die werd in dit geval 
soepel gezet. Odijk en Trompert vulden elkaar moeiteloos aan. Vielen 
er eigenlijk nog dingen tegen? Odijk moet even denken. “Nou… de con
fectie bleek heel lastig. Het kleed bestaat uit vier stroken die aan elkaar 
gezet moesten worden. Die naden zie je hier en daar. Kennelijk is het 

Print van tekening  
Gobelin Canadien met de 
garens die gebruikt zijn  
in het wandkleed.




